
 Degoo تطبيق
اإن كنت تعاين من نق�ص ال�سعة التخزينية يف هاتفك وترغب باال�ستفادة 
م��ن خدمة تخزين �س��حابية مميزة لتخزين امللف��ات والوثائق وغريها، 
ف��اإن خدم��ة Degoo ال�س��حابية توفر لك ح��ًا فعااًل مل�س��كلتك، حيث 
كن��ك اال�س��تفادة م��ن 100 جيجاباي��ت ك�س��عة تخزي��ن جمانية عند  يمُ
ا�س��تخدام تطبي��ق Degoo على نظ��ام اأندرويد. مع العل��م اأن التطبيق 
كنك��م تنزيل��ه بحجم 7.2  متوف��ر جمان��ًا عل��ى متجر جوج��ل باي ويمُ

ميجابايت.
Aviary تطبيق

عت��ر تطبيق Aviary اأحد اأ�سهر واأف�سل تطبيقات حترير ال�سور على  يمُ
متج��ر جوج��ل ب��اي، التطبيق ح�سل ه��ذا االأ�سبوع عل��ى حتديث جديد 

املزايا والتح�سينات من بينها اإ�سافة جل��ب مع��ه جمموع��ة م��ن 
خط��وط  عل��ى جمموع��ة  للكتاب��ة  ممي��زة 

باالإ�ساف��ة  اإمكاني��ة ال�س��ور،  اإىل 
عل��ى ا�ستن�ساخ التعديات 
�س��ورة معينة عند 
للمجتمع  ت�سفحك 
اخلا�ص بالتطبيق.
FAST تطبيق

�رشك��ة  اأطلق��ت 
Net f  نتفليك�ص

االأ�سب��وع  ه��ذا   lix
اخلا���ص  التطبي��ق 
بخدمة قيا�ص �رشعة 

االإنرتن��ت  ات�س��ال 
Fast. له��ا  التابع��ة 
com عل��ى الهواتف 
ك��ن  ويمُ الذكي��ة. 
نظ��ام  مل�ستخدم��ي 
قيا���ص  اأندروي��د 
االإنرتن��ت  �رشع��ة 
عل��ى اأجهزته��م م��ن 
خال تنزيل التطبيق 
ال��ذي يت��از بواجهة 
وال  للغاي��ة  ب�سيط��ة 

 615 حجمه  يتج��اوز 

كيلوبايت.
Inbox تطبيق

ح�سل تطبي��ق Inbox الإدارة الريد االإلكرتوين على حتديث جديد هذا 
 Google و Trello االأ�سب��وع جل��ب معه مي��زة التكامل م��ع خدم��ة

.GitHub Drive و 
Pocket Plays تطبيق

عت��ر تطبي��ق Pocket Plays اأح��د اأف�سل البدائ��ل اجلديدة لتطبيق  يمُ
تويت���ص Twitch الر�سمي على نظام اأندروي��د. ويوفر التطبيق جتربة 
�سل�سل��ة وممي��زة للغاي��ة مل�ساهدة الب��ث املرئي عر خدم��ة تويت�ص مع 
متي��زه بواجهة ا�ستخدام اأنيق��ة ومرنة وم�سممة عل��ى هيئة البطاقات. 
وم��ن خال التطبيق �سيكون بو�سعك اال�ستمت��اع مبجموعة من امليزات 
الرائع��ة م��ن بينه��ا الو�س��ع الليلي، موؤق��ت للن��وم، ال�سم��ات واإمكانية 
تخ�سي���ص املظه��ر. ويدع��م التطبيق، اخلايل م��ن االإعان��ات، اإمكانية 
البحث ع��ن الفيديوهات والقن��وات واالألعاب والدرد�س��ة اأثناء م�ساهدة 
البث باالإ�سافة اإىل احل�سول على االإ�سعارات 
كن التحكم به��ا بح�سب رغبة  والت��ي يمُ

امل�ستخدم.
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اأ�سخا�ص  ثمانية  ا�ستعاد  مفاجئة،  نتيجة  يف 
م�سابني بال�سلل بع�سا من قدرتهم على االإح�سا�ص 
لرنامج  عام  لنحو  خ�سوعهم  بعد  وذلك  واحلركة، 
هياكل  داخ��ل  امل�سي  تعليمهم  اإىل  يهدف  تدريبي 
خارجية اآلية. ويعتقد باحثون اأن العاج يعيد اإحياء 
االإ�سابة  من  جنت  التي  االأع�ساب  يف  املخ  حتكم 

بال�سلل يف العمود الفقري.
باولو  �ساو  يف  املخترات  باأحد  الدرا�سة  واأجريت 
من  نيكوليلي�ص  ميغول  الدكتور  بقيادة  بالرازيل، 

جامعة ديوك االأمريكية.
�ساينتفيك  دوري���ة  يف  ال��درا���س��ة  نتائج  ون�����رشت 

ريبورت�ص.
بني  تراوحت  لفرتة  الثمانية  االأ�سخا�ص  واأمُ�سيب 
اإعادة  برنامج  يف  م�ساركتهم  قبل  عاما  و13   3
التاأهيل. وتعد حاالت ال�سلل املزمنة مثل هذه االأ�سد 

مقاومة للعاج.

كامل  ب�رشر  اإ�سابتك  تبنينّ  "اإذا  نيكوليلي�ص  وقال 
احتمال  فاإن  �سهرا،   18 بعد  حت�سن  عليك  يطراأ  ومل 
من  اأق��ل  ال�سعور  اأو  احلركة  على  القدرة  ا�ستعادة 
م�ستوى ال�رشر ينخف�ص اإىل �سفر". لكن حني اأجرى 
ثاثة  كل  ع�سبية،  اختبارات  وفريقه  نيكوليلي�ص 
يف  حت�سنا  ر�سدوا  التدريب،  من  عام  خال  �سهور 
اإح�سا�سهم  وكذلك  ع�ساتهم،  يف  املر�سى  حتكم 
باللم�ص. كما �سهد املر�سى حت�سنا ملحوظا يف حالة 
االأح�ساء، وهو ما ظهر يف �سورة حت�سن يف وظائف 

االإخراج واملثانة، التي تعد حيوية بالن�سبة لهم.
وباالإ�سافة اإىل اال�ستخدام املكثف جلهاز ال يخرتق 
اجل�سد، �سمل برنامج التدريب كذلك توظيف ا�سلوبني 
معروفني من ا�ساليب العاج الطبيعي يقومان على 

امل�سي مب�ساعدة هيكل.
ومل يتوقع الباحثون اأن تتح�سن حالة املر�سى على 
هذا النحو، اإذ كان هدفهم مع بداية الدرا�سة اختبار 
مدى قدرة امل�سابني بال�سلل على تعلم امل�سي مرة 
اأخرى مب�ساعدة هيكل خارجي يتم التحكم فيه من 

خال املخ.

عاما  ك��ان  التدريب  ه��ذا  اأن  نيكوليلي�ص  وي��رى 
الع�سبية  الوظائف  املفاجئ يف  التقدم  اأ�سا�سيا يف 

لدى املر�سى.
وقال "من الناحية الفعلية، األغى مخ واحد من هوؤالء 
املر�سى فكرة وجود �ساقني. اأنت م�سلول، ال يتحرك، 

و)بالتايل( ال�ساقان ال تبعثان اإ�سارات ارتدادية".
واأ�ساف "با�ستخدام مخ اآيل و�سيط يف بيئة واقعية، 
راأينا اأن هذا املفهوم قد بداأ يظهر من جديد على نحو 

تدريجي يف املخ".
ويف البداية، كان الفريق ينوي ا�ستخدام هذه التقنية 
�سهرا   12 خال  لكن  االآلية،  ال�سيقان  يف  للتحكم 
ال�رشيرية  النتائج  يف  الكبري  التح�سن  هذا  �ساهدوا 
االأ�سا�سية، لدرجة اأن ت�سخي�ص حالة اأربعة من بني 
�سفلي  �سلل  حالة  لي�سبح  تغري  الثمانية  املر�سى 

جزئي.
من  فقط  ين�ساأ  مل  التح�سن  اأن  نيكوليلي�ص  ويعتقد 
واإمن��ا  ال�ساقني،  يف  للتحكم  امل��خ  جمهود  ت��زاي��د 
القليلة  االأع�ساب  ات�ساالت  تن�سيط  اإعادة  اأي�سا من 

الناجية من االإ�سابة يف العمود الفقري للمري�ص.

وعندما تبداأ هذه االألياف القليلة يف اإر�سال ر�سائل 
مرة اأخرى، يتوقع نيكوليلي�ص اأن يحدث بع�ص النمو 

لاأع�ساب مرة اأخرى.
منذ  م�ستمر،  التح�سن  هذا  اأن  نيكوليلي�ص  واأ�ساف 
يعود  والذي  �سهرا،   12 دام  الذي  التدريب  برنامج 

لعام 2014. لكن النتائج االأحدث مل تن�رش بعد.
اإعادة  جمال  يف  خراء  قال  الدرا�سة،  على  وتعليقا 
اأي جزء  الوا�سح  اإن من غري  الفقري  العمود  تاأهيل 
يف الرنامج التدريبي هو امل�سوؤول عن عن التح�سن. 
مثرية  التعايف  درج��ة  اأن  اإىل  اأ���س��اروا  اأن��ه��م  غ��ري 
لاإعجاب مقارنة بعدة ا�سرتاتيجيات اأخرى الإعادة 

التاأهيل.
معهد  من  بيكون،  مارك  الدكتور  اأعرب  جهته،  من 
اعتقاده  عن  بريطانيا،  يف  الفقري  العمود  اأبحاث 
ال�سعب  من  اأن  على  �سدد  لكننّه  واعدة،  النتائج  باأن 

تف�سري نتائج الدرا�سة.
كامريدج  مركز  من  فو�سيت،  جيم�ص  الدكتور  اأما 
الدرا�سة  اإن  الإعادة تاأهيل املخ يف بريطانيا، فقال 

جديرة باالهتمام واإنها "خطوة مهمة لاأمام"

تعلن موعد اعتماد خدمة 
دردشة الفيديو

تتخطى سياسة فيس بوك إليقاف 
برامج حجب اإلعالنات

ترقص بتناغم وتحطم 
رقما قياسيا

موضة قديمة في كوريا 
الجنوبية

م��ر عامان منذ ا�س��رتت ال�رشكة العماقة في�سبوك التطبي��ق االأ�رشع منوا يف العامل 
"وات���ص اآب"، وم��ن وقتها يحاول العم��اق االأمريكي تقدمي اجلديد الجتذاب مزيد 
ومزي��د م��ن العماء اجلدد. موؤ�س�س��و الوات�ص اآب هما "جان ك��وم" و"براين اأكتون"، 
 ،SMS وت�سب��ب هذا التطبيق منذ ظه��وره يف الق�ساء على خدمة الر�سائل الق�سرية

وكانت الب�ساطة هي ال�سمة املميزة لنجاح التطبيق يف وقت قيا�سي.
وق��د بل��غ منحنى النمو يف ع��ام 2016 ارتفاعا قيا�سيا، حيث جت��اوز العدد مليار 
م�ستخ��دم ن�س��ط �سهريا، ما ح��دا بال�رشكة اإىل االإ�رشاع من وت��رية التطوير، وطورت 
ال�رشك��ة بالفعل هذا العام خدمة املكاملات ال�سوتي��ة، والعام املقبل 2017 ت�سل 
خدمة مكاملات الفيديو، التي تقدمها �سكايب بالفعل، وغريها من االأ�سماء ال�سهرية 

االأخرى مثل Hangouts وفي�ص تامي.

 Adblock Plus اأعلن��ت ال�رشك��ة امل�سوؤول��ة ع��ن برجمي��ة حج��ب االإعان��ات
ع��ن اإيجادها طريق��ة جديدة لاإلتفاف ح��ول �سيا�سية في�ص ب��وك اجلديدة الإيقاف 
تطبيق��ات حجب االإعان��ات التي توقف عر�ص اإعانات ال�سبك��ة االإجتماعية في�ص 
بوك. وياأتي هذا االإعان بعد يومني من قيام في�ص بوك باالإعان عن طريقة جديدة 

تتجه اإىل اتباعها للتحكم باالإعانات التي تظهر على ال�سبكة االإجتماعية.
A f  ويك��ن حالي��ًا الأي م�ستخدم يتلك ن�سخ��ة حمدثة ب�سكل كامل م��ن اإ�سافة
block Plus جتن��ب االإعانات اخلا�س��ة بال�سبكة االإجتماعية، والتي تظهر يف 
ال�رشيط اجلانبي و�سمن خا�سة االأخبار. وعلقت في�ص بوك بانها ت�سعر بخيبة اأمل 
لقيام �رشكات تطبيقات منع االإعانات مبعاقبة االأ�سخا�ص �سمن في�ص بوك، حيث 

ان الطرق اجلديدة لتطبيقات منع االإعانات ال حتجب االإعانات فقط.

قامت جمموعة من الروبوتات ال�سينية باأداء رق�سة على اإيقاع روتيني متناغم 
حمققة رقما قيا�سيا جديدا يف مو�سوعة "غين�ص".

وقام نح��و 1007 من الروبوتات باأداء رق�سة متناغم��ة ومتزامنة على خ�سبة 
امل�رشح �سمن فعاليات مهرجان البرية يف مقاطعة �ساندونغ، ال�سني.

وال يتج��اوز ط��ول كل روبوت من هذه الروبوتات 43.8 �س��م، ويتم التحكم بها 
ع��ر هاتف حممول، وم��ن اأجل حتقيق رقم قيا�سي عاملي يف جمموعة غيني�ص، 

كان على الروبوتات الرق�ص ملدة دقيقة كاملة.
 هذا وقد ان�سم اإىل الرق�ص يف البداية 1040 روبوتًا، ولكن مت ا�ستبعاد بع�سها 
م��ن احللبة ب�سب��ب عدم الرق���ص اأو �سقوط بع�سه��ا االآخر يف منت�س��ف الطريق 

خال الرق�ص.

اه��ل  اىل  بالن�سب��ة  بات��ت مو�س��ة قدي��ة  امللتقط��ة �سخ�سي��ًا  ال�س��ور  ال�سلف��ي 
كوري��ا اجلنوبي��ة. فه��وؤالء الذي��ن ي�ستهرون ب�رشعته��م يف تبني اأح��دث التطورات 
التكنولوجي��ة، انتقل��وا الي��وم اىل مرحل��ة جديدة يف جم��ال التق��اط ال�سور، وهي 
مرحل��ة ال�س��ور الثاثية االبعاد حتاك��ي املج�سمات. من بني ه��وؤالء ليم �سو يوجن 
)31 عام��ا( الت��ي زارت اأ�ستديو ت�سوير يف �سول مع ابنه��ا البالغ عامني اللتقاط 
�س��ور جم�سم��ة له بدال من ال�س��ور املعتادة. ول�سناعة جم�سم��ات لطفلها و�سعته 
لي��م يف غرفة اأ�سطوانية ال�س��كل بها اأكرث من 100 كامريا تلتق��ط له �سورا بالبعد 
الثال��ث م��ن كل الزوايا. قالت لي��م يف االأ�ستديو "كنت اأريد عم��ل جم�سم البني كي 
اأري��ه ل��ه عندما يكر وهو م��ا ال يكنني فعله عن طريق ال�س��ور. اإنه يقوم بالكثري 

من احلركات اللطيفة يف هذه املرحلة العمرية."

HB Ring.. خاتم يشعرك بنبضات شريك حياتك اينما كان موجودا

أفضل تطبيقات أندرويد لهذا األسبوع "الوشم الذكي".. ابتكار 
ثوري من مايكروسوفت

برنامج لتعليم المشي "يعيد قدرات حسية وحركية" لمصابين بالشلل
عن طريق هياكل خارجية آلية

جوجل تعمل سرا على تطوير نظام تشغيل 
جديد كليا باسم فوشيا

هل يمكن للكمبيوتر تقليد خط يدك؟

300 ألف خادم ويب ما يزال عرضة للخطر 
بسبب ثغرة هارتبليد

درون تحلق لألبد

تعت��زم �رشك��ة TheTouch اإطاق اأول منتجاته��ا التي تتمثنّل بخ��امت اأطلقت 
ن �ساحب��ه من ا�ست�سعار نب�س��ات قلب �سخ�ص عزيز  علي��ه ا�س��م HB Ring يكنّ
علي��ه بالوق��ت احلقيق��ي واأًيا كان امل��كان املتواجد ب��ه. ويقوم اخل��امت بالتقاط 
نب�س��ات قلب الطرف االأول واإر�سالها يف الوقت احلقيقي للطرف الثاين على �سكل 
اأ�س��واء واهت��زازات مماثل��ة للن�سبات، وذلك بع��د عمل اق��رتان خلامتي الطرفني 
وربطهم��ا بتطبي��ق الهاتف امل�ساح��ب باالعتماد عل��ى تقنية البلوت��وث، بحيث 
يكن لهذين ال�سخ�سني عمل جو من االألفة �سواًء كانا داخل منزل واحد اأو بعيدين 
ا،  ع��ن بع�سهم��ا. ويكن ا�ستخدام خ��امت HB Ring الأ�سباب غ��ري عاطفية اأي�سً
فهو مفيد للتاأكد والتحقق من �سامة �سخ�ص اآخر وبقائه على قيد احلياة، فيمكن 

الأ�سحاب املهن اخلطرة اال�ستفادة منه مثل العاملني يف اجلي�ص وال�رشطة

ك�سفت جمموعة من ط��اب معهد "اإم اآي تي"، بالتعاون 
م��ع باحثني يف مركز اأبح��اث مايكرو�سوفت، عن ابتكار 
جديد يتمثل يف "و�سم ذكي موؤقت" يكن اأن يحول ب�رشة 

االإن�سان اإىل "لوحة مل�ص".
واأو�س��ح موقع معه��د MIT اأن التقني��ة اجلديدة ت�سمى 
"ديو�سك��ن"، و�سيت��م ا�ستعرا�سها خ��ال اإحدى الندوات 

ال�سهر املقبل.
وتناولت الورقة البحثية املتعلقة بالتقنية اال�ستعماالت 
الت��ي يك��ن اأن يقدمه��ا الو�سم الذك��ي مل�ستخدميه، على 
غ��رار التحكم يف االأجهزة عن بعد، اأو �سبطه ليتغري لونه 
بتغري درجات احل��رارة، اأو ا�ستعماله مل�ساركة البيانات، 

وفقا ملا اأورده موقع "ذا فريج".

ا على تطوير نظام ت�سغيل  تعمل �رشكة جوجل �رشنّ
اأنظمة  اأندرويد وغريه من  كليا يختلف عن  جديد 
نواة  على  يعتمد  ال  باأنه  لها  التابعة  الت�سغيل 

.Fuschia ”لينوك�ص، و�سيحمل ا�سم “فو�سيا
يحمل  الرجمة  موقع  على  معلومات  واأظ��ه��رت 
الو�سف: “وردي + بنف�سجي ي�ساوي فو�سيا )نظام 
تفا�سيل  تو�سح  م�ستندات  مع  جديد(”،  ت�سغيل 

نظام الت�سغيل اجلديد.
تطوير  اإىل  جوجل  �سعي  وراء  ال�سبب  اأن  عتقد  ويمُ
التي  لينوك�ص،  ن��واة  عجز  هو   Fuschia نظام 
لها،  التابعة  الت�سغيل  اأنظمة  كافة  عليها  تقوم 
عن التعامل مع جميع االأجهزة، خا�سة تلك التي 

.IoT ”تندرج حتت مفهوم “اإنرتنت االأ�سياء

“اإنرتنت  اأجهزة  على  فقط  لي�ص  العمل  يكنها  اإذ 
الذكية  ال��ه��وات��ف  على  ب��ل  فح�سب،  االأ�سياء” 
جوجل  قامت  فقد  ل��ذا  ال�سخ�سية.  واحل��وا���س��ب 
من  العديد  باإ�سافة   LittleKernel بتح�سني 

املزايا التي توؤهل النظام لهذه املهمة.
 ،Fuschia لتطوير  جوجل  لدوافع  بالن�سبة  اأما 
التي  �سام�سوجن  خطى  على  ت�سري  اأنها  فيمُعتقد 
االعتماد  لتقليل   Tizen تايزن  نظام  ط��ورت 
نظامي  عن  بديًا  جتعله  قد  فهي  اأندرويد،  على 
اأو تقت�رش على ا�ستخدامه  اإ�ص،  اأو  اأندرويد وكروم 
التوجيه  جهاز  مثل  االأ�سياء  اإنرتنت  اأجهزة  يف 
املنزلية  امل�ساعدة  وجهاز   OnHub “رواتر” 

.Google Hom

لن��دن"  "كولي��دج  باحث��ون يف جامع��ة  ابتك��ر   
برنامج كمبيوتر لتقليد خط اليد الأي �سخ�ص.

ع��ن طري��ق خوارزمي��ة )لوغاريت��م( ق��ادرة على 
فح���ص �سم��ات عينة من ن�ص مكت��وب بخط اليد، 
وم��ن ثم تقلي��د نف�ص االأ�سل��وب يف كتابة اأي ن�ص 

اآخر.
ت��وم هاين��ز وزم��اءه يف جامعة كولي��دج لندن 
ا�ستن�س��اخ  يعي��د  اإن��ه  قال��وا  برناجم��ا  ابتك��روا 
التفا�سي��ل غ��ري املنتظم��ة الأي ن���ص يكتب��ه اأي 

�سخ�ص بيده.
واأطلق��وا عل��ى نظامه��م اجلديد ا�س��م )ن�سي بخط 
بخ��ط  ن�سو���ص مكتوب��ة  عل��ى  ي��دك( وجرب��وه 
ي��د �سخ�سي��ات م�سه��ورة تاريخي��ا مث��ل الرئي�ص 
االأمريك��ي ابراه��ام لينكولن والكات��ب االإجنليزي 
اآرثر كونان دويل موؤلف �سخ�سية املحقق �رشلوك 

هوملز.
ورغ��م اأن كون��ان دوي��ل مل يكت��ب قط بي��ده "يف 

البداية، عزيزي واط�سون..."، فاإن فريق الباحثني 
جن��ح يف كتابة ه��ذه العبارة بنف���ص خط يده من 

خال تقليده با�ستخدام الكمبيوتر.
فخ��ط كون��ان دويل �س��يء دائم��ا. ويكت��ب ب�سكل 
فو�سوي متعج��ل، اإذ تعاين اأ�رشته لفهم ما يكتب. 
وقدم له ن�سا كتبته على ورقة بقلم حر وهو اأقل 
دق��ة يف ك�س��ف التفا�سي��ل، اإذ اأن برام��ج الكتابة 
اليدوي��ة االأخ��رى تعتمد عل��ى الكتاب��ة بقلم على 

ال�سا�سة مبا�رشة.
وب��داأ توم املعاجل��ة با�ستخدام برنام��ج ييز كل 
حرف وعام��ة ترقي��م، ويحلل ببع���ص التف�سيل 
كيف كتبتها. وكنت يف بع�ص احلاالت اأ�سع نقطة 

فوق حرف اآي، واأحيانا كنت اجتاهلها.
وعندما اكتمل التحليل، اأدخله اإىل اخلوارزمية ثم 

كتب كلمة "مرحبا" يف مربع.
وبجانب الكلمة التي كتبها ظهرت كلمة "مرحبا" 
اأخرى. واأعرتف اأنه��ا كانت قريبة جدا مما كتبته 

بخط يدي على عجل.
وك�س��ف الباحث��ون عن ث��اث ر�سائل بخ��ط اليد، 
واح��دة منها مكتوب��ة بالكمبيوت��ر واثنتان بخط 
الي��د، وواجه املبحوثون �سعوبة يف معرفة اأيهما 

مكتوبة بالكمبيوتر.
له��ذه  اآخ��ر حمتم��ل  ا�ستخ��دام جت��اري  وهن��اك 
التقني��ة، وهو الر�سائل ال�سخ�سي��ة املر�سلة برفقة 
الزهور اأو الهداي��ا التي تنقلها �رشكات التو�سيل، 
اإذ �ستك��ون كتابة عب��ارة "عيد مياد �سعيد" بخط 
ي��د "حقيق��ي" عل��ى البطاق��ة اأف�سل م��ن العبارة 

املطبوعة بالفعل.
رمبا تعتق��د اأن اال�ستخدام املحتمل االآخر �سيكون 
م��ن جان��ب املجرم��ني يف حماول��ة للتو�سل اإىل 
توقيع��ك. وه��و اأمر �سع��ب بح�س��ب الباحثني الأن 
الفح�ص الدقي��ق با�ستخدام املجهر ما يزال قادرا 
عل��ى ك�س��ف الكتابة بخط ي��د االإن�س��ان واالأخرى 

املكتوبة بالكمبيوتر.

دع��ى روبرت ديفيد جراهام اأن هن��اك نحو 309،197 على  وج��د باحث اأمني يمُ
االأق��ل م��ن خ��وادم الويب م��ا تزال عر�س��ة لاخرتاق ب�سب��ب ثغ��رة “هارتبليد” 
Heartbleed الت��ي ذاع �سيته��ا قب��ل ح��وايل ال�سهري��ن ودب��ت الرع��ب يف 
اأو�ساط اخلراء االأمني��ني وم�ستخدمي االإنرتنت. وكان مهند�ص اأمني لدى �رشكة 
“جوج��ل” قد اكت�سف الثغرة التي و�سف��ت باأنها االأخطر يف تاريخ الويب، يف 
�ستخدم  مكتبة الت�سفري مفتوحة امل�سدر “اأوبن اإ�ص اإ�ص اإل” OpenSSL التي تمُ
م��ن قبل ثلثي خوادم الويب يف العامل. وفور الك�سف عن ثغرة “هارتبليد”، كان 
جراه��ام ق��د وجد اأن ع��دد خوادم الوي��ب املعر�سة لاخرتاق ب�سببه��ا يبلغ نحو 
600،000، وبعد �سهر من الك�سف عن الثغرة، انخف�ص هذا العدد اإىل 318،239 
خ��ادم، ويف ال�سهر املا�سي، مل يتم اإ�ساح اإال 9،042 خادم، ما يعني اأن هناك 

اأكرث من 300 األف خادم ما تزال عر�سة لاخرتاق با�ستغال “هارتبليد”.

ط��ور باحث��ون بريطانيون طائرة م��ن دون طيار )درون( لتحل��ق يف اجلو اإىل 
االأب��د، وتق��وم الفكرة عل��ى ربط الطائرة مبحط��ة اأر�سية للوق��ود عن طريق ما 
ي�سم��ى ب�"حب��ل الطاقة". فاحلبل ي��د الطائ��رة بالوقود ال��ازم لتمكينها من 
التحلي��ق م��ن دون توق��ف، ومتلك الطائ��رة خزان��ًا للوقود يكف��ي الإبقائها يف 
اجل��و نح��و 22 �ساعة، ومبج��رد اقرتابه من النف��اد، يتم مده��ا باملزيد بحيث 
حتل��ق اإىل االأب��د. ومتل��ك الطائرة قدرة غ��ري حمدودة على الط��ريان طاملا كان 
الوق��ود متوفراً، بينما متل��ك الطائرات االأخرى، التي تعم��ل بالبطاريات، فرتة 

عمل ترتاوح بني 20 و30 دقيقة.
وي��رى الباحثون يف جامعة "�ساوثهمبت��ون" اأن ا�ستخدامات هذه النوعية من 

الطائرات يكن اأن تكون مدنية اأو ع�سكرية.
ويق��ول املطورون اإن النظام اجلديد للطائرة يق��ع يف الو�سط بني اأنظمة اأخرى 
للطائرات من دون طيار اأقل تكلفة لكنها ت�سبه االألعاب، وبني اأنظمة الع�سكرية 

تكلف نحو 300 األف دوالر.
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