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االنـتــرنــت مــن قـبــل عمالقة التكنولوجيا
ّ
يضيق
يغذي عمليات الــدمــج ،وبالتالي
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة .ي ـق ــول الـتـقــريــر
إنـنــا نسير "نـحــو مستقبل مــن التكتالت
العمودية حيث يسيطر على الشبكة عدد
قـلـيــل م ــن الــاع ـبــن ال ـك ـب ــار" .ف ــي ال ـصــن،
تطبيق  WeChatهو الالعب املهيمن .يتم
استخدامه إلرسال الرسائل من قبل أكثر
مــن  %90مــن مـسـتـخــدمــي اإلن ـتــرنــت عبر
الهاتف في املدن الرئيسية.
ّأم ـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـح ــرك ــات ال ـب ـحــث،
ف ــإن غــوغــل تستحوذ عـلــى ع ــدد عمليات
بحث تتجاوز ما يتم إجــراؤه على جميع
امل ـح ــرك ــات االخ ـ ــرى مـجـتـمـعــة ،وتـسـيـطــر
على الحصة األكبر على الهواتف الذكية
بنسبة  .%93.76يقول التقرير إن متصفح
"غــوغــل ك ــروم" يسيطر على ســوق برامج
ال ـت ـص ـفــح؛ فـعـلــى صـعـيــد ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات،
 %62يستخدمون "غوغل كروم" ،يليه %15
ملتصفح  ،firefoxوعلى صعيد الهواتف
الذكية هناك هيمنة لكل من "غوغل كروم"
وبرنامج "سفاري" التابع لشركة آبل.

مــن مـ ّـنــا الــيــوم ُمـ ّ
ـرحــب بــه على
شبكة اإلنترنت؟

م ـس ـت ـخ ــدم ــن ألي شـ ـبـ ـك ــة ت ــواص ــل
اجتماعي ،فتسيطر على معظم سوق
التراسل في كل بلد تقريبًا باستثناء
ًّ
الـ ـص ــن ،م ـن ــذ أن ض ـم ــت ال ـي ـه ــا ك ــا
م ــن انـ ـسـ ـت ــاغ ــرام وواتـ ـ ـس ـ ــاب إض ــاف ــة
إل ــى بــرنــامـجـهــا ال ـخ ــاص Facebook
 .Messengerهـ ــذا االسـ ـتـ ـح ــواذ على

 %52من
مجمل
المواقع
اإللكترونية
اليوم
موجودة
باللغة
اإلنكليزية

 3.3م ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات ش ـ ـ ـخـ ـ ــص مـ ـتـ ـصـ ـل ــون
ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت ،م ــا ي ـع ـنــي أن ن ـح ــو نـصــف
سكان العالم ليسوا على شبكة اإلنترنت،
"وح ـتــى ال ـنــاس الـتــي لــديـهــا ال ـقــدرة على
الوصول إلــى االنترنت إال أنها قد تكون
م ـح ــدودة ب ـعــوامــل مختلفة مـثــل ارت ـفــاع
التكلفة والرقابة وضعف االتصال" .يشير
التقرير إلــى أن  %58من سكان العالم ال
يمكنهم ّ
تحمل التكلفة املادية لالشتراك
في االنترنت ،ومــن املتفق عليه عامليًا أن
التكلفة املحتملة لـلــوصــول إلــى خدمات
البيانات يجب أن تكون أقــل مــن  %5من
الناتج املحلي اإلجمالي للفرد.
ال ـخــاصــة ال ـتــي ال تـقــولـهــا ال ـشــركــة إنـمــا
ت ـق ــدم ـه ــا ع ـب ــر م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـع ـط ـيــات
واألرق ــام ،هي أن املـ ّ
ـرحــب بهم على شبكة

أرباح آبل تقترب من تريليون دوالر:
 10سنوات على إطالق نظام IOS
تــوقــع املـحـلــل امل ــال ــي ه ـ ــوراس دي ــدي ــو ،املـخـتــص في
متابعة سوق الهواتف وبشكل خاص شركة "آبل"،
أن "آب ــل" تتجه نحو تحقيق أرب ــاح متراكمة بقيمة
تــري ـل ـيــون دوالر م ــن مـنـتـجــاتـهــا ال ـت ــي تـعـمــل على
نظام التشغيل  IOSالــذي أطلقته عــام  ،2007وفق
مــا نـشــره على مــوقــع " ."asymcoوأعـلــن ديــديــو أن
الشركة باعت في سنواتها العشر االولى ما ال يقل
عــن  1.2مليار جـهــاز" ،مــا جعل منتجاتها االكثر
نجاحًا في العالم"ّ ،
مرجحًا أن مبيعاتها التراكمية
من إجمالي منتجاتها (iPad, iPod Touch, Apple
 ,Watchو )Apple TVستصل إل ــى  980مليار
دوالر منتصف عام  ،2017إضافة إلى  100مليار
دوالر مــن عــائــدات نـظــام التشغيل  IOSومبيعات
متجر التطبيقات  APP storeواشتراكات Apple
 ،Musicما سيجعلها تتجاوز عتبة تريليون دوالر!

ً
االن ـ ـتـ ــرنـ ــت ه ـ ــم أوال الـ ـ ـن ـ ــاس ال ــذي ــن
ّ
يفهمون اللغة االنكليزية ،أما الذين ال
يفهمونها فحظوظهم في االستفادة
الـ ـفـ ـع ــال ــة م ـ ــن ش ـب ـك ــة االن ـ ـتـ ــرنـ ــت أق ــل
بكثير .فعلى الرغم من أن "الصينيني
يشكلون ثاني أكبر عــدد مستخدمي
انـتــرنــت ،إال أن  %2فـقــط مــن محتوى
املواقع اإللكترونية باللغة الصينية"،
وفق التقرير.
وثانيًا ،الذين يعيشون في دول غنية،
رغـ ــم أن عـ ــدد م ـس ـت ـخــدمــي اإلن ـت ــرن ــت

تقرير

معهد ماساتشوستس ّ
يطور تطبيقًا لكشف العواطف
ّ
"تخيل لو كان بإمكانك أن تعيد التسجيل الصوتي ملحادثة
وأن تحدد اللحظات التي شعر فيها الناس حولك بالقلق"،
هكذا ّ
تعرف اإلماراتية تقى الهنائي ،التي كانت ضمن فريق
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،عن التطبيق الجديد
الذي طوره الفريق منذ أسابيع .فقد نجح الفريق في اختراع
تطبيق يمكن تحميله على الساعات الذكية ،يساعد على
تحليل املحادثة للتعرف إلى املشاعر الكامنة وراء الحديث.
من خــال نظم الذكاء االصطناعي ،سيتمكن التطبيق من
تحديد مشاعر األشـخــاص وتصنيفها إذا ما كانت تعبر
عــن فــرح ،حــزن أو حياد بـنـ ًـاء على أنـمــاط التعبير وحيوية
املحادثة .وقد خلص التطبيق إلى استنتاجات مبدئية بحيث
ارتبطت فترات الصمت الطويلة والنغمات الصوتية الرتيبة
مع القصص الحزينة ،في حني أن أنماط الخطاب املتنوعة
واألكثر حيوية ارتبطت بالقصص السعيدة .من حيث لغة
الجسد ،ارتبطت القصص الحزينة بتزايد التململ ونشاط
القلب واألوعية الدموية ،وكذلك بعض الحركات مثل وضع
اليدين على الوجه.

كيف يعمل التطبيق؟
يرتدي املتحدثون سوارًا إلكترونيًا من "سامسونغ سيمباند"
الذي ّ
حمل عليه التطبيق ،ويلتقط السوار بدقة عالية موجات
فيزيولوجية لقياس مـيــزات مـحــددة مثل الـحــركــة ،ومعدل
ضــربــات القلب وضـغــط ال ــدم ،وتــدفــق ال ــدم ،ودرج ــة حــرارة
الجلد .كما يلتقط البيانات الصوتية ويحلل نبرة املتحدث
ودرجة تردد الصوت وقوته واملفردات املستخدمة.
يقوم نظام الذكاء االصطناعي في التطبيق بتحليل الصوت،
وتسجيل النصوص واإلش ــارات الجسدية لتحديد النبرة
الـعــامــة لـلـحــديــث بــدقــة  .%83وبــاس ـت ـخــدام تـقـنـيــات التعلم
العميق ،بــإمـكــان الـنـظــام أيـضــا أن يــوفــر مــا يسمى "درجــة
ـوان .وقد أظهرت النتائج أن
العاطفة" ملقطع صوتي من  5ثـ ٍ
باإلمكان تصنيف اللهجة العاطفية للشخص مباشرة أثناء
الكالم.

بـعــد الـتـقــاط  31مـحــادثــة مختلفة ،ط ـ ّـور الـفــريــق منهاجني
ّ
لتحليل البيانات :االول يصنف مجمل طبيعة املحادثة ضمن
ّ
خانتي الـفــرح أو ال ـحــزن .والـثــانــي يصنف كــل  5ث ــوان من
املحادثة كإيجابية ،سلبية أو محايدة.
يقول الباحثون إن هــذا االختبار األول الــذي يجمع بيانات
جسدية وصوتية حتى عندما يكون التفاعل بني املتحدثني
طبيعيًا وغ ـيــر مـنـظــم .كــذلــك ،ف ــإن أداء الـنـظــام سيتحسن
مــن خــال وج ــود عــدة أشـخــاص فــي محادثة يستخدمون
التطبيق على ساعاتهم الذكية ،ويخلقون املزيد من البيانات
ليتم تحليلها .يحرص الفريق على التأكيد أنهم وضعوا
نظام حماية وخصوصية قويًا ،إذ إن منهاج التحليل يعمل
محليًا على جـهــاز املستخدم كوسيلة لحماية املعلومات
الشخصية.
لالطالع على التطبيق:
7dlc-https://youtu.be/ZZFcgg

ف ــي االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـنــاش ـئــة يـتـجــاوز
ال ـ ـعـ ــدد امل ـ ــوج ـ ــود فـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات
امل ـت ـط ــورة .ك ـيــف هـ ــذا؟ رغ ــم امل ـفــارقــة
ف ــي ع ــدد مـسـتـخــدمــي االن ـت ــرن ــت بني
ال ــدول الغنية والفقيرة ،يقاس األمــر
ب ـمــدى ق ــدرة ال ـنــاس عـلــى االسـتـفــادة
م ــن ال ـش ـب ـكــة أك ـث ــر م ــن ح ـصــرهــا فــي
قــدرتـهــم عـلــى الــوصــول إل ــى الشبكة،
وه ـ ــو مـ ــا ت ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه الـ ـش ــرك ــة بــأنــه
"ع ـنــدمــا يـتـمـكــن ال ـن ــاس م ــن ال ـق ــراءة
والفهم وخلق املحتوى الذي يريدونه

على االنترنت ،يصبح االنترنت مفيدًا
وص ـح ـيــا" .ي ـشــرح الـتـقــريــر ان الـنــاس
ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ف ــي ال ـ ـ ــدول الـغـنـيــة
لــدي ـهــم ام ـكــان ـيــة أك ـب ــر ل ـل ــوص ــول إلــى
االن ـتــرنــت .فــاألشـخــاص الــذيــن لديهم
فقط وصــول إلى شبكة االنترنت عبر
الـهــاتــف ال يمكنهم أن يـقــومــوا بشكل
سـهــل بـكـتــابــة االب ـح ــاث وال ـت ـقــدم إلــى
ع ـمــل وأمـ ـ ــور أخ ـ ــرى ت ــؤث ــر ف ــي الـنـمــو
االقتصادي.

تطبيق

:Wrappup
محاضر االجتماعات باتت أسهل

يواجه العاملون في الشركات واملؤسسات والجمعيات صعوبات في تدوين
محاضر االجتماعات التي قد تطول كثيرًا .هذه املشكلة بات لها حل لدى
شركة ناشئة تدعى " "Wrappupعبر تطبيق ذكــي فــاز بجائزة Angel
 2015 Hack Dubaiيمكن أن يوفر الكثير من الوقت على املكلفني كتابة
محاضر االجتماعات.
التطبيق هو عبارة عن مسجل صوتي يساعد على تسليط الضوء على ما
هو مهم في االجتماعات وتلخيصه .يعالج التطبيق الخطابات والنقاشات
ويخلق ملخصات (مــن خــال مـيــزة "تسليط ال ـضــوء"  )highlightعلى
شكل مقاطع صوتية باستخدام مزيج من البرمجة اللغوية العصبية ،الذكاء
االصطناعى وآلة التعلم ،ويرسلها إلى جميع الحاضرين والغائبني ملتابعة
ما دار في اإلجتماع .كذلك يقوم التطبيق بتحويل الكالم إلى نصوص عبر
برنامج  ،IBM Watsonوعليه يصبح باإلمكان البحث عن أي كلمة وردت
في االجتماع .كما يقوم بخلق مجموعة من الكلمات الرئيسية التي وردت
في االجتماعات لتسهيل عملية البحث .وبإمكان التطبيق أن يتعرف إلى
مختلف األصوات عبر التمييز بني بصمات الصوت ،على أن تكون ّ
معرفة
مسبقًا ،كما يستطيع املستخدم أن يطابقها يــدويــا وأن يـقــوم بتحديد
املشاركني في االجتماع ووضــع أجـنــدة ،كذلك يمكن تقسيم التسجيالت
وف ــق املــواض ـيــع وبـكـبـســة زر يمكن إرســال ـهــا إل ــى املـعـنـيــن الــذيــن يصبح
باستطاعتهم االستماع فقط إلــى املواضيع التي ّ
تهمهم ،وفــق تصنيفات
التسجيالت ،أو يمكن البحث عن كلمات معينة ذكرت في التسجيالت.

