
اأطلقت �رشكة مايكرو�سوفت اليوم ن�سخة املعاينة الأحدث للحوا�سيب 
والهوات��ف املحمول��ة من نظ��ام الت�سغي��ل وين��دوز 10 مل�ستخدمي 

.Windows Insider ”برنامج “ويندوز اإن�سايدر
وحتمل الن�سخة اجلديدة رقم البناء 14367، وتاأتي الن�سخة اجلديدة 
بعد يومني من اإطالق ال�رشكة لن�سخة امُلعاينة ال�سابقة والتي حملت 
رقم البناء 14366 لأجهزة احلوا�سيب ورقم البناء 14364 لن�سخة 

الهواتف املحمولة.
يذكر اأن برنامج “ويندوز اإن�سايدر” Windows Insider يتيح 
مل�سرتكي��ه ال�ستفادة م��ن امليزات التجريبية اجلدي��دة عند طرحها، 

وقبل توزيعها اإىل بقية الأجهزة عند الو�سول اإىل ن�سخ م�ستقرة 
من هذه امليزات.

وتعم��ل ال�رشكة ب�س��كل ُم�ستم��ر لإطالق التحدي��ث ال�سنوي 
لن�سخ��ة نظام وين��دوز 10، والتي م��ن امُلفرت�ض اأن ت�سل 

للُم�ستخدمني يف ال�سهر القادم.
وت�سي��ف الن�سخ��ة اجلدي��دة اإمكاني��ة التع��رف على 23 
لغ��ة جدي��دة �سمن مي��زة الكتابة اليدوي��ة، مبا يف ذلك 
الندوني�سي��ة واملاليزية وال�سواحلي��ة واخلوزا والزولو 

والدونا �رشكار.
ومت تغي��ر اخت�سار لوحة املفاتي��ح اخلا�ض بخدمة 
جمم��ع املالحظ��ات Feedback Hub، حيث مت 
اإيق��اف الخت�س��ار “رم��ز وين��دوز + shift +؟”، 
ومت ال�ستعا�س��ة باإمكاني��ة �سغ��ط “رم��ز ويندوز 
+ F” لأخ��ذ لقط��ة تلقائية لل�سا�س��ة وفتح جممع 

املالحظات لإر�سال تلك اللقطة.
وقدم��ت مايكرو�سوفت �سمن ن�سخ��ة امُلعاينة 
 Refresh ي�سم��ى  احلالي��ة تطبيًق��ا جدي��ًدا 

ب��كل  التطبي��ق  وي�سم��ح   ،Windows
برنام��ج  مُل�ستخدم��ي  �سهول��ة 

ويندوز اإن�سايدر تثبيت 
اأح��دث ن�س��خ 

امُلعاين��ة النظيفة من نظ��ام الت�سغيل وين��دوز 10، ويتوفر التطبيق 
�سمن ن�سخ املعاينة برقم البناء 14342 والن�سخ الالحقة.

وتعم��ل ن�سخ��ة املعاين��ة احلالي��ة عل��ى ت�رشي��ع عر���ض التنبيهات 
القادمة من الهواتف العاملة بنظام ويندوز 10 اإىل اأجهزة احلا�سب، 
و�ستظهر التنبيهات القادمة من الهواتف الآن حتت ق�سم جديد يحمل 
ا�س��م هواتف وين��دوز �سم��ن مركز تنبيه��ات النظام عل��ى احلا�سب 
ال�سخ�س��ي. وح�سل��ت ن�سخ��ة احلا�سب ون�سخ��ة الهوات��ف املحمولة 
عل��ى اأيقون��ات جديدة �سمن الإع��دادات مليزة الأم��ان والتحديثات 
وحتديث��ات وين��دوز وا�ستعادة النظ��ام، مع ا�ستخ��دام مت�سفح اإيدج 

على الهاتف كمية اأقل من البطارية عند ت�سغيله يف اخللفية.
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دفعت  اأنها  عن  اليوم  جوجل  �رشكة  اأعلنت 
 82 ل���  اأمريكي  دولر  األ��ف   550 م��ن  اأك��ر 
باحث اأمني قاموا بالك�سف عن نقاط �سعف 
املحمولة  للهواتف  الت�سغيلي  نظامها  يف 
املكافاآت  برنامج  �سمن  وذل��ك  اأن��دروي��د، 
الأمنية اخلا�ض بنظام اأندرويد والذي اأطلقته 

ال�رشكة يف العام املا�سي.
وقدم الباحثون اأكر من 250 تقرير لل�رشكة 
مع  النظام،  �سمن  فعلية  �سعف  نقاط  حول 

التقارير  اأكر من ثلث تلك  اإىل تعلق  الإ�سارة 
.Media Server بخادم الو�سائط

حت�سني  على  تعمل  بانها  ال�رشكة  وق��ال��ت 
اخلادم حلمايته ب�سكل اأكرب وجعله اأكر قدرة 
 25 تتعلق  كما  ال�سعف،  نقاط  مقاومة  على 
الربجمية  بالتعليمات  التقارير  من  املئة  يف 
خ��ارج  وا�ستخدامها  تطويرها  يتم  ال��ت��ي 

م�رشوع اأندرويد املفتوح امل�سدر.
 2200 بني  مكافاآت  متو�سط  جوجل  ودفعت 
اأمني،  باحث  لكل  اأمريكي  دولر  و6700 
على   Peter Pi بي  بيرت  الباحث  وح�سل 

تقريًرا   26 لتقدميه  دولر   76،750 مبلغ 
النظام،  �سمن  موجودة  �سعف  نقاط  حول 
بينما تلقى 15 باحث اأمني ما ل يقل عن 10 

اآلف دولر.
اإدخالها  عن  العام  ه��ذا  جوجل  اأعلنت  وق��د 
اأجل  من  الربنامج  على  التغيرات  لبع�ض 
ال�سعف  ن��ق��اط  م��ن  امل��زي��د  على  احل�����س��ول 

الهامة، وذلك عرب زيادة مبالغ املكافاآت.
واأ�سارت ال�رشكة اإىل اأنها قد رفعت احلد الأعلى 
ملكافاأة الثغرة التي مُيكن ا�ستغاللها عن بعد 
من   TrustZone اإىل  بالو�سول  وت�سمح 

30 األف دولر اإىل 50 األف دولر.
وتلجاأ �رشكة جوجل مثل العديد من ال�رشكات 
امل��ك��اف��اآت  ب��رام��ج  اإىل  الأخ����رى  التقنية 
اإىل  الو�سول  على  الأمني  فريقها  مل�ساعدة 
اأنظمتها  على  توؤثر  التي  وامل�ساكل  الثغرات 
املا�سي  ال��ع��ام  يف  وعملت  وتطبيقاتها. 
ت�سغيلها  نظام  لي�سمل  الربنامج  تو�سيع  على 
اإىل  الإ�سارة  مع  اأندرويد،  املحمولة  لالأجهزة 
اأكر من 4 ماليني دولر  قيام ال�رشكة بدفع 
 2010 ع��ام  منذ  للمكافاآت  براجمها  على 

وحتى الآن.

تشحن 2.6 مليون قطعة من 
Plus P9 و P9 هواتف

تفوز بلقب العالمة التجارية 
األولى في آسيا

لمتابعة أخبار ألعاب الفيديو 
على أجهزة أندرويد

خدمة لتجميع حسابات المستخدم 
على الشبكات االجتماعية 

اأعلن��ت �رشكة ه��واوي ال�سيني��ة يف بيان ر�سمي ع��ن قيامها ب�سح��ن 2.6 مليون 
قطع��ة م��ن هاتفيه��ا الذكي��ني P9 وP9 Plus، وذل��ك خ��الل �ست��ة اأ�سابي��ع من 
توافره��م ر�سمًي��ا، حيث كانت ال�رشكة ق��د ك�سفت النقاب ع��ن الهاتفني يف حدثها 

اخلا�ض الذي اأقامته يف 6 اأبريل/ني�سان املا�سي.
وحق��ق هاتف P9 مبيعات عاملية غر م�سبوقة خارج ال�سني، بن�سبة زيادة بلغت 
130 يف املئ��ة مقارًن��ة مببيعات �سلفه P8، وال��ذي اأطلقته ال�رشكة خالل نف�ض 

الفرتة الزمنية من العام املا�سي،
وارتفع��ت مبيعات الهاتف يف ال�سوق الفرن�سي لت�سل اإىل 1000 يف املئة مقارًنة 
باجلي��ل ال�ساب��ق م��ن الهات��ف P8، وبن�سبة 400 يف املئ��ة يف ال�س��وق البولندي 

والفنلندي، وبن�سبة 300 يف املئة يف ال�سوق الربيطاين.

اأ�سارت تقارير اإىل اأن �سام�سونغ ح�سلت على لقب العالمة التجارية رقم واحد يف 
اآ�سي��ا، وذلك للمرة اخلام�سة على التوايل، بينم��ا ح�سلت اآبل على املركز الثاين يف 

نف�ض الت�سنيف.
وذكر موقع Campaign Asia الذي قام بت�سنيف ترتيب اأعلى 1000 عالمة 
جتاري��ة يف ق��ارة اآ�سيا، اأن �رشكة �سام�سونغ ج��اءت يف املركز الأول بينما جاءت 
�رشكة اآبل و�سوين يف املركز الثاين والثالث على التوايل، ول يخت�ض هذا الت�سنيف 
بالعالمات التجارية التقنية فقط، بل يخت�ض بكافة العالمات التجارية املختلفة.
Asia- واعتم��د ه��ذا الت�سنيف على البيان��ات املقدمة من �رشكة اأبح��اث ال�سوق
Pacific والت��ي تقع يف هوجن كوجن، وال�رشكة الأمريكية Nielsen، وتخت�ض 

هذه الإح�سائيات باأقوى 13 �سوقًا يف القارة الآ�سيوية.

اإن كن��ت من ع�ساق األعاب الفيديو وترغب بتابعة اآخر التطورات اليومية يف هذا 
املج��ال اأوًل ب��اأول، فرمبا يجدر ب��ك جتربة تطبي��ق Joystick املتوفر جمانًا 

مل�ستخدمي نظام اأندرويد.
حيث يتيح التطبيق متابعة اآخر اأخبار األعاب الفيديو من خمتلف امل�سادر حول 

العامل، بالإ�سافة اإىل مطالعة التقييمات واملراجعات اخلا�سة بالألعاب.
ويوف��ر التطبي��ق العدي��د من املزاي��ا املختلفة مث��ل تخ�سي�ض الأخب��ار، والبث 
املبا���رش لأهم بطولت األعاب الفيديو العاملية واإمكانية متابعة الفرق املف�سلة 
بالن�سب��ة للم�ستخ��دم. ومُيكن من خ��الل التطبيق م�ساهدة الإعالن��ات الدعائية 
اجلدي��دة اخلا�س��ة بالألع��اب، بالإ�ساف��ة اإىل العرو�ض املختلف��ة مثل عرو�ض 

اأ�سلوب اللعب والعرو�ض ال�سينمائية.

ال�سب��كات  عل��ى  ح�ساباته��م  ت�سم��ني  اإىل  امل�ستخدم��ني  م��ن  الكث��ر  يحت��اج 
الجتماعي��ة ع��رب مواقع معين��ة لت�سهيل الو�س��ول اإليها من قب��ل الآخرين، مثل 
اإ�ساف��ة ح�ساباتهم الجتماعية على في�ض بوك وتويرت داخل امللف اخلا�ض بهم 

على �سبكة اإن�ستغرام.
ول �س��ك اأن اإ�ساف��ة ع��دة ح�ساب��ات يدوي��ًا �سيحت��اج اإىل م�ساح��ة كب��رة داخل 
املل��ف التعريفي للم�ستخدم، خ�سو�سًا يف ح��ال امتالكه حل�سابات على خمتلف 
ال�سب��كات وتطبيق��ات التوا�س��ل الفوري. لك��ن مع خدم��ة shortcutz �سيكون 
باإمكان��ك جتمي��ع ح�سابات��ك الجتماعي��ة املختلف��ة يف مكان واح��د من خالل 
اإ�سافته��ا عرب راب��ط خم�س�ض ب�سورة جذابة، ومن ثم �سيك��ون بو�سعك م�ساركة 

هذا الرابط اإىل اأي ح�ساب اأو ملف تعريفي خا�ض بك.

جايد تطلق حاسوبها اللوحي الجديد من فئة 
Remix Pro إثنان في واحد

مايكروسوفت تطلق نسخة تجريبية جديدة من ويندوز 10 أول »رجل آلي« يباشر 
عمله في المحاماة

جوجل تدفع 550 ألف دوالر خالل عام واحد ضمن 
برنامج مكافآت أندرويد األمني

سناب شات تستعد إلطالق مجلة إلكترونية عن 
Real Life التقنية تحمل اسم

محطة تعمل بالطاقة الشمسية لتزويد المهاجرين بالكهرباء 
الالزمة لشحن هواتفهم مجانا

بعد كرة السلة.. فيس بوك يتيح لعب كرة 
القدم عبر تطبيق التراسل ماسنجر

 Remix ال�سينية املطورة لنظ��ام الت�سغيل رميك�ض Jide اأعلن��ت �رشكة جايد
OS الذي يوفر ن�سخة معدلة من نظام اأندرويد م�سممة لأجهزة الكمبيوتر، عن 

.Remix Pro اإطالقها حلا�سبها اللوحي من فئة اإثنان يف واحد
وياأت��ي احلا�سب اجلديد بع��د قيام ال�رشكة �سابًقا باإطالق جهازين هما احلا�سب 
املكتب��ي Remix Mini PC واحلا�سب اللوحي Remix tablet، واللذان 
يعم��الن بوا�سط��ة نظ��ام ت�سغيله��ا Remix OS 2.0 واملعتم��د عل��ى نظ��ام 
اأندروي��د 5.0. وميتلك حا�سب Remix Pro على لوحة مفاتيح قابلة للف�سل 
عل��ى �سكل ملحق، والتي مُيكن ف�سلها ليتحول اجلهاز اإىل حا�سب لوحي، ب�سكل 

.Surface ُي�سابه حا�سب �رشكة مايكرو�سوفت
 IPS LCD سا�سة من قيا�ض 12 اإن�ض من نوع� Remix Pro ويق��دم جه��از
وبدق��ة 1440×2160 بيك�س��ل، وه��ي نف���ض املوا�سف��ات اخلا�س��ة بجه��از 
مايكرو�سوف��ت Surface Pro 3 م��ن ناحي��ة حج��م ال�سا�س��ة والدق��ة ون�سبة 
العر���ض 3:2. ويحتوي احلا�سب على ُمعالج Snapdragon 652 من �رشكة 
كوالكوم، مع 3 جيجابايت من الذاكرة الع�سوائية، و32 جيجابايت من م�ساحة 

.MicroSD التخزين الداخلية القابلة للتو�سعة عرب منفذ
كم��ا ياأتي اجلهاز م��ع كامرا خلفية بدق��ة 8 ميجابيك�سل، م��ع كامرا اأمامية 
بدقة 5 ميجابيك�سل، وبطارية ب�سعة 9.000 ميلي اأمبر تدعم خا�سية ال�سحن 
ال�رشي��ع. ويقدم احلا�سب هي��كاًل معدنيًا مع �سماكة تبل��غ 6.8 ميليمرت، وبوزن 
640 ج��رام، ول يت�سم��ن حا�سب Remix Pro عل��ى م�سند ُم�سمن لتثبيت 

.Surface Pro 3 احلا�سب، وذلك على العك�ض من حا�سب

يب��دو اأن ق��درات ال��ذكاء ال�سناع��ي ب��داأت تاأخ��ذ 
منحن��ًى غ��ر م�سبوق، ويب��دو اأن كل م��ا كنا نتندر 
ب��ه عن الذكاء ال�سناعي وكي��ف اأنه �سيقوم ب�رشقة 
وظائفن��ا يف امل�ستقب��ل. وقد كان اأغلبن��ا ينظر اإىل 
روبوت��ات الذكاء ال�سناع��ي يف وظائف م�ستقبلية 
مثل اجلراحة والتحليل القت�سادي واأعمال املنزل 

وغرها.
لك��ن م��ن من��ا كان ليتخي��ل وج��ود روب��وت ذكاء 
�سناع��ي يف مهنة حماٍم، نع��م الأمر اأ�سبح حقيقة 
ويبدو اأن املحامني �سيواجهون حتدًيا غر م�سبوق 
م��ن اأجل احلفاظ على وظائفهم يف امل�ستقبل، لي�ض 
خ��الل ع��دة عق��ود ولك��ن خ��الل ال�سن��وات القليلة 

القادمة.

Sna -  ت�ستعد خدمة الرتا�سل امل�سور �سناب �سات
اإطالقها  طريق  عن  عملها  جمال  لتو�سيع   Chat
احلقيقية”  “احلياة  ت�سمى  جديدة  اإلكرتونية  جملة 
27 يونيو/ Real Life، والتي �ستبداأ اعتباًرا من 
حزيران احلايل بن�رش مقالة واحدة كل يوم من اأيام 

ال�سبوع حول مو�سوع تقني.
حول  اليوم  ن�رشتها  تدوينة  يف  اخلدمة  واأ���س��ارت 
بتمويل  الآن  تقوم  ال�رشكة  باأن  اجلديدة  مبادرتها 
اأن  على  واأك��دت  كامل،  ب�سكل   Real Life جملة 

املجلة الإلكرتونية مملوكة خلدمة �سناب �سات.
وتعمل املجلة على ن�رش املقالت والروايات واحلجج 
املواقع  ت�سابه  ولن  التقنية،  مع  العي�ض  عن طريقة 
لالأجهزة  مراجعات  تقدم  التي  التقنية  الإخبارية 

الإ�ساعات  تن�رش  اأو  اجل��دي��دة  التقنية  والأدوات 
املعي�سة  بكيفية  املجلة  وتهتم  بالتقنية.  املتعلقة 
تتعلق  اأ�سبحت  ال��ي��وم  حياتنا  اأن  وكيف  ال��ي��وم 
خُمتلفة  اأ�سياء  املجلة  وتغطي  التقنية،  بالأجهزة 
اإىل  والعالقات  واخل�سو�سية  والقوة  اجلمال  مثل 
جانب العديد من الأمور الأخرى. كما تهدف املجلة 
للتكنولوجيا،  ال�سيا�سية  ال�ستخدامات  معاجلة  اإىل 
وخارج  داخل  املمار�سات  اأ�سواأ  بع�ض  ذلك  مبا يف 
�سناب  وتتجه  نف�سها.  التكنولوجيا  �سناعة  جمال 
حمتوى  ام��ت��الك  اإىل  للمجلة  اإطالقها  م��ع  �سات 
ت�سفحه  ومُي��ك��ن  الإن��رتن��ت،  �سبكة  على  حقيقي 
تعد  مل  بحيث  املكتبية،  احلوا�سيب  عرب  وُم�ساهدته 

اخلدمة حم�سورة �سمن جمال الأجهزة املحمولة.

�سحن  حمطة  اأدن��ربة  جامعة  طالب  من  فريق  �سمم 
ويهدف  ال�سم�سية،  بالطاقة  تعمل  املحمولة  للهواتف 
الالجئني  خ��دم��ة  اإىل  الت�سميم  وراء  م��ن  ال��ف��ري��ق 
بطاريات  ل�سحن  اليونان  يف  العالقني  واملهاجرين 
هواتفهم الذكية التي متثل �رشيان احلياة بالن�سبة لهم.
الالجئني  لهواتف  �سحن  تاأمني  بكيفية  الفريق  وفكر 
الكهرباء  على  العثور  �سعوبة  ظل  يف  واملهاجرين 
�سمن  جمانيتها  وع��دم  املكتظة،  املخيمات  �سمن 
املقاهي، واحت�ساد الكثر من الراغبني ب�سحن هواتفهم 

على ماأخذ الطاقة.
املخيمات،  �سمن  حمطتني  تثبيت  على  الفريق  وعمل 
وتعمل كل حمطة على توليد الكهرباء ل� 12 مقب�ض يف 
ال�سم�سية،  الطاقة  با�ستخدام  الهواتف  ل�سحن  ال�ساعة 

جماًنا  الكهرباء  بتوفر  الواحدة  للمحطة  ي�سمح  مما 
ا كل يوم. لعدد 240 �سخ�سً

اأحد  اجنيلوبولو�ض  الك�سندرو�ض  لدى  الفكرة  وتولدت 
بعد  عاًما   20 العمر  من  والبالغ  املحطة  ُم�سممي 
�سامو�ض  جلزيرة  بزيارة  املا�سي  ال�سيف  يف  قيامه 
والتي تعترب اإحدى نقاط الدخول اإىل الإحتاد الأوروبي 
ال�رشق  يف  الراهنة  الظروف  من  فروا  �سخ�ض  ملليون 

الأو�سط.
واأ�سار اجنيلوبولو�ض اإىل اأن الفكرة اأتت بعد ُم�ساهدته 
�سواطئ  اإىل  يومًيا  ي�سلون  الذين  الالجئني  ملئات 
الذكية  هواتفهم  اإىل  يحتاجون  وال��ذي��ن  اجل��زي��رة 
اأهاليهم  م��ع  الإن��رتن��ت  ع��رب  للتوا�سل  امل�سحونة 

والتخطيط مل�سار الرحلة للو�سول اإىل �سمال اأوروبا.

اأ�ساف��ت �رشك��ة في�ض بوك يف التحديث الأخر لتطبي��ق الرتا�سل الفوري خا�ستها 
“ما�سنجر” Messenger ميزة جديدة تتيح للم�ستخدمني لعب كرة القدم بني 

بع�سهم من خالل اإر�سال رمز “كرة القدم” لتظهر لعبة م�سغرة �رشية.
وياأت��ي ذل��ك متا�سًيا مع بطول��ة كاأ���ض المم الوروبي��ة Euro 2016 املنعقدة 
حاليًا يف فرن�سا، وقامت ال�رشكة �سابًقا باإ�سافة لعبة ال�سطرجن ولعبة كرة ال�سلة، 

والتي اأ�سارت ال�رشكة اإىل اأنه مت لعبها مليار مرة خالل الأ�سهر الثالثة املا�سية.
ولبدء اللعبة، ما على امل�ستخدم اإل اإر�سال رمز “كرة القدم” اإىل �سديق عرب في�ض 
ب��وك م�سنجر، ثم النق��ر عليه. وبعد ذل��ك، �ستظهر اللعبة، ويتع��ني على امل�ستخدم 
القي��ام باحلف��اظ على الكرة يف الهواء لأطول وقت ممكن لتجميع اأكرب عدد 

من النقاط.
وتعمل ال�رشكة على اإي�سال اللعبة جلميع ُم�ستخدمي التطبيق 
البال��غ عدده��م 900 ملي��ون ُم�ستخ��دم ن�س��ط �سهرًيا، مما 
يعن��ي انه��ا قد حتتاج لبع���ض الوقت للو�س��ول مُلختلف 

امُل�ستخدمني.
وكان��ت في���ض ب��وك ق��د قام��ت يف �سه��ر مار���ض/اآذار 
ال�سل��ة �سم��ن تطبي��ق  ك��رة  لعب��ة  باإط��الق  املا�س��ي 
ما�سنج��ر، ومت لعبه��ا اأكر من 300 ملي��ون مرة خالل 

عدة اأيام فقط.
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