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“بوابة  اإط���اق  ع��ن  ب��وك  في�س  �رشكة  اأعلنت 
اإىل  يهدف  الذي   Parents Portal الآباء” 
الوالدين  بني  املحادثات  رعاية  على  امل�ساعدة 

واأطفالهم ب�ساأن البقاء اآمنني على الإنرتنت.
وقالت ال�رشكة يف بيان اإن الآباء ُيقبلون يومًيا 
على في�س بوك لطلب الن�سيحة يف املجموعات 
على  فقط  البقاء  اأو  اأطفالهم  �سور  م�ساركة  اأو 

ات�سال بالعائلة يف خمتلف الأماكن.
بخلد  ا  اأي�سً ي��دور  “وقد  ب��وك:  في�س  واأ�سافت 
التي  الآلية  حول  ت�ساوؤلت  الآب��اء  من  العديد 
اأطفالهم. لهذا  يعمل بها في�س بوك عند التحاق 
ال�سبب نطلق اليوم بوابة الآباء، وهي ق�سم جديد 

من مركز اأمان في�س بوك”.
واأو�سحت ال�رشكة اأنه �سواء كان لدى ويل الأمر 
املراهق  طفله  ل��دى  ك��ان  اأو  �سخ�سي  ح�ساب 
الآباء”  “بوابة  ف��اإن  ب��وك،  في�س  على  ح�ساب 
والن�سائح  الأ�سا�سية  املعلومات  بع�س  ت�سم 
اأق�سى  حتقيق  على  الأم���ر  اأول��ي��اء  مل�ساعدة 
على  اأطفالهم  وم�ساعدة  جتربتهم  من  ا�ستفادة 
خو�س جتربته. “كما ي�رشنا اأن ن�سلك باخلرباء 
امل�سوؤولني عن ال�سامة على الإنرتنت يف جميع 

خم�س�سة  موارد  يقدمون  والذين  العامل  اأنحاء 
لاآباء”.

وتن�سح في�س بوك اأولياء الأمور ب� :
وال�سامة  الأم��ان  قواعد  ب��اأن  طفلك  اأخ��رب   .1
الواجب اتباعها على الإنرتنت هي نف�سها قواعد 

الأمان وال�سامة الواجب اتباعها خارجه.
تفعله  فا  يروقك،  ل  الت�رشفات  اأحد  كان  واإذا 
النظر  ب�����رشورة  طفلك  تخرب  وكما  لاآخرين. 
���رشورة  اأو  الطريق  عبور  قبل  الجتاهني  يف 
ا  اأي�سً اأخربه  الدراجة،  اأثناء ركوب  ارتداء خوذة 
على  �سيء  اأي  م�ساركة  قبل  التاأين  ب�رشورة 

الإنرتنت.
اأن تكون قدوة ح�سنة لطفلك. 2. حاول 

ي�رشى القول املاأثور: “طفلك يقلد اأفعالك ولي�س 
اأقوالك” على الإنرتنت كما ي�رشي خارجه. واإذا 
للطفل  فيه  امل�سموح  الوقت  على  قيوًدا  و�سعت 
اأو  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  با�ستخدام 
الإنرتنت )على �سبيل املثال: عدم ال�سماح باإجراء 
مرا�سات ن�سية بعد ال�ساعة 10 م�ساًء(، فالتزم 

ا بنف�س القواعد. اأنت اأي�سً
3. احر�س على امل�ساركة مبكًرا.

مع  الآباء  م�ساركة  �رشورة  اإىل  البيانات  ت�سري 
على  دخولهم  مبجرد  الإن��رتن��ت  على  اأطفالهم 
يف  ر  فكِّ لذلك  الجتماعي.  التوا�سل  �سبكات 
بوك.  في�س  اإىل  ان�سمامهم  مبجرد  �سداقتهم 
مع  واملحادثة  احلوار  اأ�س�س  متاًما  ُتر�سي  وكما 
اأطفالك خارج الإنرتنت يف مرحلة مبكرة، عليك 
الإنرتنت.  على  مبكًرا  الأ�س�س  هذه  اإر�ساء  ا  اأي�سً
الأمر  ي�سبح  اإذ  بذلك  القيام  ب�رشعة  ونن�سحك 
مع  تتحدث  اأن  ويجب  ت��اأخ��رك.  ح��ال  اأ�سعب 
اأطفالك عن الأمور املتعلقة بالتكنولوجيا ب�سفة 
عامة حتى قبل ان�سمامهم اإىل �سبكات التوا�سل 
الجتماعي. فقد ي�ساعد ذلك على اإر�ساء الأ�سا�س 

للمحادثات امل�ستقبلية.
4. حدِّد اللحظات املهمة واغتنمها.

لأول  طفلك  يح�سل  عندما  املثال،  �سبيل  على 
مواتية  الفر�سة  تكون  مرة على هاتف حممول، 
لإر�ساء القواعد الأ�سا�سية. عندما يبلغ طفلك 13 
عاًما وي�سبح باإمكانه الن�سمام اإىل في�س بوك 
تكون  الأخ��رى،  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات 
باأمان.  امل�ساركة  عن  للتحدث  مواتية  الفر�سة 
وعندما يح�سل طفلك على رخ�سة القيادة، تكون 

اإج��راء  عدم  ���رشورة  ملناق�سة  مواتية  الفر�سة 
مرا�سات ن�سية اأثناء القيادة.

5. ثق بنف�سك.
على  طفلك  اأن�سطة  مع  التعامل  ميكنك  ما  عادة 
الإنرتنت باأ�سلوب الرعاية نف�سه الذي تتبعه مع 
طفلك  اأن  وجدت  واإذا  الإنرتنت.  خارج  اأن�سطته 
على  القائمة  لاتفاقات  اأف�سل  ا�ستجابة  يبدي 
اأو،  مًعا.  عليه  توقعان  عقًدا  فاكتب  التفاو�س، 
القواعد  معرفة  من  لأكرث  طفلك  يحتاج  ل  رمبا 

الأ�سا�سية.
اأن يعلمك. 6. اطلب من طفلك 

اأو رمبا تكون  األ متتلك ح�ساًبا على في�س بوك؟ 
كان  اإذا  املو�سيقى؟  لبث  خدمة  بتجربة  مهتًما 
واملواقع  التطبيقات  بهذه  دراي��ة  على  طفلك 
�سابًقا، فقد ي�سكل م�سدًرا رائًعا لتعليمك. وتتيح 
الأمور  عن  للتحدث  فر�سة  ا  اأي�سً املحادثة  لك 
على  والأمان.  واخل�سو�سية  بال�سامة  املتعلقة 
عن  الطفل  من  ال�ستف�سار  ميكنك  املثال،  �سبيل 
اإعدادات اخل�سو�سية اأثناء اإعداد ح�سابك اخلا�س 
على في�س بوك. وكما يعلم معظم الآباء، غالًبا ما 

�سيقدَّر الطفل ح�سوله على فر�سة لتعليمك.

ماكس يوفر وضع VIP لتوفير بيانات 
وخصوصية غير محدودة

2017  إل جي تكشف عن PJ9 سماعة 
السلكية تطفو في الهواء

بكسل تعاني من مشكالت لم يعد 
باالمكان تجاهلها 

ماريو رن تصل إلى 50 مليون تنزيل 
وتقدم هدايا لالعبين

 Opera“ اأتاح��ت �رشك��ة اأوبرا حتديًثا جدي��ًدا طال تطبيقها اأوب��را ماك�س
Max” �س��احب مهمة توف��ري باقات البيانات ومنح اخل�سو�س��ية اأثناء 
ت�س��ّفح ال�س��بكة، م��ن جانب��ه التحدي��ث ط��ال نظام ت�س��غيل اندروي��د فقط، 
وفيه مت اإ�س��افة و�سع VIP الذي بدوره مينح امل�س��تخدم توفرًيا لبياناته 
وكذل��ك تفعيل اأمر اخل�سو�س��ية باإ�س��تمرار دون اإنقطاع. حيث يف ال�س��ابق 
كان التطبي��ق مينح 12 �س��اعة ويكون في��ه التطبيق ُمفّع��ل وبعد ذلك على 
امل�س��تخدم تفعيل��ه بعد م��رور هذه املدة ب�س��كل يدوي، ولأمر رئي�س��ي على 
امل�س��تخدم الإطاع على الإعان��ات للتفعيل مرة اأخ��رى، وبالتايل مع هذا 
التحدي��ث اأ�س��بحت الإعان��ات الت��ي تظه��ر على ال�سا�س��ة حمدودة و�س��بب 

اإ�سافة ال�رشكة لاإعانات يف تطبيقها هذا هو اأن يكون باًبا لإيراداتها.

ك�س��فت �رشك��ة اإل جي عن ال�س��ماعة اجلدي��دة LG PJ9 والت��ي تاأتي بفكرة 
لاأعل��م اإن كانت جديدة ولكن كان من املثري بالن�س��بة يل م�س��اهدتها عائمة 

يف الهواء دون احلاجة اإىل اأ�ساك .
ال�س��ماعة مثل اأي �سماعة تقليدية ترتبط بالجهزة عن طريق البلوتوث ولكن 
الطف��و يف اله��واء لي�س املي��زة الوحيدة بل حتم��ل LG PJ9 معايري مقاومة 
املاء IPX7 اأي اأنها ت�سمد ملدة 30 دقيقة حتت املاء بعمق 1 مرت اإذا كانت 
ه��ذه املي��زة مهمة لك . كما تقدم ال�س��ماعة ال�س��وت املحيط��ي بزاوية 360 
درجة واجلميل هنا ان ال�س��ماعة تعمل ملدة 10 �ساعات متوا�سلة واإذا فرغت 
البطارية فهي تقوم بالنزول ملن�س��ة ال�س��حن الا�س��لكي او القاعدة اخلا�سة 

بها لتقوم ب�سحن نف�سها .

انت���رشت العدي��د م��ن التقارير التي تفي��د بتعر�س عدد متزايد من م�س��تخدمي 
هواتف بيك�سل وبيك�سل اإك�س اإل مل�ساكل تتعلق بتجمد اجلهاز وعدم ا�ستجابته 
دون اأي �سبب وا�سح لهذا الأمر، واأن هذا اجلمود يتكرر لفرتات زمنية ت�سل اإىل 

دقيقة كاملة اأحيانًا.
ويوث��ر هذا الأمر على جهود ال�رشكة الرامية اإىل ت�س��ويق هواتفها اجلديدة على 
اأنها هواتف من الفئة الرائدة يف ال�س��وق، اإل اأن امل�س��اكل الربجمية التي تظهر 
قد تخوف امل�س��تخدمني من فكرة احل�س��ول على الهاتف.  وقد اأخذ فريق الدعم 
ل��دى �رشك��ة غوغل علمًا بهذه امل�س��كلة، وق��ام بالإجابة على بع���س الطلبات 
املر�س��لة للدعم الفني ب�س��كل مبا�رش، اإل اأن ردوده �سمن املوا�سيع املطروحة 

حول امل�سكلة يف املنتدى قليلة نوعًا ما ومتباعدة زمنيًا.

احتفاًل بو�س��ول لعبة �س��وبر ماريو رن اإىل 50 مليون حتميل، �سيح�س��ل كل 
لعب على 10 بطاقات �س��من اللعبة جمانًا. وكانت قد اإنطلقت اللعبة ر�سميًا 
يف 15 دي�سمرب املا�سي، ما يعني اأنها احتاجت 8 اأيام للو�سول اإىل عتبة 50 

مليون حتميل مع اأنها متوفرة فقط على اآيفون.
من خال تتبع الأيام املا�سية ناحظ تباطوؤ الزخم، حيث كانت قد حققت 40 
ملي��ون تنزيل يف الأيام الأربع��ة الأوىل فقط واملاحظ اأن املعدل مل ينخف�س 
م��ا بني اليوم الأول والرابع بل بقي على حاله، والأيام الأربعة التالية حققت 

فقط 10 مليون تنزيل اإ�سايف.
الإقبال على لعبة نينتندو اجلديدة �س��وبر ماريو رن 10 اأ�سعاف الإقبال على 

بوكيمون جو وذلك لتوفرها للتنزيل يف كافة اأنحاء العامل تقريبًا.

ماين كرافت لعبة تدخل االطفال الى عالم البرمجة 

2017 CES سامسونج تستعد إلطالق خدمات تلفزيون ذكي شخصية في

فيس بوك تطلق »بوابة اآلباء« ضمن مركز األمان والسالمة

حظر موقع لينكد إننظام تشغيل يحيي الحواسيب القديمة

تنبؤات علمية باندماج أمريكا الشمالية واليابان باألراضي الروسية

شرطة دبي تستخدم الذكاء الصناعي للتنبؤ بالجريمة قبل وقوعها

اأعلن��ت مايكرو�س��وفت عن �رشاكة مع من�س��ة "ك��ود.اأورغ" املتخ�س�س��ة بتعليم 
الربجم��ة لاأطفال، بحيث جتلب لعبتها ال�س��هرية "ماينكرافت" اإىل تلك املن�س��ة 

لتتيح لهم عرب "�ساعة من الربجمة" فر�سة لتعلم علوم احلا�سوب.
وتتي��ح اللعبة عرب 14 مرحلة خمتلفة تعلم اأ�سا�س��يات عملية الربجمية، فعو�س��ا 
عن اأن يقوم الاعب بتنفيذ املهام با�ستخدام الفاأرة �سيتحتم عليه اختيار اأمر من 
القائم��ة املوجودة على ميني ال�سا�س��ة التي حتوي بع���س الأوامر الربجمية، مثل 
"تقدم اإىل الأمام"، و"تراجع اإىل اخللف"، و"در للي�سار"، و"در لليمني" وغري ذلك. 
وعليه يف كل مرحلة تنفيذ مهمة ما با�س��تخدام تلك الأوامر الربجمية لينتقل اإىل 
املرحلة التالية، وباإمكانه عند النجاح يف اإجناز املهمة ا�ستعرا�س �سطور الأوامر 
)ال�س��يفرة الربجمية( التي نفذها يف تلك املرحلة، بحيث تزيد تلك ال�سطور تعقيدا 

مع تقدمه يف مراحل اللعبة.
وتعتقد مايكرو�س��وفت اأنه من خال هذه الأداة ميكن لاأطفال فهم املنطق الذي 
يق��ف خلف الألعاب، وتنفيذ الأوامر ب�س��كل مرتب للو�س��ول اإىل الهدف املطلوب، 

خ�سو�سا اأن الكثري من الأطفال يجيدون التعامل مع لعبة ماينكرافت.

العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الإل��ك��رتوين  الت�سوق  �سعبية  تنامى  مع 
املتحدة تزداد فر�س وقوع �سحايا ملحتايل الإنرتنت،ومن اجل احلد 
من هذا المر ، و�سعت �سوفو�س جمموعة من ن�سائح الأمن الإلكرتوين 
مل�ساعدتك على الرتكيز على ال�ستمتاع مع العائلة واملرح خال مو�سم 

العياد
تنظيف كلمات املرور اخلا�سة بك قبل البدء بعملية الت�سوق

اإذا ح�سل  اأكرث من موقع واحد. حيث  ال�رش يف  ل ت�ستخدم نف�س كلمة 
املحتالون على كلمة �رش واحدة، فانهم على الفور �سيقومون بتجربتها 
كلمة  و�سع  على  احر�س  بك.  اخلا�سة  الأخرى  احل�سابات  على جميع 
مرور طويلة ومعقدة قدر ال�ستطاعة. ويف�سل ال�ستعانة بتطبيق مدير 

لكلمات املرور والذي �سيوفر كلمة مرور فريدة لكل موقع تلقائيا.
حتديث الأجهزة اخلا�سة بك

لخرتاقها  تو�سل  التي  الأمنية  الثغرات  ل�سد  تاأتى  التحديثات  معظم 
التحديثات  بتعطيل  تقم  ل  الو�سول.  و�سك  على  او  الإنرتنت  حمتايل 

الأمنية اتبع ن�سيحتنا “ا�ساح مبكر امان اغلب الوقت”.
احرت�س من اأجهزة ال�رشاف الآيل املفخخة عند الت�سوق

على  وهمية  اأج��زاء  بل�سق  املحتالون  يقوم  الأح��ي��ان  من  كثري  يف 
بيانات  ق���راءة  اأم��ل  على  الآيل  ال�����رشاف  اأج��ه��زة  ح��ول  او  الأر����س 

ا البطاقة اأو الرقم ال�رشي اخلا�س بك �رشا. لذلك  ذ اإ
لحظت �سيئا غريبا او اأجزاء اإ�سافية ل تبدو 

�سارع  الآيل  ال�����رشاف  مباكينة  حقيقية 
وبهذه  البنك  واإدارة  ال�رشطة  ب��اإب��اغ 

الطريقة حتمى نف�سك كما الخرين اي�سا
حذار من روابط ت�سجيل الدخول يف 

ر�سائل الربيد الإلكرتوين
الربيد  ر�سائل  من  الكبري  العدد  ه��ذا  مع 

ت�سوق  ف��رتة  خ��ال  املنت�رشة  الإل��ك��رتوين 
الأعياد، انه الوقت املثايل ملحتايل الإنرتنت 

الوهمية  الإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  ل�ستخدام 
بياناتك  اىل  والو�سول  خلداعك  “الت�سيد” 

عند  لذلك  ال�سخ�سية. 
ر�سائل  تلقى 

ال�����ربي�����د 
الإلكرتوين 

ال����ت����ي حت��ث��ك 
لت�سجيل  و�سلة  على  النقر  على 

امل��رور  كلمة  وتغيري  ح�سابك  اإىل  الدخول 

اخلا�سة بك، اأو نوعا مماثا من تلك احليل، فاإنها على الرجح حملولة 
خلداعك من قبل حمتايل الإنرتنت عن طريق مواقع وهمية تبدو متاما 
مثل احلقيقية، اإل اأنها جمرد خدعة للح�سول على كلمة املرور اخلا�سة 
بك، لذلك ين�سح بفتح بت�سفح املوقع املراد من خال املت�سفح ب�سكل 

عادى ولي�س عن طريق الروابط.
ابحث عن القفل يف �رشيط العنوان عند الت�سوق عرب الإنرتنت

وجود عامة القفل يف �رشيط العنوان يف املتاجر اللكرتونية ومواقع 
الت�سوق يعني ان املوقع ي�ستخدم ات�سال م�سفر اأو اآمن. جميع املواقع 
الرئي�سية، ولي�س املوؤ�س�سات املالية فقط، ت�ستخدم HTTPS يف هذه 
الأيام، لذلك اإذا �سادفك اأحد املواقع الذي ل يظهر عامة القفل ويطلب 

منك بيانات �سخ�سية فاإنها بالتاأكيد مواقع وهمية لبد من اغاقها
احرت�س من ر�سائل التو�سيل ال�رشيع الوهمية على الربيد الإلكرتوين

خال هذا الوقت، قد تقوم بالت�سوق وتنتظر و�سول املنتج ملنزلك، لذلك 
عليك اأن تتوقع زيارة من �رشكة الربيد ال�رشيع. املحتالون يعرفون ذلك 
م�ساكل  حول  الإلكرتوين  الربيد  اىل  وهمية  ر�سائل  باإر�سال  ويقومون 
يف ت�سليم املنتج وعدم كفاية البيانات لإقناعك بالدخول اىل موقعهم 
وت�سجيل بياناتك ولذلك ين�سح. عند الرغبة يف الت�سال ب�رشكة الربيد 
عنوان  اأو  الهاتف  رقم  عن  البحث  الت�سليم،  على  لاطمئنان  ال�رشيع 

الإلكرتوين  اأي الربيد  ت�ستخدم  ل   – بنف�سك 
اأو معلومات من  و�سات 

الربيد الإلكرتوين.
ل تر�سل تفا�سيل بطاقة 
الئتمان اخلا�سة بك عرب 

الربيد اللكرتوين
يف بع�س الأحيان حتاول 
ولكن  مميزة،  هدية  ���رشاء 
اخلا�سة  الئتمان  بطاقة 
ب��ك ل ت��ع��م��ل. وك��ن��وع من 
قد  النية،  ح�سنة  امل�ساعدة 
ار���س��ال  ال��ب��ائ��ع  م��ن��ك  يطلب 
الربيد  عرب  بطاقتك  معلومات 
الإلكرتوين للمحاولة مرة اأخرى 
الربيد  يف وقت لحق. ولكن هذا 
به  ينتهي  اأن  ميكن  الإل��ك��رتوين 
عرب  املحتالني  اأي��دي  يف  املطاف 
الإنرتنت، حتى اإذا كان البائع يتعامل 

بحذر. تذكر اينما يتواجد ال�سك ابتعد متاما.

ثاثة  تقدمي  نيتها  عن  لاإلكرتونيات  �سام�سوجن  اأعلنت 
معر�س  يف  الذكية  التلفزيون  لأجهزة  جديدة  خدمات 
�سيعقد  الذي   ،CES 2017 الإ�ستهاكية  الإلكرتونيات 
خال الفرتة بني 5 و9 يناير/كانون الثاين 2017 يف 

مدينة ل�س فيغا�س الأمريكية.
وتقدم اخلدمات اجلديدة حمتوى خم�س�سًا للم�ستهلكني، 
Music و Sports واملو�سيقى  الريا�سة  مبا يف ذلك 
يقدمها  التي  التو�سيات  على  بناًء  وذلك   ،TV Plus
 Smart Hub من�سة  خ��ال  م��ن  ال��ذك��ي  تلفازهم 
ADVERTISING i n ل�سام�سوجن.  التابعة 
Read invented by Teads وقال وون جني يل 
“يف  الب�رشية  العر�س  لأعمال  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
�سام�سوجن واحدة من اأهم اأولوياتنا هي �سمان اأن نكون 
متناغمني ب�سكل وثيق مع ما يريده امل�ستهلك ويحتاجه 

بعني  الأخ���ذ  م��ع  الإلكرتونية”،  الذكية  اأجهزته  م��ن 
العتبار اأننا نوا�سل البتكار يف جمال عرو�سنا للتلفاز 
م�ستهلكينا  عليه  اعتاد  ال��ذي  املحتوى  لتوفري  الذكي 
�سام�سوجن  Sports من  ويتوقونه مننا”. وتوفر خدمة 
تلعب  عندما  معلومات  الريا�سة  لع�ساق  الذكي  للتلفاز 
فرقهم الريا�سية املف�سلة، بحيث ميكن م�ساهدته ف�سًا 
وذلك  واحدة،  ا�ستك�ساف  النتائج عرب �سفحة  تقدمي  عن 
من  الع�رشات  خال  من  البحث  اإىل  ال�سطرار  من  بدًل 
القنوات لإيجاد اللعبة. وتخطط �سام�سوجن لتو�سيع نطاق 
املحتوى املقدم من خال خدمة الريا�سة عرب تعاونها 
يف  مبا  الإ�سايف  املحتوى  يقدمون  اآخرين  �رشكاء  مع 

ذلك اإن بي �سي الريا�سية وUFC غريهم.
التلفزيون  لعماء   Music املو�سيقى  خدمة  وتتيح 
البث  الأغاين خال  والتعرف على  البحث  �سهولة  الذكي 

اخلدمة  تعمل  كما  التلفزيونية،  الربامج  اأو عرب  املبا�رش 
واجهة  �سمن  املعاينة  ق�سم  يف  تو�سيات  تقدمي  على 
املو�سيقى  ل�ستك�ساف   Smart Hub يف  امل�ستخدم 

اجلديدة وت�سغيل الأغاين.
املو�سيقى  خدمة  حمتوى  حاليًا  �سام�سوجن  وت��ق��دم 
�سبوتيفاي  ذل��ك  يف  مب��ا  ���رشك��اء  ع��دة  م��ع  بالتعاون 
 Siriusو  iHeartRadioو  Deezerو وناب�سرت 
اخلدمة  و�ستكون   ،Bugsو  Melonو  Vevoو  XM
وكوريا  واإيطاليا  واأملانيا  فرن�سا  يف  بالبداية  متاحة 
اجلنوبية واإ�سبانيا واململكة املتحدة والوليات املتحدة.
تعتمد  تلفزيونية  قنوات   TV Plus توفر خدمة  بينما 
خدمات  على  تركز  والتي   ،IP الإنرتنت  برتوكول  على 
املحتوى املدفوعة من خال احلل اجلديد لدليل الربامج 

.EPG الإلكرتونية الذكية

يعت��رب "بك�س��ل" نظ��ام ت�س��غيل خفيف��ا جدا 
مع واجهة م�س��تخدم �س��هلة، وهو من تطوير 
"موؤ�س�س��ة را�س��ربي ب��اي" الربيطانية التي 
طرحت حا�س��وب "را�س��ربي باي" ال�س��ئيل 
احلج��م يف وق��ت �س��ابق بثم��ن 35 دولرا، 
وهذا النظام اأ�س��بح متاحا الآن مل�ستخدمي 
احلوا�سيب ال�سخ�س��ية وحوا�سيب ماك الذين 

قد يرغبون يف اإحياء اأجهزتهم القدمية.
فنظ��ام الت�س��غيل اخلفي��ف هذا الذي ي�س��تند 
اإىل ن��واة لينوك�س، ياأتي على �س��كل �س��ورة 
قابل��ة للتنزي��ل ميك��ن "حرقها" )ن�س��خها( 
عل��ى قر�س مدم��ج اأو حتميلها على م�س��غل 
"يو.اأ�س.ب��ي"، متيح��ة للم�س��تخدم اإمكانية 
الإق��اع مبا�رشة اإىل بيئة "بك�س��ل" على اأي 
جهاز ماك اأو حا�س��وب �سخ�س��ي ميلك على 
الأق��ل 512 ميغابايتا من ذاكرة الو�س��ول 

.x86 الع�سوائي )رام( ومعالج اإنتل
وتن�س��ح را�س��ربي ب��اي با�س��تخدام تطبيق 
اإقاع  لعم��ل قر���س   )Etcher( "اإيت���رش"
اإن كان لدي��ك  اأن��ه  ب�س��هولة، ويعن��ي ه��ذا 

حا�سوب حممول قدمي ملقى يف اإحدى زوايا 
املن��زل، فاإن��ه ميكن��ك اإنعا�س��ه م��رة اأخرى 
بنظام ت�سغيل حديث لأداء املهام الأ�سا�سية، 
مب��ا يف ذل��ك ت�س��فح الإنرتن��ت با�س��تخدام 

مت�سفح "كروميوم" املثبت م�سبقا.
برام��ج  م��ن  حزم��ة  بك�س��ل  يت�س��من  كم��ا 
املط��ورة  الربجم��ة  واأدوات  الإنتاجي��ة 
"دبي��ان"  الت�س��غيل  نظ��ام  يف  جميعه��ا 
املفت��وح امل�س��در، ال��ذي ب��دوره تتوف��ر له 

جمموعة وا�سعة من الربامج املجانية. 
ويج��ب التنوي��ه اإىل اأن "بك�س��ل" م��ا ي��زال 
ن�س��خة جتريبية، وله��ذا ميكن توق��ع بع�س 
العي��وب اأو م�س��اكل يف التوافقي��ة مع عتاد 
احلا�س��وب، وله��ذا ف��اإن جتربت��ه م�س��وؤولية 
امل�س��تخدم وح��ده وعل��ى عاتقه تق��ع مهمة 
عم��ل ن�س��خة احتياطي��ة م��ن امللف��ات على 

حا�سوبه القدمي.
ويف نهاي��ة املط��اف ف��اإن املخاط��ر تظ��ل 
حمدودة طاملا يرتتب عليها اإحياء حا�سوب 

قدمي تراكم عليه غبار الزمن.

يف قراٍر �س��ادر من الق�س��اء ، قررت رو�س��يا منع الو�سول 
اإىل موق��ع لينك��د اإن، حيث اأن ال�س��بكة الجتماعية انتهكت 
قوانني الدولة املتعلقة بتخزين البيانات، وبالتايل مت قرار 

احلظر.
بداأت الق�س��ية مب��ا يزيد قليًا ع��ن العام، بعد اأن اأ�س��درت 
رو�س��يا قانوًنا يجرب جمي��ع ال�رشكات متعددة اجلن�س��يات 
عل��ى تخزين بيانات امل�س��تخدمني الرو�س��يني على خوادم 
حملي��ة. واله��دف منه هو احلف��اظ على حماي��ة املواطنني 
وبياناته��م. اإل اأن لينكد اإن مل متتثل للمتطلبات القانونية، 
وبالت��ايل ق��رر الق�س��اء حظ��ر املوق��ع من جمي��ع مزودي 
خدمة الإنرتنت يف رو�سيا خال 24 �ساعة. حاولت ال�سبكة 
الجتماعية الت�رشف يف اأ�رشع وقت عن طريق ر�سالة بريد 
اإلكرتوين اإىل ال�سلطات الرو�سية تطلب فيها عقد اجتماع يف 
اأقرِب وقٍت ممكن. لكن رو�س��يا اأ�رّشت على قرار احلظر واإن 

قبلت عقد الجتماع املذكور بعد اأ�سبوعني من الآن.
ه��ذه اأول حال��ة ملوقع يتم اتهامه وحجب��ه بعدم المتثال 
للقانون، لكنه لي�س الأخري، حيث هددت احلكومة الرو�س��ية 
اإىل اتخ��اذ الإجراء نف�س��ه جتاه في�س��بوك وتويرت يف حالة 

عدم ا�ستجابتهما للمتطلبات اجلديدة.

�ست�س��كل من�س��تا �س��يبرييا واأمريكا ال�س��مالية اجليولوجيتان يف امل�ستقبل البعيد 
قارة موحدة جديدة، ف�س��ا عن اندماج اجلزر اليابانية مع الأرا�سي التي ت�سغلها 

رو�سيا اليوم. 
تو�سل اإىل هذا ال�ستنتاج علماء الق�رشة الأر�سية يف مدينة اإيركوت�سك ب�سيبرييا.

وقال العلماء اإن اأرا�سي �سيبرييا تعد من�سة قدمية، ت�سكل �سخور ما قبل الكمربي 
اأ�سا�س��ا لها. ومت اندماجها مع من�سة اأمريكا ال�سمالية منذ مليار عام، حيث بلغت 

امل�ساحة الإجمالية للمن�ستني 25 مليون كيلومرت مربع.
و�س��هدت الأر���س من��ذ 600 مليون عام ان�س��قاقا جيولوجيا عظيما، م��ا اأدى اإىل 
ن�س��وء حميط اآ�س��يوي ق��دمي )Paleoasian ( حي��ث بداأت تتط��ور العمليات التي 

اأ�سفرت عن ظهور القارات املعا�رشة.
وق��ال الع�س��و املرا�س��ل يف اأكادميية العلوم الرو�س��ية دميرتي غادكوت�س��وب اإن 
النمذج��ة الكمبيوتري��ة �س��محت بالتنبوؤ بتمو�س��ع الق��ارات وُبعدها عن بع�س��ها 

البع�س يف امل�ستقبل اجليولوجي البعيد.

اأعلن��ت �رشك��ة Space Imaging Middle East " SIME" اأن �رشط��ة دبي 
طورت برجميات خا�سة للتنبوؤ باجلرمية، حيث يتم حتليل اأمناط من قواعد بيانات 
ال�رشط��ة يف حماولة لكت�س��اف متى واأي��ن من املرجح حدوث اجلرمية. وت�س��تخدم 
الربجمي��ات "خوارزمي��ات متطورة" من اأجل بناء التوقعات حول اجلرمية، وتت�س��م 
البيانات الناجتة باأنها "دقيقة للغاية"، وفقا ل�رشكة SIME. وميكن للتكنولوجيا 
احلديثة الذكية تنبيه فرق الدوريات يف الأحياء التي حتتاج اإىل املزيد من الهتمام 
من قبل ال�رشطة، وذلك من اأجل منع وقوع اجلرمية. على �سبيل املثال، ميكن اإدخال 
النظ��ام الذكي يف كامريات املراقبة لإر�س��ال تنبيه��ات اإىل ال�رشطة يف حال وجود 
�سخ�س �سمن زقاق مظلم ويت�رشف بطريقة غري طبيعية، مما قد ي�سري اإىل اإمكانية 
 :SIME وق��وع جرمية م��ا. وقال �س��باندان كار، رئي�س ق�س��م نظم املعلوم��ات يف
"يعت��رب هذا الربنام��ج الذكي فريدا من نوعه، من حيث القدرة على متييز الأمناط 
املعقدة من ال�س��لوك الإجرامي بدقة. ونحن واثقون باأن هذه التحليات الدقيقة اإىل 
جانب تنبوؤات �سباط ال�رشطة من ذوي اخلربة، �سيخلق قوة هائلة لردع اجلرمية".

سوبرهواتفأوبرا

مجموعة نصائح إلنترنت آمن خالل موسم األعياد
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