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كامريات  �سحب  �سينية  الكرتونيات  �رشكة  قررت 
املتحدة  الواليات  يف  املنزيل  لال�ستخدام  انرتنت 
تعطيل  يف  وا�ستخدامها  للقر�سنة  تعر�سها  بعد 

مواقع ذات �سعبية االأ�سبوع املا�سي.
فرتة  بعد  �سنغماي"  "هانغت�سو  �رشكة  قرار  وجاء 
يف  �ساعدت  كامرياتها  اأن  اإىل  التو�سل  من  وجيزة 
مثل  مواقع  �سملت  االإنرتنت،  �سبكة  على  هجمات 

تويرت وريديت و�سبوتيفاي.
املرور  كلمات  تخمني  �سهولة  اإن  اأمن  خرباء  وقال 
عمل  �سهلت  الييكييامييريات  يف  االأ�ييسييلييييية  اليي�ييرشييية 

القرا�سنة.
من  متكنوا  القرا�سنة  اإن  ال�رشكة  قالت  بيان،  ويف 
ال�سيطرة على الكامريات الأن امل�ستخدمني مل يغريوا 
عند  ال�رشكة  و�سعتها  التي  االأ�سلية  ال�رش  كلمات 

ت�سنيعها.
كامرياتها  اأن  اإىل  التلميحات  ال�رشكة  ورف�ست 
مثلت اجلزء االأكرب من االأجهزة التي ا�ستخدمت يف 

الهجوم.
وقالت "الق�سايا االأمنية م�سكلة تواجه الب�رش. ومبا 
اأن ال�رشكات الكربى يف املجال تعر�ست لها، فاإن 

�سنغماي ال تخ�سى التعر�ض لها مرة بدورها".
هل تتخذ ال�رشكة خطوات اأخرى؟

ا�ستخدام  طريقة  بتح�سني  اأي�سا  ال�رشكة  تعهدت 

تر�سل  و�ييسييوف  منتجاتها،  يف  امليييرور  كلمات 
وجعل  لتحديثها  منتجاتها  مل�ستخدمي  برجميات 

مهمة اخرتاقها اأكرث �سعوبة.
الييدوائيير  لييوحييات  جميع  ال�سحب  قيييرار  وي�سمل 
ال�سينية  اليي�ييرشكيية  ت�سنعها  الييتييي  واملييكييونييات 

وت�ستخدم يف الكامريات.
ال�سحب  قيييرار  فعالية  مييدى  الييوا�ييسييح  غييري  وميين 
والتي  للخطر  املعر�سة  االأجييهييزة  عييدد  تقليل  يف 

ي�ستخدمها القرا�سنة يف هجماتهم.
هل ميكن حدوث هذا مرة اأخرى؟

املكونة  الذكية  االأجهزة  �سيحدث هذا.  نعم، وغالبا 
اأجهزة  االأ�سياء" - وهي  "اإنرتنت  با�سم  ُيعرف  ملا 
منزلية ذكية - باتت حتظى ب�سعبية لدى القرا�سنة 
من  املييال  وابتزاز  الهجمات  من  يرتبحون  الذين 

خالل تهديد ال�رشكات ب�سن هجمات.
ال�سعب  من  كان  االأ�سياء"  "اإنرتنت  انت�سار  وقبل 
اإن�ساء �سبكة من االأجهزة املختطفة نظرا الأن اجلميع 
اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية موؤّمنة  كانوا ي�ستخدمون 

بدرجة اأكرب عموما.
االإنرتنت  �سبكة  م�سح  �سخ�ض  الأي  ميكن  االآن  لكن 
اأجهزة  اأو  احلماية  �سعيفة  كييامييريات  عن  بحثا 
عليها  وال�سيطرة  اأخيييرى  منزلية  منتجات  اأو 

وا�ستخدامها يف الهجوم على اأي مواقع.

ملاذا يجب اأن اأقلق عند قر�سنة كامريات االنرتنت 
اخلا�سة بي؟

�رشقة كامريا خا�سة بال�سخ�ض ت�سبه متاما �رشقة 
�سيارته وا�ستخدامها يف �رشقة بنك.

كما اأن قر�سنة الكامريا اخلا�سة بك اأو الطابعة اأو 
اأجهزة منزلية اأخرى ي�سمح للقرا�سنة بالدخول اإىل 
منزلك ومراقبته وروؤية كل ما يدور داخله والعبث 

به و�رشقة بيانات اأو معلومات هامة.
با�ستخدام  يتم  الييذي  الهجوم  اإيييقيياف  ميكن  هييل 
االأجهزة  االأمر لي�ض �سهال. غالبية  االأ�سياء؟  اإنرتنت 
اأن  كما  حتديثها،  ي�سعب  الهجوم  يف  امل�ستخدمة 
ي�سعب  �سفرات  عن  عبارة  ال�رشية  املييرور  كلمات 

على امل�ستخدم العادي تغيريها، بح�سب تقرير.
اجلهاز  كان  اإذا  حتديد  اأ�سال  ال�سعب  من  اأنه  كما 

امل�ستخدم معر�ض للخطر اأم ال.
من  م�سنوعة  االأ�سياء  اإنرتنت  اأجهزة  من  العديد 
ال�سعب  ومن  مكونات جاءت من م�سادر خمتلفة. 

معرفة الربجميات امل�ستخدمة يف ت�سغيلها.
وحتديثها  االأجهزة  �سحب  عملية  جنحت  لو  حتى 
ف�سيظل هناك عدد كبري من االأجهزة ال�سعيفة التي 

�سيتمكن القرا�سنة من ا�ستخدامها.
ما هي اأ�سباب �سعف حماية تلك االأجهزة؟

لتاأمني  العالية  التكلفة  هذا  يف  الرئي�سي  ال�سبب 

توفري  يف  االلكرتونيات  �رشكات  ورغبة  ال�سبكات 
اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء باأرخ�ض �سعر ممكن.

اآمنة  �سفرات  لو�سع  للمطورين  اأموال  دفع  اأن  كما 
اأنه  اإىل  باالإ�سافة  االأجييهييزة،  بيع  تكلفة  �سريفع 

�سيوؤخر طرحها يف االأ�سواق.
االأجهزة  تلك  ا�ستخدام  امل�ستهلكني  على  و�سي�سعب 
اأمرا  ت�سويقها  �سيجعل  ما  وهو  االأمنية،  للتعقيدات 

�سعبا.
ال�رشكات  من  العديد  ي�سعى  �سبق،  ما  كل  ورغييم 
اأمنية  اأ�ساليب  تفر�ض  معايري  لو�سع  امل�سنعة 
لتغيري  وقتا  ت�ستغرق  املبادرات  تلك  لكن  جيدة، 
الواقع، وهو ما يعني و�سول ماليني االأجهزة غري 

املحمية جيدا اإىل االأ�سواق.
على  الكبرية  الهجمات  هييذه  عيين  امليي�ييسييوؤول  ميين 

االإنرتنت؟
امل�سوؤول  حتديدا  املييعييروف  غري  من  االآن،  حتى 
القرا�سنة  جماعات  بع�ض  اأعلنت  الهجمات.  عن 

م�سوؤوليتها لكن مل يكن الأي منها م�سداقية.
نظرا  لالأبد،  �رشا  االأميير  هذا  يظل  اأن  املمكن  ومن 
التي  للخطر  املعر�سة  لالأجهزة  امل�ستمر  للتغيري 
تكّون �سبكة اإنرتنت االأ�سياء، باالإ�سافة اإىل تناف�ض 
الكثريين لل�سيطرة على تلك االأجهزة، وهو ما يجعل 

من ال�سعب معرفة اأي منهم �سن الهجوم.

تويتر تعتزم تسريح نحو 
300 موظف

تصدر روبوتا جديدا لخفر 
السواحل

 "Audi Q5" يتمتع بخاصية 
السيطرة ميكانيكيا عند االنزالق

تطلق تحديث iOS 10.1 يجلب 
وضع البورتريه إلى آيفون 7 بلس

تعتييزم �رشكيية تويرت تقلي�ض قوة العمييل لديها بن�سبة 8 باملئيية، اأو بنحو 300 
�سخ�ض ح�سب ما نقلت وكالة بلومبريغ. 

واأ�سافييت الوكالة اأنه قد يتم االإعالن عن خف�ض الوظائف قبل اأن تعلن ال�رشكة 
اأرباح الربع الثالث، اخلمي�ض، وقالت اإن عدد الوظائف التي �ستتاأثر قد يتغري.

واأعلنييت تويييرت يف وقت �سابق خططييا لت�رشيح 336 موظفييا، اأو نحو 8 باملئة 
ميين قوة العمل لديها، بعد اأ�سبوع من تويل جاك دور�سي من�سبه رئي�سا تنفيذيا 
دائمييا. وكان دور�سي، وهو م�سييارك يف تاأ�سي�ض ال�رشكة، يتوىل من�سب الرئي�ض 
التنفيييذي ب�سييكل موؤقييت. يذكيير ان �رشكة تويييرت ، التييي عينت ال�سهيير املا�سي 
م�رشفيييني لطييرح عرو�ييض لال�ستحواذ، تواجييه م�ستقبال غام�سا بعييد اأن قالت 

�رشكة �سيلزفور�ض دوت كوم اأنها لن تتقدم بعر�ض. 

ذكييرت وكالة تا�ييض الرو�سية اأن خرباء رو�ض متكنوا ميين ت�سنيع روبوت على 
�سكل غوا�سة �سغرية خم�س�سة الأغرا�ض اال�ستطالع البحري خلفر ال�سواحل.

وعيين اأهييم ميييزات اجلهيياز اجلديد قييال اخلييرباء، اإن "الروبييوت" اجلديد قادر 
علييى االإبحار مل�سافة تبعد 100 كلم عيين قاعدة اإطالقه، وميكنه العمل ب�سكل 

م�ستقل لعدة اأيام.
كمييا اأن اجلهاز قادر على التحرك �سمن م�سار مربمج له م�سبقا دون م�ساعدة 
اأو توجيييه ب�رشي، باالإ�سافة اإىل قدرته علييى االت�سال وتبادل املعلومات مع 

القواعد ال�ساحلية وال�سفن والغوا�سات ب�سكل م�ستقل.
ومت تزويد الروبوت اجلديد بو�سائل ات�ساالت ورادارات متطورة جدا متكنه من 

تتبع االأهداف بدقة عالية واإر�سال املعلومات عنها.

ك�سييف النقاب عن جيل جديد لنموذج �سيارة كرو�ض " Audi Q5 "، لكن ن�سختها 
الريا�سية ال تزال يف طريقها اإىل االأ�سواق. والنموذج اجلديد مزود ببع�ض الوظائف 
غييري املعروفة �سابقا، ميين بينها وظيفة ال�سيطرة على االنييزالق اجلانبي )دريفت(. 
ويذكيير اأن منوذجييي هات�سباك "فييورد فوكو�ض اأر اأ�ض" و�سيييدان "مر�سيد�ض "اأي اأم 
جييي اإي 63" مييزودان بهذه االإ�سافيية. وتعمل خا�سية ال�سيطييرة على االنزالق يف 
"Audi Q5" ميكانيكيييا. وقالييت �سحيفة "اأوتييوكار" اإن خرباء "اأودي" ب�سدد 
ت�سميييم جهاز تفا�سلي خا�ض من �ساأنييه م�ساعدة �سائق ال�سيارة يف ال�سيطرة على 
 Audi Q5 االنييزالق اجلانبي. يذكر اأن الك�سف عن الن�سخيية الريا�سية ال�رشيعة لي
يتوقييع اأن يجييري يف الن�سييف االأول للعييام القادم. وذلييك بعد اختتييام �سل�سلة من 

االختبارات اخلا�سة بقدرة ال�سيارة على �سبط االنزالق اجلانبي.

ح�سييل نظييام iOS لالأجهييزة املحمولة من اأبل علييى اأول حتديييث رئي�سي له منذ 
اإطالقييه يف �سبتمييرب املا�سي يحمييل الرقم iOS 10.1 بعد خم�سيية ن�سخ جتريبية 
منييه. حتديييث iOS 10.1 متيياح لييكل ميين لديه ن�سخيية iOS 9 واأحييدث ويجلب 
 iOS 10.1 العديييد من املزايا ف�ساًل عن اإ�سالح بع�ييض االأخطاء. اأبرز اجلديد يف
هييو و�سعية البورتريه يف الت�سوييير لهواتف اآيفون 7 بل�ض التي ت�ستفيد من وجود 
كامريتني من اخللف وا�ستخدام العد�سة العري�سة والعد�سة املقربة من اأجل التقاط 
�سييور اأف�سل للعمق حول اجل�سييم امل�سور مع متويه اخللفية. يف هذه الو�سعية من 
الت�سوير تقوم العد�سة العري�سة باإن�ساء خريطة عمق للج�سم امل�سور، بينما تلتقط 
العد�سيية املقربة �سييورة اجل�سييم. بعدها يجري الهاتييف ت�رشيح لطبقييات ال�سورة 

املختلفة ليعرف اأي طبقة يجب متويهها واأي طبقة يجب اأن حتافظ على نقائها.

غوغل تستحوذ على شركة متخصصة في تتبع العين

هجمات إلكترونية تضرب مواقع بارزة على اإلنترنت 
وتعطل خدماتها لفترة قصيرة

شركة صينية تسحب كاميرات انترنت استخدمت في القرصنة

أربعة نصائح لآليفون.. تجعلك مصورًا أفضل 

هل تصبح الروبوتات هي من تصدر أحكام القضاء؟

مرور 15 عامًا على إطالق أول أبل آيبود في األسواق

اأعلنييت �رشكة Eyefluence النا�سئيية اأن قوقل ا�ستحوذت عليها ر�سميًا. ال�رشكة 
متخ�س�سيية يف تتبع عييني االإن�سان وتاأ�س�ست عام 2013 وجمعت متويل يزيد عن 

21 مليون دوالر حتى االآن، ومل يك�سف عن قيمة ال�سفقة.
و�سين�سييم فريييق عمل ال�رشكة اإىل قوقييل ملوا�سلة عملهم يف تقنيييات تتبع العني 
والتفاعل معها، وقالت ال�رشكة اأنها تتطلع للتو�سل اإىل ابتكارات تغري احلياة معًا. 
وتتبييع العييني حتديدا الن هنيياك العديد من ال�ييرشكات املتخ�س�سيية بتتبع حركة 
اجل�سييم اأو اليدين وتطويعهييا يف الواقع االفرتا�سي. لكيين م�ستقبل من�سات الواقع 
االفرتا�سي �سيذهب اأبعد من ذلك لتعرف االأجهزة ما الذي تنظر اإليه وكيف حترك 

عينيك فتتحرك ال�سا�سة اأو ال�سخ�سية تبعًا لذلك.
عرب تقنيات ومنتجات Eyefluence ميكن للم�ستخدمني ارتداء نظارة اأو خوذة 
واقييع افرتا�سييي اأو واقع معزز وا�ستخييدام العني كاأداة لالختيييار والتحديد متامًا 
كما هي فاأرة الكمبيوتر. اأي عندما تكون بالواقع االفرتا�سي فاإن التحكم بالعني 
اأميير حيوي ومهم للغاية واأ�سهل ميين التحكم باليد التي تكون مت�سك وحدات حتكم 

بال�سخ�سية اأو اللعبة.

نفقت �رشكة مايكرو�سوفت الكثري من الوقت واملوارد لبناء العالمة 
اأف�سل  من  لواحدة  مميزا  اإ�سًما  باإعتبارها   Surface التجارية 
االأجهزة املدعومة بنظام Windows. يف العام املا�سي، قامت 
اأي�سا  لت�سمل  التجارية  العالمة  بتو�سيع هذه  مايكرو�سوفت  �رشكة 
 Surface عن  بالك�سف  قامت  عندما  املحمولة  احلوا�سيب  فئة 
Book. ويف حالة اإذا كانت التقارير ال�سابقة �سحيحة، فيبدو اأن 
 Surface رشكة مايكرو�سوفت تخطط لتو�سيع عالمتها التجارية�
لت�سمل اأكرث من جمرد االأجهزة اللوحية واحلوا�سيب املحمولة، واإمنا 

لت�سمل اأي�سا احلوا�سيب من فئة الكل يف واحد.
على ما يبدو، حا�سب مايكرو�سوفت املقبل من فئة الكل يف واحد 
يعرف حاليا باالإ�سم الرمزي ” Cardinal ” داخل ال�رشكة، ويقال 
االآن باأنه من املرجح اأن يتم االإعالن ر�سميا عن هذا احلا�سب حتت 
اإ�سم ” Surface Studio ” بعدما مت ر�سد هذه العالمة التجارية 
جنبا اإىل جنب مع عدد من العالمات التجارية االأخرى يتم املوافقة 
املحاماة  �رشكة  متثلها  غام�سة  �سلوفينية  �رشكة  اأجل  من  عليها 
عن  نيابة  التجارية  العالمات  من  العديد  على  �سابقا  وافقت  التي 
ال�سلوفينية  لل�رشكة  معنى  ال  �سلوفينيا.  يف  مايكرو�سوفت  �رشكة 
بالفعل الإنفاق الكثري من الوقت واملال لتقدمي العالمات التجارية 
الييييتييييي تيينييتييمييي 
اإىل  بييالييفييعييل 

مايكرو�سوفت، وبال�سبط الأجهزة Surface اخلا�سة بها.
Su - ”  وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه مت ر�سد العالمة التجارية اجلديدة
 Brian ل�رشكة مايكرو�سوفت من قبل املحامي ” face Studio
العلم  مع  التجارية  العالمات  ق�سايا  يف  املتخ�س�ض   Conroy
باأن هذا ال�سخ�ض كان حمقا اأي�سا يف تاأكيد العديد من العالمات 
Warner Brot AirPods و -  التجارية االأخرى من اأمثال

.Cursed Child ers’ Harry Potter و 
يف  الكل  فئة  من  احلا�سب  هذا  به  �سياأتي  الذي  االإ�سم  كان  مهما 
 ،iMac حلوا�سيب  مبا�رًشا  مناف�سا  حتما  يكون  ف�سوف  واحييد، 
بها  �سياأتي  التي  القوة  مييدى  ما  االآن  حتى  الوا�سح  من  ولي�ض 
حا�سب مايكرو�سوفت اجلديد، وما اإذا كانت �ستخول له التناف�ض مع 
حوا�سيب iMac التي تعد االأكرث �سعبية يف �سوق احلوا�سيب من فئة 

.AIO كل يف الواحد
قد تردد يف املا�سي باأن �رشكة مايكرو�سوفت تعمل على ثالث ن�سخ 
من حا�سب مايكرو�سوفت اجلديد من فئة الكل يف واحد، واحدة تاأتي 
مع �سا�سة بحجم 21 اإن�ض، يف حني تاأتي الن�سخة الثانية والثالثة 
اأن نوؤكد  اإن�ض، ولكن ال ميكننا   27 و  اإن�ض   24 مع �سا�سات بحجم 
ن�سخة  اأو جمرد  الن�سخ  اإطالق جميع هذه  �سيتم  كان  اإذا  ما  حاليا 
واحدة. ولالآ�سف، لي�ست هناك اأي�سا اأية معلومات حول املوا�سفات 
الكل  فئة  اجلديدة من  احلوا�سيب  بها هذه  �ستاأتي  التي  امليزات  اأو 
يف واحد ) All In One (، ولكن 
�رشكة  تييقييوم  اأن  املييتييوقييع  ميين 
Su - برتقية  مايكرو�سوفت 
 Surface و   face Book
الييذي  احلييدث  يف   Pro 4
ال�سهر  ال�رشكة  �ستعقده 
املييقييبييل لييتيي�ييسييم اجليييييل 
معاجلات  من  اجلديد 

.intel

تويييرت  منهييا  بييارزة،  اإلكرتونييية  مواقييع  تعر�سييت 
بييال  وبيياي  و�ساونييدكالود  وريديييت  و�سبوتيفيياي 
وغريهييا، لثييالث هجمييات اإلكرتونييية اأدت لتعطلهييا 
لفرتة ق�سييرية. واأفاد حمللون اأمنيون بيياأن القرا�سنة 
ا�ستخدموا اأجهزة منزلييية ذكية مثل كامريات مراقبة 

"CCTV" وطابعات لتنفيذ الهجوم.
وكل هييذه املواقييع زبائيين لييدى �رشكة "داييين"، التي 
تعمييل مبثابيية الدليييل الييذي ميكيين امل�ستخدمني من 
الو�سييول لعناوين املواقييع املختلفة علييى االإنرتنت، 

وا�ستهدفها الهجوم.
وتعر�ست �رشكة "داين" لهجومني متالحقني اجلمعة، 
جعال ميين ال�سعب و�سول امل�ستخدمييني لتلك املواقع 

التي تعتمد على ال�رشكة.
ومل يت�سييح بعد من يقييف وراء تلك الهجمات، اأو �سبب 

ا�ستهداف �رشكة داين.
ومكتييب  االأمريكييية  الداخلييي  االأميين  وزارة  وقالييت 

التحقيقات الفيدرايل اإنهما يحققان يف االأمر.
وا�ستميير الهجييوم ل�ساعتييني، �سعب خاللهمييا و�سول 
واإيت�سييي  وريديييت  تويييرت  ملواقييع  امل�ستخدمييني 

و�ساوندكالود و�سبوتيفاي وغريها.
كمييا اأ�سبييح الو�سول متقطعييا، ملواقع مثييل �سحيفة 

نيويورك تاميز وباي بال وبنرت�ست وغريها.
ون�ييرشت �رشكة داييين بيانا على موقعهييا االإلكرتوين، 
ذكييرت فيييه معلومييات عيين الهجمييات، وقالييت اإنها 
ييع الو�سول للخدميية"، اأو ما  تعر�سييت لهجمييات "تقطُّ

.DDoS يعرف بي
وت�سعييى مثل تلك الهجمييات اإىل اإربيياك اخلوادم، عرب 

اإر�سال كميات هائلة من البيانات اإليها.

الييكل اأ�سبييح االآن مهو�سا بالت�سوييير، و اأ�سبح تطبيق 
الكامريا رمبا اأكرث تطبيق ا�ستخداما من بني تطبيقات 
الهاتييف الرئي�سييية. و مع التقييدم التقني الييذي ن�سهده 
موؤخرا اأ�سبحت الهواتف املحمولة اأداة ت�سوير ممتازة 
جييدا، و ميكن اخلروج منها بنتائج رائعة و �سور تكاد 
ال ي�سييدق اأنها من كامريا هاتف فقط. يف هذه املقالة 
�سنقييوم باإ�سييداء بع�ض الن�سائح املهميية لكم و حتديدا 
مل�ستخدمي االأيفون للح�سول على �سور اأف�سل من اأي 

وقت �سبق.
اليGrid و قاعدة الثلث 1. ا�ستخدام 

اأحييد االأدوات التي ي�ستخدمها املحرتفون يف الت�سوير 
هي �سبكة اليGrid، و هي عبارة عن خطني بالعر�ض، 

و اآخرين بالطول، ينتج عنهم 4 نقاط تقاطع 
متثل نقيياط االإهتمييام للم�ساهد عند 

ميكيين  �سييورة.  اأي  اىل  النظيير 
�سفحيية  يف   Grid تفعيييل 
يف  الت�سوييير  اإعييدادات 

االآيفييون وميكنكييم روؤيته يف ال�سورة التييي نحاول اأن 
ناأخذهييا يف االأ�سفل. كما تالحظون قررنا و�سع هدف 
ال�سييورة يف نقطة التقاطييع العلوية الي�ييرشى. 2. األقي 

اإهتماما كبريا لل�سوء و م�سادره
ال�سييوء قييد يغييري الكثييري يف �سورتييك حتى لييو مل تقم 
بنف�سك باأي تغيري يف اإعييدادات ال�سورة. �سوء ال�سم�ض 
مثييال مهم جدا و يختلف كثييريا ما بني فرتة الظهرية و 
فرتة الغييروب، حيث ي�سبح لون ال�سم�ييض اأكرث اإحمرارا 
و ت�سبييح ال�سورة اأكييرث دفء. اأحد القوانني اللتي يجب 
اإتباعها دائما هي حماولة عدم مواجهة م�سدر ال�سوء 
مبا�ييرشة، و اإمنييا احر�ض على اأن يكييون م�سدر ال�سوء 

دائما يف ظهرك اأثناء الت�سوير.

3. ا�ستخدم خيالك يف زوايا الت�سوير
اأغلب امل�سورين علييى الهواتف يتخذ و�سعيات عادية 
و بديهية اأثناء الت�سوير مهما كان هدف �سورهم. لكن 
احلقيقيية اأنك ت�ستطيييع اأن حت�سل علييى نتائج خيالية 
مبجييرد اأن تقوم بتجربيية زوايا ت�سوييير خمتلفة، مثل 
اأن تقييوم بالت�سوييير من االأعلييى و االأ�سفييل اأو العك�ض. 
اأحييد االأ�ساليب هو اأن تقييوم بالت�سوير من خلف ج�سم 
معني و يكون هدفك هو االأبعد يف املنظر كما قمنا يف 

ال�سورة يف االأ�سفل.
4. حترك و ال تعتمد على التقريب االآيل

ال�سييور التييي ياأخذهييا الهاتف تكون عالييية اجلودة و 
ميكنييك ملن ي�ساهدها اأن يقييوم بتكبري ال�سورة لنف�سك 
عنييد امل�ساهييدة. لذلييك حيياول اأال ت�ستخييدم التقريب 
االآيل لل�سورة والذي ينتج عنه انخفا�ض يف 
جودتها. يف املقابل حيياول اأن تتحرك 
اأكرث و تقييرتب من الهدف الذي تريد 

ت�سويره كما قمنا يف االأ�سفل.

 متكيين مطييورون يف كلية لندن اجلامعية، من ت�سميم نظييم ذكية لديها القدرة على 
تقييم االأدلة القانونية واإجابات املتهمني وترجمتها، من اأجل توقع دقيق لالأحكام 

النهائية للق�سايا.
واأثبتييت النظم الذكية كفاءة كبرية، عندما اأ�سييدرت اأحكاما م�سابهة الأحكام ق�ساة 

ب�رش، يف 4 من كل 5 ق�سايا مت تزويدها بياناتها.
واأجييرى املطورون جتاربهم على النظييم، باإمدادها ببيانات لي 584 ق�سية مرتبطة 
بحقييوق االإن�سييان، وكانت النتيجة اأن النظم الذكية اأ�سييدرت االأحكام ال�سحيحة يف 
79 باملئة من تلك الق�سايا. وقال قائد الفريق نيكوالو�ض األيرتا�ض اإن الهدف من 
تطوييير هذه النظم الذكية لي�ض ا�ستخدامها بدال من الق�ساة، لكن "نعتقد اأنه �سيكون 

مفيدا لدرا�سة الق�سايا التي عادة ما تنتج عنها اأحكام معينة.
حيييث الروبييوت يقوم بعمليييات ح�سابييية معقدة.. ينفذ مهييام متعبة للب�ييرش.. يبذل 
جهييدا بدال ميين االإن�سان.. هذه هي الوظائف املعتادة التي تييوكل اإىل االإن�سان االآيل 
"الروبوت"، اأما اجلديد فهو االعتماد على الذكاء االفرتا�سي كقا�ض ي�سدر االأحكام.

يف يييوم الثالييث والع�رشين من اأكتوبر من عام 2001 اأعليين الراحل �ستيف جوبز عن 
اأول اآيبييود من اإنتاج �رشكة اآبل االأمريكية، ليغري مفهييوم اال�ستماع للمو�سيقى ويرفع 

من اأ�سهم ال�رشكة االأمريكية يف �سوق التقنية.
كان االآيبييود االأول ميين اآبل ُيباع ب�سعيير 399 دوالر اأمريكي وياأتييي مع �سعة تخزين 
داخلييية تبلييغ 5 جيجابايييت، وا�ستطاعييت اأبل بيع ماليييني الوحدات منييه قبل ظهور 
اأي مناف�سييني. اآخيير جيل من االآيبود هو اآيبود تات�ض اجليييل ال�ساد�ض وقدمته اأبل عام 
ا  2015 املا�سييي لكيين تراجعت مبيعات اجلهاز مقارنييًة باالأجيال االأوىل خ�سو�سً
بعييد ظهييور االآيفون يف 2007، حيث مل يعد امل�ستخييدم بحاجة اإىل �رشاء اآيبود وكان 

االكتفاء بهاتف اآيفون يحمل نف�ض الوظائف.
جدييير بالذكر اأّن اآبل قّدمت العديد من االإ�سدارات باأ�سكال واأحجام خمتلفة على مدار 
االأعييوام اخلم�سيية ع�ييرش املا�سية، منهييا االآيبود نانييو الذي اأطلقتييه يف 2005 وقبله 
االآيبييود �سافييل يف نف�ييض العام، قبييل اأن تطرح االآيبييود تات�ض الأول مييرة عام 2007 

بالتزامن مع اإطالق اآيفون.

أبلنموذجشركة

Surface Studio حاسب مايكروسوفت من فئة الكل في واحد قد يحمل إسم

روسيا

احلييياة علييى كوكييب االأر�ييض يهددهييا العديييد ميين الكوارث 
الطبيعية والظواهر املختلفة. ولكن ما هي االآثار املرتتبة عن 
قيييام حرب نووية ولييو اإقليمية على االأر�ض؟ فيياإذا ا�ستذكرنا 
درا�سيية اأجريت عييام 2014 وبحثت يف االآثييار املرتتبة على 
قيييام حييرب نووييية. عييدا احتمييال وفيياة مئييات االآالف ميين 
ال�سييكان، �سينطلق اإىل الغالف اجلوي 5 ميغا طن من الكربون 
االأ�سييود الذي ميت�ض حرارة ال�سم�ض قبل و�سولها اإىل االأر�ض. 
وهييذا االأمر يعترب �سيئييا للغاية الأنه قد ي�سبييب تربيد الغالف 
اجلييوي اأي يعر�ض درجات احلرارة لتغيريات كبرية وخطرية. 
و�سيييوؤدي انخفا�ييض درجة احلييرارة على كوكييب االأر�ض اإىل 
تقليييل كمييية االأمطييار الهاطليية بن�سبة %9 عيين املعتاد بعد 
6 �سنييوات من ح�سييول ال�رشبات النووية والتي �ستوؤثر على 
املحا�سيييل باالإ�سافيية اإىل زيادة ال�سقيييع. و�سُت�ستنفد طبقة 
االأوزون يف جييو االأر�ييض بنحييو 20 اإىل %25 يف غ�سون 5 
�سنييوات، لت�سبييح اأرق بن�سبيية %8 خييالل 10 �سنييوات، وهذا 
االأميير �سيييوؤدي اإىل زيييادة حييروق ال�سم�ض وحيياالت �رشطان 

اجللد، كما �سيقلل منو املحا�سيل ب�سكل كبري.

ماذا سيحدث لكوكب األرض إذا اندلعت حرب نووية؟


