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الأ�شخا�ص  فيه  ي�شارك  الذي  املكان  هو  في�شبوك 
اأهم اللحظات يف حياتهم، لذا قمنا باإن�شاء  بع�ص 
خدماتنا واأدواتنا مل�شاعدة الأ�شخا�ص يف التحكم 
التعبري  اأثناء  بالأمان  وال�شعور  خ�شو�شيتهم  يف 

عن اأنف�شهم. 
واليوم نحن ب�شدد طرح مركز الأمان ومركز منع 

الإ�شاءة اجلديد.
– تاأمني ت�شجيل الدخول  1

)امل�شادقة  الدخول  ت�شجيل  املوافقات على  تعترب 
عدم  ل�شمان  طريقة  واأ�شهل  اأف�شل  الثنائية( 
من  الدخول  ت�شجيل  عند  ح�شابك.  على  ال�شتيالء 
جهاز كمبيوتر اأو هاتف اأو مت�شفح ويب جديد، تتم 
هاتفك  على  تلقيته  الذي  الرمز  باإدخال  مطالبتك 

وذلك للتاأكد من اأنك �شاحب احل�شاب بالفعل.
ولكن كيف ميكن القيام بذلك؟ لت�شغيل املوافقات 
ثم  "املزيد"  اإىل  انتقل  ال��دخ��ول،  ت�شجيل  على 
حدد  الإع���دادات،  ومن  "الإعدادات".  على  ا�شغط 
"اإعدادات الأمان"، ثم حدد املربع املوجود بجوار 

"املوافقات على ت�شجيل الدخول".
اأنه  ترى  �شيء  اأي  وجود  حالة  يف  اإبالغنا   –  2

يجب عدم وجوده على في�شبوك
اأنه  ترى  �شارة  اأو  م�شيئة  م�شاركة  �شادفت  اإذا 
اإبالغنا  ميكنك  في�شبوك،  على  وجودها  عدم  يجب 

بها من خالل النقر على رابط الإبالغ )والذي عادة 
ما يظهر يف �شكل �شهم متجه لأ�شفل اأعلى اجلانب 
ر فريق العمل العاملي  الأمين من اأي من�شور(. ويوفِّ
لدينا خدمة على مدار ال�شاعة وطوال اأيام الأ�شبوع 
بهدف مراجعة ما تبلغ عنه واإزالة اأي �شيء ينتهك 
اأننا  العلم  ويرجى  لدينا.  املتبعة  املجتمع  معايري 
مقدم  ال�شخ�ص  عن  معلومات  اأي  بت�شمني  نقم  ل 
ن�رش  ال��ذي  ال�شخ�ص  م��ع  التوا�شل  عند  ال��ب��الغ 
ما،  حمتوى  عن  اأبلغت  واإذا  املخالف.  املحتوى 
الوارد  الربيد  من  بالغك  حالة  من  التحقق  ميكنك 
للدعم. ويرجى العلم اأنه ميكنك وحدك روؤية الربيد 

الوارد للدعم.
الأ�شياء  ت�شارك  الذين  الأ�شخا�ص  معرفة   –  3

معهم
اأي  ن�رش  اأو  �شور  م�شاركة  اأو  حالتك،  حتديث  عند 
ي�شتطيع  من  حتديد  ميكنك  في�شبوك،  على  �شيء 
حتديد  "اأداة  با�شتخدام  ت�شاركه  ما  على  الطالع 
اجلمهور". وميكنك اختيار امل�شاركة مع اجلميع، اأو 
مع اأ�شدقائك فقط، اأو مع جمهور خم�ش�ص. وعند 
ب�شكل  امل�شاركة  ميكنك  خم�ش�ص،  جمهور  اإن�شاء 
املحتوى  اإخفاء  اأو  بعينهم  اأ�شخا�ص  مع  انتقائي 
بعد  من�شور  اأي  جمهور  تغيري  اأي�شًا  ميكنك  عنهم. 
م�شاركته. لتغيري جمهور �شيء ما �شاركته، ا�شغط 
على اجلزء العلوي الأمين من املن�شور لتعديل اإعداد 
خ�شو�شية املن�شور وحتديد جمهور جديد. ويرجى 

ال�شفحة  على  م��ا  حمتوى  ن�رش  عند  اأن��ه  العلم 
هذا  باإمكان  �شي�شبح  اآخ��ر،  ل�شخ�ص  ال�شخ�شية 
املن�شور.  على  الطالع  ميكنه  من  حتديد  ال�شخ�ص 
مّتت  �شخ�ص  اأي  ي�شتطيع  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
اإىل  اإليه يف من�شور ما روؤية هذا املن�شور  الإ�شارة 

جانب اأ�شدقائه.
4 – حتديد من ميكنه الإ�شارة اإليك يف املن�شورات
على  ميكنك  الأ�شخا�ص،  اإىل  الإ�شارة  اإىل  بالن�شبة 
�شبيل املثال، مراجعة املحتوى الذي متت الإ�شارة 
مراجعة  خيار  لك  ويتيح  في�شبوك.  على  فيه  اإليك 
يقوم  التي  الإ���ش��ارات  على  املوافقة  الإ���ش��ارات 
رف�شها.  اأو  من�شوراتك  اإىل  باإ�شافتها  الأ�شخا�ص 
التي  الإ���ش��ارة  تظهر  لن  اخليار،  ه��ذا  متكني  عند 
ي�شيفها �شخ�ص اآخر اإىل من�شورك اإل بعد موافقتك 

عليها.
وت�شاعدك  اليوميات.  مراجعة  ميزة  نوفر  كما 
تريد  كنت  اإذا  ما  اختيار  يف  اليوميات  مراجعة 
فيها  اإليك  الإ���ش��ارة  متت  التي  املن�شورات  ظهور 
لن  اخليار،  هذا  ت�شغيل  وعند  ل.  اأم  يومياتك  على 
تظهر املن�شورات التي متت الإ�شارة اإليك فيها على 

يومياتك حتى توافق عليها.
اليوميات،  اأو مراجعة  الإ�شارات  ولت�شغيل مراجعة 
ثالثة  تت�شمن  التي  الأيقونة  على  ال�شغط  ميكنك 
ثم  "الإعدادات"،  على  ذلك  بعد  وال�شغط  خطوط، 
"اإعدادات احل�شاب"، وحتديد "اليوميات والإ�شارة".

يف  مبا  �شيء،  كل  اإدارة  ميكنك  املكان  هذا  ومن 
ذلك الإ�شارات التي ي�شيفها الأ�شخا�ص وكذلك من 
ميكنه اإ�شافة اأ�شياء اإىل يومياتك والطالع عليها، 
مما يعزز قدرتك على حتديد من تريد التوا�شل معه 

وكيفية التوا�شل معه.
– اإجراء عمليات حتقق  5

ميكنك الختيار من بني العديد من الأدوات �شهلة 
حلماية  املخ�ش�شة  في�شبوك  على  ال�شتخدام 
اخل�شو�شية  من  التحقق  اأداة  تر�شدك  معلوماتك. 
على  لت�شاعدك  ���رشي��ع��ة  خ��ط��وات  ب�شع  خ���الل 
لالأ�شخا�ص  تن�رشها  التي  الأ�شياء  ظهور  �شمان 
التحقق  جتربة  اأي�شًا  ميكنك  فقط.  تريدهم  الذين 
ثالث  خالل  من  ح�شابك  اأمان  لتعزيز  الأم��ان  من 
�شخ�ص  هناك  اأن  تعتقد  كنت  اإذا  ق�شرية.  خطوات 
اإىل ح�شابك، فاإن  اآخر غريك قام بت�شجيل الدخول 
في�شبوك متتلك الأدوات التي من �شاأنها م�شاعدتك 
اأوًل من هويتك، وقد  يف تاأمني ح�شابك. �شنتحقق 
�شخ�شيًا  بك  املتعلقة  الأ�شئلة  بع�ص  عليك  نطرح 
التحقق  اأو  اأ�شدقائك  �شور  حتديد  منك  ونطلب 
اأخرياً، �شن�شاعدك  اإليه.  اإر�شال رمز  من هاتفك بعد 
على حتديث كلمة ال�رش. يوجد لدى في�شبوك اأنظمة 
تعمل على مدار اليوم للم�شاعدة يف حماية ح�شابك 
كنت  اإذا  ح�شابك.  يف  التحكم  على  القدرة  ومنحك 
ترى اأنه قد مت ال�شتيالء على ح�شابك، يرجى زيارة 

الرابط.

تبرم شراكة لتطوير تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي للسيارات المستقلة

ماسنجر توفر خيار الدفع 
عبر "باي بال"

زجاجة ذكية لفحص 
وفلترة الماء

تكشف النقاب عن لوح 
Jamboard الكتابة الذكي

   
اأعلنت املجموعتان اليابانيتان "تو�شيبا" و"دن�شو"الثنني عن �رشاكة لتطوير 

تكنولوجيات الذكاء ال�شطناعي املخ�ش�شة لل�شيارات امل�شتقلة.
كثرية هي ال�رشاكات املربمة حديثًا يف جمايل الذكاء ال�شطناعي واملركبات 
الذاتي��ة القيادة. وتعتزم املجموعت��ان اليابانيتان جمع تكنولوجيات مطورة 
بطريق��ة منف�شل��ة لتعزي��ز اآلي��ة للتعرف عل��ى ال�ش��ور قائمة عل��ى معادلت 

حتليلية ي�شتخدمها العقل الب�رشي، بح�شب ما جاء يف بيان م�شرتك.
وترتك��ز تقنية القي��ادة الذاتية على اتقان التعرف عل��ى املواقف خالل ال�شري 
والإ�ش��ارات على الطرقات واأ�شكال املالمح الثابت��ة واملتنقلة. ويعتمد تفاعل 

املركبة على جودة املعادلت واملعاجلات امل�شتخدمة و�رشعتها.

   
اأعلن��ت �رشك��ة املدفوع��ات الإلكرتوني��ة ب��اي ب��ال PayPal ع��ن تواف��ر 
خدماته��ا مبثاب��ة خي��ار دفع اإ�ش��ايف �شم��ن من�ش��ة التوا�ش��ل في�شبوك 
ما�شنج��ر Messenger، والت��ي تدعم حاليًا اإمكاني��ات الدفع عن طريق 
بطاق��ات ال�شحب الآيل، وتاأتي ه��ذه اخلطوة لتزيد م��ن ارتباط م�شتخدمي 

من�شة ما�شنجر بخدماتها.
وتعمل �رشكة باي بال على تو�شيع نطاق اأعمالها للو�شول اإىل امل�شتهلكني 
ب�ش��كل اأكرب، وذل��ك عرب قيامها باإن�شاء حتالفات و���رشاكات مع العديد من 
ال���رشكات مثل ما�شرت كارد وفي��زا كارد وفودافون وعلي بابا وغريها من 

ال�رشكات التي تعاونت معها خالل الأ�شهر القليلة املا�شية.

 ،Ecomo ميك��ن الآن فح���ص ج��ودة املياه وفلرتت��ه مبا�رشة عن طري��ق
وه��ي عبارة عن زجاجة ذكي��ة توفر للم�شتخدمني القدرة على �رشب املياه 

النظيفة وتخفيف العتماد على الزجاجات البال�شتيكية.
كنك تعبئتها بامل��اء من اأي مكان  فك��رة عم��ل الزجاجة ب�شيطة ج��داً، اإذ ميمُ
كنك فح�ص جودة امل��اء من خالل رج  يف الع��امل ويف اأي وق��ت وم��ن ثم ميمُ
الزجاجة حيث �شتظهر لك املعلومات بالكامل عرب الهاتف الذكي اأو ال�شوار 

الذكي املرتبط بالزجاجة عرب البلوتوث.
كم��ا �شيظه��ر على الزجاجة نف�شها 3 اإ�ش��اءات خمتلفة ملعرفة مدى جودة 
امل��اء، وهي الل��ون الأحمر، والأ�شف��ر والأخ�رش والتي ت�ش��ري اإىل اأن جودة 

املاء �شيئة، ومتو�شطة، وجيدة على الرتتيب. 

اأزاح��ت �رشك��ة غوغ��ل الثالث��اء ال�شت��ار ع��ن اأح��دث معداته��ا التقني��ة 
املخ�ش�ش��ة لالجتماع��ات وف��رق العم��ل، وال��ذي يتمثل بل��وح الكتابة 
امل�شم��ى Jamboard، البال��غ حجمه 55 اإن�ص، وال��ذي يوفر اإمكانية 
العم��ل والتع��اون بني الف��رق �شم��ن الجتماع��ات، وي�شهل عل��ى اأفراد 
الفري��ق تب��ادل الأف��كار يف الوق��ت احلقيق��ي وب��ال ح��دود. وياأتي لوح 
العر�ص احل�شا�ص لل�شغ��ط مع جمموعة من الأدوات املخ�ش�شة للكتابة 
واملح��ي وم�شارك��ة الأف��كار والنقا�ش��ات، بحي��ث يوفر اإمكاني��ة الر�شم 
والكتاب��ة وتثبي��ت املالحظات والأفكار والتعرف عل��ى الكتابة اليدوية 
واإ�شافة املل�شق��ات، ويتوفر لل�رشاء خالل العام املقبل، وب�شعر اأقل من 

6000 دولر.

شركة ألعاب عالمية تستهدف األسواق العربية

نصائح أمان جديدة من فيسبوك

3 معايير للتعرف على كابالت أبل األصلية

مايكروسوفت تطلق نسخة معاينة جديدة من نظام ويندوز 10

بالك بيري تكشف عن هاتف ذكي جديد 
يتمتع بدرجة أمان فائقة

تطبيق Hello Battery لتعزيز أداء البطارية 
على أجهزة أندرويد

اأطلق��ت �رشك��ة "غيم ل��ون اإنرتاأكتيف" بالتع��اون مع �رشكة بالي عرب��ي، لعبتها 
اجلدي��دة "ف��ولذ: ح��رب الدبابات"، وهي اللعب��ة الأوىل التي تطلقه��ا ال�رشكة من 
�شل�شل��ة األع��اب عربية �شتق��وم باإ�شدارها لتق��دم لالعب العربي حمت��وى ترفيهيًا 
عربي��ًا ع��ايل اجل��ودة. واأو�شحت ال�رشك��ة اأن لعبة "ف��ولذ: ح��رب الدبابات" هي 
لعب��ة حربية تقوم اأحداثها يف احلرب العاملية الثانية، حيث يختار الالعب جانب 
م��ن احلرب ويتحكم بقاع��دة ع�شكرية تقوم باإنتاج وتطوي��ر اأ�شطول من الدبابات 

ليخو�ص حروبًا �شد الالعبني الآخرين، وي�شيطر مع حلفه على العامل.
وحتت��وي اللعبة على اأكرث من 50 دبابة خمتلفة، ومزايا متعددة كاإمكانية اإن�شاء 
التحالف��ات، والدرد�ش��ة وغريها مما ي�شع الالعبني يف اأج��واء حربية ملحمية مع 

حتالفهم، والعمل والتعاون لتحقيق الن�رش جلميع اأع�شاء التحالف.

عان��ت �رشك��ة �شام�شونغ م��ن امل�شكلة الكب��رية الناجمة ع��ن اأجهزة 
"غالك�شي نوت 7" اإل اأنها مل تفقد مركزها الأول عامليًا يف �شوق 
الهوات��ف الذكي��ة على ما اأظهرت درا�شت��ني ل�رشكتي "اآي دي �شي" و 

"ا�شرتاتيجي اناليتيك�ص"
واعتربت ال�رشكتان اأن ح�شة املجموعة الكورية اجلنوبية من ال�شوق 
تراجع��ت اإىل 20 % يف مقاب��ل اأكرث من 23 % بقليل قبل �شنة على 

ذلك.
اإل اأن مبيعات جمموعة "اأبل" الأمريكية املناف�ص الأكرب لها تراجعت 
اأي�ش��ًا وه��ي ل حتتل اإل 12،5 % من ح�ش���ص ال�شوق وفق "اآي دي 

�شي" و12،1 % وفق "ا�شرتاتيجي اناليتيك�ص".
وقالت ميلي�شا ت�شو املحللة لدى "اآي دي �شي" اإن "هيمنة �شام�شونغ 
عل��ى ال�ش��وق مل تتزعزع على امل��دى الق�شري حتى م��ع �شحب اأجهزة 
غالك�ش��ي ن��وت 7 ال��ذي مت و�ش��ط تغطي��ة اإعالمية كثيف��ة. وينبغي 

النتظار ملعرفة تاأثري ذلك على املدى الطويل".
وكان يفرت���ص اأن يكون "غالك�شي نوت 7" اجلهاز الرئي�شي اجلديد 
ل�شام�شون��غ اإىل اأن ا�شتعل��ت الن��ريان يف عدة هواتف م��ن هذا النوع. 

وعزت ال�رشك��ة امل�شكلة اإىل البطارية و�شحب��ت كمية كبرية من هذه 
الأجه��زة من ال�شوق مطلع �شبتم��رب )اأيل��ول( . اإل اأن الأجهزة البديلة 

عانت م�شاكل مماثلة فتوقفت املجموعة عن اإنتاج هذه الجهزة.
وقال ني��ل موو�شنت من "ا�شرتاتيجي اناليتيك���ص" اإن عملية ال�شحب 
اأثر �شلبًا على �شورة املاركة وترك  "اأديرت ب�شكل �شيء الأمر الذي 

ثغرة كبرية يف جمموعة الهواتف الذكية العالية النوعية".
وا�شتم��ر م�شنع��و الهوات��ف الذكي��ة ال�شينيون بالتقدم خ��الل الربع 
الثالث من ال�شنة. وعززت "هواوي" موقعها يف املرتبة الثالثة مع 9 
% من ال�شوق بح�شب �رشكتي التحليل تلتها �رشكتا "اوبو" و"فيفو".
ويف الجم��ال �شجلت ال�ش��وق العاملية للهواتف الذكي��ة بع�ص النمو 

يف الربع الثالث. 
وق��درت "ا�شرتاتيج��ي اناليتيك���ص" ه��ذا النمو بن�شب��ة 6 % مع بيع 

375،4 مليون جهاز. 
وقال��ت "اآي دي �شي" التي ا�شتثن��ت من تقديراتها اأجهزة "غالك�شي 
ن��وت 7"، اإن 362،9 ملي��ون جهاز بيع خالل الرب��ع الثالث اأي اأكرث 

بن�شبة 1 % مقارنة مع املبيعات قبل عام.

منخف�شة  الكابالت  من  بالعديد  الإلكرتونية  املتاجر  تزخر 
اجلوالة  اأب��ل  باأجهزة  البيانات  ومزامنة  لل�شحن  التكلفة 
املزودة بنظام "اآي اأو اإ�ص". وقد يتمكن امل�شتخدم من توفري 
اأن  غري  الأ�شلية،  الكابالت  ب�رشاء  مقارنة  النفقات  بع�ص 
اأنها  اأو  الرخي�شة قد تكون مقلدة  الكثري من هذه املنتجات 

ت�شتمل على مكونات غري معتمدة.
على  التعرف  للم�شتخدم  ميكن  اأن��ه  اأب��ل  �رشكة  واأو�شحت 
اإنتاجها  يتم  التي  املعتمدة،  والكابالت  الأ�شلية  املنتجات 
بوا�شطة ال�رشكات الأخرى من خالل بع�ص العالمات املميزة.

الطباعة والرقم امل�شل�شل
بي"  اإ�ص  "يو  بو�شلة  املزودة  الأ�شلية  الكابالت  على  يظهر 

الن�ص  الآخ��ر،  اجلانب  من  "ليتنينغ"  وو�شلة  جانب  من 
 Designed by Apple in California" املطبوع 
بوا�شطة  م�شمم  اأنه  مبعنى   "Assembled in China
�رشكة اأبل يف كاليفورنيا ومت جتميعه يف ال�شني اأو فيتنام 
اإ�ص  "يو  و�شلة  من  �شنتيمرتاً   18 م�شافة  على  الربازيل،  اأو 
 12 املكون من  امل�شل�شل  الرقم  الن�ص يظهر  بي"، وبعد هذا 

خانة.
املالم�شات والأبعاد

"ليتنينغ" باأنها م�شنوعة من  متتاز املالم�شات يف قاب�ص 
املواد املحيطة  قطعة واحدة وتكون على م�شتوى واحد مع 
بها. وتبلغ اأبعاد الغالف البال�شتيكي خلف القاب�ص7.12×7 

مائل  معدين  بلون  نف�شه  القاب�ص  مالم�ص  ويظهر  ملم. 
للرمادي. واإذا ظهرت م�شاحات غري م�شتوية اأو اأبعاد خمتلفة 
اأو كان القاب�ص باألوان مغايرة، فاإن كل هذه العالمات ت�شري 

اإىل اأن املنتجات مقلدة اأو مزيفة.
النق�ص واخلتم

ت�شتمل الكابالت واملحولت الأ�شلية على نقو�ص ليزر ميكن 
التعرف عليها بو�شوح، كما يظهر على الكابالت املعتمدة من 
Made for iPhone/" �شعار  الأخرى  ال�رشكات  اإنتاج 
هذه  ا�شتعمال  ميكن  اأنه  يو�شح  وال��ذي   ،"iPod/iPad
اآي  اللوحي  اأو اجلهاز  اآي فون  الذكي  الهاتف  املنتجات مع 

باد اأو م�شغل املو�شيقى اآي بود تات�ص.

   اأطلقت �رشكة مايكرو�شوفت الثالثاء ن�شخة املعاينة الأحدث 
لأجه��زة الكومبيوت��ر والهواتف املحمولة من نظ��ام الت�شغيل 
Wi n "10 مل�شتخدمي برنام��ج "ويندوز اإن�شايدر  ويندوز
dows Insider، والت��ي تعت��رب ن�شخ��ة املعاينة العا�رشة 
التي ت�شدرها ال�رشكة بعد اإطالقها للتحديث ال�شنوي للنظام.

وكانت مايكرو�شوفت بداأت بتاريخ 2 اأغ�شط�ص )اآب( املا�شي 
بتوفري اإمكانية حتمي��ل التحديث ال�شنوي لنظام ويندوز 10، 
بحيث ميكن جلميع م�شتخدمي النظام احل�شول على التحديث 
ب�شكل جم��اين، وال�شتمت��اع بتجربة املمي��زات والتح�شينات 

اجلديدة اخلا�شة بالنظام.
وحتم��ل الن�شخ��ة اجلدي��دة رق��م البن��اء 14955، وتاأتي بعد 
ح��وايل اأق��ل م��ن اأ�شبوع م��ن قي��ام ال�رشك��ة باإط��الق ن�شخة 
املعاين��ة ال�شابقة والتي حملت رقم البن��اء 14951 لأجهزة 

الكومبيوتر ال�شخ�شية والهواتف املحمولة.
 Windows Insider "يذكر اأن برنامج "ويندوز اإن�شايدر
يتيح مل�شرتكيه ال�شتفادة من امليزات التجريبية اجلديدة عند 
طرحه��ا، وقبل توزيعه��ا اإىل بقية الأجهزة عن��د الو�شول اإىل 

ن�شخ م�شتقرة من هذه امليزات.
املعاين��ة  لن�ش��خ  اإ�شداره��ا  وتتاب��ع �رشك��ة مايكرو�شوف��ت 
املتالحق��ة م��ن نظ��ام الت�شغيل وين��دوز 10، وال��ذي تعتربه 
خدم��ة اأك��رث من كون��ه نظ��ام ت�شغي��ل نهائي مب��ا ي�شمح لها 

مبتابع��ة اإ�شاف��ة التح�شين��ات والتغي��ريات. وحتت��وي ن�شخة 
املعاين��ة اجلدي��دة على عدد قليل من التغي��ريات الهامة فيما 
يخ���ص اأجه��زة الكومبيوت��ر، حي��ث ت�شي��ف مي��زات جدي��دة 
لتطبي��ق الربي��د، وتزي��د م��ن اإمكاني��ات فهم مع��اين احلديث 

.Narrator ال�شياقي لتطبيق قراءة ال�شا�شة
واكت�ش��ب تطبي��ق الربي��د ث��الث مي��زات جديدة، حي��ث اأ�شبح 
باإم��كان امل�شتخدم فت��ح ر�شائل الربيد الإلك��رتوين يف نافذة 
جديدة ب�ش��كل ي�شابه اأولت��وك Outlook، واملهام ال�رشيعة 
الت��ي ميك��ن ا�شتخدامه��ا ب�ش��كل مبا���رش من خ��الل تنبيهات 
الربي��د الإلكرتوين اجلديد. كما ح�شل تطبيق الربيد بالإ�شافة 
me n "الإ�شارة"  اإىل ذل��ك على اإمكانية ا�شتخدام خا�شي��ة
tion ب�ش��كل �شهل و�رشيع من خ��الل كتابة رمز @ يف اأي 
م��كان من ج�ش��م الربيد الإلك��رتوين، واختي��ار ال�شخ�ص الذي 
ينبغ��ي اأن يتعامل مع هذا الربي��د. واأ�شبح امل�شتخدم يح�شل 
عل��ى تنبيه��ات عن جمموع��ات خمتلف��ة واأماك��ن اأخرى عرب 
التنق��ل �شم��ن خمتل��ف  Narrator، وذل��ك عن��د  تطبي��ق 
اأنح��اء ال�شا�ش��ة، بالإ�شافة اإىل توفري مفاتي��ح رئي�شية تتعلق 
بالنتق��ال. وت�شم��ل ن�شخة املعاين��ة اجلديدة عل��ى جمموعة 
كب��رية من التح�شين��ات والإ�شالح��ات لالأخط��اء التي كانت 
تظهر �شابقًا يف ن�شخ املعاينة ال�شابقة من نظام الت�شغيل، اإىل 

جانب وجود م�شكلتني معروفتني �شمن هذه الن�شخة.

ك�شف��ت �رشكة بالك بريي عن هاتفها الذك��ي DTEK60 اجلديد، الذي يعول 
على عوامل الأمان واخل�شو�شية وحماية البيانات. 

واأو�شح��ت ال�رشكة الكندية اأن الهاتف الذك��ي DTEK60 يعتمد على ن�شخة 
وؤّمن��ة من نظ��ام الت�شغيل غوغل اأندروي��د مار�شميلو )الإ�ش��دار 6.0(/ حيث  ممُ
مت جتهي��ز النظام بخا�شي��ة لت�شفري الذاكرة وعملية اإق��الع اآمنة، اإذ مت ت�شجيل 
توقي��ع كل مكونات ال�شوفت وير بحيث يتم ر�شد اأية حماولت تالعب عند بدء 
الت�شغيل.  وتت�شمن حزمة الأمان اأي�شًا تطبيق اخل�شو�شية "DTEK"، الذي 

مينح اجلهاز ا�شمه، والذي تتمثل وظيفته يف مراقبة التطبيقات الأخرى. 
وعلى �شعيد املوا�شفات التقنية للهاتف، فياأتي كالآتي:

اإىل  ت�ش��ل  الو�ش��وح  فائق��ة  بدق��ة  بو�ش��ة   5.5 قيا���ص  عر���ص  �شا�ش��ة   n
140×2560 بك�ش��ل. معال��ج رباع��ى النواة "�شناب دراغ��ون 820". ذاكرة 
ع�شوائي��ة �شعته��ا 4 غيغابايت، و�شع��ة تخزين داخلية �شعته��ا 32 غيغابايت، 
قابلة للتو�شعة.  كامريا دقتها 21 ميغابك�شل.  م�شت�شعر لب�شمة الإ�شبع.  يدعم 
معي��ار )acnWLAN( وتقني��ة الت�شال قريب امل��دى "اإن اإف �شي" ومنفذ 
"ي��و اإ���ص بيn �شي". وزن��ه 165 غرامًا، و�شمكه 8 مل��م.  بطارية غري قابلة 

لالإزالة �شعتها 3000 ميللي اأمبري/ �شاعة.

يوف��ر تطبي��ق Hello Battery مل�شتخدم��ي نظ��ام اأندروي��د جتربة مرن��ة لتعزيز 
قدم التطبي��ق العديد من الوظائف التي  ومراقب��ة اأداء البطاري��ة بفاعلية و�شهولة. ويمُ

تتيح للم�شتخدمني حت�شني اأداء البطارية والهاتف ب�شكل عام من بينها:
n تق��دمي تقدي��رات دقيق��ة بالوق��ت املتبق��ي للبطاري��ة وذل��ك يف ظل ع��دة حالت 
خمتلفة مث��ل م�شاهدة الفيديو. ،ور�شد التطبيقات التي ت�شتنزف البطارية اأثناء عدم 
ا�شتخدامه��ا وتنبي��ه امل�شتخدم ب���رشورة اإيقاف هذه التطبيقات م��ع اإمكانية حجب 
ه��ذه التطبيق��ات تلقائي��ًا. ا�شاف��ة اىل  تعزيز �رشع��ة ال�شحن خ�شو�ش��ًا عند و�شول 

البطارية اإىل م�شتويات منخف�شة.

غوغلEcomoفيسبوكتوشيبا

متابعة-الجورنال

سامسونغ بقيت األولى عالميًا رغم مشكلة "نوت 7"


