
"Apple جمع صور "خرائط

نعتقد أن الخصوصیة حق أساسي من حقوق الإنسان، ولھذا السبب تم إنشاء تطبیق "خرائط ،Apple الخصوصیة ضمن التصمیم في شركة
Apple" بالكامل مع مراعاة الخصوصیة ضمن التصمیم في جوھره. ال یحتاج المستخدمون إلى تسجیل الدخول الستخدام "الخرائط"، والمیزات

ذات الطابع الشخصي، مثل السماح للمستخدمین بمعرفة وقت المغادرة حتى الموعد التالي، باستخدام البیانات الموجودة على أجھزتھم. قبل أن
نطلب الإذن للوصول إلى بیانات الموقع أثناء استخدامھ للتطبیق، وترتبط البیانات التي یجمعھا تطبیق ،Apple" یبدأ شخص ما باستخدام "خرائط

"الخرائط" أثناء استخدام شخص ما للتطبیق، مثل مصطلحات البحث، وتوجیھ التنقل، ومعلومات عن حركة المرور، بسلسلة من المع ّرفات
تقوم ھذه المعّرفات بإعادة تعیین نفسھا بانتظام حیث یتم استخدام التطبیق لضمان .Apple ID العشوائیة الفریدة التي ال یمكن ربطھا بـ

.الخصوصیة وأفضل تجربة ممكنة ولتحسین جودة تطبیق "الخرائط" وأدائھ بشكل عام
)LiDAR الصور، تكنولوجیا ،GPS عملیات مسح أرضیة حول العالم لجمع البیانات )آثار نظام Apple الغرض من جمع الصور تجري شركة

ودعم میزة انظر في الأنحاء. كما سنعید النظر بشكل دوري في بعض المواقع لجمع بیانات جدیدة في محاولة للحفاظ "Apple لتحسین"خرائط
.على خریطة حدیثة وعالیة الجودة

نحن ملتزمون بحمایة خصوصیتك أثناء إجراء عملیات المسح ھذه. على سبیل المثال، سنقوم بفرض رقابة على الوجوه ولوحات التراخیص على
الصور المنشورة في "انظر في الأنحاء". إذا كانت لدیك تعلیقات أو أسئلة حول ھذه العملیة، أو حقوق الخصوصیة الخاصة بك، أو كنت ترغب في

.طلب مراقبة الوجھ أو لوحة الترخیص أو منزلك، فیرجى التواصل معنا
فرق میدانیة" لجمع البیانات بغرض تحسین المنتج. ولتنفیذ ھذه المھمة، تستخدم" Apple من أجل االستمرار في تحسین تطبیق "الخرائط"، تنشر
والصور الثابتة ثنائیة الأبعاد GPS ستجمع مركبات "الخرائط" آثار نظام ."Apple أسطوالً من المركبات التي تحمل عالمة "خرائط Appleشركة

أی ًضا نفس النوع من البیانات في المناطق التي یتعذر الوصول إلیھا بواسطة المركبات التي Apple وقد تجمع شركة .LiDARوتكنولوجیا
."تستخدم أنظمة تجمیع محمولة أو "مخصصة للمشاة

بموقع الویب الخاص بجمع بیانات Apple بھدف إعالم الأفراد بمكان جمع البیانات، تحتفظ
كما  یقوم موقع الویب بإعالم الأفراد بكیفیة الإبالغ عن المخاوف أوhttp://maps.apple.com/imagecollection /.الخرائط

.االستعالمات. بالإضافة إلى ذلك، یتم التعامل مع أي طلبات یتم تلقیھا من خالل نموذج االتصال القیاسي الخاص بالخصوصیة بشكل فعال
البیانات المجمعة

التي یتم جمعھا ھي معلومات حول شبكات الطرق التي یمكن للسائقین الوصول إلیھا بشكل عام. GPS بیانات اقتفاء أثر نظام GPS آثار نظام
وھي حزمة من البیانات التي تحتوي على وجھة المركبة وخط العرض وخط الطول )الموقع( واالرتفاع، ،GPS إن معلومات اقتفاء أثر نظام

عبارة عن العناصر الأساسیة لتوفیر سالسل البیانات التي ستمكن تطبیق "الخرائط" من إنشاء تمثیل دقیق لشبكة الطرق والحفاظ علیھ. ومن
اللذین یقیسان الحركة والمسافة )DMI( ومؤشر قیاس المسافة )IMU( المستشعرات الأخرى التي تساعد بیانات التنقل وحدة قیاس الممانعة

المقطوعة، وتم وصفھما بتفصیل أكبر أدناه. یتم جمع البیانات من ھذه المصادر لتوفیر صورة دقیقة لكیفیة تحرك المركبة مع مرور الوقت.
.أي طریق یحمل عالمة "خاص" وأي جزء آخر من شبكة الطریق محدد على أنھ محظور "Apple ستتجنب مركبات "خرائط

 
الصور إن الصور الثابتة ثنائیة الأبعاد المستخدمة في إنتاج بیانات الخرائط ھي أداة فعالة للغایة تسمح لمحرري البیانات بإلحاق "سمات" أساسیة

:تتضمن أمثلة السمات، على سبیل المثال ال الحصر .GPS بمعلومات اقتفاء أثر نظام
عالمات التوقف • قیود االنعطاف )على سبیل المثال، ال یوجد انعطاف للیسار من الساعة 3 عص ًرا إلى 7 مسا ًء( • التقاطعات • عالمات •

المسارات • نطاقات العناوین • حدود السرعة
ھذه ھي كل التفاصیل التي تمكن قاعدة بیانات الخرائط من أن تصبح تمثیالً دقیقًا حقًا لشبكة الطرق، مما یمكن المستھلكین من االستمتاع
بتجربة تنقل موثوق بھا. وبدون ھذه السمات المرتبطة بشكل شبكة الطرق وموقعھا، یصبح توفیر عرض الخرائط والبحث والتوجیھ وتجارب

.التنقل التي تعود بالنفع على المستھلك أم ًرا بالغ الصعوبة
استشعار المدى وتحدیده من خالل الضوء(، تقنیة شائعة االستخدام من ِقبل صانعي الخرائط الرقمیة( LiDAR تعد تكنولوجیا LiDAR تكنولوجیا

في

ولكن بدالً من استخدام إشارات الرادیو الكتشاف الشكل والھیئة، فإنھا ،RADAR(( مختلف أنحاء المجال، وھي كذلك تقنیة موازیة للرادار
تستخدم ذبذبات من الضوء الكتشاف الشكل والھیئة. ولأغراض عملیة الجمع ھذه، تُستخدم لتحدید ارتفاع وعرض وعمق المباني والھیاكل الأخرى

:في LiDAR للتمثیل المتعدد الأبعاد. وتتمثل الوظائف الرئیسیة لتكنولوجیا
تعزیز وضع "السمات"، مقارنةً بوضع العناصر الأخرى. • إحضار مخطط تفصیلي تقریبي للشكل إلى العنصر الذي یتم اكتشافھ، لتأكید نوع •

.العنصر إذا كان غیر واضح. • توفیر أبعاد محددة للسمات الھامة مثل التقاطعات وتقاطعات المشاة
والتي یتم تعقبھا بالكامل، بما في ذلك عند تحمیل )SSD( الأمان یتم تخزین البیانات التي یتم جمعھا على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة

.في الوالیات المتحدة Apple البیانات التي یتم جمعھا على خوادم

في الوالیات المتحدة. یرجى Apple نقل البیانات دولیًا یتم نقل كل الصور والبیانات المرتبطة بھا بشكل آمن إلى مراكز البیانات التابعة لشركة

http://maps.apple.com/imagecollection%D9%83%D9%85%D8%A7


.التواصل معنالطرح أي أسئلة في ھذا الصدد
تقنیة طمس الصورة لضمان عدم إمكانیة التعرف على الوجوه أو Apple میزات الخصوصیة قبل نشر أي شكل من أشكال الصور، تستخدم

لوحات الترخیص في المنتج المنشور ولضمان حمایة خصوصیة الأفراد الذین یتم التقاط صورتھم دون مفر أثناء عملیة إعداد الخرائط. للحد من
كمیة البیانات التي ال مفر من جمعھا، یھدف توقیت الجمع إلى أن یتم إجراؤه في غیر أوقات الذروة عندما یكون ذلك ممكنًا )تجنب بعد ظھر یوم

.السبت في مراكز المدینة، على سبیل المثال(.وعالوة على ذلك، فإننا ال نشارك البیانات غیر المطمسة مع جھات خارجیة
عا ًما كامالً في إجراء اختبارات القیادة عبر الوالیات المتحدة وأوروبا Apple لأفضل تقنیة ممكنة لطمس الصورة، قضت Apple ولضمان تطبیق

في عام2015، حیث لم تنشر أیًا من الصور التي تم جمعھا أثناء ھذه الجوالت ولكنھا استخدمتھا بدال من ذلك
بعملیة ضمان وجودة، Apple مثل تقنیات طمس الصورة على عناصر مثل الوجوه ولوحات الترخیص. كما تحظى شركة Apple لتحسین تقنیة

اھتما ًما خا ًصا بالمناطق ذات Apple وكخطوة أخیرة، تولي .Apple آلیة ویدویة، في كل خطوة، لضمان تطویر المنتج وفقًا لمعاییر شركة
.الحساسیة الخاصة مثل دور العبادة والمستشفیات وغیرھا، قبل النشر

بمعالجة أي طلبات للحصول على صور غیر مطمسة أو حذفھا من ِقبل فرد ما عند تقدیم المعلومات Apple حقوق الخصوصیة یقوم فریق
.المناسبة المتعلقة بالموقع الذي یحتمل أن یتم جمع صورة فیھ، ویفضل أن یكون التوقیت ضمن إطار زمني مدتھ 15 دقیقة

في حالة النشر، یمكن للمستخدمین الراغبین في الإبالغ عن المخاوف المتعلقة بالصور استخدام میزة "الإبالغ عن مشكلة" ضمن تطبیق
الذین یرغبون في الإبالغ عن صورة مثیرة للقلق، سیتمكنون أی ًضا من استخدام Apple "الخرائط". بالنسبة للمستخدمین من غیر مستخدمي

ھذه على مواقع ویب تابعة لجھات خارجیة حیثما توفرت. وإذا لم یرغب أي شخص في متابعة أي من ھذه الخیارات، "Apple میزة "خرائط
متوف ًرا على نفس الأساس الذي یتوفر علیھ حالیًا. بالإضافة إلى Apple فسوف یظل عنوان البرید الإلكتروني لجھة االتصال الخاص بشركة

حول أي استفسارات وأسئلة متعلقة بالخصوصیة باستخدام رابط Apple الطرق الموضحة أعاله، ال یزال بإمكان الأفراد التواصل مع شركة
.التواصل معنا ھذا

االحتفاظ بالمعلومات ونحن ندرك أن المخاطر یمكن أن تنشأ عن االحتفاظ بالصور قبل نشرھا، ولدینا إجراءات قویة لحمایة تلك البیانات وتقیید
الوصول إلیھا.وفي ھذا الصدد، فإننا نقوم بطمس الصور في أقرب وقت ممكن. بالنسبة لمعظم البلدان، سیتم االحتفاظ بالصور التي تم جمعھا

.بدون طمس لمدة 12 شھ ًرا من تاریخ النشر، أو لمدة 3 سنوات من تاریخ جمع الصور إذا لم یكن المقصود نشر الصور


