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�آيتونز  متجر  عببر  متببت  �ببر�ء  عملية  �ساعدت   
موقع  موؤ�س�س  على  �لقب�س  �إلقاء  يف   iTunes
 ،Kickass Torrents ملفات �لتورنت �ل�سهري
�أكرث مو�قع تبادل �مللفات غري  �أحد  و�لذي يعتر 
و�سلمت  �لإنرتنت.  �سبكة  على  �سعبية  �لقانونية 
�سلطات  �إىل  بياناته  بببوك  وفي�س  �آبببل  �ركتا 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لقانون  �إنفاذ 
�لبالغ  �ل�ساب  مع  �لتحقيق  عملية  يف  للم�ساعدة 
موؤ�س�س  بانه  ُيعتقد  و�لببذي  عاما   30 �لعمر  من 
 .Artem Vaulin بولني  �رتيم  �ملوقع  هببذ� 
وكانت �ل�سلطات �لبولندية قد قامت يوم �لأربعاء 
باإلقاء �لقب�س على �ل�ساب �لأوكر�ين �لأ�سل، وقد 
�سبعة  على  �لأمريكية  �ل�سلطات  لحقا  ��ستولت 
عن  و�أوقفتها  للموقع  تابعة  نطاقات  �أ�سماء 
�لعمل. ويتهم موقع Kickass Torrents بانه 
�ساعد على ترويج �لقر�سنة �لرقمية ل�سنو�ت عدة، 
�لعامل  �أنحاء  جميع  من  حكومات  عدة  وحاولت 

تفا�سيل  وتو�سح  ف�سلت.  �نها  �إل  �ملوقع  �إغالق 
�لدعوى �جلنائية �ملوؤلفة من 48 �سفحة باأن ق�سم 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لد�خلي  �لأمببن 

معلومات  �لبببببد�يببة  يف  �كببتبب�ببسببف 
تتبع  خالل  من  بولني  �رتيم  حول 
بي  �آي  �لإنرتنت  برتوكول  عناوين 

��سماء  ل�ست�سافة  �مل�ستخدمة   IP
 Kickass موقع  نطاقات 

ووجهت   .Torrents
�أنظار  �ملعلومات  تلك 
�ركة  �إىل  �ملببحببقببقببني 

تزويد خدمات �إنرتنت كندية، 
عن  خببو�دمببهببا  ك�سفت  و�لببتببي 

مبا  عببدة،  وملفات  بيانات 
�لريد  ر�سائل  ذلببك  يف 

ومعلومات  �لإلكرتوين 
م�سغلي  عن  �مل�ستخدم 

 Kickass مبببوقبببع 
لحظ  كما   .Torrents

ح�ساب  با�ستخد�م  بولني  �رتيم  قيام  �ملحققون 
يتبع   "tirm@me.com" �إلببكببرتوين  بببريببد 
�آبل، ومت ��ستخد�م �حل�ساب للقيام بعملية  ل�ركة 
و�نه  بي،  �آي  عنو�ين  عر  �آيتونز  متجر  من  �ر�ء 
جرى ��ستخد�م تلك �لعناوين للو�سول �إىل ح�ساب 
 .Kickass Torrents في�س بوك يروج ملوقع
�خلا�س  �لإلببكببرتوين  �لببريببد  ح�ساب  وت�سمن 
ل�ركة  و�لتابع  بولني  بارتيم 
�لر�سائل  ع�ر�ت  على  �آبل 
تبادل  موقع  تذكر  �لتي 
ذلك  يف  مبا  �مللفات، 
عمل  تخ�س  ر�سائل 
و�سيانته.  �ملببوقببع 
وذكببببببرت �لبب�ببسببكببوى 
بتتبع  �ملحققني  قيام 
بولني  �رتببيببم  عناوين 
�نها  �إل  �أوكببر�نببيببا،  يف 
�لقب�س  مت  كيف  تذكر  مل 
�لقب�س  مت  وملببباذ�  عليه، 

�إىل  بولني  �رتيم  توجه  وملبباذ�  بولند�،  يف  عليه 
من  �ملتحدة  �لببوليببات  حكومة  وطلبت  هببنبباك. 
لها،  بولني  �رتببيببم  ت�سليم  �لبولندية  �ل�سلطات 
�لتعدي  �لتهم منها تهمة  �لعديد من  �إليه  ووجهت 
غ�سيل  بعمليات  و�لقيام  �ملوؤلفني  حقوق  على 
يف  وهمية  �ركة  بولني  �رتببيببم  و�أنبب�ببسبباأ  �أمبببو�ل. 
�أوكر�نيا تدعى Cryptoneat، و�قت�رت مهام 
 Kickass موقع  ت�سغيل  على  �ل�ركة  موظفي 
تبادل  موقع  و�إد�رة  �ري،  ب�سكل   Torrents
�ملببلببفببات. وقبببد عببمببل �ملببحببقببقببون عببلببى حتديد 
 Kickass مبوقع  �ملرتبطني  �لآخرين  �لأفببر�د 
يف  تظهر  مل  �أ�سمائهم  �أن  �إل   ،Torrents
�إىل  و�آبببل  بوك  في�س  و�أ�سارت  �ملقدمة،  �ل�سكوى 
�لتحقيقات  هذه  يف  بامل�ساعدة  قيامهم  �إمكانية 

�أي�سا.
ت�سليمهم  باإمكانية  �ل�ركتني  كببال  و�ببرحببت 
�ملرتبطني  بالأفر�د  �خلا�سة  �مل�ستخدم  لبيانات 
�ن  طاملا  �لقانون  �إنفاذ  �سلطات  �إىل  باملوقع 

�لطلب يتما�سى مع �لقانون.

 تطلق تحديثا جديدا لبرنامج
لنظام التشغيل ماك

تحث شركة آبل على عدم اإلفراج عن 
تكنولوجيا تشويش كاميرات الهواتف

تكمل أولى رحالتها االختبارية 
واسعة النطاق

موقع Kickass Torrents بعد 
إلقاء القبض على مؤسسه

�أطلقببت �ركة مايكرو�سببوفت بالأم�ببس حتديثا جديببد� لتطبيق كتابببة �ملالحظات 
خا�سببتها �مل�سببمى "ون نوت" OneNote لنظام �لت�سببغيل مبباك Mac، وميكن 
�لآن �لر�سببم د�خببل �لتطبيق با�سببتخد�م قدر�ت �لتحبري، وهي ميزة موجودة �سببمن 
ن�سببخة �لرنامج �خلا�سة باأجهزة ويندوز و�آيباد و�أندرويد. و�أو�سح �سكوت �سابريو 
مدير ت�سببويق منتجببات OneNote يف تدوينة ن�رها �إمكانية قيام �مل�سببتخدم 
�لآن بالكتابة و�لر�سببم و�إبر�ز ما يرغب به بو��سطة �لأدو�ت �ملوجودة �سمن عالمة 
تبويب �لر�سببم �جلديببدة، وذلك با�سببتخد�م �لفبباأرة �أو لوحة �لتتبع "تببر�ك باد".كما 
ميكببن �أي�سببا ��سببتخد�م �أجهزة �لطببرف �لثالث مثل جهاز �لر�سببم �للوحي �أو �سا�سببة 
�لر�سببم �لتي ت�سببتخدم �لقلم �لإلكرتوين للكتابة �أو �لر�سم �أو حمي ما هو موجود على 

�ل�سا�سة ب�سكل ي�سابه �لطريقة �مل�ستخدمة مع �لقلم و�لورقة �لتقليدية.

وقببع �أكببرث من 15 �ألف �سببخ�س على عري�سببة موجهة �إىل �ركببة �آبل تطالبها 
بعدم ن�ر �لتكنولوجيا �لتي من �سبباأنها �أن ت�سببمح لأطر�ف �أخرى مثل �ل�رطة 
��سببتخد�مها لتعطيببل كامببري�ت �لهو�تببف �ملحمولة عببن بعد �مل�سببتعملة حتت 
ظببروف معينببة. وياأتي ذلك بعد ح�سببول �ركببة �آبل يف �سببهر يونيو/حزير�ن 
�ملا�سببي على بر�ءة �خرت�ع لهذه �لتقنية �لتي ت�سببتعمل �لأ�سببعة حتت �حلمر�ء 
لتعطيببل كامببري�ت �لهو�تف عن بعببد، وذلك على �لرغم من �أن ح�سببول �ل�ركة 
علببى بر�ءة �لخببرت�ع ل يعني بال�رورة قيامها با�سببتخد�م تلك �لتكنولوجيا 
يف �أجهزتهببا �لقادمة. و�أظهر �ملوقعني على �لعري�سببة قلقهم �لبالغ حيال تلك 
�لتكنولوجيببا، و�لتببي تبدو م�سببممة ملنع �لنا�س من ت�سببجيل وت�سببوير �ملو�د 

�ملحمية بحقوق �لطبع و�لن�ر.

 �أعلنببت �ركببة في�س بببوك �ليببوم عن �إكمببال طائرتها بببدون طيببار �لعاملة 
بالطاقة �ل�سم�سببية و�مُل�سببماة “�أكيال” Aquila لأوىل رحالتها �لختبارية 
�لتجريبية و��سعة �لنطاق. وكانت �ل�سبكة �لإجتماعية قد ك�سفت قبل عام عن 
تفا�سببيل خططها ل�ستخد�م �لطائر�ت بدون طيار لي�سال خدمات �لإنرتنت 
�إىل ما ُيقدر بعدد 4 مليار �سببخ�س حول �لعامل. وُت�سببري �لتفا�سببيل �إىل قيام 
�لطائببرة باإكمببال �ختبارهببا �لأول �لوظيفببي ُمنخف�ببس �لرتفبباع، وعملببت 
�لطائرة على �لطري�ن يف �جلو لأكرث من 90 دقيقة، وُتعتر هذه �مُلدة �لزمنية 
�أطول بثالث مر�ت من �لفرتة �لتي كانت ُمقررة يف �لأ�سببل. و�أ�سارت �ل�ركة 
�إىل �نهببا قببد حتققت مببن �لأد�ء يف �لديناميكا �لهو�ئيببة و�لبطاريات و�أنظمة 

�لتحكم وتدريب �لطاقم،

توقببف موقببع ملفببات �لتورنببت Kickass Torrents �ملعببروف �أي�سببا با�سببم 
Kickass �أو KAT عن �لعمل، ورغم �إمكانية �لو�سول للموقع عر بع�س عناوينه 
�مُلختلفببة مثببل http://kat.cr/ وhttps://kat.cr، �إل �نببه ل مُيكببن حتميببل 

�مللفات منه يف ُمعظم �حلالت.
وياأتي توقف �ملوقع عن �لعمل بعد مرور فرتة ق�سرية على �عتقال �ل�سلطات لل�ساب 
�لبالببغ من �لعمببر 30 عاما �رتيببم بولببني Artem Vaulin، و�لببذي ُيعتقد بانه 

موؤ�س�س �ملوقع.
وت�سببعى حكومة �لوليات �ملتحدة لت�سببلم �ل�سبباب �لأوكر�ين �لأ�سببل �لذي �عتقل يف 
بولنببد�، وقد وُجهببت �إليه �لعديد من �لتهببم مثل تهمة �رتكاب �أفعببال جنائية تخ�س 

�لتعدي على حقوق �ملوؤلفني، وتهمة غ�سيل �أمو�ل.

للحصول على فدية مالية

أدوات للتخلص من نوعين من أنواع برمجيات تشفير الملفات

بحسب تقارير جديدة

تراجع شحنات الساعة الذكية للمرة األولى خالل العام

 Kickass Torrents كيف ساعدت شركتا آبل وفيس بوك على إيقاف موقع

بمزايا منوعة

تطبيق الستكشاف ألعاب الفيديو الجديدة

يتوفر بحلول نوفمبر

أول رباط ذكي يضيء باالعتماد على مزاج المستخدم

سنودن يطور غطاء لهواتف آي فون يحميها من 
تجسس الحكومات

�أ�سببدرت جمموعة من �لباحثني �لعاملني يف جمال �لأمن هذ� �لأ�سبببوع �أدو�ت 
ميكنهببا �أن ت�سبباعد �مل�سببتخدمني علببى ��سببتعادة ملفاتهببم �مل�سببفرة مببن قبل 
نوعببني من �أنو�ع �لرجميات �لتي تقوم بت�سببفري �مللفات للح�سببول على فدية 
 PowerWare وتعببرف برجمية  ."PowerWareو Bart" مالية همببا
�ي�سببا با�سببم PoshCoder، وظهببرت لأول مرة يف مار�ببس)�آذ�ر(، عندما مت 
��سببتخد�مها يف هجمببات �سببد موؤ�س�سببات �لرعاية �ل�سببحية، وتعمببل برجمية 
 ،Windows Powerhell سمن بيئة ويندوز باور�سيل� PowerWare
وهي بيئة برجمية موجودة �سمن �أنظمة مايكرو�سوفت م�سممة لأمتتة �لنظام 
و�إد�رة تطبيببق �ملهام.ووجد �لباحثببون �لعاملون يف �ركة بالببو �ألتو �لأمنية 
موؤخر� ن�سخة جديدة من هذه �لرجمية تقوم بتقليد طريقة عمل برجمية �لفدية 
�ملتطورة و�ملنت�رة على نطاق و��سببع �مل�سببماة Locky.وت�ستخدم �لرجمية 
�ملكت�سببفة حديثا �لالحقببة locky لإظهببار �مللفات �مل�سببفرة، وتقوم بعر�س 
نف�ببس �ملالحظببة �مل�سببتخدمة مببن قبببل برجميببة �لفديببة Locky �حلقيقيببة.
تقليببد  علببى   PowerWare،PoshCoder برجميببة  م�سببممو  ويعمببل 
برجميببات �لت�سببفري مقابببل �لفديببة �مل�سببهورة، حيث عمببدو� �سببابقا �إىل تقليد 
برجميات CryptoWall وTeslaCrypt، وذلك يف حماولة منهم لإقناع 
�مل�ستخدمني بعدم وجود فر�سة ل�ستعادة �مللفات بدون �لقيام بعملية �لدفع.

وت�سببتخدم برجميببة PowerWare خو�رزمية �لت�سببفري AES-128، مما 
�سببمح للباحثببني يف �ركة بالو �ألتببو باإمكانية خلق �أد�ة لفك �لت�سببفري ميكنها 

�لعمل مع هذه �لنوعية من �لرجميات.

 �أ�سارت �ركة �أبحاث �ل�سوق �آي دي �سي IDC يف تقرير جديد ن�رته 
�إىل تعر�س �سوق �ل�ساعات �لذكية لأول تر�جع، ويعود ذلك �لرت�جع �إىل 

�نخفا�س مبيعات �ساعة �ركة �آبل �لذكية.
من   2016 عام  من  �لثاين  �لربع  خالل  �مُل�سنعة  �ل�ركات  ومتكنت 
�سحن 3.5 مليون �ساعة ذكية يف جميع �أنحاء �لعامل، و�نخف�س عدد 
مما  مليون،   3.5 �إىل  مليون   5.1 من   2015 بعام  ُمقارنة  �لوحد�ت 

�سكل �نخفا�سا بن�سبة 32 % عن نف�س �لربع للعام �ل�سابق.
وتعتر �ل�ساعات �لذكية فئة فرعية من �سوق �لأجهزة �لقابلة لالرتد�ء، 
ومل ُي�ر �لتقرير �إىل نتائج �لرباطات �لذكية للتبع �للياقة �مُل�سنعة من 

قبل �لعديد من �ل�ركات مثل فيتبيت.
على  وذلك  ُمنازع،  بدون  �ل�سد�رة  على  �آبل  �ركة  وحافظت 

�لرغم من �لرت�جع يف �ملبيعات �لذي و�جهته يف �لربع �لثاين 
�إ�سد�رها  بعد  تتح�سن  قد  نتائجها  �ن  �إل   ،2016 عام  من 

.Watch OS 2.0 لنظام
ويو�سح �جلدول �لبياين �نخفا�س ح�سة �آبل �ل�سوقية بن�سبة 

من  مئوية  نقطة  �إىل 25   %  72
وقيامها   ،% ب�سحن 47 

مليون   1.6
�بببببسببببباعبببببة 
ُمببببقببببارنببببة 
 3.6 ببببعبببدد 
مبببلبببيبببون يف 
�لثاين  �لربع 
مبببببببن عبببببام 

.2015
�كت�سبت  بينما 

�سام�سونغ  �ركة 
مببئببويببة،  نببقبباط   9

 7 ن�سبة  من  و�رتفعت 
وذلببك   ،%  16 �ىل   %

ب�سحن  قببيببامببهببا  بف�سل 
��سافية  �ساعة  �ألببف   200

�سحناتها  �أرقام  مع  بامُلقارنة 

للربع �لثاين من �لعام �ملا�سي.
ن�سبة  �رتفعت من  نقاط مئوية، حيث   6 لينوفو على  وح�سلت �ركة 
�إ�سافية  �ساعة  �ألف   100 ب�سحن  قيامها  بعد  وذلك   ،%  9 % �إىل   3
�أهلها  مما  �ملا�سي،  �لعام  من  �لفرتة  لنف�س  �سحناتها  بعدد  ُمقارنة 

للح�سول على �ملركز �لثالث.
و�كت�سبت �ركة �إل جي 4 نقاط مئوية، و�رتفعت من ن�سبة 4 % �إىل 
8 %، ويعود ذكل �أي�سا �إىل قيامها ب�سحن 100 �ألف �ساعة ��سافية، 

لتح�سل على �ملركز �لر�بع.
فئة  �أجهزتها  ت�ستهدف  �لتي   Garmin جارمني  �ركة  وح�سلت 
�لريا�سيني على 2 نقطة مئوية، و�رتفعت من ن�سبة 2 % �إىل ن�سبة 4 
%، وذلك على �لرغم من عدم قيامها ب�سحن 
كميات �إ�سافية بامُلقارنة مع �سحناتها يف 

نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�سي.

مبتابعة  وترغب  �لفيديو  �ألعاب  حمبي  من  كنت  �إن 
فرمبا  �جلديدة،  �لألعاب  كاإ�سد�ر�ت  �لتطور�ت  �آخر 
يوفر  �لببذي   Gaming7 تطبيق  جتربة  بك  يجدر 
للم�ستخدمني جتربة مميزة ل�ستك�ساف وتتبع �ألعاب 
للم�ستخدمني  يوفر  �لتطبيق  فبباإن  بد�ية  �لفيديو. 
باألعاب  �ملتعلقة  �ليومية  �لأخبببببار  من  جمموعة 
�أو  �ملنتظرة  بالألعاب  �ملتعلقة  كالأخبار  �لفيديو 
�أخبار �ركات �لألعاب وغريها، مع متيزه بت�سميم 
�أنيق يدعم �لثيم �لأبي�س و�لأ�سود. كما يوفر �لتطبيق 
مثل  �ملن�سة،  بح�سب  �لألببعبباب  باإ�سد�ر�ت  قائمة 
 4 �ستي�سن  بببالي  من�سة  على  �لألببعبباب  �إ�ببسببد�ر�ت 
معينة  لعبة  تتبع  �إمكانية  مع  ون  بوك�س  �إك�س  �أو 

و�حل�سول على حتديثات حولها �أول باأول.
ويتيح �لتطبيق �إمكانية �لبحث عن �لألعاب �ملف�سلة 
ت�ساعد  �لتي  �لبحث  فالتر  من  للعديد  توفريه  مع 
ب�رعة  �ملف�سلة  �ألعابه  �إىل  �لو�سول  على  �لالعب 
من  �لعديد  مطالعة  للم�ستخدم  ومُيكن  و�سهولة. 
�للعبة،  من  �سور  مثل  معينة  لعبة  حول  �لتفا�سيل 
حولها،  خمت�رة  نبذة  �للعبة،  مببن  فيديوهات 
�للعبة،  حجم  باللعبة،  �خلا�سة  �لنقدية  �ملر�جعات 

تقييم �للعبة وغريها من �ملعلومات.
جمانا  متوفر   Gaming7 تطبيق  فبباإن  �أخبببري�، 
وياأتي  �أحدث  �أو   9 �إ�سد�ر   iOS نظام  مل�ستخدمي 

بحجم 15.3 ميغابايت.

 �أطلقببت �ركببة Gemio حملببة متويببل جماعببي 
على موقع "كيك �سببتارتر" Kickstarter جلمع 
�لأمببو�ل من �أجل ربطاها للمع�سببم و�لكتف �جلديد 
�لذي ي�سببتجيب وفق تاأثري�ت �سببوئية خمتلفة، مع 
عنببو�ن �حلملببة "�أول رببباط ذكببي ي�سببيء ليلتك". 
وميكببن لرباط Gemio �لذكي �ل�سببتجابة حلالة 
�مل�سببتخدم �ملز�جيببة، كمببا ميكنببه �لعتمبباد على 
�سببوت وحركببة �مل�سببتخدم مببن �أجببل تغببري لونه، 
وي�سببتخدم طريقة �ل�سببحن �لال�سببلكية مع �متالكه 
لزوجني من �لبطاريات، �إىل جانب �إر�سببال �إ�سار�ت 
�سببوئية، و�لتو��سببل مع �لأ�سببدقاء، ومت ت�سميمه 

ليتما�سى مع ��سلوب �مل�ستخدم �ل�سخ�سي.
�لألببو�ن  ماليببني   Gemio رببباط  وي�سببتخدم 
�ل�سببوئية ويدعببم �لهتببز�ز و�ملوؤثببر�ت �خلا�سببة 

لالت�سببال بالأ�سببدقاء يف �حلياة �حلقيقية، ويقدم 
م�ستوى جديد من حيث �لأ�سلوب و�لتفاعل، وتر�سل 
�لإ�سار�ت �ل�سوئية ر�سببائل ب�سيطة مثل: "قابلني" 
�أو "دعونببا نخببرج من هنا" �أو "�أنببا يف طريقي" �أو 

�أفكر بك". "�أنا 
وميتلببك رببباط Gemio �أجهزة ��ست�سببعار للقرب 
و�ل�سوء و�حلركة و�ل�سوت، وي�ستخدم �أحدث تقنية 
لالت�سال بالهاتف عر �لبلوتوث منخف�س �لطاقة، 
كمببا ميكببن ��سببتخد�م جهبباز �ل�ست�سببعار بالقببرب 
لكت�سبباف وجود �سديق قريب. وي�سببتخدم �لرباط 
لوحببة مبتكببرة من �أ�سببو�ء LED خللببق �ملاليني 
من �لألو�ن و�لأمناط و�لتاأثري�ت �لفريدة من نوعها 
لأي حالة بحيث تعك�س مز�ج �مل�سببتخدم وتتما�سى 
مببع لبا�سببه �أو مببا ي�سببمعه مببن مو�سببيقى. وميكن 

�لتحكببم بتلك �لألببو�ن و�لأمناط مببن �لتاأثري�ت من 
 MyGemio خببالل تطبيببق �لهاتببف �ملحمببول
�ملتوفببر لأنظمة �أندرويد و�أي �أو �إ�ببس iOS، �أو عن 
طريببق �حلركة �أو �ملو�سببيقى �أو �للم�س، كما ي�سببمح 
�لتطبيببق بتعيني �ألو�ن حمددة لكل �سببديق. ويتيح 
�لتطبيببق للم�سببتخدم �إمكانيببة �لن�سببمام لقنببو�ت 
�لفنانني و�لفرق �ملف�سلة، بحيث يح�سل �مل�ستخدم 
على �إ�سببار�ت �سببوئية عند فوز فريقه �ملف�سل، مع 
�إمكانيببة تغيببري �ملظهببر �خلارجببي للرببباط لتغري 
�حلالببة و�لنظرة. ويبد�أ �سببعر �لرباط من 49 دولر� 
�أمريكيببا، بينمببا يبببد�أ �سببعر �لأ�رطة �خلا�سببة به 
�لقابلة للتبديل من 12 دولر� �أمريكيا، ومن �ملقرر 
�أن يبد�أ �سببحن �ملنتج بحلول �سببهر نوفمر )ت�رين 

�لثاين( �لقادم.

 �أعلن كا�سببف �أ�ر�ر وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية �إدو�رد �سببنودن مع �لقر�سببان 
�لإلكببرتوين �أنببدرو "بوين" هو�نغ �ليببوم �خلمي�س عن تطوير جهاز جديد مل�سبباعدة 

م�ستخدمي هو�تف �آي فون على معرفة ما �إذ� كان هناك من يتج�س�س عليهم.
و�أو�سببح �سببنودن، �ملتعاقد �ل�سابق مع �لوكالة و�لذي ك�سببف يف �لعام 2013 عن 
بر�مج �رية لها للتج�سبب�س على م�سببتخدمي �لإنرتنت حول �لعامل، �أن �جلهاز �لذي 
ي�سبببه �أغطية هو�تف �آي فون، يعدل على �لهاتف لي�سببمح للم�ستخدم مبر�قبة ما �إذ� 

كان هناك �أن�سطة ر�ديوية من �لهاتف.
ويجببادل �سببنودن، �لذي يعي�س حاليا يف رو�سببيا كالجئ �سيا�سببي، ببباأن مثل هذه 
�لأجهببزة �روريببة للم�سببتخدمني، نظببر� لكون �لطببرق �لتقليديببة يف �حلماية مثل 
تفعيببل و�سببع �لطري�ن �أو �غالق �لهاتف متاما لي�سببت �آمنة مبببا يكفي عندما يكون 

�لذي يتج�س�س عليهم حكومات.
ببمم جهبباز �سببنودن وهببو�جن ليكببون خيببار� لالإعالميببني و�ل�سببحفيني �لذين  و�سُ
ي�سببافرون �إىل �ملناطق �لتي ُت�ستخدم فيها �أ�ساليب قر�سنة عالية �مل�ستوى، وحيث 
ميكن للحكومات �أن ت�سببتغل �لثغر�ت خلد�عهم وجعلهببم يظنون �أن هو�تفهم مغلقة 

متاما يف حني �أنها تر�سد �ملحادثات �خلا�سة بهم ومو�قعهم.
وياأمببل �سببنودن وهو�نببغ يف �أن جهازهببم �سببيوفر �لأمببن لل�سببحفيني يف �ملو�قع 
�خلطرة جد� من خالل منع ر�سد �أو تتبع �لهو�تف، و�سمان منع �لإر�سال �لر�ديوي 

من هو�تف �ل�سحفيني نهائيا مع �لقدرة على ��ستخد�مها.

توقفAquilaعريضةمايكروسوفت
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