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�أ�صحاب  ��صتخد�م  �أ�صلوب  يتناول  جديد  تقرير  يف   
�آبل لهذه �لأخرية، �صنتعرف على ما  ومالكي �أجهزة 
ي�رصفون  وكم  �آبل،  �أجهزة  م�صتخدمو  ب�رصفه  يقوم 

يوميا خالل ��صتخد�مهم لهذه �لأجهزة.
�آبل، بل عن �خلدمات  �أجهزة  لي�س عن   �حلديث هنا 
�للكرتونية �لتي تقدمها �آبل من خالل هذه �لأجهزة، 
ومعروفة  م�صهورة  خ��دم��ات  ع��دة  ذل��ك  وي�صمل 

�صنخربكم عنها بالتف�صيل:
 ما هي خدمات �آبل �للكرتونية �لتي تربح من 

خاللها؟
 طبعا هي كثرية، لكن �أبرزها وبالرتتيب كالتايل:

�لكثري  �ملتجر  ه��ذ�  يحوي  حيث  �لأب�صتور:  متجر 
�ألعاب،  �أو  متنوعة  بر�مج  �صو�ء  �لتطبيقات،  من 
يقوم  خالله  فمن  �آبل،  لربح  �صمانا  �لأكرث  ويعترب 
�إما  منها  وكثري  �لتطبيقات،  بتنزيل  �مل�صتخدمون 
�أو فيه حمتوى مدفوع؛ يجعل �مل�صتخدمني  مدفوع، 
يقومون ب�رص�ء هذه �لتطبيقات وحمتو�ها، وبخا�صة 

�لألعاب، و�آبل جتني من ور�ء ذلك ٪30 مما يربحه 
�أ�صحاب �لتطبيقات، وبذلك فهي جتني �لكثري يوميا. 
�مل��و�زي  �ملتجر  وه��و  �مل��اك:  تطبيقات  متجر   .1
يعترب  حيث  و�لآيباد،  �لأيفون  على  �لأب�صتور  ملتجر 
�لتطبيقات �ملخ�ص�صة لأجهزة  هذ� �ملتجر م�صتودع 
�ملاك، وجتني �آبل �أي�صا من خالله �لكثري من �لأرباح. 
 iBooks تطبيق  خالل  من  وذلك  �لكتب:  متجر   .2
�لآيباد  �لآيفون،  �أجهزة  يدعم  و�لذي  باآبل،  �خلا�س 
وكذلك �ملاك، وتوفر �آبل من خالله �لكثري من �لكتب 

و�لتي ت�صمن لها مبيعات كبرية �أي�صا.
�مل�صهورة  �خلدمة  هذه  �ملو�صيقية:  �آبل  خدمة    3
و�ل��ت��ي ق��ام��ت �آب���ل ب��اإط��الق��ه��ا م��ن��ذ وق���ت ق��ري��ب، 
��صتطاعت جذب ماليني �مل�صتخدمني، وحققت �آلف 
�ملوجودة   Apple Music خدمة  هي  �ملبيعات، 

�أي�صا عرب نظام �لأندرويد.
وهي   Apple Pay �أو  �ملالية:  �لدفع  خدمة   .4
�آبل مع �لكثري من  �خلدمة �لتي تعاونت من خاللها 

من  جتني  طبعا  �لبلد�ن،  بع�س  يف  �لعاملية  �لبنوك 
�أبرز خدمات  �لأرب��اح.  تلك هي  �لعديد من  ور�ءه��ا 
�آبل �للكرتونية، و�لتي جتدها ح�رصية عرب �أجهزتها 
�آبل �ملو�صيقية، و�لتي تتو�جد  فقط، با�صتثناء خدمة 
�أي�صا على �لأندرويد، وت�صمح لها بجذب �لآلف من 
�أخرى على  �مل�صتخدمني، وهناك خدمات �لكرتونية 
�آبل �للكرتونية حتقق لها  �لأيكالود.  خدمات  غر�ر 
مبيعات م�صتمرة !  �آبل �رصكة ربحية، ولي�صت جمعية 
خاللها  من  جتني  خدماتها  �أغلب  �أو  فكل  خريية، 
�لكثري من �لأرباح، و�خلدمات �للكرتونية �ملذكورة 
و�صلت  كبرية،  �أرباح  حتقيق  من  �آبل  مكنت  �صابقا؛ 
�آبل  تنقذ  �أن  ��صتطاعت  لغاية ٪20، وهذه �خلدمات 
�خل�صائر  �صدمة  خ��الل  وذل��ك  فادحة،  خ�صائر  من 
�صاعد  ما  وهو  �آبل،  بها  مرت  �لتي  �ل�صابقة  �ملالية 
�أخ��رى؛  �لأرب���اح.  من جهة  ت��د�رك بع�س  �آب��ل على 
هذه �خلدمات م�صتمرة، بع�صها �صهري �أو �صنوي، مبا 
�أرباح م�صتمرة طيلة �لوقت، هذه  �آبل  ي�صمن ل�رصكة 

�آبل  �أجهزة  م�صتخدمي  حر�س  مدى  توؤكد  �خلدمات 
على �رصف بع�س �لأمو�ل للح�صول عليها.

�آبل  زبائن  �أن  تاأكيد  مت  جديد،  م��ايل  تقرير  ويف   
دولر�  يوميا  ي�رصفون  حيث  �لأخرية،  لهذه  �أوفياء 
و�حد� على �لأقل، وي�صمل ذلك �لأجهزة، و�لتطبيقات 
للخدمات  بالن�صبة  ول��ك��ن  �لأخ����رى،  و�خل��دم��ات 
�لإلكرتونية فالأمر �أكرب، حيث ي�رصف �مل�صتخدمون 

�لكثري من �لأمو�ل للح�صول عليها.
�لزبائن  من  كبرية  طبقة  تكوين  �آب��ل  ��صتطاعت   
ولء  حت��ق��ي��ق  يف  جن��ح��ت  ل��ن��ق��ل  �أو  �لأوف����ي����اء، 
خدمات  طلب  يف  ي��رتددون  ل  �لذين  �مل�صتخدمني، 
من  �لكثري  ذلك  �أج��ل  من  وي�رصفون  �لأخ��رية،  هذه 
�ملال، وهو كما �أخربناكم مت تقديره ب، $1 يوميا، 
مما يجعل �رصكة �آبل ت�صري نحو حتقيق مليار دولر 
يوميا، يف حال ��صتطاعت جعل م�صتخدمي �أجهزتها، 
على  م�صتخدم؛  مليار  حاليا  عددهم  يبلغ  و�لذين 

�رصف بع�س �لأمو�ل من �أجل طلب خدمات �آبل.

 ن�رص معهد “�صويفت” Swift  ورقة بحثية جديدة 
�ملعروفة  �لفرت��صية  �لعملة  كانت  �إذ�  ما  حتّلل 
�لعمالت  �صتز�حم    Bitcoin ”كوين “بت  با�صم 
�لر�صمية يف �لعامل، لتخل�س �إىل �أن ذلك لن يحدث 

لأ�صباب متعددة.
“�لعمالت  ع��ن��و�ن  يحمل  �ل��ذي  �لبحث  ويحّلل   
م�صاربة؟”،  �أ�صول  �أم  تبادل  و�صيلة  �لفرت��صية: 
�لعالقة �لديناميكية بني �لعمالت �لفرت��صية مثل 
“بت كوين”، و�لعمالت �لر�صمية، ويقّيم �أية خماطر 
�ل�صتقر�ر  على  �لفرت��صية  �لعمالت  ت�صّكلها  �آنّية 

�لنقدي �أو �ملايل �أو �لقت�صادي.
 وقد �أجرى �لبحث ديرك ج. بور من كلية �لأعمال 
كلية  م��ن  هونغ  وكيهون   UWA جامعة  يف 
�جلنوبية  كوريا  يف  هونيغ  جامعة  يف  �لأعمال 
و�دريان د. يل من جامعة �لتكونولوجيا يف �صيدين 
تو�صل  �لتي  �لنتائج  �أبرز  �أ�صرت�ليا.  وجاء يف  يف 
�لعمالت  تز�حم  �أن  �مل�صتبعد  من  �أنه  �لبحث  �إليها 
�لأ�صعار  فَوْقع  �لر�صمية.  �لعمالت  �لفرت��صية 
�صلًبا  يوؤثر  �لفرت��صية  �لعمالت  يف  للم�صاربني 
من  ي�صبح  حيث  للتد�ول  كو�صيلة  خا�صيتها  على 
�مل�صتبعد �أن تز�حم �لعمالت �لر�صمية �حلالية مثل 

�لدولر �لأمريكي.
كوين”  “بت  عملة  �أن  ا  �أي�صً �لبحث  ذك��ر  وق��د   
للم�صاربة.  كا�صتثمار  �ل��غ��ال��ب  يف  ت�صتخدم 
كوين”  “بت  لأ�صعار  �لتجريبي  �لتحليل  ويدعم 
�لنتيجة  هذه  )�مَلَحاِفظ(  �مل�صتخدمني  وحل�صابات 

�لنظرية، ويجد �أن “بت كوين” ت�صتخدم يف �لغالب 
كا�صتثمار للم�صاربة بدًل من و�صيلة للتد�ول.

 كما ��صتخل�س �لبحث �أنه ل يوجد عالقة متبادلة 
�لتقليدية، حيث  �لأ�صول  “بت كوين” وفئات  بني 
بعالقة  ترتبط  ل  كوين”  “بت  ع��ائ��د�ت  �أن  ب��نّي 
�لأ�صهم  مثل  �لتقليدية  �لأ�صول  فئات  مع  تبادلية 
و�ل�صند�ت و�ل�صلع يف �لأوقات �لطبيعية وكذلك يف 

فرت�ت �ل�صطر�بات �ملالية.
ل  �لفرت��صية  �لعمالت  �أن  �لبحث  وجد  و�أخ��ري�   
�أن ت�صميم  �إذ ذكر  ت�صكل خماطر ج�صيمة مبا�رصة 
“بت  مثل  �لفرت��صية  �لعمالت  �أ���ص��و�ق  وحجم 
�ل�صتقر�ر  على  مبا�رًص�  خطًر�  ت�صكل  ل  كوين”، 

�لنقدي �أو �ملايل �أو �لقت�صادي.
 ويقول كيهون هونغ، من كلية �لأعمال يف جامعة 
�أبحاثنا  ُتظهر  �ل�صائعة،  �حلكمة  “بخالف  هونيغ: 
�أن �لعمالت �لر�صمية تز�حم بت كوين ولي�س �لعك�س 
�لعملة  يجّرد  كوين  بت  �صوق  وحجم  ت�صميم  و�أن 
و�لأمر  للتد�ول.  كو�صيلة  �ملق�صود  ��صتخد�مها  من 
ا هو �أن بت كوين ت�صكل �أقّل  �لذي يظهر جلًيا �أي�صً

خطر على �ل�صتقر�ر �ملايل �أو �لنقدي.”
تقّبل  ز�د  �إذ�  ذلك،  “وبالرغم من  و�أ�صاف هونغ:   
كبري  ب�صكل  �أخرى  �فرت��صية  عمالت  �أو  كوين  بت 
على �مل�صتوى �لعاملي، قد يكون لذلك عو�قب كربى 
طبيعتها  �أن  حيث  �لنقدية  �ل�صيا�صة  �صحة  على 
�لتنظيمية  �لرقابة  جتعل  و�مل�صتقّلة  �لالمركزية 

عليها �أمًر� �صعًبا.”

Impossible  دراجة كهربائية قابلة للطّي.. صغيرة 
وخفيفة بما يكفي لحملها داخل حقيبة

مستخدمو أجهزة آبل يصرفون دوالرا واحدا يوميا
تطبيق واقع افتراضي يسمح بمقابلة اآلخرين بشكل وهمي

 تق��وم فكرة عم��ل Impossible على �أنه ويف ب�صع خط��و�ٍت �رصيعة وعند طي 
�لدر�ج��ة تاأخذ �صكل ُمَثلَّ��ث �صغري يتنا�صب مع حجم حقائ��ب �لظهر �لعادية وعند 
فتحه��ا ت�صبح جمي��ع �أجز�ءها مت�صلة ببع�صها �لبع���س . وبالرغم من ت�صميمها 
لع���رصي ه��ذ� فاإنها قابلة على حم��ل �أكرث من 85 كيلو ج��ر�م وب�رصعة ت�صل �إىل 

12.4 مياًل يف �ل�صاعة، مع عدم �رصورة وجود دو��صات.
 �أم��ا بخ�صو���س �ل�صكل �خلارج��ي فاإن �لدر�ج��ة تاأتي بت�صميم �أح��ادي �للول مع 
رتو�ص��ات يف �للول �ملقابل و�لألون �ملتوف��ر �لأن هي �لأ�صود مع رتو�صات بي�صاء 
�أو �لأبي���س مع رتو�صتات �ص��ود�ء، �أما �إىل تطلعات �مل�صتخدم��ني فتعدهم �ل�رصكة 
�ل�صيني��ة بتو�صي��ع قائم��ة �لإك�ص�ص��ور�ت و�خلي��ار�ت �إذ� م��ا جنح��ت حملتها على 
كي��ك �صتارت��ر.  حققت �حلملة بالفعل ما يقارب �أربع��ة �أ�صعاف �لتمويل �لأ�صا�صي 
ولك��ن حل��د �لن ما ز�لت م�صتمرة �إذ جمعت �أكرث من 55 �ألف دولر كندي وما ز�ل 
�لد�عم��ون م�صتمرون على دفع 530 دولر كن��دي مقابل روؤية هذ� �مل�رصوع على 

�أر�س �لو�قع.

 حت��ى �لآن منتج��ات �لو�قع �لفرت����س Virtual Reality  تفتق��ر حل�صا�صات 
موج��ودة عل��ى كامل �جل�صم من �أج��ل �لقدرة على م�صاركة �لتج��ارب مع �لآخرين 
فمعظ��م �لأجه��زة هي عبارة ع��ن نظار�ت و�ق��ع �فرت��صي تو�ص��ع يف �لر�أ�س مثل 
 vTime لك��ن ميك��ن عرب تطبيق  .Oculus Rift ل�صام�ص��وجن و Gear VR
�إغ��الق بع���س من �لفج��وة �ملوجودة من �أج��ل �إعطاء �مل�صتخدم��ني �أف�صل جتربة 
جت�صي��د ل�صخ�صية �لإن�صان ب�صكل �فرت��صي بحيث ميكن �لتفاعل مع غريه يف بيئة 
 Gear فرت��صية ويف �لزمن �حلقيقي، �حلاجة فقط �إىل هاتف ذكي وكذلك نظارة�
 vTime VR لبيئة �لتي تنتج عن تطبيق�  .Google CardBoard أو� VR
ب�صيط��ة جد�ً مقارن��ة مع مايتم م�صاهدته يف �لعديد من جتارب �لو�قع �لفرت��صي 
�لأخ��رى لك��ن هذ� ل مين��ع �أن تكون �للقط��ات موؤثرة جد�ً، تخي��ل �ذ� ��صبح ممكنا 
لأحده��م �لقي��ام  بزيارة و�لديه �لذين يقطنون يف م��كان �أخر من �لعامل �فرت��صيًا 
م��ن منزل��ه �أو يقوم بزيارة �أ�صدقائه يف دولة �أخرى. على �لرغم من كون �مل�صاهد 
لي�ص��ت و�قعي��ة �إىل حد كبري وذلك لأن هذ� �لأمر م��از�ل يف بد�يته، فمجرد �لتفكري 

يف �مكانية ح�صول ذلك لهو �مر ر�ئع.

دراسة جديدة تستبعد أن تزاحم العمالت 
االفتراضية العمالت الرسمية

تلفزيونات سوني الذكية "لم تعد مؤهلة" 
لبث مقاطع فيديو يوتيوب

�لتلفزيون  �أجهزة  �إن   قالت �رصكة �صوين �ليابانية 
لن   ،2012 �أنتجت عام  �لتي  بر�فيا،  �صوين  �لذكي 
يوتيوب  موقع  على  فيديو  مقاطع  عر�س  تو��صل 

�عتبار� من 30 �صبتمرب/ �أيلول �جلاري.
حق  �لذكية  �لأجهزة  و�صتفقد 
ع���ر����س 

ب�صبب  �ل�صهري  �ملوقع  على  من  �لفيديو  مقاطع 
�لتغيري�ت �لتي �أدخلتها �إد�رة يوتيوب على طريقة 

�لتعامل مع حتميل مقاطعها.
من  يوتيوب  تطبيق  �صوين  تزيل  �أن  �ملقرر  ومن   
بيان  بح�صب  �جل���اري،  �ل�صهر  بنهاية  �أجهزتها 

لل�رصكة.
طر�ز�   50 بحو�يل  قائمة  �صوين  و�أطلقت   
�صتتاأثر  �ل��ت��ي  �أج��ه��زت��ه��ا  م��ن 

بالتغيري�ت �جلديدة.
يف  �ليابانية  �ل�رصكة  وقالت   
�لفني  �لدعم  موقع  على  بيان 
�خلا�س بها �إن �أجهزة �لتلفزيون 
�إىل  �ل��دخ��ول  �إمكانية  تفقد  مل 
ي��وت��ي��وب ب�����ص��ب��ب ق�����ص��ور يف 
�أن  �أو�صحت  لكنها  �إع����د�د�ت، 
�لتغيري�ت �لتي قام بها يوتيوب 
"تفوق قدر�ت �أجهزة �لتليفزيون 

�حلالية".


