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...Note Edge
اول جهاز في
العالم بشاشة
جانبية

سامسونغ
تعرض عضالتها

بعد أشهر على إطالق  4 noteالذي حقق أرقامًا
عالية من المبيعات ،أطلقت سامسونغ ابتكارها الجديد
 ،Note Edgeالذي يعتبر أول جهاز في العالم بشاشة
جانبية منحنية .وكان الفتًا اختيار لبنان ليكون من بين
الدول المحدودة التي يطلق فيها هذا الجهاز ما يعكس
التقويم الجيد للسوق اللبنانية من قبل الشركة الكورية
فريد قمر
بعد كثير من التردد اقتنعت معظم
الشركات املصنعة للهواتف الخلوية
بــأه ـم ـيــة "ال ـف ــاب ـل ـي ــت" ،وه ــي تسمية
تطلق على الهواتف الذكية الكبيرة
نسبيًا أي الـتــي تجمع بــن الهاتف
والتابليت .وإذا كان بعض الهواتف
استطاع مـجــاراة  4 Noteفــي الكثير
مــن مــواصـفــاتــه ،فها هــي سامسونغ
تـ ـض ــرب مـ ــن ج ــدي ــد مـ ــن خـ ـ ــال أول
"ف ــابـ ـلـ ـي ــت" ي ـح ـم ــل ش ــاش ــة إض ــاف ـي ــة
جانبية مــن املـمـكــن أن تشكل قائمة
ل ـع ــرض ال ـت ـط ـب ـي ـقــات امل ـف ـض ـلــة ل ــدى
املستخدم من دون الحاجة إلى فتح
ال ـج ـه ــاز .ف ـهــي ش ــاش ــة مـسـتـقـلــة عن
الـشــاشــة األســاس ـيــة ويـمـكــن التحكم
بها وفق رغبة املستخدم ،وأهميتها
أنها تعمل حتى مــع إغــاق الشاشة
األساسية.

أول شاشة منحنية
قد ال تكون الشاشة الجانبية املنحنية
ذات قيمة كبيرة من حيث االستخدام
لكنها بالتأكيد تأتي في إطار "عرض

الـعـضــات" فــي ظــل املنافسة الكبيرة
ف ــي الـ ـس ــوق وال ـح ــاج ــة ال ــدائ ـم ــة إلــى
االبتكار ،ال سيما أن بعض املنافسني
استطاعوا أن يسبقوا سامسونغ في
بـعــض التقنيات ك ـ  LGالـتــي قدمت
في السابق أول جهاز ثالثي األبعاد
( )3D optimusوأول ج ـهــاز بشاشة
منحنية (.)FLEX
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي  Note edgeم ـ ـ ــع م ـع ـظ ــم
املــواص ـفــات الـتــي عــرفـهــا املستخدم
ف ــي ج ـه ــاز  4 Noteال س ـي ـمــا الـقـلــم
ال ــذك ــي امل ـ ـطـ ـ ّـور الـ ـ ــذي ادخـ ـل ــت إل ـيــه
م ـي ــزة االخـ ـتـ ـي ــار الـ ــذكـ ــي ،أك ـ ــان ذل ــك
للنصوص أو لـلـصــور ،وتجميعها
ف ــي م ـكــان واح ـ ــد .األمـ ــر الـ ــذي يـبــدو
عمليًا جدًا ال سيما عند استخدامه
مــع مـيــزة الـشــاشــات املـتـعــددة حيث
يمكن للمستخدم أن يعمل على أكثر
من صفحة في وقت واحد.
ً
فضال عن تقنية تدوين املالحظات
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي يـمـكــن م ــن خــالـهــا
ح ـف ــظ أي ص ـ ـ ــورة مـ ــن خ ـ ــال ال ـق ـلــم
وت ـح ــوي ــل ع ـنــاصــرهــا إلـ ــى عـنــاصــر
رقمية قابلة للتعديل فيمكن اختيار
األرقـ ــام مــن ال ـص ــورة أو األحـ ــرف أو

حتى الــرســوم البيانية وتعديلها.
ً
وهــي فعال ميزة جديدة من نوعها
وتستحق االهتمام.

كاميرا مميزة
أما امليزة التالية التي حافظ عليها
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـج ــدي ــد ف ـه ــي ال ـك ــام ـي ــرا
األمامية التي تعد من بني األفضل

كان الفتًا اختيار لبنان
ليكون من بين الدول المحدودة
التي اطلق فيها الجهاز
ال بسبب دقتها ( )٣٫٧ميغابكسل
بل بسبب فتحة العدسة التي تصل
إلــى  ١٫٩مــا يسمح بــدخــول الضوء
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر وت ـ ـص ـ ـبـ ــح م ـث ــال ـي ــة
ل ـل ـت ـصــويــر فـ ــي األمـ ــاكـ ــن امل ـظ ـل ـمــة.
ويــأتــي الـجـهــاز مــع كــامـيــرا خلفية
بدقة  ١٦ميغابيكسل ،وبكل امليزات
الـ ـت ــي أدخـ ـلـ ـتـ ـه ــا س ــامـ ـس ــون ــغ إل ــى
األجهزة السابقة من حيث العدسة

الواسعة لصور أكثر اتساعًا ،أو من
حيث السرعة.
أما الشاشة فهي أيضًا ،Quad HD
وبالتالي هي من الشاشات األفضل
فــي ال ـســوق ول ــو لــم تـكــن الــوحـيــدة.
ل ـكــن األهـ ــم ف ــي  Note edgeأن ــه لم
ي ـش ــذ ع ــن ق ــاع ــدة دوام ال ـب ـط ــاري ــة
ال ـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت الـ ـشـ ـغ ــل ال ـش ــاغ ــل
ملـ ـعـ ـظ ــم املـ ـصـ ـنـ ـع ــن .ف ـس ــام ـس ــون ــغ
استطاعت أن تصنع جـهــازًا يــدوم
ل ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة م ــن دون إعـ ــادة
الـشـحــن ،وم ــع إضــافــة مـيــزة توفير
ال ـب ـط ــاري ــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـجـعــل
ال ـج ـهــاز يـ ــدوم  ٢٤س ــاع ــة إضــافـيــة
بـ ٪١٠من طاقتها فقط ،مع تحويل
الـ ـش ــاش ــة إل ـ ــى األب ـ ـيـ ــض واألس ـ ـ ــود
واختيار التطبيقات املحددة التي
يمكن تشغيلها .إضافة إلى تقنية
ال ـش ـحــن ال ـس ــري ــع ،إذ يـمـكــن شحن
نصف البطارية في  ٢٠دقيقة فقط.

المشاكل على حالها
لـ ـك ــن تـ ـبـ ـق ــى مـ ـش ــاك ــل س ــام ـس ــون ــغ
عـ ـل ــى ح ــالـ ـه ــا ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا م ـشــاكــل
سلسلة ن ــوت ،فـهــي أج ـهــزة معقدة

وي ـح ـتــاج امل ـس ـت ـخــدم أي ــام ــا طــويـلــة
قـبــل أن يـعــرف مـعـظــم محتوياتها
ً
وآل ـي ــة عـمـلـهــا ،ف ـض ــا ع ــن املـشـكـلــة
األزل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـث ــل ب ـح ـش ــو
ال ـج ـهــاز بـتـطـبـيـقــات إلــزام ـيــة ق ــد ال
ت ـلــزم املـسـتـخــدم إط ــاق ــا ،وتـســاهــم
فـ ــي صـ ـ ــرف املـ ــزيـ ــد مـ ــن اإلنـ ـت ــرن ــت
والـبـطــاريــة وتــأخــذ مـســاحــة كبيرة
مـ ــن الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة مـ ــن دون
القدرة الفعلية على التحكم بها.
لـكــن الـتـحــدي األك ـبــر ال ــذي يواجهه
 Note edgeهــو الـشــاشــة الجانبية
نفسها التي يجعلها موقعها قابلة
للكسر السريع مع أي ضربة ،علمًا
أن املصممني قرروا مسبقًا مواجهة
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال زاويـ ـ ـ ــة
االنحناء بحيث تتوزع الصدمة ما
يخفف من هذه املشكلة.
 Note edgeج ـه ــاز ي ـف ـتــح ال ـت ـحــدي
عـلــى مــزيــد مــن االب ـت ـكــار ،فـمــا الــذي
س ـت ـح ـم ـل ــه إلـ ـيـ ـن ــا األيـ ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة؟
ً
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون طـ ـ ــويـ ـ ــا مــع
استخدام الشركات ملزيد من اإلبهار
في املجلس الــدولــي للهواتف الذي
يعقد في برشلونة الشهر املقبل.

السفن تلحق بركب تكنولوجيا النقل
على رغم أن قطاع النقل البحري شهدنقل مايقدر
بنحو 9.6مليار طن من البضائع على أمتن السفن خالل عام
 ،2013وأنه يمثل حوالى  ٪80من التجارة العالمية من
حيث الحجم ومايزيدعلى  ٪70من حيث القيمة ،ال يزال هذا
القطاع متخلفًا عن ركب قطاعات النقل األخرى من حيث
تبني تطبيقات تكنولوجياالمعلومات واالتصاالت
بسام القنطار
ت ـ ـس ـ ـعـ ــى شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فــي
تـغـيـيــر واقـ ــع ق ـطــاع ال ـن ـقــل الـبـحــري
عـبــر تـقــديــم تـطـبـيـقــات تكنولوجيا
املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت السحابية
لقطاع املالحة ،وذلــك من خالل باقة
حـلــول شــامـلــة ومـتـكــامـلــة تجمع ما
بـ ــن أح ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـس ـحــاب ـيــة
وال ـت ـط ـب ـي ـقــات ع ـلــى م ـس ـتــوى قـطــاع
املـ ــاحـ ــة ون ـ ـظـ ــم ت ــوفـ ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات
وإدارة االتـ ـ ـص ـ ــال واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
ومكاملة النظم.
وال يــزال تحديث بيانات العمليات
يجرى يدويًا حاليًا في السفن ،بما
ف ــي ذلـ ــك م ـع ـل ــوم ــات ح ــرك ــة امل ــاح ــة
وال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع وامل ـ ـ ــوان ـ ـ ــئ والـ ـطـ ـق ــس
واألمـ ـ ـ ــان ،والـ ـت ــي ي ـتــم إرس ــال ـه ــا من

ً
نقطة إل ــى نقطة ب ــدال مــن توفيرها
ل ـج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف فـ ــي وق ـ ــت واحـ ــد
عــن طــريــق الـشـبـكــة .وه ــذه العملية
ً
ت ـس ـت ـغ ــرق وقـ ـت ــا ط ـ ــوي ـ ــا ،فـ ــي حــن
يضاعف عدم الوصول إلى البيانات
بشكل آني نسبة الخطأ بشكل كبير.

واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرق وامل ــاح ــة
وضمان راحة ورفاهية أفراد الطاقم.
وتوفر هذه السحابة كل ما يلزم من
رب ــط ع ـبــر األقـ ـم ــار الـصـنــاعـيــة لــدعــم
التطبيقات ضمن إطار حزمة واحدة
متكاملة ،وإدارة عمليات تكنولوجيا
امل ـع ـلــومــات واالتـ ـص ــاالت الـسـحــابـيــة
البحرية بالنيابة عن عمالئها.
وق ـ ــد اس ـت ـع ــرض ــت ال ـش ــرك ــة س ـحــابــة
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
البحرية خالل معرض اإللكترونيات

توفر التكنولوجيا خدمات
تضمن تعزيز الرحالت المالحية ونظم
مراقبة البضائع ورفاهية الطاقم

سحابة إريكسون
آخـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ت ـع ــرف
ب ـس ـحــابــة إريـ ـكـ ـس ــون لـتـكـنــولــوجـيــا
املعلومات واالتصاالت البحرية التي
تقوم على ربط السفن في عرض البحر
مـبــاشــرة بـغــرف العمليات عـلــى البر
وم ــوف ــري خــدمــات الـصـيــانــة ومــراكــز
دع ــم ال ـع ـم ــاء ،وال ـش ــرك ــاء ف ــي مـجــال
األســاطـيــل والنقل وعمليات املــوانــئ
والسلطات املالحية .كذلك توفر هذه
ال ـس ـحــابــة خ ــدم ــات إدارة األســاط ـيــل
ومراقبة املحركات واستهالك الوقود

االستهالكية ،الــذي أقيمت فعالياته
ف ــي مــدي ـنــة الس ف ـي ـغــاس االمـيــركـيــة
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــا ب ــن  6و 9ك ــان ــون
الثاني املاضي.
تـمـتـلــك الـسـفــن امل ــوج ــودة ف ــي عــرض
الـ ـبـ ـح ــر أنـ ـظـ ـم ــة ت ـت ـي ــح لـ ـه ــا م ــراق ـب ــة
الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة وم ـ ـ ـعـ ـ ــدالت
اس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود وت ـح ــدي ــد امل ـســار
األمـثــل واالل ـتــزام بــه وضـمــان رفاهية
طواقمها ،ولكنها غير متكاملة بشكل
جيد مــع أنظمة إدارة األســاطـيــل في

غــرف العمليات على الـبــر ،وبالتالي
ال ت ــوف ــر ل ـهــا االسـ ـتـ ـف ــادة امل ـث ـلــى من
اإلم ـكــان ـيــات ال ـتــي يـتـيـحـهــا تـحــديــث
البيانات بشكل آني .وتسعى شركات
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
الـ ـ ـ ــى ربـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـظـ ــم امل ـخ ـت ـل ـف ــة
وت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن ت ـ ـبـ ــادل امل ـع ـل ــوم ــات
بأسرع وقت ممكن.

مزايا مهمة
وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن سـ ـح ــاب ــة ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
امل ـع ـل ــوم ــات واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـب ـحــريــة
أن ت ـض ـمــن مـ ــزايـ ــا م ـه ـمــة فـ ــي ثــاثــة
مجاالت حيوية؛ أال وهي زيادة كفاءة
الرحلة البحرية ،ومراقبة البضائع،
ورف ــاه ـي ــة ال ـط ــاق ــم .وي ـح ـظــى الــوقــود
بــاهـتـمــام أي مــالــك سـفـيـنــة أك ـثــر من
أي أم ــر آخ ــر ،نــاهـيــك عــن أن ــه مصدر
رئيسي لالنبعاثات الضارة بالبيئة.
وضـمــن هــذا اإلط ــار ،تساعد سحابة
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
الـبـحــريــة قـبــاطـنــة الـسـفــن ف ــي زي ــادة
كـ ـف ــاءة رح ــات ـه ــم ال ـب ـح ــري ــة لـتــوفـيــر
ً
الوقت والوقود واملال ،فضال عن الحد
من األضرار البيئية ،وذلك عن طريق
مراقبة عمل املـحــرك ومتابعة أحــدث
امل ـع ـلــومــات الــدق ـي ـقــة حـ ــول ال ـظ ــروف
ال ـجــويــة وح ــرك ــة امل ــاح ــة ،سـ ــواء في
عرض البحر أو في املوانئ البحرية.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـل ـغ ــت ال ـح ـم ــول ــة
الـ ـقـ ـص ــوى لـ ـكـ ـب ــرى الـ ـسـ ـف ــن  19أل ــف

ح ــاوي ــة ب ـط ــول  20ق ــدم ب ـن ـهــايــة عــام
 ،2014حـ ـي ــث ت ـم ـث ــل مـ ـت ــابـ ـع ــة ه ــذا
الحجم من البضائع تحديًا ال نظير
ل ــه ،وه ـنــاك الكثير مــن الـفــوائــد التي
يمكن إحــرازهــا عبر تسخير تقنيات
االتـ ـ ـص ـ ــال الس ـل ـك ـي ــا مـ ــع الـ ـح ــاوي ــات
ومراقبتها ،وتلقي املعلومات اآلنية
وامل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ح ـ ــول أمـ ــاكـ ــن وج ــوده ــا
والظروف البيئية بسهولة عبر لوحة
القيادة املتكاملة.
وفــي ضــوء التعديالت الجديدة على
ات ـف ــاق ـي ــة ال ـع ـم ــل الـ ـبـ ـح ــري (،)2006
يـتــوجــب عـلــى مــالـكــي الـسـفــن توفير
اتـ ـص ــال اإلنـ ـت ــرن ــت ع ــري ــض ال ـن ـطــاق
للطاقم وخــدمــات الترفيه والتدريب
وال ـع ــاج الـطـبــي ع ــن ب ـعــد .وف ــي هــذا
اإلطــار ،تتضمن سحابة تكنولوجيا
امل ـع ـل ــوم ــات واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـب ـحــريــة
م ـن ـص ــة خ ـ ــدم ـ ــات اتـ ـ ـص ـ ــال م ـت ـع ــددة
وات ـ ـصـ ــال إن ـت ــرن ــت ع ــري ــض ال ـن ـطــاق
يـضـمــن تـلـبـيــة مـخـتـلــف اح ـت ـيــاجــات
ح ــرك ــة املـ ــاحـ ــة .وم ـ ــن ش ـ ــأن ه ـ ــذا أن
ي ـســاهــم ف ــي زي ـ ــادة م ـس ـتــويــات رضــا
أفــراد طاقم العمل ويحد من معدالت
تركهم العمل ويعزز مجاالت التدريب
وت ـشــذيــب ك ـفــاءات ـهــم ،وي ـعــزز ال ـقــدرة
عـلــى الـتـعــامــل مــع األزمـ ــات الصحية
التي قد تحدث في عــرض البحر عن
طريق توفير االتصال مع فرق طبية
متخصصة لتوفير االستشارات من
بعد.

