
الذكي��ة  ال�س��اعة  لأ�س��حاب  ميك��ن 
اإرجاعها نظري ا�س��رداد تكلف��ة ال�رشاء 

بالكامل
ينبغ��ي عل��ى اأ�س��حاب ال�س��اعة الذكية 
Basis Peak ع��دم ارتدائه��ا، نظ��راً 
لأنها تتعر���ض لل�سخونة املفرطة، وقد 

تت�سبب يف حدوث حروق بالذراع.

وميك��ن لأ�سحاب ال�ساعة الذكية حاليًا 
اإرجاعها نظ��ري ا�سرداد تكلف��ة ال�رشاء 
بالكامل اأو ميكنهم النتظار اإىل اأن يتم 
التغلب على هذه امل�سكلة وطرح اإ�سدار 
جدي��د م��ن برجمي��ات ال�ساع��ة الذكية، 
التابع��ة   Basis اأك��دت �رشك��ة  حي��ث 
ل�رشك��ة اإنت��ل اأنه��ا تعم��ل حالي��ًا على 

تطوير حتديث جديد لل�ساعة الذكية.
وتوف��ر �رشكة Basis بع�ض التعليمات 
والإر�سادات حول كيفية اإرجاع ال�ساعة 
وا�ستع��ادة الأم��وال عرب �سفح��ة الدعم 
وامل�ساع��دة التابع��ة. واأ�سافت ال�رشكة 
اأي�س��ًا اأنه��ا قام��ت باإيق��اف عملي��ات 

توزيع ال�ساعة الذكية.
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اأن  اإل  التميز،  ع��ن  دائ��ًم��ا  نبحث  جميعا  نحن 
�سابه �سيء  الهواتف املحمولة  البتكار يف جمال 
تت�سدر  حيث  املا�سية،  الفرة  خالل  الركود  من 
عناوين الأخبار تغيريات �سغرية يف حجم ال�سا�سة 
اأو دقة الكامريا، ولكن ذلك يوؤثر بالكاد على جتربة 
اأو  اجلديدة  الذكية  الهواتف  مزايا  لت�سبح  العميل 

القادمة متوقعة وقابلة للتنبوؤ.
والنتيجة؟! خيارات حمدودة ومنتجات مت�سابهة، 
عن  بحثه  امل�ستخدم  يوا�سل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
البتكار!! لكن متهل فهنالك من ال�رشكات العاملية 
امل�ستخدمني  منح  ب�رشورة  اإميانه  عن  اأعلن  من 
يف  بها  يرغبون  التي  الإمكانات  اختيار  فر�سة 

هواتفهم الذكية.
 Moto Z ما عليك �سوى اإلقاء نظرة على هواتف

اجلديدة مع وحدات Moto Mods، التي حتول 
هاتفك الذكي اإىل اأجهزة عديدة! �ستدرك على الفور 
�سيحدث  اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  بات  جلاًل  اأم��ًرا  اأن 

هزة قوية اإيجابية يف عامل الهواتف الذكية.
فقد ك�سفت �رشكة موتورول التي ا�ستحوذت عليها 
ووح��دات   Moto Z هاتف  عن  م��وؤخ��ًرا  لينوفو 
بفتح  تب�رش  والتي  املبتكرة،   Moto Mods
الذكية.  الهواتف  �سناعة  يف  لالبتكار  جديد  باب 
وعلى ما يبدو اأن هذا الهاتف بداأ يحظى باهتمام 
عاملي كبري من قبل امل�ستخدمني وامل�سنعني على 
رائع بكل معنى  العامل. وكل ما ورد فهو  م�ستوى 
الكلمة، اإل اأننا �سننتظر ونرى مدى جودة الهاتف 
الإ�سافية.  ال��وح��دات  مفهوم  مع  عمله  وكيفية 
من�سك  اأن  ننتظر  اأننا  اإل  رائع  ذاته  بحد  املفهوم 

الأجهزة باأيدينا لنخ�سعها لالختبار.
الهاتف الذكي Moto Z هو الأنحف يف العامل

�ستيل  وال�ستانل�ض  الأملنيوم  من  م�سنوع  هيكل 
امل�ستخدمان يف الطائرات الع�سكرية.

 Quad الو�سوح  عالية   AMOLED �سا�سة 
HD  مقا�ض 5.5 بو�سة.

تبلغ �سماكة اجلهاز 5.2 ملم فقط.
الأخ�����ر مبعالج  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  اجل���ه���از  ي��ع��م��ل 

.820 Qualcomm SnapdragonTM
وذاكرة  الع�سوائي  الو�سول  لذاكرة  جيجابايت   4
وميكنك  جيجابايت.   64 اأو   32 �سعة  داخلية 
لتخزين  امل�ساحة  م��ن  امل��زي��د  على  احل�����س��ول 
طريق  عن  والتطبيقات  الفيديو  ومقاطع  ال�سور 
اإ�سافة بطاقة microSD ب�سعة ت�سل اإىل 200 

جيجابايت.
تبلغ  الو�سوح  عالية  كامريا  اخللفية:  الكامريا 
ال�سورة  تثبيت  تقنية  مع  ميجابك�سل   13 دقتها 
ي�ساعدك  مما  بالليزر  التلقائي  والركيز  الب�رشية 

خمتلف  حتت  وواقعية  ممتازة  �سور  التقاط  على 
ظروف الإ�ساءة.

مع  ميجابك�سل   5 دقتها  تبلغ  الأمامية:  الكامريا 
ال�سور  التقاط  اأج��ل  من  الزاوية  وا�سعة  عد�سات 

اجلماعية مبنتهى ال�سهولة ودون عناء.
ي�ساعد الفال�ض الإ�سايف يف الكامريا الأمامية يف 
اإظهار كل �سخ�ض يف ال�سورة ب�سكل جيد حتى يف 

ال�سوء ال�سعيف.
املطر  من  اجلهاز  يقي  الذي  للماء  مقاوم   غالف 

ورذاذ املاء.
بف�سل  ف��وراً  جهازك  لت�سغيل  فقط  واح��دة  مل�سة 

م�ست�سعر ب�سمة الإ�سبع يف هاتفك.
العمل، و�ستح�سل  البطارية 30 �ساعة من  متنحك 
على اأكرث من 8 �ساعات من الطاقة يف 15 دقيقة 
تقوم  TurboPowerعندما  ميزة  بف�سل  فقط 

ب�سحن البطارية.

يحظر فالش بالير وجافا هامة حول الهجمات اإللكترونية
بشكل افتراضي

إلضافة إطارات مميزة لصورك 
على أجهزة أندرويد

يختلسون عمالت رقمية بقيمة 
50 مليون دوالر

ت�س��ري التقديرات اإىل اأن القطاعات التجارية تتكب��د ما يزيد عن 400 مليار دولر 
اأمريكي �سنويًا كخ�سائر مادية نتيجة الهجمات الإلكرونية.

يراوح عدد احلوادث املتعلقة بالأمن الإلكروين ما بني 80 – 90 مليون حادثة 
�سنوي��ًا. %20 م��ن ال���رشكات ال�سغ��رية واملتو�سط��ة تعر�ست جلرائ��م اإلكرونية 
خمتلف��ة تر�سد �رشكة مايكرو�سوفت يومي��ًا اأكرث من 10 مليون حماولة ملهاجمة 
خدماته��ا املختلف��ة. )ُتعد كحادث��ة واحدة( الع��ام املا�سي، كان قط��اع الرعاية 
ال�سحي��ة ه��و الأك��رث تعر�س��ًا لهجم��ات القرا�سن��ة %40 م��ن �سحاي��ا اجلرائ��م 
الإلكروني��ة تعر�س��وا لعملي��ات احتي��ال مرتبط��ة ببطاق��ات الئتم��ان باأنواعها 
املختلف��ة. كمع��دل، ف��اإن جمرمي الإنرن��ت لديهم ح��وايل 200 يوم قب��ل اأن يتم 

اكت�ساف هجماتهم

10 اأعلن��ت �رشك��ة اأب��ل اأن متف�س��ح �سف��اري 10 اجلدي��د لن يق��وم بت�سغيل 
حمتوي��ات الفال�ض ب�سكل افرا�س��ي، حيث يف�سل مت�سفح اأب��ل ال�سهري ت�سغيل 
حمتوي��ات HTML5 ب��دًل م��ن تقني��ة فال�ض بالي��ر، التي يظهر به��ا الكثري 
م��ن الثغ��رات الأمنية. واإىل جان��ب تقنية فال�ض بالير �سيت��م تعطيل الكثري من 
التقني��ات الأخ��رى مث��ل Silverlight اأو Java اأو Quicktime، ول يتم 
تفعيله��ا اإل ح�س��ب الطل��ب يف احلالت الفردي��ة. واأكدت ال�رشك��ة الأمريكية اأن 
مثل ه��ذه الإجراءات تعم��ل على زيادة م�ست��وى الأم��ان واخل�سو�سية وكذلك 
تزي��د م��ن ف��رة ت�سغيل بطارية اأجه��زة الالب ت��وب. ومن املق��رر اأن يتم طرح 
 Sierra مت�سف��ح �سف��اري 10 اجلدي��د كجزء من نظ��ام ت�سغيل اأجهزة امل��اك

خالل ف�سل اخلريف القادم. 

اإذا كن��ت ترغ��ب باإ�سافة مل�سة جمالي��ة مميزة ل�سورك فرمب��ا يجدر بك جتربة 
تطبيق LUNE املتوفر جمان��ًا مل�ستخدمي نظام اأندرويد والذي يتيح اإ�سافة 

اإطارات مميزة لل�سور.
وبعك���ض التطبيق��ات املختلقة لتحرير ال�س��ور فاإن الوظيف��ة الأ�سا�سية لتطبيق 
LUNE ه��ي توفري جمموعة منوعة ومميزة من الإطارات بدًل من العتماد 

على الإطارات التقليدية التي توفرها بع�ض التطبيقات الأخرى.
وتتنا�س��ب مكتبة الإطارات داخ��ل التطبيق مع خمتلف الأذواق والفئات، فهناك 
الإطارات املخ�س�سة لل�سيدات، ال�سب��اب، الأطفال بالإ�سافة اإىل الإطارات التي 
تتنا�س��ب مع ال�سور العائلية اأو �سور الأ�سدقاء اأو ال�سور ال�سخ�سية، كما مُيكن 

للم�ستخدمني ا�ستك�ساف الإطارات بح�سب الفئات والأ�سلوب.

نف��ذ قرا�سن��ة معلوماتية عملي��ة اختال�ض لأم��وال رقمية تف��وق قيمتها 
50 ملي��ون دولر كانت خم�س�س��ة لتمويل �سندوق جتريبي يهدف اإىل 
اإظهار اأن هذه الأموال اآمنة لال�ستخدام، على ما ذكرت �سحيفة "نيويورك 

تاميز".
وقد �رشقت هذه الأموال من م�رشوع يحمل ا�سم "دي�سنرياليزد اوتونوم�ض 
اورغنيزي�سن" )املنظمة امل�ستقلة الالمركزية( بعدما مت جمعها على �سكل 

عملة "ايرث" ال�سبيهة بعملة "بيتكوين" الرقمية.
وذك��رت ال�سحيفة الأمريكية اأن هذه القر�سنة التي اأتت على ثلث الأموال 
الرقمي��ة املخ�س�س��ة للم���رشوع م��ن �ساأنها الق�س��اء بالكام��ل على هذا 

امل�رشوع املمول من امل�ستثمرين.

وزير الدفاع األميركي يشكر طالبا اخترق 
مواقع البنتاغون

 K3 إل جي تطلق الهاتف
بسعر 80 دوالرًا

هاتف Moto Z األنحف في العالم يحدث ضجة 
عالمية بمفهومه المبتكر

جوجل تدعم ميزة “عرض الشرائح” على خدمة 
Google Photos الصور

فيس بوك تقدم للناشرين األدوات الالزمة لتحسين 
مقاالتهم الفورية

إل جي تطرح تلفزيونا “طاردا للبعوض”
 في الهند

يرى كارتر اأن القر�سنة الأخالقية تفيد الوليات املتحدة يف مواجهة الهجمات 
الإلكروني��ة.  ب��دل من اأن يت�سبب م��ا فعله يف وقوعه يف م�س��اكل، تلقى ديفيد 
دورك��ن الطال��ب باإحدى املدار���ض الثانوية الأمريكية، اإ�سادة م��ن وزير الدفاع 
الأمريك��ي اأ�ست��ون كارت��ر ب�سب��ب اخراق��ه ملواق��ع وزارة الدف��اع الأمريكي��ة 

)البنتاغون( واكت�سافه لثغرات فيها.
فالطال��ب البال��غ م��ن العم��ر 18 عاما وال��ذي تخ��رج الأ�سب��وع املا�سي، كان 
يق�س��ي م��ا يربو م��ن 15 �ساع��ى يوميا متنقال ب��ني الف�س��ول الدرا�سية حامال 
جهاز الكمبيوتر املحمول اخلا�ض به ل�ستخدامه يف اخراق مواقع البنتاغون، 
بح�س��ب رويرز. والطالب كان �سمن اثنني اأ�ساد بهما الوزير الأمريكي يف حفل 
خا���ض لعثورهما على نقاط �سع��ف بتلك املواقع قبل اأي من خ�سوم الوليات 
املتح��دة. وقال كارتر موجها ال�سكر اأي�سا اإىل كاريغ اأرندت وهو م�ست�سار اأمني 
ب�رشك��ة )�سراتوم �سيكيوريتي(: "نعل��م اأن اأطرافا فاعلة ترعاها دول وقرا�سنة 
يعمل��ون ب�س��كل ف��ردي يرغب��ون يف مهاجم��ة �سبكاتن��ا وا�ستغالله��ا ... م��ا مل 
نك��ن نقدره متاما قب��ل �ساحب هذه التجرب��ة هو كم ممن ميار�س��ون القر�سنة 

الأخالقية الذين يريدون اإحداث تغيري."
وقالت البنتاغون اإن اأكرث من 1400 �سخ�ض �ساركوا يف م�رشوع جتريبي اأطلق 
ه��ذا العام اأعدوا 138 تقريرا �ساحلا عن نقاط �سعف. ودعا امل�رشوع قرا�سنة 

لختبار الأمن الإلكروين لبع�ض مواقع وزارة الدفاع املتاحة للجمهور.

اأطلقت �رشكة اإل جي هاتفًا ذكيًا جديداً ميتاز ب�سعره 
ال��ذي ل يتج��اوز 80 دولراً امريكي��ًا، ولكن��ه يق��دم 
موا�سفات منخف�سة.  ويقدم الهاتف K3 �سا�سة من 
نوع IPS مقا�سها 4.5 بو�سات وبدقة 854×480 
بك�ساًل، كما يقدم ذاكرة و�سول ع�سوائي )رام( بحجم 
م�ساح��ة  م��ن  جيجابايت��ات   8 و  جيجاباي��ت،   1

التخزين الداخلية.
وي�سم اجلهاز، الذي ياأتي ب�سماكة 9.39 ميليمرات 
ويزن 130 جرامًا، معاجلًا رباعي النوى بردد 1.1 
جيجاهرت��ز ومن نوع كوالك��وم �سنابدراجون 210. 
وميل��ك K3 كام��ريا خلفي��ة بدق��ة 8 ميجابك�س��الت 
واأخ��رى اأمامية بدق��ة VGA، اإ�ساف��ة اإىل بطارية 

ب�سعة 1940 ميلي اأمبرياً/�ساعة.

اأعلنت �رشكة جوجل عن اإطالق ميزة جديدة خلدمة 
 Google لها  التابعة  ال�سور  وم�ساركة  تخزين 
ال�سور  ا�ستعرا�ض  مل�ستخدميها  تتيح   Photos

.Slideshow ”باأ�سلوب “عر�ض ال�رشائح
خدمة  ح�ساب  ع��رب  من�سور  يف  ال�����رشك��ة  وق��ال��ت 
بل�ض:  جوجل  الجتماعية  �سبكتها  على  ال�سور 
جهاز  حول  والأ�سدقاء  الأهل  مع  الحت�ساد  “تريد 
لهم  لتعر�ض  التلفزيون  اأو  بك  اخلا�ض  الكمبيوتر 
�سور مغامرة عطلة نهاية الأ�سبوع املا�سي. ولكنك 
ل حتب النقر 132 مرة لعر�ض كل �سورة على حدا”. 
واأ�سافت جوجل اأنه اأ�سبح من املمكن عر�ض ال�سور 
فتح  مبجرد  وذلك  �رشائح،  �سكل  على  األبوم  اأي  من 
الألبوم، ثم النقر على اأي �سورة، ثم اختيار “عر�ض 

املن�سدلة.  القائمة  من   Slideshow ال�رشائح” 
ا عر�ض ال�سور على جهاز  وميكن للم�ستخدمني اأي�سً
كروم  مت�سفح  تبويب  بث  خالل  من  وذلك  التلفاز، 
الذي ي�سم ال�سور اإىل اجلهاز. واأو�سحت ال�رشكة اأن 
الإلكروين  املوقع  على  الآن  متاحة  اجلديدة  امليزة 
 ،photos.google.com اخلا�ض بخدمة ال�سور
الت�سغيل  نظام  على  اخلدمة  تطبيق  على  وكذلك 
اأندرويد. ُي�سار اإىل اأن جوجل كانت قد احتفلت نهاية 
 Google اإطالق  على  عام  مبرور  املا�سي  ال�سهر 
منزًل  لتكون  اأطلقتها  اإنها  قالت  التي   ،Photos
وال�سور املجمعة ومقاطع  ال�سور املتحركة  جلميع 
الفيديو حيث ميكن تنظيمها، وم�ساركتها وحفظ وما 

يهم امل�ستخدمني.

اليوم عن عزمها  الجتماعية  بوك  في�ض  �سبكة  اأعلنت 
خلدمة  التابعة  الأدوات  من  جديدة  جمموعة  اإط��الق 
املقالت الفورية Instant Articles، ومُيكن جلميع 
الأدوات  تلك  ا�ستخدام  التجارية  والعالمات  النا�رشين 
فورية  مقالت  اإن�ساء  على  ُم�ساعدتهم  اأجل  من  قريًبا 
اأف�سل. وت�سمح الأدوات اجلديدة بتقدمي حمتوى اأف�سل، 
زيادة  اإىل  التح�سني  هذا  يدفع  باأن  بوك  في�ض  وتاأمل 

الجتماعية  ال�سبكة  و�سفت  حيث  القراء،  عدد 
قليل  باأنه  حالًيا  ن�رشه  يتم  ال��ذي  املحتوى 
اجلاذبية. ويفر�ض اأن ت�سل الأدوات اجلديدة 
يف اأواخر �سهر يونيو/حزيران احلايل، وتعمل 
التجارية  العالمة  �سعار  اأخ��ذ  على  الأدوات 
ال�سخ�سي املوجودة �سمن  امللف  من �سورة 

كاتب  و�سف  �سطر  يف  واإدراجها  بوك  الفي�ض  �سفحة 
من  جزء  بتحديد  النا�رش  قيام  عند  الفورية  املقالة 
عنوان  حتت  لتظهر  الثمن،  مدفوع  اأنه  على  املحتوى 

املقال على اجلهة الي�رشى من ال�سا�سة.
ملحرر  حتديث  اإط��الق  بوك  في�ض  وتعتزم 

األ���وان  لإ���س��اف��ة  امل��ق��ال��ة  �سكل 
ون�سو�ض وخيارات 

ا على خيار مُلعاينة  تباعد جديدة، وت�سمل الأداة اأي�سً
للنا�رشين  مُيكن  بحيث  الفعلي،  الزمن  يف  املقالة 

مراجعة التغيريات قبل ن�رشها للقراءة.
 Instant بداأت بتجربة خدمة  قد  في�ض بوك  وكانت 
عام  من  مايو/اأيار  �سهر  منذ   Articles
على  ب��وك  في�ض  تطبيق  داخ���ل   2015
اإ�ض، وقامت باإطالقها لنظام  اأو  اآي  نظام 
الأول  دي�سمرب/كانون  �سهر  يف  اأندرويد 

عام 2015.
كما قامت يف بداية �سهر دي�سمرب/كانون 
بع�ض  يف  بتوفريها   2015 عام  الأول 
دول قاّرة اآ�سيا مبا فيها تركيا، وال�سني، 

بالإ�سافة اإىل ماليزيا وهوجن كوجن.

ب��داأت ال��ذراع الهندي��ة ل�رشكة اإل ج��ي اإلكرونيك�ض الكورية اجلنوبي��ة بيع جهاز 
تلفزي��ون يتمت��ع مبيزة تق��ول اإنه ي�س��د البعو�ض، ال��ذي ميكن اأن ين���رش اأمرا�ض 
مث��ل املالريا وزيكا وحمى ال�سنك. واأو�سحت ال�رشكة اأن “تقنية طرد البعو�ض” 
اخلا�سة بالتلفزيون، الذي طرحته يف ال�سوق الهندية اأول اأم�ض اخلمي�ض، ت�ستخدم 
املوجات فوق ال�سوتية التي هي غري م�سموعة للب�رش ولكن تت�سبب بطرد البعو�ض 
بعي��ًدا. وقالت ال�رشك��ة اإن نف�ض التكنولوجي��ا، التي اُعُتمدت عل��ى اأنها فعالة من 
قب��ل خمترب م�ستقل قرب مدبنة ت�سيناي يف الهند، ت�ستخدمها اإل جي يف مكيفات 
الهواء والغ�سالت. وتتوفر التقنية، التي تعمل حتى عندما يكون التلفزيون مطفاأً، 
يف منوذج��ني، الأول ب�سعر 25،500 روبية 
)394 دولًرا اأمريكًي��ا(، وب�سع��ر 47،500 
اإل  �رشك��ة  وت�سته��دف  دولرات(.   706(
ج��ي بالتلفزي��ون امل�ستهلك��ني ذوي الدخل 
ظ��روف  يف  يعي�س��ون  والذي��ن  املنخف���ض 

جتعلهم عر�سة للبعو�ض.
وتعت��زم ال�رشك��ة الكوري��ة ط��رح التلفزيون 
ال�سه��ر املقبل يف الفلبني و�رشي لنكا، وفق 
م��ا قال كيم �سونغ-ي��ول، م�سوؤول �رشكة اإل 
��ا اأنه  ج��ي اإلكرونيك���ض، ال��ذي اأو�سح اأي�سً
ل توج��د خط��ط يف الوقت احل��ايل لإطالق 

التقنية يف اأ�سواق اأخرى.
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متابعة - الجورنال

بسبب تعرضها للسخونة المفرطة
ال تشتر هذه الساعة الذكية


