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الكبري  البيانات  حجم  اأح��د  على  يخفى  يعد  مل 
 Facebook الذي تقوم �رشكات مثل في�سبوك 
حت�سني  بغر�ض  بجمعه   Google غوغل  اأو 
الإعالنات التي تظهر للم�ستخدمني، بل وحتدثنا 
واخل�سو�سية  ال�ستخدام  �سيا�سة  عن  �سابًقا 
يتنازل  التي  الجتماعية  ال�سبكات  بع�ض  يف 
دون  بياناته  عن  طوعي  ب�سكل  فيها  امل�ستخدم 

اأن يدري يف بع�ض الأحيان.
كنموذج  بالكامل  الإع��الن��ات  على  العتماد 
كبرية  �رشكات  عليه  وتقوم  م�رشوع  حق  ربحي 
مثل في�سبوك على �سبيل املثال ل احل�رش، والتي 
هي مو�سوعنا الكامل، نظًرا لدّقة البيانات التي 
على  تعتمد  ل  فهي  م�ستخدم،  كل  عن  تعرفها 
بل  فقط،  امل�ستخدم  ُي�ساركها  التي  البيانات 
تلجاأ جلهات ثانية تقوم بتتبع ن�ساط امل�ستخدم 
هذه  مب�ساركة  بعد  فيما  لتقوم  الإنرتنت،  على 
مع  بربطها  يقوم  ال��ذي  في�سبوك  مع  البيانات 

احل�سابات املُنا�سبة.
احل��ايل،  اجلغرايف  املوقع  اأو  البلد،  اأو  ال�سم، 
الأ�سخا�ض  حتى  اأو  ال�سور،  التقاط  مكان  اأو 
العاطفية  احلالة  اإهمال  دون  فيها،  املوجودين 
التعليمية  اأو املرحلة  الأولد،  اأو عدد  والعائلية، 

ُمقّبالت  اإل  ه��ي  م��ا  املختلفة  واله��ت��م��ام��ات 
بالن�سبة للمعلنني على في�سبوك، فال�سبكة تعرف 
موجودة  اأنها  ت�سديق  لأحد  ميكن  ل  تفا�سيل 
البيانات  هذه  على  وللتعّرف  واح��د،  مكان  يف 
ودّقتها ل بد من اإجراء هند�سة عك�سية، اأي النظر 
عند  اختيارها  للُمعلن  ميكن  التي  اخليارات  اإىل 

رغبته يف ن�رش اإعالن جديد.
اجلغرايف  املوقع  حتديد  للمعلن  ميكن  بداية   
نوع  اإمكانية تخ�سي�ض  بدّقة على اخلارطة مع 
الأ�سخا�ض  اختيار  ميكن  حيث  امل�ستخدمني 
اأو  املوقع،  هذا  يف  دائ��م  ب�سكل  ي�سكنون  الذين 
اأو  م��وؤخ��ًرا،  بزيارته  قاموا  الذين  الأ�سخا�ض 
با�ستمرار،  ويذهبون  ياأتون  الذين  الأ�سخا�ض 
عادي  اأم��ر  البيانات  ه��ذه  مثل  اإىل  والو�سول 
بالن�سبة لفي�سبوك با�ستخدام بع�ض اخلوارزميات 

التي تقوم بتحليل ن�ساط امل�ستخدم ل اأكرث.
ا�ستهداف  ب��اإم��ك��ان��ه  املعلن  اأن  امل��ث��ري  لكن 
�سغرية  �سّقة  ميتلكون  ال��ذي��ن  امل�ستخدمني 
الأقل،  على  غرفتني  من  املوؤّلفة  ال�سّقة  اأو  مثاًل، 
اإذا  فيما  امل�ستخدمني  حتديد  باإمكانهم  كما 
ي�ستاأجرونها  اأو  ال�سقق  تلك  ميتلكون  كانوا 
و�سيلة  على  ينطبق  الأم��ر  نف�ض  �سنوي.  ب�سكل 
املوا�سالت امل�ستخدمة يومًيا، فامُلعلن باإمكانه 
حتديد امل�ستخدمني الذين ميتلكون �سّيارة حديثة 

اأُنتجت بعد 2014 على �سبيل املثال، اأو ا�ستهداف 
اأو  اأكرث من �سيارة،  امل�ستخدمني الذين ميتلكون 
اأكرث من و�سيلة نقل، اأو حتى اأكرث من منزل. ميكن 
عدد  وحتديد  اأعمق  ب�سكل  الغو�ض  ا  اأي�سً للمعلن 
الولدة  حديثي  الأُّمهات  ا�ستهداف  اأو  الأطفال 
حتديد  ميكن  كما  احل�رش،  ل  املثال  �سبيل  على 
درجة الأم العلمية ونوع الأعمال التي قامت بها 
وبالعودة  احلايل.  الوقت  يف  بها  تقوم  التي  اأو 
اختيار  مثاًل  للمعلن  ميكن  الب�سيطة  الأم��ور  اإىل 
ميوله  ح�سب  اختياره  اأو  امل�ستخدم  تف�سيالت 
ال�سيا�سية اأو الريا�سية وهي اأمور ميكن معرفتها 
اإعجابه  امل�ستخدم  ُي�سّجل  التي  ال�سفحات  من 
عليها اأو التي يقوم بذكرها �رشاحة يف احلقول 
اأمور  الغر�ض.  لهذا  في�سبوك  �سبكة  توفرها  التي 
اأن  مُيكن  باحل�سبان  اأخذها  للمعلن  ميكن  اأُخرى 
ت�سل اإىل اأنواع الأجهزة التي ميتلكها امل�ستخدم 
من هواتف ذكية وحوا�سب، واأنواع الألعاب التي 
على  املوجودة  والتطبيقات  با�ستمرار،  يلعبها 
با�ستمرار،  با�ستخدامها  يقوم  والتي  اأجهزته 
التي  الإلكرتونية  التجارة  ن�ساط  ن�سيان  دون 
قد  الأم���ور.  ه��ذه  على  اعتياده  وم��دى  به  يقوم 
ا  تبدو تلك البيانات منطقية اإىل حد ما، خ�سو�سً
واإمكانية  في�سبوك  على  امل�ستخدم  ن�ساط  مع 
وامل�ساركات  ال�سفحات  على  الإعجاب  ت�سجيل 

لكن  اهتماماته،  الزمن  م��رور  مع  تعك�ض  التي 
هناك بع�ض الأمور التي تقوم في�سبوك بتحليلها 
ا من ال�سور اأو مقاطع الفيديو، دون ن�سيان  اأي�سً
ال�رشكات اخلارجية التي يتم التعاقد معها لتتبع 

الن�ساط.
ت�ستخدم  التي  الو�سائل  اإهمال  يجب  ل  اأخ��رًيا،   
فعلى  اخلفي،  الت�سفح  و�سع  تفعيل  عند  حتى 
خ��الل  وم���ن  مي��ك��ن  احل�����رش  ل  امل��ث��ال  �سبيل 
مبعرفة  ت�سمح  التي   API الربجمية  الواجهة 
تتبع   HTML 5 لغة  با�ستخدام  ال�سحن  ن�سبة 
ذلك؟  كيف  الإن��رتن��ت،  على  امل�ستخدم  ن�ساط 
من  اأكرث  من  مكّون  رقم  الواجهة  تقدم  بب�ساطة 
خانة، ُتّثل الأوىل عدد الثواين املتبقية قبل اأن 
�سحن  ن�سبة  والثانية  العمل،  اجلهاز عن  يتوقف 
الرقمني  هذين  بني  اجلمع  خالل  ومن  اجلهاز، 
احتمال  مليون   15 من  باأكرث  اخل��روج  ميكن 
الناجت  الرقم  ال�رشكة  ت�ستخدم  وبالتايل  تقريًبا، 
عن الرقمني كمعّرف يدوم ملدة 30 ثانية ميكن 
من خالله معرفة ن�ساط امل�ستخدم ووجهته على 
الإنرتنت؛ فلو زرت موقع عامل التقنية بو�سعية 
في�سبوك،  اإىل  بعدها  وتوجهت  اخلفي  الت�سفح 
عامل  يف  كنت  اأن��ك  ورفاقه  زوك��رب��ريج  �سيعلم 
با�ستخدام  في�سبوك  اإىل  دخلت  لو  حتى  التقنية 

التطبيق ولي�ض املت�سفح!

تؤكد إطالق
 “سويفت 3.1” في العام المقبل

مستخدمو “ماك بوك برو” 
يفِضلون “سيرفس”

غوغل تطلق لوحة المفاتيح 
Gboard على أندرويد

تنشئ صندوقا لدعم الشركات 
الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي

اأعلن��ت �رشكة اأب��ل اأن الإ�سدار 3.1 من لغة الربجم��ة “�سويفت” �ستتوافر يف 
الن�س��ف الأول م��ن عام 2017. وبع��د الإطالق، �سرتّكز ال�رشك��ة على تطوير 

.”4 “�سويفت 
�سويف��ت هي لغ��ة برجمة مفتوح��ة امل�سدر م��ن تطوير �رشكة اأب��ل مت اإطالق 
الإ�سدار الأول منها عام 2014، وُت�ستخدم يف تطوير اأنظمة iOS، وماك، و

watchOS، وTVOS، ولينك�ض.
ووفًق��ا ل�سجّل التغيريات اخلا�ض بالإ�سدار اجلديد، فاإن �سويفت 3.1 متوافق 
م��ع �سويف��ت 3.0، و�سيجل��ب بع���ض التح�سين��ات العام��ة، ف�ساًل ع��ن اإجراء 
حت�سين��ات تتعلق باإدارة احِل��َزم Swift Package Manager، و�سويفت 

لينك�ض، واملكتبة القيا�سية للغة.

ح�س��ل اأح��دث كمبيوتر دف��رتي من اأبل – م��اك بوك ب��رو اجلديد – على 
لوح��ة مل�ض تق��وم بوظائف خمتلف��ة، اإل اأنها كانت �سب��ب لنق�سام الآراء 
ب��ني حمبي منتج��ات ال�رشكة. واجلديد اأن��ه وفًقا ل�رشك��ة مايكرو�سوفت، 
فاإن البع�ض منهم على ا�ستعداٍد لتغيريه و�رشاء كمبيوتر “�سريف�ض”. كما 
ذكرت عمالقة الربجميات اأن الكثري من م�ستخدمي ماك بوك برو ينتقلون 
اإىل ���رشاء �سريف�ض، واأنهم يتزاي��دون عاًما بعد عام. وال�سبب يف ذلك اأنهم 
ي��رون اأن م��ا تدرجه اأبل من مميزات ل تتنا�سب م��ع التكلفة الزيادة على 
اجله��از اجلدي��د. يذكر ان وجود مث��ل هذا التناف�ض بني اأجه��زة الكمبيوتر 
ُيعترب موؤ�رًشا ممتاًزا يف قطاع التكنولوجيا، فمع جناح مايكرو�سوفت يف 

جذب م�ستخدمي ماك بوك اإليها.

ق��ررت غوغل اخرياً اإطالق لوحة املفاتي��ح اجلديدة ملن�سة اأندرويد اخلا�سة 
به��ا . لوح��ة املفاتي��ج اجلدي��دة Gboard تاأتي على �سك��ل حتديث للوحة 
مفاتي��ح غوغل اإىل الن�سخة رقم 6.0 واأبرز ما فيها طبعًا هو اإمكانية البحث 
من داخل لوحة املفاتيح وذلك من خالل اإ�سافة احلرف G للكيبورد والذي 
�سيمكن��ك من الذهاب للبحث مبا�رشة وم�ساركة النتائج . كما حتمل الن�سخة 
اجلدي��دة بع���ض املزايا مثل اإمكانية الكتابة بث��الث لغات معًا دون احلاجة 
لتبدي��ل اللغة ” لتدع��م اللغة العربية حاليًا ”  اأي�سًا مت اإ�سافة زر خم�س�ض 
للبح��ث عن ال�سور املتحركة GIF واإمكانية البحث عن الرموز التعبريية و 
اإ�سافة �سف جديد خا�ض بالرقام واأي�سًا و�سع Glide typing للكتابة 

بالر�سم واإمكانية تفعيل و�سع الكتابة بيد واحدة .

ترك��ز مايكرو�سوف��ت عل��ى تعزيز تقني��ات الذك��اء ال�سطناع��ي اجلديدة. 
ومن��ذ قليل اأعلنت ال�رشكة عن اإن�س��اء �سندوًقا جديًدا �سمن ق�سم “م�ساريع 
مايكرو�سوف��ت Microsoft Ventures”، لدعم ال�رشكات النا�سئة يف 
ه��ذا القط��اع. ووفًقا مل��ا ذكرته ال�رشكة عل��ى مدونتها، ته��دف اخلطة اإىل 
تويل ال�رشكات الت��ي ت�ساعد النا�ض والآلت للعمل مًعا يف توفري التعليم، 
واكت�س��اب املهارات اجلدي��دة، واإن�ساء فر�ض العم��ل، وتعزيز قدرات القوى 

العاملة احلالية.
وعل��ى الرغ��م من اإعالن مايكرو�سوف��ت عن الأمر، مل ت��ورد تفا�سيل ب�ساأن 
املبالغ التي �ستقوم با�ستثمارها يف كل �رشكة نا�سئة، اأو اأي من ال�رشكات 

التي �ستح�سل على اأول تويل من ال�سندوق. 

تطوير طائرة ركاب يتحكم بها قائدها عن بعد

iPhone  يتيح لك حيل لن تتخيلها في الرسائل النصية

فيسبوك يمتلك بيانات عن كل مستخدم ال يمكن لعقل بشري تصديقها!

لماذا يتكون الرقم السري للصراف  دنماركي يمنع Apple من بيع الهواتف المعاد تجديدها
اآللي من 4 أرقام فقط؟

انستغرام تتيح ميزتي وقف التعليقات واإلعجاب بها

أكبر وأفخر سيارة ليكسوس ستعرض قريبا

تعمل ال�رشكة الربيطانية BAE Systems على تطوير طائرة ذاتية القيادة، 
حيث بداأ املهند�سون باإجراء �سل�سلة من الرحالت التجريبية على منت النموذج 
الأول الع��ايل التقنية با�ستخ��دام اأجهزة الكمبيوتر، ويج��ري ر�سد الطائرة من 
قبل امل�سغلني. وتاأمل ال�رشكة اأن تفتح الباب اأمام رحالت جوية ذاتية القيادة 
يف ال�سف��ر التج��اري.  وقامت BAE باختبار طائ��رة �سغرية حتمل عادة 16 
راكب��ا، حيث يقوم نظ��ام Jetstream 31 بالتحكم بالطائرة بدل من الطيار 
وم�ساعد الطيار. ويعمل نظام التحكم Jetstream 31 بوا�سطة كامريا ت�سغل 

بالأ�سعة حتت احلمراء ُتعرف با�سم "العني اللكرتونية" يف قمرة القيادة.
وي�سم��ح ه��ذا النظ��ام للطائ��رات بالهب��وط ا�سطراري��ا مب�ساع��دة 7 كامريات 
من�سوب��ة على عج��الت الطائرة، وذلك من اأجل اإيج��اد م�ساحات منا�سبة على 
الأر���ض. وميكن اأي�سا اأن يك�س��ف عن اأنواع ال�سحب املختلفة وال�سماح للطائرة 

بالطريان حتى يف ظل اأحوال جوية �سيئة.

لرواد  بالن�سبة  يبدو غري مر�سي  فاإنه  الرقم،  رغم �سخامة هذا 
�سناعة املو�سيقى، خا�سة عند مقارنته مبواقع و�رشكات حتميل 

املو�سيقى الأخرى.
ل�سناعة  الإيطالية  اجلمعية  رئي�ض  م��ازا،  اأن��زو  يقول  ولهذا 
طرق  عن  البحث  عرب  الفرق  هذا  معاجلة  "يجب  اإنه  املو�سيقى، 
بني  الأرب��اح  وتوزيع  امل�ستخدمني  على  ر�سوم  لفر�ض  جديدة 

موقع يوتيوب واملبدعني".
 ي�سعر القائمون على �رشكة يوتيوب بال�سعادة بعد عودة احليوية 
الركود،  من  فرتة  مرور  بعد  خا�سة  الرقمية  املو�سيقى  ل�سوق 
تعافيًا ملحوظًا وحقق  القطاع  هذا  �سجل   2016 العام  فخالل 
فيها عائدات  تتفوق  �سنة  اأول  بذلك  لتكون   ،%  3.2 قدره  منواً 
املو�سيقى الرقمية على مبيعات املو�سيقى يف اأ�سكالها الأخرى 

مثل الأ�سطوانات. 
وتقول اإدارة �رشكة غوغل اإن هناك �سببًا وجيهًا يدعو 

للتفاوؤل، فخالل ال� 12 �سهراً املا�سية، دفعت 
ال�رشكة حوايل مليار دولر للعاملني يف 

عائدات  �سكل  يف  املو�سيقى،  قطاع 
اإعالنات.

ووف����ق����ًا مل��ن�����س��ة ي��وت��ي��وب 
حتميل  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
هذه  ف��اإن  الفيديو؛  مقاطع 
غري  ك��ان��ت  وان  ال��ن��ت��ائ��ج 
للبع�ض،  بالن�سبة  مر�سية 
زاهر  مب�ستقبل  تب�رش  فاإنها 

لهذا القطاع. 
املدير  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 

ال��ت��ج��اري ل��ل��م��وق��ع، روب���رت 
املو�سيقى  "عامل  اإن  كينكل 

يتمتع بالقدرة على مناف�سة قنوات 
ال��ع��ائ��دات  ت��ت��ق��ارب  اإذ  ال��ت��ل��ف��زي��ون، 

والإعالنات  ال�سرتاكات  توفرها  التي 
التجارية يف كلتا هاتني املن�ستني، ولكن 
�سيتطلب  التلفزيون  على  التفوق  لتحقيق 

الأمر مزيداً من ال�سرب والعمل".
ويبدو اأن هذه هي النقطة الوحيدة 

ال��ت��ي ت��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه��ا ���رشك��ة 
"اإيفبي"  موؤ�س�سة  مع  يوتيوب 

التي تثل �رشكات �سناعة املو�سيقى حول العامل، والتي ت�ستكي 
من وجود فجوة كبرية بني القيمة احلقيقية للمو�سيقى املنتجة 
والعائدات الفعلية التي يجنيها املنتجون، الأمر الذي دفعها اإىل 

البحث عن حل لتعديل الأمور.
من  امل�ستفيدين  عدد  ف��اإن  املوؤ�س�سة،  هذه  تقديرات  وبح�سب 
�سخ�ض،  مليون   800 يبلغ  العامل  ح��ول  املو�سيقى  �سناعة 
من  واحد  كل  اأن  افرتا�ض  ميكن  القطاع  هذا  ملداخيل  وبالنظر 
هوؤلء امل�ستخدمني دفع دولراً واحداً نظري ح�سوله على اخلدمة، 
وهو مبلغ �سئيل جداً ول يقارن مبا جتنيه �رشكات اأخرى كربى 
 18 "�سبوتيفاي" التي حت�سل على حوايل  يف هذا املجال مثل 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  �رشح  كما  م�ستخدم.   كل  من  دولراً 
الأكرب  تعد  التي  يوتيوب  �رشكة  اأن  مور،  فرن�سي�ض  "اإيفبي"، 
لي�ست  الإن��رتن��ت،  على  املو�سيقى  خدمات  تقدمي  يف  عامليًا 
من  عادلة  ح�سة  واملنتجني  الفنانني  اإعطاء  ب�سدد 
مداخيل املو�سيقى، وهو ما يوؤكد احلاجة ل�سن 
ما  بني  الفارق  لتقلي�ض  جديدة  قوانني 
املالكون  يجنيه  وما  ال�رشكة  جتنيه 
الأ�سليون نظري جهدهم واإبداعهم.
رئي�ض  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف   
ل�سناعة  الإيطالية  اجلمعية 
اإن  م���ازا،  اأن���زو  املو�سيقى، 
مهمة  من�سة  يعّد  "يوتيوب 
اإذ  املو�سيقى،  ل�سناعة  ج��داً 
الإيطاليني  م��ن   89% اأن 
املوقع  ه��ذا  على  يعتمدون 
ل��ال���س��ت��م��اع مل��و���س��ي��ق��اه��م 

املف�سلة". 
التي  الأرب��اح  توزيع  �سيغة  ولكن 
تفر�سها �رشكة يوتيوب غري مقبولة 
اأخرى  ب�رشكات  مقارنتها  عند  باملرة 

تقدم هذه اخلدمة على حد قوله.
الأوروب���ي  اأق���رت جلنة يف الحت���اد  وق��د 
اإ�سدارها  اأثناء  اخللل  هذا  بوجود  موؤخراً 
الن�رش،  حقوق  ح��ول  جديدة  لتعليمات 
فطالبت باإيجاد حل لهذا اخلالف 

يف اأ�رشع وقت ممكن.

الآيفون  يف  الن�سية  الر�سائل  تطبيق  ت�ستخدم  رمبا 
اق�سى  على  احل�سول  طرق  يف  تفكر  ل  ولكن  يوميًا، 
الن�سائح  القارىء بع�ض  اليك عزيزي  ا�ستفادة منه.  
جتربتك  على  �سخ�سيًا  طابعًا  ت�سفي  التي    واحليل 

ولت�سبح خبرياً يف جمال الر�سائل الن�سية.
اأر�ِسل الردود ب�رشعة النينجا  )1

الردود  اإر�سال  اأمرك، فيمكنك  اإذا كنت يف عجلة من   
امُل�سبق  الر�سائل  طريق  عن  ث��واٍن  يف  الر�سائل  على 
تلقيتها  التي  الر�سالة  على  بب�ساطة  انقر  حتميلها. 
وا�ستمَرّ يف ال�سغط و�سرتى اختيار اأن تتفاعل بعالمة 
القلب اأو الإبهام لأعلى اأو لأ�سفل، اأو بعبارة "ها ها" 

اأو بعالمات التعجب اأو ال�ستفهام.
فقط، امل�ض ال�ستجابة التي ترغب فيها لإر�سالها اإىل 

�سديقك.

2( ا�سِبط ر�سائلك حلجب املت�سلني
على  املكاملات  يقطع  اأن  من  تهذيبًا  اأك��رث  كونه   
تر�سل  اأن  اختيار  اآيفون  هاتف  مينحك  املت�سلني، 

اإليهم ر�سالة ق�سرية ت�رشح فيها ملاذا ل جتيبهم.
ب�سكل  م�سبقًا  اأب��ل  �رشكة  حتّملها  ر�سائل   3 توجد 
لتنا�سب  تغيريها  با�ستطاعتك  ولكن  اف��رتا���س��ي، 
ظروفك ب�سكل اأف�سل. اذهب اإىل الإعدادات، ثم الهاتف، 
ثم الرد على الر�سائل. ومن هناك، ميكنك اإعادة كتابة 
بك  يت�سل  عندما  الآن،  اأبل.  و�سعتها  التي  الر�سائل 
اأن تنقر  اأحد ول ت�ستطيع الرد، كل ما عليك فعله هو 
و�سرتى  بالأ�سفل  اليمني  اإىل  الر�سالة  عالمة  على 

الردود الثالثة التي ميكنك الرد بها.
اأ�سخا�ض بعينهم اإىل  اإعالم القراءة  اأر�ِسل   )3

 يكون اإعالم القراءة ُمطفاأ ب�سكل افرتا�سي، ومع ذلك، 

الأداء  القدرة على حتويل   iOS 10 اأدخل نظام  فقد 
الوظيفي لبع�ض جهات الت�سال، بدًل من منح اأذون 

ت�سمل اجلميع.
قد تكون هذه اخلا�سية مفيدة اإذا كنت تريد اأن يعرف 
�رشيكك اأنك قد قراأت ر�سالته، ولكن ل تريد اأن تعرف 

اأمك اأنك قد راأيت اآخر ر�سالة �سخمة اأر�سَلْتها.
اإذا كنت تريد ت�سغيل هذه اخلا�سية جلميع من يطلبها، 
انقر على  ثم  الر�سائل،  اإىل  ثم  الإعدادات،  اإىل  فاذهب 

اإر�سال اإعالم القراءة.
اإىل  اذهب  بعينهم،  لأ�سخا�ض  القراءة  اإع��الم  لإدارة 
ال�سخ�ض  مع  املحادثة  افتح  ثم  الر�سائل،  تطبيق 
 "i" عالمة  على  ا�سغط  ثم  الإذن،  منحه  تريد  ال��ذي 
يف الدائرة )رمز املعلومات( وابحث عن اإر�سال اإعالم 

القراءة، وفّعله.

ق�س��ت حمكم��ة دمناركي��ة مبن��ع �رشك��ة اأب��ل 
Apple الأمريكي��ة من تق��دمي هواتف معاد 
جتديده��ا للعم��الء بدًل م��ن تقدميه��ا هواتف 
جدي��دة، يف ح��ال ك��ان العميل قد ق��ام ب�رشاء 
جدي��د،  كهات��ف   iPhone اآيف��ون  هات��ف 
وك��ان اجلهاز غري قاأب��ل لالإ�سالح �سمن فرتة 

ال�سمان املمتدة 24 �سهراً.
املع��اد  الأجه��زة  اأن  املحكم��ة  واأو�سح��ت 
جتديده��ا قد حتتوي على اأجزاء معاد تدويرها 
اأو مع��اد بناوؤه��ا، وبن��اًء عل��ى ذل��ك ل ميك��ن 
و�سفه��ا باأنها هوات��ف جديدة، الأم��ر الذي ل 

يتنا�سب مع توقعات العمالء.
وق��د عمدت �رشكة اأبل يف منا�سبات �سابقة اإىل 
الإ�سادة بخدماتها ملا بعد البيع والدعم الفني، 
ف�س��اًل ع��ن �سيا�ساته��ا فيم��ا يخ���ض برام��ج 

.AppleCare سمان الأجهزة وبرامج�
وياأت��ي ه��ذا احلك��م الق�سائ��ي بع��د 4 �سنوات 
م��ن قيام املواطن الدمنارك��ي دايفيد لي�سغارد 
برفع دع��وى ق�سائية �سد �رشكة اأبل يف العام 
2011، حي��ث قامت ال�رشكة با�ستبدال هاتفه 

اآيفون 4 بهاتف اآخر مل يكن جديداً.
ويب��دو اأن العديد من متاج��ر اأبل قد عمدت اإىل 
القي��ام بذل��ك مرات عديدة، حي��ث كانت تعطي 
العم��الء الذين يواجه��ون م�ساكل مع اأجهزتهم 
امل�سرتاة حديثًا اأجهزة معاد جتديدها بدًل من 

اإعطائهم اأجهزة جديدة.
وق��د حكمت املحكمة الدمناركي��ة بعد مرور 4 
�سن��وات ل�سال��ح دايفي��د، وحدت م��ن اإمكانية 
اأب��ل يف امل�ستقب��ل لأجه��زة مع��اد  ا�ستخ��دام 

جتديدها كبديل عن الأجهزة اجلديدة.
واعتم��دت املحكمة على قان��ون بيع الب�سائع 
الدمنارك��ي من اأجل منع �رشك��ة اأبل من تقدمي 
اأي هواتف اآيفون معاد جتديدها بدًل من جهاز 
جدي��د، حيث اأن قيم��ة اإعادة البي��ع ل تتطابق 

بني اجلهازين.
يذكر ان �رشكة اأبل تعمل على ا�ستبدال ال�سا�سة 
املوجودة يف الأجهزة املعاد جتديدها باأخرى 
جدي��دة، وجت��ري فح���ض دقيق ل�سم��ان كون 
جميع املكونات الداخلية للهاتف قابلة للعمل 

ب�سكل جيد وموثوقة.

عادة ما تتكون الأرقام ال�رشية اخلا�سة بنا من 6 اأو 8 اأرقام 
من اأجل احلفاظ على اأمن املعلومات، لكن ذلك ل ينطبق على 

اأجهزة ال�رشاف الآيل. 
فالرق��م ال���رشي لبطاقة ال���رشاف الآيل تتكون م��ن 4 اأرقام 
فق��ط، وم��ن البديه��ي اأن يعتق��د اجلمي��ع ب��اأن الرق��م ال�رشي 
الق�س��ري يجع��ل تذك��ر الأرقام اأك��رث �سهولة مل��ن يعانون من 

�سعف يف الذاكرة.
املخ��رتع  ق��ام  عندم��ا   1967 ع��ام  اإىل  وبالع��ودة  لك��ن 
ال�سكتلن��دي جون �سيفرد بارون باخرتاع اآلة ال�رشاف الآيل، 
يت�س��ح لن��ا ال�سبب وراء ق�رش الرقم ال���رشي لبطاقة ال�رشاف 
الآيل. فق��د اق��رتح ب��ارون يف البداية اأن يك��ون الرقم ال�رشي 
مكونا من 6 اأرقام لكن عدم قدرة زوجته كارولني على تذكر 
الأرق��ام دفع��ه اإىل تعديل اخرتاعه وجعل الرق��م ال�رشي اأكرث 

�سهولة لأنه مل ي�ستطع حتمل غ�سب زوجته.
وم��ذ ذاك التعدي��ل والأرق��ام ال�رشية لبطاقة ال���رشاف الآيل 
مكون��ة م��ن 4 اأرقام واأ�سبح من ال�سع��ب تغيري النظام حول 

العامل مع مرور الزمن.

 ين��وي موقع ان�ستغرام اإدخ��ال حتديثات جديدة تتي��ح للم�ستخدمني اإيقاف ميزة 
التعليق على ال�سور من اأجل احلد من التعليقات ال�سيئة. 

وتعترب هذه التحديثات هي الأحدث بني جمموعة اأدوات و�سوابط ي�سيفها تطبيق 
تب��ادل ال�س��ور من اأجل تعزيز الأمان على موقع ان�ستغ��رام واإك�ساب اجلميع متعة 

التوا�سل.
و�سي�سي��ف التحديث ميزة جديدة اأخرى تتعل��ق باإتاحة زر الإعجاب "like" على 
التعليق��ات. و�ستك��ون التحديثات اجلديدة متاح��ة للم�ستخِدمني خ��الل الأ�سابيع 
املقبل��ة. وقال كيف��ن �سي�سرتوم املوؤ�س�ض امل�سارك والرئي���ض التنفيذي لن�ستغرام: 
"�سن�سيف ميزة اإيقاف التعليقات على اأي من�سور يف حال رغبة امل�ستخدم بذلك. 
ففي ال�سابق كان الأمر متاحا لعدد قليل من احل�سابات، ولكن يف غ�سون اأ�سابيع 

�ستتاح امليزة للجميع".
وميك��ن للم�ستخدم��ني تطبيق هذه امليزة من خالل اختي��ار "الإعدادات املتقدمة" 
)Advanced Settings( قب��ل ن�رش �سورة اأو من�س��ور ما على ان�ستغرام، ومن 

ثم اختيار "اإيقاف التعليق".

ح��ددت �رشك��ة ليك�سو���ض موقعا وموع��دا لإجراء العر���ض العامل��ي الأول ل�سيارة 
�سي��دان LS م��ن اجلي��ل اجلدي��د التي �سيك��ون عليه��ا اأن تتح��دي اأروع املنتجات 
للثال��وث التقني الأملاين املتقدم.  بق��ي �سهر واحد بال�سبط من الآن لذلك العر�ض 
املذك��ور. اأ�سبحت الدورة احلياتية ل�سيارة ليك�سو���ض LS من اجليل الرابع طويلة 
لدرج��ة اأن ن�سف زبائ��ن املاركة ف�سلوا �سيارات مر�سيد���ض وبي ام دبليو واأودي 
عليه��ا بينما ي�سط��ر الآخرون لرك��وب �سياراتهم القدمية يف انتظ��ار موؤمل لنزول 
مودي��ل جدي��د اإىل ال�س��وق. يف نهاية املط��اف ا�ستعدت ال�رشك��ة اليابانية لعر�ض 
موديله��ا الرائ��د اجلديد اإطالقا للمرة الأوىل يف اإطار معر���ض ديرتويت لل�سيارات 
يف 9 يناير/كانون الثاين املقبل. �ست�سنع �سيارة ال�سيدان الفاخرة املذكورة على 
قاعدة GA-L التي بنيت �سيارة كوبيه LC الفاخرة عليها. بداية خ�س�ست هذه 
القاع��دة ل�سي��ارات ذات عجالت خلفية دافعة ولكن الي��وم ل ميكن اأن ي�سور املرء 
�سي��ارة م��ن الفئة الرائدة لي�ست له��ا منظومة الدفع الرباعي. ه��ذا ويوجد احتمال 
تعدي��ل ه��ذه القاعدة لكي ت�سل��ح ل�سيارات اأخ��رى اأ�سغر حجم��ا �ستقدمها �رشكة 

ليك�سو�ض يف ال�سنوات القليلة املقبلة.
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