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�إريك�سون  �رشكة  �أ�سدرت  �مل�ستقبل،  �إىل  نظرة  يف 
�لن�سخة �ل�ساد�سة لتقريرها �ل�سنوي حول �الجتاهات 
�ال�ستهالكية “�أبرز 10 توجهات للم�ستهلك يف �لعام 

2017 وما بعده“.
ويعد �لذكاء �ال�سطناعي مو�سوًعا ذ� �أهمية كبرية، 
ويرى �مل�ستهلكون �أنه يلعب دوًر� �أكرث بروًز� من ذي 
حد  على  و�لعمل  �ملجتمع  م�ستوى  على  وذلك  قبل، 

�سو�ء.
وقد �أ�سار %35 من م�ستخدمي �الإنرتنت �ملتقدمني 
�إىل حاجتهم مل�ست�سار يف جمال �لذكاء �ال�سطناعي 
يف �لعمل، كما ويرغب و�حد من �أ�سل �أربعة جميبني 
لهم.  مديًر�  �ال�سطناعي  �لذكاء  م�ست�سار  يكون  باأن 
ويف �لوقت نف�سه، هناك حالة من �لقلق لدى حو�يل 
ن�سف �ملجيبني يف �أن روبوتات �لذكاء �ال�سطناعي 
�ستت�سبب قريًبا بفقد�ن �لعديد من �لنا�س لوظائفهم.

للتطبيقات  �مل�ستهلكني  ��ستخد�م  �أن  �لتقرير  و�أظهر 
�ملوؤمتتة يف �زدياد، ما ي�سجع تبني �إنرتنت �الأ�سياء. 
�أن �لهو�تف  �أ�سل خم�سة جميبني  ويعتقد �ثنان من 
بنف�سها  ن�ساطاتهم  وتوؤدي  عاد�تهم  �ستتعلم  �لذكية 

تلقائًيا.

ي�ستخدمون  ���س��وف  �مل�����س��اة  �أن  �لتقرير  وت��وق��ع 
�ل�سيار�ت ذ�تية �لقيادة، فقد ال يكون هناك �سائقون 
لل�سيار�ت يف �مل�ستقبل، و�أ�سار و�حد من �أ�سل خم�سة 
جميبني �إىل �أنهم �سوف ي�سعرون باأمان �أكرب لتجاوز 
ويف�سل  �لقيادة،  ذ�تية  �ل�سيار�ت  كانت  �إذ�  �لطريق 

%65 منهم �حل�سول على �سيارة ذ�تية �لقيادة.
م�ستخدمني  خم�سة  �أ�سل  من  �أربعة  نحو  ويعتقد 
منف�سل  غري  يكون  �سوف  �أن��ه  �الفرت��سي  للو�قع 
فقط.  �سنو�ت  ثالث  غ�سون  يف  �لفعلي  �لو�قع  عن 
ويبدي ن�سف �ملجيبني �هتماًما و��سًحا بالقفاز�ت 
�الأ�سياء  مع  �لتفاعل  لهم  ت�سمح  �لتي  �الأحذية  �أو 

�الفرت��سية.
ومع حتول �ل�سيار�ت ذ�تية �لقيادة �إىل و�قع، ُيتوقع 
بالدو�ر  بال�سعور  �ملتعلقة  �مل�سكالت  ت��زد�د  �أن 
�أ�سل  من  ثالثة  ويتوقع  �ل�سيارة،  �التز�ن يف  وعدم 
�أقر��س  �إىل  حاجة  هناك  يكون  �أن  جميبني  ع�رشة 
معاجلة �لدو�ر. ويرغب و�حد من �أ�سل ثالثة جميبني 
�لذي  دو�ر �حلركة  �أقر��س ملعاجلة  باحل�سول على 
�الفرت��سي  �ل��و�ق��ع  تقنية  ��ستخد�م  عند  يحدث 

و�ملعزز.

ي�ستخدمون  �إنهم  �ملجيبني  ن�سف  من  �أكرث  وقال 
�أو  �لتتبع  خا�سيات  �أو  �ل��ط��ارئ��ة،  �لتنبيهات 
�لتنبيهات يف هو�تفهم �لذكية. وبالن�سبة �إىل �أولئك 
�لذين يعتقدون باأن �لهو�تف �لذكية متنحهم �سعوًر� 
�أكرب باالأمان، يقول ثالثة من �أ�سل خم�سة جميبني 
�أنهم يتعر�سون للمزيد من �ملخاطر ب�سبب �عتمادهم 

على هو�تفهم.
مو�قع  �إىل  �إر�دتهم  مبح�س  �ليوم  �لنا�س  وينتقل 
على  للح�سول  موحد  كمركز  �الجتماعي  �لتو��سل 
�ملعلومات. ويقول و�حد من �أ�سل ثالثة جميبني �إن 
�لرئي�سي  مركزهم  هي  �الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
من  و�حد  من  �أكرث  وي�سري  �الأخبار.  على  للح�سول 
جهات  �آر�ء  يقدرون  �أنهم  �إىل  جميبني  �أربعة  �أ�سل 

�الت�سال لديهم �أكرث من �آر�ء �ل�سيا�سيني.
ويرغب �أكرث من ن�سف �ملجيبني با�ستخد�م نظار�ت 
�لو�قع �ملعزز للق�ساء على �لنقاط �لد�كنة �ملحيطة 
بهم وت�سليط �ل�سوء على �ملخاطر. ويرغب �أكرث من 
�لعنا�رش  بتحرير  جميبني  ثالثة  �أ�سل  من  و�ح��د 

�ملزعجة �ملحيطة بهم.
متقدمني  جميبني  خم�سة  �أ�سل  من  �ثنان  ويرغب 

ولكن  فقط،  �مل�سفرة  �خلدمات  با�ستخد�م  لالإنرتنت 
يقول  �ملجيبني.  �آر�ء  يف  �النق�سام  من  حالة  هناك 
حو�يل �لن�سف �إنهم يرغبون باحل�سول على معايري 
�خلدمات،  جلميع  فقط  و�ح��دة  جيدة  خ�سو�سية 
باأن  جميبني  ثالثة  �أ�سل  من  و�حد  من  �أكرث  وقال 

�خل�سو�سية غري موجودة.
ويرغب �أكرث من �ثنان من �أ�سل خم�سة م�ستخدمني 
من  �ملنتجات  على  باحل�سول  لالإنرتنت  متقدمني 
�ملعلومات.  تقنية  جمال  يف  �رشكات  خم�س  �أك��رب 
باأن  �أربعة  �أ�سل  من  ثالثة  يقول  ه��وؤالء،  بني  ومن 

ذلك �سيحدث بعد خم�س �سنو�ت من �الآن.
�الفرت��سي،  �لو�قع  جنم  �سعود  على  تعليقه  ويف 
�إريك�سون  يف  �الأبحاث  رئي�س  بجورن،  مايكل  قال 
�أعتقد  �لفعلي،  �لو�قع  “بعيًد� عن  “كون�سيومرالب”: 
�أنه علينا �حلديث عن �لوقت �لو�قعي. يف �حلقيقة، ما 
�سخ�سًيا ومو�سوعًيا  �أ�سبح  �لو�قع  ��سم  نطلق عليه 
�أكرث. فامل�ستهلك ال يحيط نف�سه مبن ميتلكون نف�س 
ا بتخ�سي�س  �لعقلية من حوله فح�سب، ولكن بد�أ �أي�سً
طريقة جتربته للعامل من خالل تقنية �لو�قع �ملعزز 

و�الفرت��سي”.

تكشف عن مفهوم سيارة كهربائية 
ذاتية القيادة بمقود قابل للطي والسحب

في اليابان.. ورق تواليت ُمخصص 
للهواتف الذكية

رحلة طيران بعد اكتشاف نقطة اتصال 
شبكة السلكية تدعى “غاالكسي نوت 7”

قد يحافظ على حاسوبك 
لمدة طويلة

قدم��ت فولك�س و�جن منذ حو�يل ثالثة �أ�سهر مفهوًما لفئة �سيار�ت كهربائية 
جديدة ُتدعى “�آي دي”، �لتي تعمل بالوقود �الأحفوري. و�أم�س ك�سفت �ل�رشكة 
بع���س �لتفا�سي��ل ع��ن �سي��ارة جديدة من تل��ك �لفئة. كم��ا يب��دو �إن ت�سميم 
�ل�سي��ارة ياأت��ي بتحك��م ذ�تي كام��ل، مع وجود عجل��ة قيادة عل��ى متنها، �إال 
�أنه��ا تختفي وُي�سَحب عن��د �سغط قائد �ملركبة على �سعار VW �ملوجود يف 
و�سطه��ا، مما يعط��ي �ل�سائق م�ساحة �أكرب من حوله. فيم��ا تاأتي هذه �خلطوة 
من فولك���س و�جن لتقرب �ل�رشكة من هدفها �الأكرب، وهو تطوير 30 منوذجا 
م��ن �ل�سيار�ت �لكهربائية بحلول ع��ام 2020، ف�ساًل عن رغبتها لال�ستثمار 
يف خدم��ات �لتنقل. من �ملقرر �أن يتم �لك�س��ف عن �ل�سيارة �جلديدة يف يناير 

�أمريكا �ل�سمالية �لدويل لل�سيار�ت. 2017، حتديًد� يف معر�س 

كث��رًي� م��ا ن�سمع �أن �لهو�تف �لذكي��ة و�الأجهزة �ملحمولة ب�س��كل عام مليئة 
باجلر�ثي��م، وذلك نتيجة ال�ستمر�ر ��ستخد�مها يف معظم �الأوقات، وخمتلف 

�لظروف.
والأج��ل ذل��ك، ق��ررت �رشك��ة �الت�س��االت �لياباني��ة “�إن تي ت��ي كومودو” 
�أن تعط��ي م�ستخدم��ي �لهو�تف �لذكي��ة و�سيلة جديدة للحف��اِظ على نظافِة 

�أجهزتهم �ملحمولة، وهي عبارة عن ورق تو�ليت خا�س بها.
ذك��ر �مل�س��در �أنه مُيك��ن �لعثور عل��ى ورق �لتو�ليت �ملذك��ور – وهو �أ�سغر 
م��ن ورق �لتو�ليت �لتقليدي – يف مطار ناريتا �لدويل يف �ليابان. و�لفكرة 
�أن��ه عند ��ستخد�م �ملرحا���س، مُيكن �ال�ستفادة من ذلك �لورق الإعطاء مل�سة 

تنظيف �رشيعة �إىل �لهاتف �لذكي.

عل��ى �لرغ��م م��ن �أن غاالك�سي ن��وت 7 هو �أ�س��و�أ حدث مر عل��ى �سام�سوجن يف 
تاريخه��ا، وحماوالتها �ملثابرة يف �إخفاء تلك �لذك��رى من �أذهان �لنا�س، �إال 
�أن��ه ال ي��ز�ل ��سمه مقروًن��ا باخلطر وُيعامل على ذل��ك يف �لعديد من �الأماكن، 

ومنها بالتاأكيد �رشكات �لطري�ن.
�ذ ذك��ر �مل�س��در �أن �أح��د �مل�ستخدمني على م��ِن طائرة ر�أى �أن��ه من �لفكاهة 
ت�سمي��ة نقطة �ت�سال �ل�سبكة �لال�سلكية لهاتفه “غاالك�سي نوت 7” فقط، لكن 
هذ� �لت�رشف منه �أدى �إىل قر�ر �إلغاء �لرحلة؛ خ�سية وجود �أحد �لُركاب حاماًل 

معه �لهاتف �لنا�سف.
وكما �ت�سح فيما بعد ، �ن  �الأمر لي�س �سوى مزحة �سيئة منه، وهو ما �أدى �إىل 

تاأجيل �لرحلة ملدة �ساعتني.

ق��ال فريق معتمد من �رشك��ة "مايكرو�سوفت" �إنه قد تو�س��ل �إىل �حلل �الأمثل 
�ل��ذي �سيحافظ عل��ى حا�سوبك من �الخ��رت�ق ومن �لربجمي��ات �خلبيثة، ملدة 

طويلة.
ووف��ق ما ذكره موقع "ويب اليف �أدفاي���س"، فاإن �لفريق طور برناجما يعمل 
عل��ى فح�س حا�سوبك، ويكت�سف �إذ� كانت ب��ه فريو�سات �أو ملفات ز�ئدة، كما 

يقوم باإز�لة �مللفات �ملخفية �لتي جتعل جهازك بطيئا.
ويقول كري�ستيان غار�سيا، �أحد مطوري برنامج " Scanguard "، �إن �لهدف 
من طرح هذ� �لنظام �لب�سيط هو تقدمي "�لرعاية �ملنا�سبة" حلو��سيب عمالئنا، 
باالإ�ساف��ة �إىل �إطال��ة عمر حو��سيبه��م، حتى ال يجدو� �أنف�سه��م م�سطرين �إىل 

تغيري �جلهاز كل �سنة �أو �سنتني.

نينتندو تخطط إلطالق 3 ألعاب موبايل العام المقبل

سامسونغ تكشف عن أول جهاز تكييف جداري يبرد بدون هواء

إريكسون: الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي أهم توجهات المستقبل

 سيانوجين تعلن رسميا إيقاف خدماتها كافة 
يوم 31 ديسمبر الجاري

تطبيق هاتفي لمساعدة األطباء 
على مراقبة صحة المرضى

موظف غوغل يرفع قضية ضد الشركة بسبب "شدة السرية"

أميركا تطلب حسابات الشبكات االجتماعية من المسافرين إليها

�أ�سبحت نينتندو متاأكدة �أن من�سة �ملوبايل ت�ستحق منها �لعناء، لذ� تنوي �لدفع 
 Tatsumi باملزيد من �الألعاب �لعام �ملقبل. هذ� �لكالم م�سدره رئي�س �ل�رشكة
Kimishima �ل��ذي �أو�س��ح �أن ج��دول �أعم��ال �ل�رشكة للع��ام �ملقبل يحوي 
خط��ط لتطوير 3-2 �ألعاب موبايل. ومن �ملمك��ن �أن تكون �سمن �الألعاب لعبتي 

Fire Emblem لكن هذ� غري حم�سوم بعد. Animal Crossing و 
كم��ا �ن ه��ذ� �لتغي��ري يف توجه نينتن��دو م�س��دره ربحي بحت، حي��ث �أنها حتقق 
�ملزي��د من �ألعاب �ملوبايل مقارنة ببي��ع �أجهزة �الألعاب وعلى �لرغم من �قتطاع 

�أبل %30 من �الإير�د�ت نتيجة حتققها عرب متجرها.
وت�س��ري �لتقدير�ت �إىل �أن نينتندو حققت 14 ملي��ون دوالر كعائد�ت من مبيعات 
�سوب��ر ماري��و خالل �الأي��ام �لثالثة �الأوىل فق��ط �لتي و�سلت فيه��ا عدد تنزيالت 
�للعب��ة بحدود 30 ملي��ون تنزيل. على �لرغم من هذ� �الهتم��ام �ملتز�يد تدريجيًا 
يف من�س��ة �ملوبايل، �إال �أن جه��از نينتندو �جلديد Switch اليز�ل �حلدث �الأكرب 

�لذي �ستقدمه ر�سميًا يف مار�س �ملقبل.

ثم  �لذكية،  و�لهو�تف  �الإنرتنت  ع�رش  يف  وعجيبة  غريبة  لغة  ظهرت 
�لكلمات  ببع�س  قائمة  وهذه  جمتمعاتنا.  يف  فائقة  ب�رشعة  �نت�رشت 
�ملتد�ولة �لتي يجب على �الأ�سخا�س �لذين مل يو�كبو� �لتطور �لتكنولوجي 

�أن يعلموها.
 ،"OMG" أو� "LOL" إذ� كان �أطفالك غالبًا ما يرددون كلمات مثل�
�لبد�ية  يف  �مل�سطلحات  هذه  لك  �ستبدو  �الخت�سار�ت،  من  وغريها 
م�سحكة. فحتى �إن مل يكن لديك �أطفال، فمن �ملرجح �أنه قد ترددت على 
م�سامعك عبار�ت مماثلة يف �ل�سارع. ولكنك قد جتهل معنى بع�سها، على 

�لرغم من ترديدها �أكرث من مرة.
�أكرث �مل�سطلحات �سيوعًا:

LOL
هي كلمة �إنكليزية تعني "�أنا �أ�سحك ب�سدة" �أو "�أنا �أ�سحك ب�سوت عاٍل". 
�لغامرة  �لفرحة  �أو  �ل�سعادة  �لتعبري عن  �أجل  �لكلمة من  وُت�ستخدم هذه 
و�أحيانًا �ل�سخرية. وقد �أُ�سيفت هذه �لكلمة �إىل معجم "لو بوتي روبرت".

 MDR
كلمة  معنى  نف�س  لها  �لفرن�سية  �للغة  ويف  �ل�سحك".  من  "مت  وتعني 

"لوول".
Fail

وهي م�ستقة عن �لفعل �الإنكليزي "ف�سل". وترمز �أحيانًا �إىل �خل�سارة، 
�أما �إذ� �أ�سفنا �إليها كلمة "�أوتو" فت�سبح تعني "ف�ساًل �سخ�سيًا".

OMG
وهي كلمة �إنكليزية تعني "يا �هلل" �أو "يا �إلهي". وت�ستعمل هذه 
�لكلمة للتعبري عن �ل�سدمة �أو �ملفاجاأة بخرب �أو حدث غري متوقع 

�أو غري عادي.
LOLCAT

�أجل  من  ت�ستعمل  م�سحكة  لِقطة  فيديو  �أو  �سورة  وهي 
�إ�سحاك �ل�سخ�س �لذي �سرت�سلها له.

�مل�سطلحات �الأقل ��ستعمااًل:
NSFW

يجب  "ال  �أو  للعمل"  منا�سب  "غري  يعني  م�سطلح  وهو 
على �الأطفال م�ساهدته" �أو حرفيًا "غري �آمن للعمل". 

وُي�ستعمل هذ� �مل�سطلح ملنع �الأ�سخا�س �الأبرياء 
�أن  يجب  ال  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ع  بع�س  ت�سفح  م��ن 

يرتادوها.
"SFW" Safe for work

 NSFW" وتعني "منا�سب للعمل". وهي عك�س عبارة
". وُي�ستعمل هذ� �مل�سطلح لطماأنة �ملتلقي حول �ملوقع �لذي يزوره.

IRL
�الفرت��سي".  "�لعامل  كلمة  نقي�س  وهي  �لو�قعي".  �لعامل  "يف  وتعني 

وعلى �سبيل �ملثال نقول: "�آي �آر �إل، بر�د بيت �أجمل حتى من �ل�سور".
�مل�سطلحات �لتي ت�ستعمل بكرثة

OSEF
"نحن ال نهتم". وُي�ستعمل هذ� �مل�سطلح بكثافة يف فرن�سا.  �لتي تعني 

ويعتمد �ملر�هقون هذ� �لتعبري ليطلبو� من �الآخرين تركهم و�ساأنهم.
OKLM

وهذ� �مل�سطلح ُي�ستعمل غالبًا يف �لر�سائل �لن�سية، وهو �خت�سار لفظي 
لكلمة "يف �سالم". ولقي هذ� �لتعبري رو�جًا بعد ��ستعماله يف �أغنية مغني 

�لر�ب �ل�سهري، بوبا يف مايو/�أيار �سنة 2014.
Yolo

وهو �خت�سار لكلمة "�أنت تعي�س مرة و�حدة"، �أو "نحن ال نحيا �إال مرة 
و�حدة". وهو مر�دف للعبارة �ليونانية "كارب دييم". وميكن ��ستخد�مها 
لت�سخر من فعل  �أو  �أن تقدم على فعل غري م�سوؤول،  �إما قبل  بطريقتني: 

هني جد�ً.

�الأحد  �ليوم  لالإلكرتونيات  �سام�سونغ  �رشكة  قالت 
يدعم  جد�ري  تكييف  جهاز  �أول  عن  �ستك�سف  �إنها 
تقنية �لتربيد بدون هو�ء خالل معر�س �الإلكرتونيات 
�ال�ستهالكية CES 2017 يف مدينة ال�س فيجا�س 
�لذي  �لكبري  �لنجاح  بعد  وذل��ك  �الأمريكية، 
حققته �أجهزة �لتكييف �الأر�سية 
�ل���ت���ي ت���دع���م ه��ذه 

عمالقة  و�أو�سحت  �جلنوبية.  كوريا  يف  �لتقنية 
مكيف  �إن  بيان  يف  �جلنوبية  �لكورية  �الإلكرتونية 
يدمج   AR9500M “�أي.�آر.9500.�إم”  �لهو�ء 
تقنية �لتربيد بدون هو�ء �حل�رشية لها يف ت�سميمه، 
مما يوفر للعمالء مناًخا د�خلًيا �أكرث برودًة، وكذلك 
كفاءة مثلى يف ��ستهالك �لطاقة دون �النزعاج من 

تدفق �لهو�ء �لبارد �ملبا�رش.
للعمالء  “�أي.�آر.9500.�إم”  �لهو�ء  مكيف  ويوفر 
تربيد هو�ء مثالًيا من خالل �حلفاظ على درجة 
با�ستخد�م  وذل��ك  للغرفة،  مالئمة  ح��ر�رة 
تقنية �لتربيد بدون هو�ء، �لتي ال ت�ستغني 
ا  عو�سً تعمل  بل  مطلًقا،  �لهو�ء  عن  فعلًيا 
عن ذلك على تفريق �لهو�ء �لبارد بلطف من 

خالل 21،000 ثقب متناهي �ل�سغر.

ويعتمد �ملكيف على نظام تربيد ثنائي �خلطوة، يقوم 
�أواًل بخف�س درجة �حلر�رة عن طريق “و�سع �لتربيد 
�لتربيد بدون  “و�سع  �إىل  تلقائيا  يبدل  �ل�رشيع” ثم 
درجة  على  �حل�سول  عند  �ساكًنا  هو�ًء  هو�ء” ليوفر 
�إنه  �سام�سونغ،  تقول  �لذي  �الأمر،  �ملرغوبة.  �حلر�رة 
 72% �إىل  ت�سل  بن�سبة  �لطاقة  ��ستهالك  من  يقلل 

مقارنة بو�سع �لتربيد �ل�رشيع.
�الت�سال  يدعم  باأنه  “�أي.�آر.9500.�إم”  وميتاز 
�لتحكم  للم�ستخدمني  يتيح  مما  فاي،  و�ي  ب�سبكات 
�لذكي”  “�لبيت  تطبيق  طريق  عن  مكان  �أي  من  به 
درجة  تنظيم  لهم  ميكن  �إذ  ب�سام�سونغ،  �خلا�س 
�حلر�رة، وتغيري �الإعد�د�ت، و�حل�سول على حتديثات 
حلظية باالأد�ء و��ستخد�م �لطاقة �ليومي، �إ�سافة �إىل 

حلول ت�سخي�س �مل�سكالت عند �حلاجة.

�أعلن��ت �رشك��ة �سيانوج��ني Cyanogen �ليوم 
�ل�سب��ت ر�سمًيا �أنها تعت��زم �إيقاف كافة خدماتها 
�الأول/دي�سم��رب  31 كان��ون  ي��وم  م��ن  �عتب��اًر� 
�جل��اري، وذل��ك بعد م�سرية د�م��ت �أكرث من ثالث 
�الأحي��ان  �سن��و�ت حافل��ة بالنج��اح يف بع���س 

و�لتعرث يف �أحيان �أخرى.
�ملعدل��ة  للن�س��خ  �ملط��ورة  �سيانوج��ني،  وقال��ت 
�ل�سه��رية من نظ��ام �لت�سغي��ل �أندروي��د، يف بيان 
عل��ى موقعه��ا �الإلك��رتوين: “كجزء م��ن ��ستمر�ر 
�خلدم��ات  كاف��ة  �سُتوق��ف  �سيانوج��ني،  تعزي��ز 
و�الإ�س��د�ر�ت �لليلي��ة �ملدعوم��ة م��ن �سيانوجني 
يف موعد �أق�ساه ي��وم 31 كانون �الأول/دي�سمرب 

.”2016
والي��ة  يف  تاأ�س�س��ت  �لت��ي  �ل�رشك��ة  و�أ�ساف��ت 
كاليفورني��ا �الأمريكي��ة يف �سه��ر �أيلول/�سبتمرب 
2013، �أن �مل���رشوع مفت��وح �مل�س��در و�ل�سفرة 
�مل�سدري��ة �ستظل متاحًة ملن يريد �العتماد على 

روم “�سيانوجني مود” �سخ�سًيا.
وتع��د “�سيانوج��ني م��ود” نظام ت�سغي��ل مفتوح 
�مل�س��در للهو�تف �لذكية و�الأجهزة �للوحية، �لتي 
تعم��ل بنظام �لت�سغي��ل �أندرويد م��ن جوجل، وقد 
ط��ورت كربجمي��ة ح��رة ومفتوحة �مل�س��در على 
�أ�سا�س �الإ�سد�ر�ت �لر�سمية من نظام �أندرويد، مع 
�إ�سف��اء بع���س �ملز�يا و�لتعدي��الت �لتي ال توجد 

يف تلك �الإ�سد�ر�ت.
وُيعتق��د �أن �الإعالن �جلدي��د يعني �أن كل �لهو�تف 
�لت��ي ت�ستخدم روم “�سيانوجني مود” لن حت�سل 
عل��ى �أي دع��م ر�سم��ي م��ن �ل�رشكة، مب��ا يف ذلك 
�لتحديث��ات، لذ� �سيتعني عليهم �النتقال �إىل ن�سخ 
�أخ��رى. ُي�س��ار �إىل �أن �رشك��ة �سيانوج��ني حظيت 
ب�سعبي��ة كبرية يف �ل�ساب��ق، خا�سًة بع��د �عتماد 
�رشكة ون بل�س �ل�سينية، على نظام “�سيانوجني 
�أو �إ���س” يف �جليل �الأول م��ن هاتفها �لذكي “ون 

بل�س ون”.

�سيكون بو�سع �الأطباء يف عدد من �مل�ست�سفيات �لربيطانية مر�قبة 
حال��ة مر�ساه��م ع��رب تطبيق طورت��ه �رشك��ة "ديب ماين��د" �لتي 
تدعمها �رشكة غوغل. ويجمع تطبيق ) Streams( معلومات عن 
وظائ��ف �الأع�ساء �الأ�سا�سية، وي�سدر حتذير� عندما تكون �لقر�ء�ت 
مرتفع��ة �أو منخف�س��ة. وت�سل �الأطب��اء - عرب هو�تفه��م �لذكية - 
تنبيه��ات خا�سة باملر�سى �لذين يكونون عر�سة لتدهور مفاجئ 
يف �سحته��م. وجاء ذلك بناء على �تفاق مع م�ست�سفى رويال فري 
يتي��ح لغوغل �لو�سول ل�سج��الت 1.6 مليون مري�س. وقال ن�سطاء 
يف جم��ال خ�سو�سي��ة �لبيان��ات �لطبي��ة �إن �ملر�س��ى ي�ستحقون 
معرفة �ملزيد عن �لكيفية �لتي يتم بها ��ستخد�م �لبيانات �خلا�سة 
به��م. وبح�س��ب �التف��اق، �سيتلق��ى �الأطب��اء يف ثالث��ة م�ست�سفيات 
يف لن��دن، وه��ي �سانت م��اري وهامر�سمي��ث وت�سريين��غ كرو�س، 
�لتحديث��ات عل��ى هو�تفهم �لذكية ب�ساأن �ملعلوم��ات �مل�ستمدة من 
�ختب��ار�ت �لدم وغريها م��ن �لتد�بري �ملتعلقة بحال��ة �لفرد. وقال 
�لدكت��ور �ساجن��اي غوتاما، �مل�س��وؤول ب�سندوق �لرعاي��ة �ل�سحية 
مب�ست�سفي��ات �إمربي��ال كولي��دج، �إن ه��ذه �ل�رش�كة تعن��ي ح�سول 

�الأطباء ب�سكل �أ�رشع على "معلومات حيوية" عن حالة �ملري�س.

تق��دم مدي��ر �نتاج �سابق يف غوغ��ل بدعوى ق�سائية �سد �ل�رشك��ة تتعلق باتباعها 
�سيا�س��ات �رشية د�خلي��ة تنتهك قو�نني �لعمل يف كاليفورني��ا . تزعم �لدعوى �لتي 
�أقيمت ، يف �ملحكمة �لعليا يف �لوالية ذ�تها ، �أن لدى غوغل "ما يرقى �إىل برنامج 
جت�س���س د�خلي" عل��ى موظفيها. ويتم �عتماد هذه �ل�سيا�س��ات �ل�رشية بدعوى منع 
ت�رشي��ب معلومات، قد تك��ون �سارة للجهات �لتنظيمي��ة �أو وكاالت �إنفاذ �لقانون، 
وه��وؤالء بدورهم مينعون �ملوظفني من �لتحدث ع��ن �الأن�سطة غري �مل�رشوعة د�خل 
�ل�رشكة، حتى ملحاميهم �خلا�سني، كما ت�سجعهم �ل�رشكة على �البالغ عن زمالئهم 
�ملوظف��ني �لذي��ن ي�ستبه يف قيامهم بت�رشي��ب معلومات جله��ات خارجية. كما �أن 
غوغ��ل تتبع �أي�س��ا �سيا�سة متنع �ملوظفني م��ن تاأليف كتاب ح��ول عملهم د�خلها 
م��ن دون �حل�سول على مو�فقة نهائية م��ن غوغل، و�لهدف من هذه �ل�سيا�سات هو 

�حلفاظ على �رشية �ملعلومات بعيد� عن �ل�سحافة وعن �ملناف�سني.

بد�أت �سلطات �جلم��ارك �الأمريكية وحماية �حلدود �لطلب من �مل�سافرين بالك�سف 
ع��ن �أ�سماء ح�ساباتهم على في�سب��وك وتويرت و�أية �سبكات �جتماعية ي�ستخدمونها 
قب��ل �ل�سم��اح له��م بالدخ��ول للب��الد. ه��ذه �ل�سيا�س��ة �جلدي��دة تنطبق فق��ط على 
�مل�سافرين �لذين يرغبون بالدخول �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ب�سفة موؤقتة 
ب��دون �أن يك��ون لديه��م تاأ�سرية دخ��ول فيز� وذلك ع��ن طريق �لنظ��ام �الإلكرتوين 
لرتخي���س �ل�سف��ر. و�له��دف من ور�ء ه��ذ� �لطلب ه��و – كالع��ادة – �مل�ساعدة يف 
�لتع��رف على �لتهديد�ت �ملحتملة، ح�سب كالم �ملتح��ث �لر�سمي. وبد�أت �لواليات 
�ملتح��دة بتطبي��ق ه��ذه �ل�سيا�سة �جلدي��دة منذ �خلمي���س �ملا�س��ي، وحاليًا تعترب 
�لت�رشي��ح “�ختياري��ًا”. و�سيالح��ظ طالب �لدخ��ول �ملوؤقت �إىل �أم��ريكا �أن هناك 
قائم��ة من�سدل��ة حت��وي معظم �ل�سب��كات �الجتماعي��ة �ل�سهرية مبا فيه��ا لينكد�إن 
وغوغ��ل بل�س وفي�سبوك وتويرت وغريها وميكنه �إدخ��ال ��سم ح�سابه يف كل منها. 
يذك��ر �ن �الأمر اليز�ل �ختياريًا حاليًا، فيما طماأنت �ل�سلطات �أنها لن متنع دخول 
م��ن يرف���س تقدمي معلوماته. كم��ا ال يز�ل من غري �لو��س��ح �إن كان هناك قاعدة 
بيان��ات باالأ�سم��اء �مل�ستبه فيه��م بحيث يتم مطابق��ة �أ�سحاب �لطلب��ات مع تلك 

�لقاعدة ويتم �لرف�س بناًء عليها.

برنامجإلغاءفولكس واجن

اختصارات اإلنترنت ليست LOL & OMG فقط.. إليك معانيها!

فقط


