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كيفية الحصول على آخر تحديثات نظام
هواتف سامسونغ قبل طرحه بالسوق
ي�شكو بع�ض م�ستخدمي هواتف
�سام�سونغ م��ن ت���أخ��ر و�صول
التحديثات �إلى هواتفهم ،وي�شكو
البع�ض الآخر منهم من عدم متكنهم
من تثبيت التحديث اجلديد على
الرغم من �أنه متاح لأجهزتهم.
ميكن مل�ستخدمي هواتف �سام�سونغ
احل�صول على �آخ��ر حتديث من
�أندرويد ب�شكل يدوي ،وذلك عن
طريق ا�ستخدام ،Smart Switch
�إليك اخلطوات التي يجب عليك
اتباعها للح�صول على �آخر حتديث
متاح لهاتف �سام�سونغ اخلا�ص
بك ب�شكل يدوي.
اذهب �إلى موقع �سام�سونغ Smart
 Switchوقم بتحميل الربنامج
�إلى جهاز الكمبيوتر اخلا�ص بك.
بعد حتميل التطبيق قم بفتحه
على جهاز الكمبيوتر.
قم بتو�صيل هاتف �سام�سونغ �إلى
احلا�سب عن طريق كابل .USB
�إذا مل يتعرف Smart Switch
على هاتفك انقر على زر �إعادة
تثبيت ال�برن��ام��ج وق��م بعملية
�إعادة ت�شغيل له.
بعد تعرف الربنامج على هاتف
�سام�سونغ اخلا�ص بك �ست�شاهد
العديد من اخليارات على ال�شا�شة
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أداة مجانية لحذف الملفات

في بيئة «ويندوز» بسهولة
عندما يحاول امل�ستخدم حذف ملف
�أو جملد يف بيئة عمل نظام ويندوز قد
تظهر بع�ض الر�سائل غري ال�سارة،
التي ت�شري �إلى �أن ا�سم امللف طويل
للغاية� ،أو �أنه ب�صدد اال�ستعمال
من قبل م�ستخدم �أو برنامج �آخر،
ما مينع نظام الت�شغيل من حذف
امللف املعني.
ويف م��ث��ل ه���ذه احل�����االت ميكن
ا�ستعمال الأداة Lockhunter
امل��ج��ان��ي��ة وامل���ط���ورة م��ن قبل
«كري�ستال ريت�ش» ،والتي تعمل
على �إلغاء «احل�سا�سيات» املختلفة
لنظام الت�شغيل ،فتُ حذف امللفات
�أو املجلدات بكل �سهولة.

الرئي�سية للن�سخ االحتياطي
واال�ستعادة ،ال حتتاج �إلى �إجراء
ن�سخ احتياطي �أو ا�ستعادة الهاتف
لبدء حتديث.
�سيعمل برنامج Smart Switch
على ��سرد تفا�صيل الربنامج
احلايل لهاتفك ،و�إذا كان هناك
حتديث متاح للهاتف �سيتم �إعالمك
على ال�شا�شة الرئي�سية.
�إذا ك��ان التحديث متاحاً ،قم
بالنقر على زر التحديث.
�سيتم حتميل ال��ت��ح��دي��ث �إل��ى
احلا�سب �أوالً ،ثم �سينتقل �إلى
الهاتف.
الآن �سيتم �إعادة ت�شغيل الهاتف
ب�شكل تلقائي ،وق��د ت�ستغرق
العملية �أكرث من  10دقائق.
�إذا كانت هذه هي طريقة التحديث
املف�ضلة لديك يف امل�ستقبل،
فانقر على زر القائمة يف Smart
 ،Switchث��م ق��م بالنقر على
حتديثات الربامج وح��دد مربع
التحديث قبل التنزيل.
عندما يتوفر �إ�صدار برنامج جديد
لهاتفك� ،سيقوم Smart Switch
بتنزيله ث��م تطبيقه يف املرة
التالية التي تقوم بها بتو�صيل
هاتفك �إلى الكمبيوتر.

• أداة  Lockhunterاملجانية حلذف امللفات

«فوجي فيلم» تطلق الكاميرا
• حتديثات سامسونغ

متغيرة العدسة  X-A5الجديدة

«فيليبس» تزود تلفزيوناتها

الفاخرة بـ «غوغل آسيستنت»
�أعلنت �رشكة فيليب�س تزويد
�أج��ه��زة التلفزيونات الفاخر
بتقنية  +HDR10لتح�سني
النطاق الديناميكي ونطاق
الألوان.
و�أو�ضحت ال�رشكة الهولندية �أن
جميع موديالت  2018من �أجهزة
التلفزيون «�أوليد» وموديالت
 LCDاجلديدة من �سل�سلة 8000
�ستدعم هذا املعيار املفتوح.
ومقارنة باملعيار HDR10
ال�سابق ف�إن املعيار +HDR10
اجل��دي��د يتيح �إمكانية �ضبط
درج��ة ال�سطوع لكل م�شهد يف

• جهاز تلفزيون بتقنية HDR10+

الفيلم �أو لكل �صورة على حدة
اعتماد ًا على بيانات امليتا،
بالإ�ضافة �إل��ى �إط�لاق حتديث
جديد لأجهزة التلفاز املزودة
بنظام ت�شغيل غوغل �أندرويد
من �أجل توفري امل�ساعد الرقمي
غوغل �آ�سي�ستنت ،بحيث يتمكن
امل�����س��ت��خ��دم م��ن ال��ت��ح��ك��م يف
�أجهزة التلفزيون من فيليب�س
عن طريق الأوام��ر ال�صوتية،
وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن التحكم يف
جتهيزات املنزل الذكي الأخرى
املتوافقة مع امل�ساعد الرقمي
من غوغل.

مصر ولبنان والعراق من بين  130دولة
تحصل على «يوتيوب غو»
�أعلن موقع يوتيوب عن �إطالق تطبيق يوتيوب غو  YouTube Goيف �أكرث
من  130دولة حول العامل وب�شكل ح�رصي مل�ستخدمي نظام �أندرويد.
ويعترب التطبيق ن�سخة معاد ت�صميمها من تطبيق يوتيوب الر�سمي ،حيث مت
ت�صميمه للأماكن ذات االت�صال ال�ضعيف والتي تكون فيها �أ�سعار البيانات
اخللوية مكلفة جد ًا.
يتيح تطبيق يوتيوب غو للم�ستخدمني تنزيل مقاطع الفيديو لعر�ضها
يف و�ضع عدم االت�صال ،وهو الأمر الذي متنحه �رشكة يوتيوب يف
العادة كجزء من ا�شرتاك  YouTube Redالذي تبلغ قيمة ا�شرتاكه
يف ال�شهر  10دوالرات.
وميكن مل�ستخدمي التطبيق �أي� ًضا م�شاركة مقاطع الفيديو مع الأ�صدقاء
من خالل نقل الفيديوهات من جهاز �إلى �آخر من دون ا�ستخدام املزيد
من البيانات.

ومت �إطالق التطبيق لأول مرة العام املا�ضي يف الهند ،ثم بد�أ العمل عليه
يف  14بلد ًا �آخر ،لكن ي�شهد التطبيق اليوم �أول ظهور دويل له ،وتعمل
غوغل على حتديث التطبيق با�ستخدام مزايا جديدة منها خيار بث مقاطع
الفيديو وتنزيلها بجودة �أعلى ،وبث حمتوى جديد خم�ص�ص للمحتوى
املقرتح ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية م�شاركة عدة مقاطع فيديو دفعة واحدة
بني جهاز و�آخر.
ورغم �أن التطبيق مت �إطالقه يف �أكرث من  130دولة� ،إلى �أن الرتكيز منح�رص
على الدول التي لديها �إمكانية حمدودة يف الو�صول �إلى البيانات اخللوية
مثل م�رص والعراق ولبنان،كما ال توجد خطط لبدء ت�شغيل التطبيق يف الدول
ذات ال�شبكات املتقدمة مثل الواليات املتحدة االمريكية وكندا واليابان
وكوريا اجلنوبية و�أملانيا وفرن�سا واململكة املتحدة الربيطانية.
ي�شار �إلى �أن التطبيق متوفر ب�شكل جماين على متجر غوغل بالي.

طريقة إيقاف التحديث التلقائي
لأللعاب في بالي ستيشن 4
يواجه بع�ض العبي PlayStation
 4م�شكالت يف �إع���دادات �أجهزتهم،
وه��ن��اك بع�ض اخل��ط��وات الب�سيطة
التي ميكن عربها �إيقاف التحديث
التلقائي لألعاب اجلهاز.
بعد ال��دخ��ول �إل��ى الإع���دادات يجب
التوجه �إل��ى النظام امل��وج��ود يف
اخليار قبل الأخري من ال�شا�شة.
بعد دخول �إلى النظام يجب معاينة
التنزيالت التلقائية ،حيث يجب �أن
يكون يف اخليار الثاين يف ال�شا�شة
الظاهرة.
بعد الدخول �إل��ى ق�سم التنزيالت
التلقائية،يجب النقر على ملفات
حتديث التطبيقات.
باتباع هذه اخلطوات ميكن �إيقاف
التحديث التلقائي للألعاب ،لكن
يجب الت�أكد من عدم �إلغاء حتديد
امل��رب��ع��ات الأخ����رى �إال �إذا كان
امل�ستخدم تريد البحث يدوي ًا عن
حتديثات النظام.

• بالي ستيشن 4
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• كاميرا فوجي فيلم متغيرة العدسة  X-A5اجلديدة

�أعلنت �رشكة فوجي فيلم �إطالق الكامريا
متغرية العد�سة  X-A5اجلديدة،
و�أو�ضحت ال�رشكة اليابانية �أن الكامريا
اجلديدة متتاز بوزنها اخلفيف،الذي ال
يتعدى  500غرام مع العد�سة،وت�شتمل
على �شا�شة قابلة لل�ضبط مبقدار 180
درجة اللتقاط �صور ال�سيلفي.
وعند طي امل�صور ال�شا�شة قيا�س 3
بو�صة �إل��ى �أع��ل��ى ،تُ �شغل الكامريا
 X-A5اجلديدة و�ضع التقاط �صور
ال�سيلفي ،وميكن بذلك تدوير املنظر
 180درج��ة ،وميكن ا�ستعمال طارة
ال�ضبط ال�سفلي ل��ـ«ال��زووم» ،وتركز
الكامريا على العني.
وت�شتمل باقة التجهيزات التقنية
لكامريا فوجي فيلم  X-A5اجلديدة
على م�ست�شعر  APS-Cبدقة 24.2
ميغابيك�سل ،بالإ�ضافة �إل��ى معالج
�صورة يدعم وظائف التقاط ال�صور
وت�سجيل الفيديو بدقة  ،4Kويت�ضمن
طقم الكامريا عد�سة فوجينون  XCمع
وظيفة تثبيت ال�صورة.

كيف تستخدم ميزة كتابة النص
الجديدة في «إنستغرام»؟
�أعلنت من�صة �إن�ستغرام عن ميزة جديدة تتيح جلميع امل�ستخدمني
القيام بكتابة ن�ص فقط �ضمن ميزة الق�ص�ص ،وميكن الآن
جلميع م�ستخدمي املن�صة القيام بذلك من خالل هذه اخلطوات
الب�سيطة.
• بداي ًة يجب على عليك الت�أكد من ح�صولك على �آخر حتديث
للتطبيق.
• توجه �إلى ق�ص�ص �إن�ستغرام.
• �ست�شاهد يف الق�سم املوجود �أدنى ال�شا�شة ظهور خيار جديد
يحمل عنوان «ن�ص» قم بالنقر عليه� •.سيمنحك اخليار اجلديد
عدة خيارات لتغيري خلفية ومنط الكتابة قبل م�شاركتها.
• ميكنك اختيار منط الكتابة الذي تريد من خالل الأيقونة الظاهرة
يف �أعلى و�سط ال�شا�شة،حيث ميكن االختيار بني � 4أمناط للكتابة
على اخللفية امللونة هي النمط الع�رصي ونيون والآلة الكاتبة
والقوي.
• بالإ�ضافة �إلى ما�سبق ،ميلك كل منط من �أمناط الكتابة عدة �ألوان
للخلفية تتما�شى مع ماهية النمط ،ميكنك اختيار ما تود بينها.
• تتيح امليزة اجلديدة �أي� ًضا خيار حتديد مكان الن�ص يف منط
الآل��ة الكاتبة فقط ،وذلك من خالل اخليار املوجود يف �أعلى
ميني ال�شا�شة ،وال يظهر هذا اخليار �إال بعد االنتهاء من كتابة
الن�ص،كما ميكنك �أي� ًضا حتديد الن�ص املكتوب و�إ�ضافة ت�أثريات
لونية له.

• إنستغرام

الصين 772 :مليون مستخدم لإلنترنت
زاد عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف ال�صني ،وهو الأعلى يف العامل ،بن�سبة  % 5.6يف
 2017لي�صل يف �آخر �سبتمرب �إلى  772مليون ًا� ،أي �أكرث من عدد �سكان �أوروبا،
على ما ذكرت ال�سلطات.
وبات  % 55.8من �سكان ال�صني البالغ عددهم  1.4مليار ن�سمة من رواد الإنرتنت،
وفق يف بيان مركز معلومات الإنرتنت ،وهو هيئة حكومية.
و�أو�ضح املركز �أن عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف ال�صني ارتفع  41مليون ًا يف غ�ضون
�سنة� ،أي �أكرث من جمموع عدد �سكان كندا.
ويبدو �أن الإنرتنت املحمول هو االكرث انت�شار ًا� ،إذ �أن  753مليون �صيني� ،أي
 % 97.5من رواد الإنرتنت يف البالد ،ي�ستخدمون هواتف ذكية للو�صول �إلى
ال�شبكة.
وتفر�ض ال�صني رقابة �صارمة على الإنرتنت املحلي ومتنع الو�صول �إلى مواقع
�أجنبية كثرية مثل في�س بوك و�إن�ستغرام وغوغل ويوتيوب وتويرت ف�ض ًال عن
و�سائل �إع�لام غربية كثرية.و�أطلق النظام ال�شيوعي خطة «�إنرتنت بال�س»
الطموحة ُمعو ًال على اقت�صاد رقمي متني ي�شجع �إقامة �رشكات نا�شئة ابتكارية
وتطوير كبري للتجارة الإلكرتونية املزدهرة.
وارتفع عدد رواد الإنرتنت الذين يت�سوقون عرب الإنرتنت بـ  % 14.3يف ،2017
�إلة  533مليون ًا ،من بينهم  % 68يت�سوقون بوا�سطة هواتفهم الذكية.
وينت�رش الدفع االلكرتوين �أكرث ف�أكرث ،ونحو  % 65من رواد الإنرتنت ا�ستخدموا
هاتف ًا ذكي ًا لت�سديد م�شرتياتهم يف احلياة اليومية فيما كانت ن�سبتهم  % 50فقط
قبل �سنة.وي�سيطر على القطاع الذي ي�شهد ناف�سة قوية تطبيق «علي باي» لعمالق
التجارة الإلكرتونية «علي بابا» و«وي ت�شات باي» املرتبط بتطبيق الدرد�شة
ال�شعبي جد ًا «وي ت�شات» الذي يطرحه عمالق الإنرتنت «تن�سنت».
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صينيون في مركز

خلدمات اإلنترنت

