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�إلتقاط  على  قادر  �لآيفون  هاتفك  باأن  تعلم  هل 
عبار  هي  �خلا�صية  هذه   RAW بتقنية  �صور 
�إلتقاط  للم�صتخدمني  تتيح  تقنية  عن  عبارة  هي 
معاجلة  �أو  �صغط  �أو  تعديل  �أي  دون  خام  �صور 
�للون  مبو�زنة  تاأثرها  حتى  �أو  �لكامري�  قبل  من 
�لأبي�ض، مما تعطي نتائج �أف�صل، و�لأهم �إمكانية 
�أ�صهل  �مل�صممني �لتعديل ومعاجلة �ل�صور ب�صكل 
وخا�صًة على تدرج �لألو�ن، وبالعودة �ىل �لجابة 
عن �ل�صوؤ�ل �لذي مت طرحه يف بد�ية �حلديث؟ نعم 
لديه �لقدرة �أن يكون �ملعالج A8 فاأحدث، �أي كل 
 ،6S من هو�تف �آيفون �لتالية تدعم ذلك: “�آيفون
 7 �آيفون   ،7 �آيفون   ،SE �آيفون  بل�ض،   6S �آيفون 
�أف�صل  من  جمموعة  لكم  ن�صتعر�ض  �ليوم  بل�ض”، 
�لت�صوير  �إمكانية  معها  توّفر  �لتي  �لتطبيقات 
بهذه �لتقنية، ولكن قبل عر�ض �لتطبيقات نتعرف 
كانت  و�ل��ت��ي  �لتقنية،  ه��ذه  ماهية  ع��ن  �صوًيا 
�صابقا متاحة فقط على �لكامري�ت �ملهنية، ولها 

م�صطلح �آخر وهو �ل�صور �خلام.
من خالل هذه �لتقنية ل يتم �صغط �ل�صورة ودمج 
بهدف  �حلقيقية  �لألو�ن  بحفظ  تقوم  بل  �لألو�ن، 

�مل�صتخدم،  �صاء  كيفما  لحقا  عليها  �لتعديل 
وعادًة يكون حجمها كبري� للغاية مقارنًة ب�صور 
عرب  �ل�صور  وحت��ري��ر  �لتعديل  ويتم   ،JPEG
جمموعة من �لتطبيقات �أمثال �صناب �صيد، ولكن 
و�أقوى،  �أكرب  �حلا�صوب  على  �أدوب��ي  بر�مج  تظل 
بتقنية  �ملخت�رصة  �لتعريف  نبذة  يف  و�أخ���ري� 
لديها  ذل��ك  تدعم  �لهو�تف  كل  لي�ض   RAW
�رصوط، �أهمها �إ�صد�ر نظام �ل�صغيل ونوع �ملعالج 

وقوة �لكامري�.
ت�صوير  تطبيقات   5 �أف�صل  لكم  ن�صتعر�ض  و�لآن 

بتقنية RAW على هو�تف �آيفون �حلديثة:
RAW by 500px

 500 �ل�صهري  �ملوقع  تطوير  من  �لتطبيق  ه��ذ� 
بتقنية  �لت�صوير  يدعم  ب��دوره  و�ل��ذي  �إك�ض،  بي 
�ل�صور  على  �لتحرير  �إمكانية  م��ع   RAW
�مللتقطة، ولكن �أدو�ت �لتحرير �لتي يوّفرها قليلة 
وب�صيطة نوعا ما، و�لهدف من �لتطبيق �لت�صوير 
بهدف  �ملوقع  �إىل  وت�صديرها  �خلا�صية  بهذه 
بالأحرى  �أو  �ل�صورة  كانت  لو  هذ�  �ملال،  ك�صب 
متاح  �لتطبيق  بدوره  و�حرت�يف،  حمتو�ها مهني 

ب�صكل جماين وكامل.
MuseCam

�إذ� مل ُيعجبك �لتطبيق �لأول، ل تقلق فما زلنا يف 
 Manual تطبيق  هو  �لتطبيقات  ثاين  �لبد�ية، 
و�لذي بدوره يدعم تقنية �لت�صوير �خلام، جنبا �إىل 
�لكامري�،  ب�صو�بط  �ليدوي  �لتحكم  �إمكانية  جنب 
من �لتحكم يف ISO و�رصعة فتح و�إغالق �لعد�صة 
ومو�زنة �للون �لأبي�ض و�لرتكز و�لتعّر�ض، وياأتي 
باأدو�ت ت�صوير �أخرى قوّية جًد�، �أبرزها �لزوم مع 
�لرتكيز، ودعم �ل�صور �حلية، و�د�ة �لت�صوير مبيزة 
�لتعّر�ض �لطويل، وكذلك �لبانور�مي، و�لعديد من 
�لأدو�ت �لقوية �لتي �دعها لتكت�صفها بنف�صك، من 

جهته �لتطبيق متاح جّمانا وب�صكل كامل.
ProCamera

لالأ�صف  ولكن  �ملجموعة،  يف  �لتطبيقات  ثالث 
غري جماين وهو متاح ب�صعر $2.99، و�إن رغبت 
عليك  وقوي  �حرت�يف  ت�صوير  تطبيق  �متالك  يف 
�ل�صمات  كل  وبعد  ذل��ك،  على  تندم  ولن  ���رص�وؤه 
ا  �أي�صً �لتطبيق،  يوّفرها  �لتي  و�لكبرية  �لأ�صا�صية 
�إلتقاط �ل�صور RAW وهي جزء  يدعم خا�صية 

يهمنا  ما  و�أك��ر  كثرية،  مميز�ت  من  قائمة  من 
و�جهة  لها  و�مل�صاحب  �لتقنية  لهذه  دعمه  هو 

��صتخد�م ب�صيطة بديهية �صهلة �لإ�صتخد�م.
ProCam 4

هذ� �لتطبيق ك�صابقه غري جماين، حيث �نه متاح 
لل�رص�ء ب�صعر $4.99، وبغ�ض �لنظر عن مميز�ته 
�لقوية و�لكثري يف �إلتقاط �ل�صور و�لتحرير عليها، 
جنب  �إىل  جنبا  �ليدوي  �لتحكم  �صو�بط  يدعم 
دعم RAW وهو بالتاأكيد ين�صح به ومل تذهب 

�أمو�لك �صدى.
Manual

�لتطبيق �لأخري يف هذه �ملجموعة، وهو �أي�صا غري 
�لإ�صتفادة من مميز�ته عرب �رص�ئه  جماين ميكنك 
ب�صعر $3.99، عموًما �أبرز ما يوّفره �لتطبيق يف 
�أّنه يوّفر و�جهة ب�صيطة  مو�صوع �لت�صوير �خلام 
خمتلف  يف  موجودة  غري  �أدو�ت  مع  �لإ�صتخد�م، 
�أكر،  �أدو�ت جمالية ل  �ل�صابقة وهي  �لتطبيقات 
 RAW + �لت�صوير  يدعم  �أّن��ه  �لأخ��رى  و�مليزة 
JPEG ، وبذلك �صيتمكن �مل�صتخدم من م�صاركة 

�صوره من على �صبكات �لتو��صل �لإجتماعي.

يقدم تحسينات
 على المكالمات والبريد الصوتي

تطلق اإلصدار 
10.2 iOS التجريبي العام من

تحٍد جديد آلبل.. سامسونج 
تطلق مساعدًا صوتيًا مبهرًا في 

تقرر عدم إطالق هواتف ذكية 
تحمل عالمتها التجارية بعد اآلن

�أعلنت مايكرو�صوفت قبل ب�صعة �أ�صهر عن جمموعة من �لتحديثات �لتي �صتطال تطبيق 
�صكايب ليكون معا�رص�ً ومدعومًا مبز�يا �أكر، لعله يتمكن من �ل�صمود باملناف�صة يف 
وجه �لتطبيق��ات �لأخرى. �لآن بد�أت مايكرو�صوفت باإر�صال �لدفعة �لأوىل من �ملز�يا 
�جلدي��دة، و�لتي تخ�ض �ملكامل��ات �ل�صوتية و�لربيد �ل�صوت��ي وحت�صينات يف جتربة 
�ل�صتخ��د�م، �لآن لن ت�صبح �ملكاملة �ل�صوتية مرتبطة مب��ن بد�أها، مبعنى لو �ت�صلت 
ب�صخ���ض ثم �ن�صم �آخ��ر للمحادثة، وبعدها قطعت �ت�صالك به��ا، �صيتمكن �ل�صخ�صان 
�لآخ��ر�ن من مو��صلة �حلديث مع بع�صهما �لبع���ض. كما �أن عملية �لت�صال �أ�صبحت 
 Calls يف �لتطبيق �إىل Call phones أ�صه��ل من قبل، حيث مت تغيري ��ص��م تبويب�
فق��ط، وميكن من خالل��ه �لو�صول �إىل عدة �أ�صكال من �لت�ص��الت كال�صوت و�لفيديو 

و�خلطوط �لأر�صية، و�أي�صًا ميكن من خاللها �رص�ء ر�صيد �صكايب ب�صهولة.

 iOS أطلق��ت �أبل موؤخر� �لإ�ص��د�ر �لتجريبي �لعام من نظ��ام ت�صغيلها �ملحمول�
10.2، وفًقا لل�رصكة نف�صها، �آمن مبا يتجاوز 1000 مرة عن �ملعتاد، خا�صة 
فيم��ا يتعل��ق بالن�صخ �لحتياطي م��ن �آيتون��ز، بالإ�صافة �إىل تطبي��ق “تي يف” 
�جلدي��د، ميك��ن للم�صتخدمني �لعاديني حتمي��ل �لإ�صد�ر �لتجريب��ي من دون قيد 
�أو ���رصط . بالن�صبة للتطبي��ق �ملذكور، حتدثت �أبل عن��ه با�صتفا�صة يف موؤمترها 
�لأخري، عندما �أعلنت عن ماك بوك برو �جلديد، و�إىل جانبه، فاإن �لتحديث �جلديد 
يحتوي على رموز تعبريية جديدة. من يوّد �ختبار �لإ�صد�ر �لتجريبي �جلديد من 
iOS 10.2 قبل �إطالق �لإ�صد�ر �لنهائي منه؛ فاإنه بحاجة �إىل �لت�صجيل ر�صمًيا 
على برنامج �أبل، لكن كر�أي خا�ض، �أن�صح بعدم جتربة �إ�صد�ر�ت جتريبية �صوى 

على هاتف ل�صتم بحاجٍة �إليه؛ حتى ل تو�جهون �أي م�صاكل غري حُمَتَمَلة.

��صتح��وذت �صام�صوجن على �رصكة Viv Labs ، و�أكدت على �دخال خدمة �مل�صاعد 
�ل�صوت��ي يف هاتفها �لذكي �ملقبل كالك�صي S8. وتخطط �صام�صوجن لدمج �مل�صاعد 
�ل�صوت��ي Viv بالهو�ت��ف �لذكي��ة كالك�ص��ي، وتو�صي��ع نطاق �خلدم��ات �ل�صوتية 
�مل�صاع��دة يف �لأجه��زة �ملنزلي��ة و�لأجه��زة �لتكنولوجي��ة �لقابلة لالرت��د�ء، وفقا 
لروي��رتز. ومل حت��دد �ل�رصكة ما هي �مليز�ت �لتي �صتغطيه��ا �خلدمة �جلديدة عندما 
ُيطل��ق �لهاتف �لذك��ي يف وقت مبكر من �لعام �ملقبل، و�صُيدرج �ملزيد من �خلدمات 

�جلديدة �لذكية �لتي �صتوفر للم�صتخدمني ميز�ت ر�ئعة.
يذك��ر �أن �صام�صوجن تعتمد عل��ى هاتفها �جلديد كالك�صي S8 جلذب ع�صاق �ل�رصكة، 
و��ص��رتد�د موقعه��ا بع��د م�صكلة ��صرتج��اع هو�تف ن��وت 7 �لتي �أث��رت على موقع 

�صام�صوجن و�صمعتها يف �صوق �لهو�تف �لذكية.

�أك��دت �رصك��ة لينوف��و �أنه��ا م��ن �لآن ف�صاع��ًد� لن تبي��ع هو�ت��ف ذكية حتت 
عالمتها �لتجارية، على �أن حتمل �لهو�تف �لذكية �ملقبلة ��صم “موتو” فقط.

ياأت��ي ه��ذ� �لإع��الن يف �لوقت �ل��ذي ��صتبدلت في��ه �ل�رصك��ة �ل�صينية بع�ض 
�ل�صخ�صيات عن منا�صبهم. فبعد رئا�صة �ل�رصكة ِمْن ِقَبل ت�صن �صو دوجن، �لآن 
بات��ت زمام �أمور لينوفو يف �أيدي جينا ت�صياو، نائب �لرئي�ض �لأ�صبق للمو�رد 

�لب�رصية لل�رصكة.
وذكرت �مل�صادر �لآ�صيوية عن تلك �لتغيري�ت �لد�خلية لل�رصكة دللة على �أن 
��صتح��و�ذ لينوفو على موتورول مل يكن ناجحا مبا فيه �لكفاية. ووفًقا لياجن 
يو�نت�صين��ج – رئي���ض جمل�ض �لإد�رة و�لرئي�ض �لتنفي��ذي للينوفو – �أن تغيري 

�لإد�رة �أي�صا هو جزء من ��صرت�تيجية �ل�رصكة.

فيسبوك أفضل مكان للعثور على وظيفة!

"أوبل" ترفع النقاب عن كروس جديدة

أفضل 5 تطبيقات تصوير بتقنية RAW على هواتف آيفون الحديثة

تكلفة إنتاج كوكل بكسل إكس تطبيقات iOS تسرب بيانات المستخدمين أكثر من أندرويد
إل حوالي 285 دوالرًا فقط

معلومات عن الدا NG تنكشف تدريجيا

ناسا تطور نظام إنذار مبكر إلنقاذ كوكب األرض!

يتطل��ع موق��ع �لتو��صل �لجتماع��ي في�صبوك لت��ويل م�صوؤولية جدي��دة تدخله يف 
مناف�صة مع موقع "لينكد �إن" وهي �مكانية �يجاد فر�ض عمل عن طريقه .

فق��د ق��ال متح��دث با�ص��م �رصك��ة في�صب��وك �إن �لتطبيق يخت��رب خا�صي��ة �صت�صمح 
للم�رصف��ني عل��ى �ل�صفح��ات في��ه بالإعالن ع��ن وظائ��ف �صاغرة وتلق��ي طلبات 
توظيف من مر�صحني. و�أو�صح �ملتحدث �أنه "��صتناد� �إىل ما ر�أيناه على في�صبوك، 
�إذ تن���رص �رصكات �صغرية عديدة تدوينات تفي��د بوجود وظائف �صاغرة لديها عرب 
�ل�صفح��ة، فاإننا جن��ري �ختبار� ي�صم��ح للم�رصفني على �ل�صفح��ات بالإعالن عن 

وظائف وتلقي �لطلبات من �ملر�صحني".
كم��ا ذك��ر �ن "�إ�صافة هذه �خلا�صية تعني �أن �ل���رصكات ميكنها �أن تزيد عدد زو�ر 
�صفحاتها من خالل دفع �ملال لفي�صبوك حتى ين�رص �إعالناتها عن �لوظائف �أمام 

عدد �أكرب من �ملر�صحني."
ويف خط��وة �صابق��ة قام في�صب��وك باإطالق خا�صي��ة "ماركت بل���ض" يف �أكتوبر/
ت�رصي��ن �لأول لل�صم��اح للم�صتخدمني ببيع و�رص�ء ما يريدون حمليا يف �إطار �صعي 

�ملوقع �ل�صهري لختبار �صبل جديدة تزيد من جاذبيته.

متكن علماء يف جامعة �أوك�صفورد من تطوير جهاز ميكنه قر�ءة لغة 
�ل�صفاه �أف�صل من �لب�رص.

ويعمل نظام �لذكاء �ل�صطناعي "ليب نت" من خالل متابعة مقطع 
بدقة  �أفو�ههم  بحركة  �لن�ض  ويقارن  �لأ�صخا�ض،  حلديث  م�صور 

ت�صل �إىل 93 يف �ملئة، ح�صبما �أفاد �لباحثون.
و�أ�صار �لباحثون �إىل �أن �ل�صتعانة بهذ� �جلهاز يف معرفة لغة �لكالم 

ميكن �أن ي�صاعد ماليني �لأ�صخا�ض.
لالختبار يف  يز�ل بحاجة  ل  �لنظام  هذ�  �أن  �أو�صحو�  �خلرب�ء  لكن 

مو�قف �حلياة �حلقيقية.
ومتثل قر�ءة �ل�صفاه عملية معقدة، �إذ يتمكن �ملتخ�ص�صون يف هذ� 
�ملجال فقط من فك �صفرة ما يقوله �ل�صخ�ض عرب لغة �ل�صفاه بن�صبة 

دقة ت�صل �إىل 60 يف �ملئة.
جناح  بفر�ض  يتمتع  �لآيل  �ل�صفاه  لغة  "قارئ  �إن  �لباحثون  وقال 
يف  �مل�صاعدة  باأجهزة  تتعلق  �لتي  �لتطبيقات  وج��ود  مع  كبرية 
حت�صني �ل�صمع و�لإمالء �ل�صامت يف �لأماكن �لعامة، و�ملحادثات 
�ل�رصية، وفهم �لكالم يف �لبيئات �ل�صاخبة، وحتديد �لهوية باأجهزة 

�لقيا�ض �حليوية، ومعاجلة �لأفالم �ل�صامتة".
و�أ�صار �لباحثون �إىل �أن نظام �لذكاء �ل�صطناعي ُزود بجمل كاملة؛ 
حتى يت�صنى له �لتعرف على �لأحرف �لتي تتناغم مع حركة �ل�صفاه.
ويف �إطار �لختبار زود فريق �لبحث من معمل �لذكاء �ل�صطناعي 
�لتابع جلامعة �أوك�صفورد نظام �لذكاء �ل�صطناعي بنحو 29 �ألف 
مقطع فيديو، و�أ�صاف �إليها �لن�ض �ل�صحيح، وكانت مدة كل مقطع 

هي ثالث ثو�ٍن فقط، يتبعها منط قو�عد نحوية متماثل.
يف حني �أن �لباحثني تو�صلو� �إىل ن�صبة �خلطاأ يف �لختبار�ت �لتي 
بلغت  �لفيديو  مقاطع  بنف�ض  تزويدهم  وجرى  �لب�رص،  على  �أجريت 
و�حد�  خطاأ  �صجل  �ل�صطناعي  �لذكاء  نظام  فاإن  �ملئة،  يف   47.7

من بني 6.6 يف �ملئة فقط.
فيديو  مقاطع  �إىل  ي�صتند  �لآيل  �لنظام  ه��ذ�  �أن  حقيقة  و�أث���ارت 
بع�ض  جانب  م��ن  �لبحث  لهذ�  �ن��ت��ق��اد�ت  للتدريب  متخ�ص�صة 

م�صتخدمي موقع تويرت �لجتماعي.
�لأحياء  وعلم  �لآيل  "�لتعلم  �أ�صتاذ  لور�ن�ض  نيل  �لربوفي�صور  وقال 
ريفيو" �لعلمية  "�أوبن  موؤ�ص�صة  موقع  على  له  مقال  �حل�صابي" يف 
�إن "مقاطع �لفيديو تتمتع مبفرد�ت حمدودة وقو�عد تركيب نحوية 

وحيدة."
و�أ�صاف "وبالرغم من �أنه �أمر و�عد �أن تاأتي هذه �لختبار�ت بنتائج 
�لنظام( ل ميثل �خرت�قا يف  �لبيانات، فاإنه )هذ�  جيدة وفقا لهذه 
�أف�صل  �ل�صفاه  لغة  قر�ءة  �لنموذج ميكنه  �أن هذ�  �لأمر، ورغم  و�قع 

من �لب�رص، فاإنه ي�صتطيع �أن يفعل ذلك فقط، حينما �أقول قائمة من 
�لكلمات لي�ض لها معنى من مفرد�ت مقيدة للغاية وبرتتيب حمدد".
�ل�صطناعي  للذكاء  مايند"  خدمة"ديب  �أن  �إىل  �لإ�صارة  وجت��در 

�لتابعة لكوكل متول جزئيا هذ� �مل�رصوع.

ت�صع��ى �رصكة "�أوب��ل"، �صاأنها �صاأن ���رصكات �ل�صيار�ت 
�لأخ��رى، �إىل �ل�صتف��ادة �لق�صوى من �صعبي��ة �صيار�ت 
كرو�ض ، علما �أن مبيعات �صيار�ت ميني فان قد هبطت �إىل 

حد خطري.
ل��ك  لذ

Cros s "  �أعلن��ت �ل�رصكة ع��ن �إطالق �صيارة كرو���ض
land X " �لت��ي م��ن �صاأنها �أن حتل حمل ميني فان 

"مرييفا".
وم��ن �أجل حتقيق ذلك ل ت�صتبعد �رصكة "�أوبل" �لتعاون 
مع �رصكات مناف�صة لها و�قتبا�ض من�صات و�صعت يف 

�أ�صا�ض �صيار�تها.
Cros s "  وقد و�صعت يف �أ�صا�ض كرو�ض
 Peugeot  " من�صت��ا   "  land X
Citroen C3 P s "و "  2008

" من �جليل �جلديد.  casso
 " كرو���ض  ع��ن  يك�ص��ف  �أن  وميك��ن 
 .2017 ع��ام   "  Crossland X
�إل �أن �ل�رصك��ة مل تك�صف �أية تفا�صيل 

�أخرى عن �صيارتها �جلديدة.

وع��الوة عل��ى ذلك ف��اإن �رصك��ة "�أوبل" تعت��زم �لتخلي 
ع��ن �إطالق ميني ف��ان "ز�ف��ري�" لتحل حمله��ا رباعية 
دف��ع �صباعية �لكر��ص��ي مت ت�صميمها على �أ�صا�ض من�صة 

."Astra K"
ويتوق��ع �أي�ص��ا �أن تك�ص��ف "�أوب��ل" �لع��ام �لق��ادم ع��ن 
موديل"Insignia " من �جليل �جلديد. وكانت �ل�رصكة 
قد �أعلن��ت ر�صميا �أن هات�صب��اك " Insignia "�صتطلق 

"Insignia Grand Sport" .عليها ت�صمية
 Opel Insignia " وم��ن �ملعروف �أن��ه يتم ت�صمي��م
" بن��اًء عل��ى من�ص��ة موحدة جدي��دة طرحتها �رصكة " 
GM " ، حيث �زد�دت �مل�صافة بني �لعجلتني �لأمامية 
و�خللفية ب� 9 �صنتم، كما �زد�د طول �ل�صيارة ب� 5 �صنتي، 
�أما �رتفاع �ل�صي��ارة ف�صيقل ب� 3 �صنتي، كما �صيقل وزن 

�ل�صيارة ب� 175. 

تتفاخر �آبل وم�صتخدمو �أجهزتها �أن نظام ت�صغيل 
�لأجه��زة �ملحمول��ة iOS  �أعلى �أمان��ًا من نظام 
�أندروي��د. �لأم��ر ح�صا���ض للغاية عندم��ا تريد �آبل 
�إقن��اع �ل���رصكات باعتماد �أجهزته��ا مثل �لآيباد 
يف �لعمل، لكن در��ص��ة جديدة تك�صف عك�ض ذلك، 
حيث �أن �أندرويد تت�صبب بت�رصيب بيانات �أقل من 
iOS. �رصك��ة Zscaler �لأمني��ة �أجنزت در��صة 
و�صاغ��ت نتائجها يف �نفوغر�في��ك ي�صلط �ل�صوء 
عل��ى �ملخاط��ر �لأمنية م��ن �لأجه��زة �ملحمولة. 
باخت�ص��ار يظه��ر �لتقري��ر �أن 20 ملي��ون عملية 
تب��ادل للبيان��ات ع��رب تطبيق��ات �أندرويد ت�رصب 
بيان��ات ع��ن م�صتخدميها، باملقارن��ة فاإن نظام 
iOS يرتف��ع ه��ذ� �لرق��م �إىل 26 مليون��ًا. ومن 
�لبيان��ات �لت��ي ميك��ن للتطبيق��ات ت�رصيبها عن 
�مل�صتخدم��ني معلومات ع��ن �أجهزته��م مثل رقم 
�لتعريف للهاتف ومعلومات حول �ل�صبكة ونظام 
�لت�صغي��ل، كذل��ك معلومات ع��ن �ملوقع �جلغر�يف 
بدقة مثل خطوط �لط��ول و�لعر�ض و�لإحد�ثيات، 
ف�ص��اًل عن �ملو�ق��ع �ل�صخ�صية مثل رق��م �لهاتف 
و�لربي��د �لإلك��رتوين وغريه��ا. وت�ص��كل خدم��ات 

تب��ادل  عملي��ة  ملي��ون   45 ح��و�يل   Zscaler
بيان��ات �صحابية كل ثالثة �أ�صهر، منها 200 �ألف 
عملي��ة حتوي بيان��ات م�رصبة ع��ن �مل�صتخدمني 
تنته��ك خ�صو�صيته��م. ونوه��ت �ل�رصك��ة �إىل �أن 
هذه �لبيان��ات �مل�رصبة ع��ن �مل�صتخدمني، ميكن 
�أ�ص��كال مث��ل �ص��ن  للقر��صن��ة ��صتخد�مه��ا بع��د 
هجم��ات DoS حرم��ان م��ن �خلدم��ة م�صتهدفة 
بدق��ة، تتب��ع �ملوق��ع �جلغ��ر�يف، ر�صائ��ل �لت�صيد 
و�لر�صائل �ملزعجة. من �أه��م �لنقاط �لتي �أثارها 
�لتقري��ر �أن �أك��ر م��ن ن�صف مط��وري �لتطبيقات 
ل يخت��ربون تطبيقاته��م م��ن �لثغ��ر�ت �لأمني��ة، 
ومتث��ل �ل�صني �لن�صبة �لأكرب لت�رصيبات تطبيقات 
iOS مقارن��ة بالوليات �ملتحدة للن�صبة �لأكرب 
يف �لأندروي��د. ياأت��ي هذ� �لتقرير بع��د عدة �أخبار 
مت تد�وله��ا �صابقا ع��ن و�صول تطبيق��ات خبيثة 
�أو �حتيالي��ة �أو حتوي �صيف��ر�ت جت�ص�ض وت�رصيب 
بيان��ات من �مل�صتخدم��ني �إىل متاجر �لتطبيقات 
م��ا دف��ع �ل���رصكات " �آب��ل وك��وكل " �إىل تعزي��ز 
�حلماية �أكر يف متاجرها، وت�صديد طرق �لك�صف 
عن �لثغر�ت، وفح�ض �لتطبيقات �لتي يتم رفعها.

مع��روف عن �آبل حتقي��ق �أرباح �صخمة من مبيع��ات �لآيفون بف�صل 
�ل�صعر �ملرتفع للجهاز بالرغم من �لتكلفة �ملنخف�صة لالإنتاج، ويبدو 
�أّن ك��وكل ترغب بتكر�ر نف�ض �لتجربة م��ع فئة هو�تف بك�صل وبك�صل 
�إك���ض �إل. طبق��ا لتقرير م��ن IHS فاإّن فات��ورة �ملكون��ات �لد�خلية 
لهاتف كوكل بك�صل �إك�ض �إل �صعة 32 جيجابايت تتكلف 278 دولر� 
�أمريكي��ا فق��ط، وبعد �إ�صافة تكالي��ف �لإنتاج �لبالغ��ة 7.75 دولر� 
ي�ص��ل �إجم��ايل �لتكلف��ة �إىل 285.75 دولر� �أمريكيا، يف حني تبيع 
�ل�رصكة �لهاتف ب�صعر 769 دولر�. بح�صبة ب�صيطة نطرح �لتكلفة من 
�صعر �لبيع ليظهر لنا ربح �ل�رصكة من �جلهاز �لو�حد بقيمة 483.25 
دولر� �أمريكي��ا، لك��ن هذه �لأرباح ع��ادًة ما تكون ن�صبي��ة، حيث �أّن 
تكالي��ف �لت�صني��ع لي�ص��ت �لوحي��دة �لتي توؤخ��ذ باحل�صب��ان، فهناك 
تكالي��ف تطوي��ر و�أبحاث بامللي��ار�ت �صنوًيا �صو�ء من ك��وكل �أو �آبل 
للخ��روج بالت�صميم �لنهائي �لذي ي�صل على هيئة هاتف ذكي �أو �أي 
جه��از ذكي �آخ��ر. كوكل من جانبها ترغب بجزء �أكرب من كعكة �صوق 
�لهو�ت��ف �لذكي��ة ومناف�صة �آبل ب�ص��كل مبا�رص، بعدم��ا كانت تر�صى 
يف �ل�صاب��ق بتحقيق �أرباح معقولة من بيع �أجه��زة نك�صو�ض باأ�صعار 

منخف�صة بالرغم من مو��صفاتها �لتقنية �لقوية.

يو��ص��ل م�صممو م�صنع "�أفتوفاز" عملهم �لن�صيط يف م�رصوع �صيارة لد� 4X4 ، وقد 
�أطلعن��ا كب��ري م�صمم��ي �مل�صنع �صتيف مارتني عل��ى تفا�صيل جديدة ح��ول �لتقليعة 

�لقادمة.
كم��ا ق��ال �صتي��ف مارت��ني �إن لد� 4X4 NG �جلي��ل �جلدي��د �صتح�صل عل��ى معامل 
ت�صمي��م خا�صة باملوديالت �لأخرية ل�صي��ار�ت لد�، وذلك مع �لحتفاظ بتلك �ملعامل 

�ملاألوفة �لكال�صيكية ل�صيارة "نيفا".
مع هذ� ل ميكن �عتبار هذ� �مل�رصوع مثابة حنني �إىل �ملا�صي؛ لأن م�صممي �مل�صنع، 
عل��ى حد قول �صتي��ف مارتني، يعملون عل��ى �لإبقاء على ذل��ك �لتنا�صب �ملعقول بني 
�ملا�ص��ي و�مل�صتقبل، و�ل��ذي �صي�صمح لهم ب�صم �لتقليعة �إىل �أ���رصة �ل�صيار�ت �حلديثة 
للمارك��ة. كم��ا ق��ال كب��ري �مل�صمم��ني �إن لد� 4X4 NG  �صتبق��ى �صي��ارة خا�ص��ة 
بالط��رق �لوع��رة حقا من دون �أن تتحول �إىل �صيارة كرو���ض. و�أ�صاف �صتيف مارتني 
�أن �مل�صمم��ني يعرف��ون كل �لنو�حي �لإيجابي��ة لهذه �ل�صيارة مبا فيه��ا قدرتها على 
�ل�صري يف كل �لأر��صي، وكونها عملية جد� و�صت�صنع على قاعدتها �خلا�صة بها، حيث 

�صتبقى �أجز�وؤها على ما كانت عليه وذلك مع �إ�صافة وظائف عديدة �إليها.

جنح��ت وكال��ة "نا�ص��ا" �لف�صائي��ة �لأمريكي��ة يف تطوي��ر نظ��ام لالإن��ذ�ر �ملبكر �صد 
��صط��د�م �لكويكب��ات بالأر�ض، قادر على ك�ص��ف �أي كويكب قبل 5 �أي��ام من �قرت�به 
�إىل م�صاف��ة خطرية من �لكرة �لأر�صية. وعم��ل �لعلماء يف �لعامل بن�صاط خالل �لعقود 
�لقليل��ة �ملا�صية على د�ر�صة �لكويكبات �لقريبة من كوكب �لأر�ض، و�إجر�ء �ح�صائية 
له��ا يف حماول��ة لفهم مدى خطورتها على �لب�رصية.   وي�صب��ح يف �لف�صاء �لقريب من 
�لأر���ض عدد كب��ري من �لكويكب��ات، لذلك ق��ام �لعلم��اء بو�صع معايري به��دف تقييم 
م��دى �حتم��ال ��صطد�مها بالأر�ض. كم��ا �ختربت "نا�صا" يف �أو�خ��ر �أكتوبر/ت�رصين 
Pans" لذي يقوم على ��صتخد�م تل�صكوب تلقائي� ،"Scout" لأول �ملا�صي نظ��ام�
Starrs"، وجنح �لنظام بر�صد �لكويكب " 2016UR36"  قبل 5 �أيام من �قرت�به 
م��ن �لأر�ض، وحدد �لنظام قطر �لكويك��ب )5s25 مرت�(، و�مل�صافة �لتي �صيقرتب بها 
م��ن �لأر���ض. وللوهل��ة �لأوىل يبدو �أن 5 �أي��ام فرتة ق�صرية جد� وغ��ري كافية لتخاذ 
�لإج��ر�ء�ت �ملنا�صبة، لكنها تعد �إجناز�، خا�ص��ة و�أن �لعلماء من قبل كانو� يكت�صفون 

�لكويكبات قبل �صاعات من �صقوطها على �لأر�ض.

لينوفوفيسكايب

نظام ذكاء اصطناعي يقرأ لغة الشفاه "أفضل من البشر"

أبل


