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اليوم  العامل  �سكان  اأغلبية  على  نطلق  اأن  ميكن 
وال�سبكات  االنرتنت  م�ستخدمني  من  اأنهم  على 
اأ�سا�سيات  اأحد  االنرتنت  اأ�سبح  فلقد  االجتماعية، 
واملناطق  ال��ق��رى  يف  فحتى  احل��دي��ث،  الع�رص 
االجتماعية  التطبيقات  بع�ض  اأ�سبحت  النائية 
الوقت من  تاأخذ بع�ض  والفي�سبوك  الوات�ساب  مثل 
حياة االإن�سان الب�سيط والفالح العادي، لذلك فمن 
اأن نتحدث ونناق�ض ال�سلوكيات االإيجابية  اجلميل 
وجمتمعاتنا،  حياتنا  تنمية  على  ت�ساعدنا  التي 
وهذه املقالة ماهي اإال م�ساهمة ب�سيطة يف �سبيل 

تلك الغاية.
1. التفاعل مع املحتوى

يف  مقالة  اآخر  يف  ُو�سعت  عبارة  انتباهي  لفتت 
اإحدى املدونات العربية وهي:

وتذهب،  ترتكنا  ال  املو�سوع،  اأعجبك  اذا  واأخ��را 
تابع املدونة اأو ا�سرتك يف القائمة الربيدية.

هذه هي امل�سكلة، م�سكة الزوار، انهم يرتكون تلك 
ال�سفحات املليئة باملعلومات والفوائد ويذهبون 
ال��وح��دة  اآالم  تتجرع  يرتكونها  رح��م��ة،  ب���دون 
والفراغ، تنتظر اأولئك الزوار اجلدد الذين يلقي بهم 
ثم يرتكونها  يقراأون  لكنهم كغرهم،  اإليها،  قوقل 
يف  ت�سجيل  ب��دون  �سبيلهم،  ح��ال  يف  ويذهبون 

قائمة اأو عمل )�سر( اأو )اليك(.
هنالك الكثر من م�ستخدمي ال�سبكات االجتماعية 
الذين تنطبق عليهم ت�سمية )مراقب من بعيد(، جتد 
فيه  ويتجول  يوم  كل  الفي�سبوك  يدخل  ال�سخ�ض 
جتد  تفاعله  �سجل  فح�ض  عند  لكن  طويل،  لوقت 

اأو اأكرث،  اأو اإعجاب قد مت قبل �سنة  اأن اآخر من�سور 
ال  ي�سارك،  ال  يكتب،  ال  بعيد،  من  يراقب  فقط  هو 
اإيجابي  اأمر  قد يكون هذا  اأي من�سور،  يتفاعل مع 
الزوايا وخا�سة يف املحتوى املختلف  اإحدى  من 
اأمر �سلبي  عليه والذي يثر الفنت وامل�ساكل، لكنه 
جتاه املحتوى اجليد والنافع، فعندما تقوم بالنقر 
اأنت حينها ت�ساهم يف  للمن�سور  االإعجاب  على زر 

ن�رصه اأكرث واإي�ساله جلمهوٍر اأو�سع.
عليها  تعمل  التي  اال�سرتاتيجية  هي  ه��ذه  نعم 
كلما  املن�سور  حول  التفاعل  زاد  كلما  الفي�سبوك، 
اقتنع النظام اأن املن�سور له اأهمية فيقوم باإي�ساله 
اإىل جمهور اأكرب، لذلك فاأنت مع كل نقرة )اإعجاب( 
يف  ت�ساهم  اأن��ت  )تعليق(  حتى  اأو  )م�ساركة(  اأو 
يفيد  قد  والذي  واملفيد  النافع  املن�سور  ذلك  ن�رص 
االآخرين اأكرث مما يفيدك اأنت. اإذاً فحاول اأن تكون 

قارئًا اإيجابيًا جتاه املحتوى االإيجابي.
تدوينة  اأو  مقالة  ق��راأت  كلما  تعليق  ترك  ح��اول 
اأعطاك  اأن الكاتب قد  مليئة بالفوائد، فعندما جتد 
زبدة املو�سوع وخال�سة االأمر، حينها اأقحم نف�سك 
اإذا  براأيك،  واأديل  النقا�ض،  و�سارك  املو�سوع،  يف 
اأو معلومة متعلقة  ُيذكر  اآخر مل  �سيء  كان هنالك 
اإث��راء  يف  و�ساهم  اأن��ت  بالواجب  فقم  ُت��ط��رح  مل 
املحتوى، الأن تلك املقالة �سوف تبقى �سنني طويلة 
و�سياأتي اإليها اآالف القراء كل �سهر ورمبا كل يوم، 
وبهذا �ستكون قد تركت ب�سمتك على ذلك املحتوى 

و�ساهتم يف نقل املعرفة لغرك ممن يحتاج اإليها
اأهداف 2. االإبحار وفق 

اليوم الذي اأ�سحو فيه ثم اأبداأ اأن�سطة واأعمال اليوم 
بدون حتديد املهام اأواًل، عادة ما يكون يومًا مليئًا 
باحل�رصة والندامة يف اآخرة ب�سبب ما �سيعت فيه 
اأوقات، عادة ما يحتوي على �ساعات توهان  من 
االنرتنت  �سفحات  يف  ع�سوائي  واإب��ح��ار  وملل 
اأبداأ يومي  اأما حني  االجتماعية،  ال�سبكات  وبحار 
بتحديد املهام والواجبات التي يجب علي اإجنازها 
يف ذلك اليوم، عادة ما يكون يومًا حافاًل باالإجناز 
التنظيم  اإنها م�ساألة  اآخره،  الذات يف  والر�سى عن 

والتخطيط.
اأن  اأن تعرف ماذا �ستفعل بال�سبط قبل  من اجليد 
اإىل  تتجه  حينما  وامل�سي،  وامل�سي  الن�ساط  تبداأ 
رحلة او �سفر فاأنت تقوم بالتخطيط امل�سبق مل�سار 
وجمريات الرحلة، اأي طريق �ست�سلك، اأين �ستتوقف، 
ماذا �ستاأكل، وكل �سيء تقريبًا، من اأجل اأن ت�سل 
اإىل الهدف ب�سكل �سل�سل ومبا�رص ودون اأي متاعب 
وم�ساكل، االأمر ينطبق على حياتك ووقتك، وحتى 
على يومك، قبل اأن تبداأ االإبحار عرب مركب الوقت 
اأي  ال�سر،  خط  تعرف  اأن  يجب  اليوم،  �ساحة  يف 
املهام �سوف تنجز، اأي االأعمال �سوف ُتنهي، وهذا 
ي�ساعد كثراً يف ا�ستغالل الوقت وعدم ال�سياع يف 

امل�ستتات الكثرة.
نحن  فبالتاأكيد  امل�ستتات،  عن  نتحدث  ومادمنا 
نتحدث عن االنرتنت وال�سبكات االجتماعية، الأنها 
الع�رص  يف  االإن�سان  لوقت  وم�سيع  م�ستت  اأك��رب 
يف  ت�سيع  التي  املتاهة  تلك  االنرتنت؛  احلديث، 
دهاليزها والتي تغريك كلما دخلت اأكرث اأن ت�ستمر 

وت�ستمر، نحن ال نتحدث هنا عن الدهاليز املظلمة 
املليئ بامل�ساوئ، بل نتحدث عن الدهاليز اجلميلة 
والت�سلية،  واملتعة  واملعلومة  باملعرفة  املليئة 
من  والكثر  الكثر  هنالك  اأن  امل�سكلة،  هي  هذه 
قد ال حتتاجه يف  )الذي  واملفيد  النافع  املحتوى 
اللحظة الراهنة( والذي يغريك اأكرث واأكرث بالغو�ض 

يف بحاره.
الكبت والكتم

لقد ت�سبب انت�سار االنرتنت وال�سبكات االجتماعية 
يف اأو�ساط املجتمع يف انت�سار ال�سائعات واالخبار 
الكاذبة، اأو حتى املحتوى ال�سلبي الذي يثر الفنت 
اأن  امل�سكلة  �سحيحًا،  كان  واإن  حتى  وامل�ساكل 
ذلك  انت�سار  يف  �ساعدت  ال�سبكات  تلك  خ�سائ�ض 
النوع من املحتوى، الأنه كلما زادت التفاعل على 
بطبيعة  والنا�ض  واأكرث،  اأكرث  انت�رص  كلما  املن�سور 
وال�سادمة  املثرة  االأخبار  اإىل  ينجذبون  احلال 

ويتفاعلون معها �سعوريًا وال �سعوريًا.
اأو �سورة غر �سادقة  �سواًء كان خرباً غر موثقًا 
قد  كاملة،  احلقيقة  يعر�ض  ال  فيديو  حتى  اأو 
يقوم  قد  و�سيلة،  اأف�سل  هو  حيثما  )كبته(  يكون 
املحتوى  ذلك  من  بالتحذير  نية  بح�سن  النا�ض 
ي�ساهمون  بذلك  وهو  االأ�سخا�ض،  اأوالئ��ك  من  اأو 
الرقمي  العامل  ي�سعرون،  ال  حيث  من  انت�ساره  يف 
مفتوح لكل �سخ�ض، ومن ال�سعب حذف املحتوى 
اأنت فقط  امل�سيوؤون،  االأ�سخا�ض  اإيقاف  اأو  ال�سلبي 
تقوم باإ�سهاره اأكرث كلما حذرت منه، لكن الو�سيلة 

االأف�سل للتعامل مع املحتوى الهّدام هو )الكتم.

هندي يكافح 
تلوث الهواء

تغزو مهرجان "أيام العلوم" 
باألراضي الفلسطينية

آلية مذهلة
 للدراجات في اليابان

تتحدث وتقود نفسها بنفسها.. 
قريبًا في الواليات المتحدة

اأطلقت ال�س��لطات الهندية تطبيقا جديدا ي�س��اعد على كبح جماح ملوثات الهواء 
يف العا�سمة نيودلهي، التي اأ�سبحت املدينة االأكرث تلوثا يف العامل.

وح�س��ب ما اأوردت وكالة "اأ�سو�سيتد بر�ض" ال�سبت، فاإن التطبيق اجلديد يحتوي 
ن�س��ختني "هاوا بادلو " و"ت�ساجن ذا اإير"، وي�س��مح اأحدهما للمواطنني بالتقاط 
ال�س��ور ملوثات الهواء املحتملة يف االأماكن العامة مثل عمليات احلرق واإلقاء 
القمامة. وتخول الن�س��خة االأخرى من التطبيق ال�سلطات التحقيق والت�رصف يف 
ال�س��كاوى التي يتقدم بها املواطنون. وتعاين العا�س��مة الهندية من تلوث هواء 
�س��ديد، وبذلت ال�س��لطات الهندية يف ال�س��نوات املا�س��ية جهودا كبرة لتقلي�ض 
التلوث فيها، الذي اأ�س��بح وا�س��حا خا�س��ة خالل اأ�س��هر ال�س��تاء الباردة حيث 

يتحول الهواء يف املدينة اإىل �سباب رمادي.

انطلق��ت فعاليات مرجان يلقي ال�س��وء عل��ى االبت��كارات واملعرفة يف حدث 
ُيع��رف با�س��م "اأيام العلوم يف فل�س��طني 2016،" حيث �س��يتمحور املهرجان 
يف ن�س��خته لهذا العام على علوم املواد، لي�ستك�سف الزوار اأهمية وا�ستعماالت 
املواد التقليدية، وامل�س��تحدثة، واملعاد تدويرها. كما ا�ستمر تنظيم املهرجان 
هذا العام م�س��تهدفًا االأطفال والعائل��ة، ليقّدم حمتوى علميًا وفعاليات علمية 
�س��ممت خ�سي�سًا لهم لتثر �سغفهم وحبهم للمعرفة، و�سيتم تنظيم املهرجان 
عل��ى مدى �س��هر كام��ل يف اأماكن خمتلفة م��ن املدن والبل��دات والقرى داخل 
االأرا�س��ي الفل�س��طينية. كما ويتيح املهرجان الفر�س��ة اأمام زواره للتوا�س��ل 
والتفاع��ل يف ميادي��ن العل��وم، حيث ي�س��كل و�س��يلة لتعزي��ز تدري���ض العلوم 

والفنون يف املدار�ض، وي�سهم يف االرتقاء بجودة تدري�ض العلوم.

حتتف��ظ اليابان مبواقف ملئات الدراجات حتت االأر�ض يف حماولة للحفاظ على 
مظهر االأر�سفة وال�سوارع مرتبة وح�سارية.

كما تعترب الدراجات و�سيلة انتقال ملا ن�سبته %14 من �سكان طوكيو
مواق��ف "اإيكو بايك" خم�س�س��ة لرك��ن الدراجات حتت االأر�ض م��ن اأجل احلفاظ 

على مظهر االأر�سفة يف اليابان، باالإ�سافة اىل 50 موقفا منها يف اليابان.
فيما ميرر راكبوا الدراجات الهوائية بطاقاتهم لتفعيل خدمة اإدخال الدراجة يف 
املوقف اآليا، ويتم اإر�س��ال الدراجة لعمق ي�س��ل اإىل 13 مرت حتت �س��طح االأر�ض 
لت�س��طف مع مئات الدراجات االأخرى، وحتمي هذه املواقف امل�ستقبلية الدراجة 
م��ن املطر وال�رصقة والزالزل باال�س��افة اىل انه ي�س��تغرق ا�س��رتداد الدراجة من 

املوقف 8 ثوان فقط.

مت اختب��ار حافل��ة "اأويل" الكهربائي��ة، م��ن ت�س��نيع �رصكة "ل��وكال موتورز"، 
يف منطق��ة وا�س��نطن يف الوالي��ات املتحدة. وتن��وي ال�رصكة اإط��الق احلافالت 
لال�س��تخدام التجاري يف العام 2017 يف م��دن االأمريكية، بينها مدينتي ال�ض 
فيغا�ض وميامي. وتت�س��ع احلافلة ل� 12 راكبًا، ومن املخطط اأن ت�س��تخدم للنقل 
الع��ام يف املناطق املغلقة، مثل اجلامع��ات واملطارات، قبل اإطالقها الحقًا يف 
 "،IBM" من �رصك��ة "Watson" املناط��ق العام��ة. وتعم��ل احلافلة بنظ��ام
م��ا يتيح لل��ركاب التفاعل مع احلافلة و�س��وؤالها عن الطريق واأف�س��ل الوجهات 
واملع��امل.  وت�س��تخدم "اأويل" نظام "ليدار" من "غوغل"، والذي ي�س��تطيع قراءة 
الطري��ق. وتتمت��ع احلافة باأجهزة ح�سا�س��ة تراقب ال�رصعة وتعليمات ال�س��المة، 

اإ�سافة اإىل ح�سا�ض يوقف احلافلة فور ا�ست�سعار اأي �سيء اأمامها.

موجة ثانية من الهجمات على قلب اإلنترنت

سامسونج تحجب مقاطع فيديو تسخر 
من انفجار نوت 7

3 سلوكيات إيجابية لمستخدمي اإلنترنت والشبكات االجتماعية

نوعان من "آيفون 7 بلس" أحدهما أسرع من اآلخر

ثورة في مجال التخليق النووي الحراري

 الجديدة لـ "Geely" قابلة إلعادة البرمجة

مات��زال املئ��ات من املواق��ع االإلكرتوني��ة متوقفة عن العم��ل منذ اي��ام  ، بعد اأن 
تعر�ست اأجهزة ال�سرفر اخلا�سة ب�رصكة Dyn لهجمات �سيربانية متعددة.

وجرى اخ��رتاق مواقع عاملية كثرة من بينها "توي��رت" و"اإيباي" و"تيليغراف"، 
وذل��ك بعد ا�س��تهداف اأجه��زة Dyn، وه��ي �رصكة مقره��ا والية نيو هامب�س��اير، 
وهي التي ت�ست�س��يف اأحد اأنظمة االأ�س��ماء العاملية DNS التي ت�سكل قلب �سبكة 
االإنرتنيت. ووفق ما ذكرته �سحف اوربية  ، فاإن املاليني من م�ستخدمي االإنرتنيت 
عانوا من م�س��كلة توقف عدد كبر من املواقع  كما اأن الهجوم كان ب�سيطا وجرى 
تنفي��ذه من قب��ل مراهق واحد، م�س��رة اإىل اأنه مل تتم �رصقة اأية بيانات �سخ�س��ية 
مل�س��تخدمي االإنرتن��ت. م��ن جانبه��ا، اأ�س��درت �رصك��ة Dyn بيانا توؤك��د فيه اأن 
املهاجمني نفذوا ما ي�سمى ب�"زعت احلرمان"، الذي بوا�سطته ميكن التحكم باآالف 
املواقع واحلوا�س��يب. وي�سكل نظام DNS اأحد االأعمدة الرئي�سية ل�سبكة االإنرتنت، 
وهو عبارة عن قاعدة بيانات الأ�سماء مواقع االإنرتنت وعناوينها الفعلية IP على 
ال�س��بكة العاملية. وبدون تلك العناوين لن يكون اأي م�س��تخدم قادر على الو�سول 

اإىل اأي موقع با�سمه.

حذر حمللون اأمنيون من ا�ستخدام قرا�سنة االإنرتنت االأجهزة املنزلية 
الذكية، مثل كامرت املراقبة املنزلية والطابعات، يف مهاجمة مواقع 

اإلكرتونية بارزة.
وانقطعت  بالهجمات  وريديت  و�سبوتفاى  تويرت  مثل  مواقع  وتاأثرت 
عنها خدمة االإنرتنت ومل يعد باإمكان امل�ستخدمني الدخول اإليها م�ساء 

اجلمعة.
وتعر�ست �رصكة دين "Dyn" لهجوم الكرتوين، وهي �رصكة م�سوؤولة 

عن توجيه امل�ستخدمني للمواقع على االإنرتنت.
وتعد  االإنرتنت،  نطاقات  اأ�سماء  ا�ست�سافة  خدمة  دين  �رصكة  وتوفر 
امل�ستخدمني  توجيه  على  تعمل  االإنرتنت  على  هاتف"  "�سجل  مبثابة 

اإىل عناوين املواقع االإلكرتونية.
ومتثل هذه اخلدمة جزءا موؤثرا يف البنية االأ�سا�سية ل�سبكات االإنرتنت.

ويعتقد حمللون اأمنيون حاليا باأن الهجمات وقعت من خالل املواقع 
التي تت�سل مبا�رصة باالأجهزة املنزلية لت�سغيلها من اأي مكان خارج 

املنزل اأو ما اأ�سحى يعرف با�سم "انرتنت االأ�سياء".
وجرى هجوم اجلمعة، هجوم قطع اخلدمة عن ال�رصكة من خالل اإر�سال 
اآالف االأجهزة لر�سائل من�سقة يف توقيت واحد لل�رصكة الإرباك اخلدمة 

وهو ما حدث بالفعل.
على  اأث��رت  العامل"  ح��ول  "اأزمة  يف  احل��دث  ه��ذا  وت�سبب 

العناوين  من  املاليني"  ع����ل����ى "ع�رصات 
�سبكة االإنرتنت.

واأك�����������دت �����رصك����ة االأم������ن 
الهجوم  وقوع  "فال�سبوينت"، 
اأج��ه��زة  "�سبكات  با�ستخدام 

بربجميات  م�سابة  خا�سة"  حا�سوب 
"مراي" اخلبيثة.

وج�����اءت ال��ع��دي��د من 
االأج���ه���زة امل��ت��ورط��ة 
من  الهجوم  ه��ذا  يف 
�����رصك����ات ت�����س��ن��ي��ع 

����س���ي���ن���ي���ة، وال����ت����ي 
اأ�سماء  تخمني  ب�سهولة  ميكنها 

ال��دخ��ول  واأرق�����ام  امل�ستخدمني 
ميكن  ال  التي  بهم  اخلا�سة  ال�رصية 
نقطة  وهي  تغيرها،  للم�ستخدمني 

ال��ربام��ج  تكت�سفها  ال��ت��ي  ال�سعف 
اخلبيثة وت�سيطر من خاللها على االأجهزة.

مراي  برنامج   " اأن  االلكرتوين  االأمن  خبر  كريب�ض،  براين  ويو�سح 
بو�سائل  املحمية  االأ�سياء  اإنرتنت  اأجهزة  �سبكة  يف  يبحث  اخلبيث 
التي  االفرتا�سية  ال�رص  وكلمات  امل�ستخدمني  اأ�سماء  عن  قليال  تزيد 
ت�سعها ال�رصكات امل�سنعة، مما ي�سهل الهجمات على االأجهزة بغمرها 
بر�سائل غر مرغوب فيها حتى ت�سبح غر قادرة على ا�ستيعاب الزوار 

وامل�ستخدين االأ�سا�سيني وبالتايل تنهار اخلدمة".
اأ�سبحت  اأنها  اأ�سحاب تلك اجلهزة قد ال يعرفون  اإن  واأ�ساف كريب�ض 

و�سيلة ل�سن هجمات من قبل القرا�سنة.
بعد  قبل  من  م�سابها  موقفا  كريب�ض  براين  االأمني  اخلبر  وواج��ه 
�سبتمرب/اأيلول  يف  مماثلة  بهجمات  االل��ك��رتوين  موقعه  ا�ستهداف 

املا�سي، وكان اأحد اأكرب الهجمات التي �سهدتها �سبكة االإنرتنت.
تكتيكات جديدة

ومتثل الهجمات االأخرة حتوال يف ا�سرتاتيجيات قرا�سنة االإنرتنت.
حدث  ما  وهو  واحدا،  موقعا  عادة  اخلدمة  حجب  هجمات  وت�ستهدف 
نظرا  عامليا،  ال�سهرة  املواقع  من  العديد  على  اأثر  لكنه  الهجوم  يف 
لطبيعة عمل ال�رصكة كموجه للم�ستخدمني اإىل عناوين اأعداد هائلة من 

ال�رصكات واملواقع.
تنفيذ  يف  باالإنرتنت  املت�سلة  املنزلية  االأجهزة  ا�ستخدام  ميثل  كما 
هجمات اإلكرتونية ظاهرة جديدة، لكنها قد ت�سبح فيما بعد و�سيلة 

�سائعة.
ظهر  ب��رن��ام��ج م�����راي، امل�����س��ت��خ��دم يف و

الهجمات، للعلن اأول مرة يف �سبتمرب/ 
اأي  اأن  يعني  ما  وهو  املا�سي،  اأيلول 
على  هجمات  �سن  ميكنه  �سخ�ض 

�سبكات االأجهزة.
وع������رب ال����ع����دي����د م��ن 
واملحللني  الباحثني 
عن قلقهم من الفجوة 
اكت�سفها  التي  االأمنية 
وا�ستغلوها  القرا�سنة 

يف الهجوم.
رئي�ض  جارموك،  جيف  وغرد 
العاملي،  االأعمال  اأمن  �رصكة 
اإىل  م�سرا  تويرت  موقع  على 
ل�سبكة  التحتية  البنية  حاجة 
االإن���رتن���ت ل��ت��ك��ون اأك����رث ق��وة 

ملواجهة هجمات مماثلة.

يبدو اأن �رصك��ة �سام�س��وجن لالأليكرتونيات قد تقدمت 
ب�س��كاوى حلماية حقوق امللكية الفكرية اخلا�سة بها 
�سد موقع التوا�س��ل االجتماعي عرب الفيديو يوتيوب 
عق��ب ظه��ور مقاط��ع فيديو ت�س��خر من هاتفه��ا طراز 

غاالك�سي نوت 7.
وكان بع�ض من ميار�سون لعبة الفيديو جي تي اأيه 5 
قد ن�رصوا مقاطع فيديو تظهر قنابل ال�سقة يتحكمون 

فيها بوا�سطة غاالك�سي نوت 7.
واأك��د بع�ض م�س��تخدمي يوتي��وب اإن مقاط��ع الفيديو 
الت��ي ن�رصوه��ا على املوق��ع ُحجبت مبوجب �س��كاوى 

حلقوق امللكية الفكرية.

وانتق��د البع���ض حماول��ة �سام�س��وجن اإزال��ة مقاط��ع 
الفيديو اخلا�س��ة بالعبي ج��ي تي اأيه 5، حمذرين من 

اأن ذل��ك ق��د ي��وؤدي اإىل املزيد م��ن االهتم��ام باالأزمة 
احلالية لل�رصكة العمالقة يف جمال االإليكرتونيات.

و�سحبت �سام�س��وجن الهواتف من طراز غاالك�سي نوت 
7 من االأ�سواق واأوقفت اإنتاجها ومبيعاتها عامليا يف 
اأكتوبر/ ت�رصين االأول بعد ظهور تقارير اأكدت انفجار 

بطارية الهاتف، ما يوؤدي اإىل ا�ستعاله.
تعر���ض  م��ن  خم��اوف  هن��اك  اأن  مراقب��ون  وي��رى 
�سام�س��وجن "لتاأث��ر �سرتاي�س��ند"، وهو االأثر العك�س��ي 
الذي يح��دث عند حماول��ة التعتيم عل��ى معلومات اأو 
اأخب��ار تت��داول ع��رب االإنرتنت �س��واء باإج��راء قانوين 
االهتم��ام  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  م��ا  الن���رص،  اأو رف���ض 

اجلماهري بهذه املعلومات.
وا�س��تخدم هذا امل�س��طلح للمرة االأوىل مايك ما�سنك، 
موؤ�س���ض موقع تيكديرت، يف 2005 بعد ف�سل حماولة 

اعتمدت �رصك��ة اأبل االأمركية الأول مرة يف تاريخها 
يف هوات��ف "اآيف��ون 7 بل�ض" على �رصائح ات�س��االت 
م��ن �رصكتني خمتلفتني، ت�س��ببت يف جعل بع�ض تلك 
االأجه��زة اأ�رصع يف االت�س��ال باالإنرتنت من االأخرى، 

ح�سب ما اأظهر اختبار اأجري على تلك الهواتف.
فبع���ض هواتف "اآيفون 7 بل���ض" تعتمد على �رصيحة 
ات�س��االت داخلية من �س��نع �رصك��ة "كوالكوم" التي 
اعتم��دت عليها اأبل منذ �س��نوات. يف حني ا�س��تخدمت 
اأب��ل يف هوات��ف "اآيف��ون 7 بل���ض" االأخ��رى �رصائ��ح 
ات�س��االت من "اإنتل" التي حتاول كل جهدها اإدخال 

�رصائحها يف الهواتف الذكية.
لك��ن االختبار الفعل��ي على جهازين يعتم��د اأحدهما 
عل��ى �رصائ��ح "كوالكوم" واالآخر عل��ى �رصائح "اإنتل" 

اأظهر فرقا يف �رصعة االت�سال بال�سبكة الهاتفية.
وعل��ى الرغم م��ن اأن كال الهاتفني يعمل بال م�س��اكل 
 ،LTE عن��د توفر تغطية جيدة ل�س��بكة اجلي��ل الرابع
ف��اإن الف��رق يت�س��ح عندما تك��ون التغطية �س��عيفة، 

حيث يت�س��ل الهاتف الذي يعتمد �رصيحة "كوالكوم" 
بال�س��بكة الهاتفية ب�س��كل اأ�رصع من تل��ك التي تعتمد 

على �رصيحة االت�سال "اإنتل".
Cellular I n"  واأج��ري االختبار من قب��ل �رصكة

sights" باالعتم��اد عل��ى مع��دات خا�س��ة ت�س��مح 
بالتحكم بقوة تغطية ال�س��بكة الهاتفية، لذا فاإنه قد ال 
يعرب عن الظروف احلقيقية التي تختلف بها التغطية 

الهاتفية.
واأظه��ر االختب��ار اأن "اآيف��ون 7 بل���ض" املعتمد على 
�رصائ��ح اإنتل يت�س��ل بال�س��بكة الهاتفي��ة ب�رصعة اأقل 
عندم��ا تك��ون التغطي��ة �س��عيفة. وو�س��ل الفرق يف 
�رصعة االت�سال باملقارنة مع "اآيفون 7 بل�ض" يعتمد 
عل��ى �رصيحة "كوالكوم" اإىل 40 ميغابت يف الثانية. 
وعندما تكون االإ�س��ارة �س��يئة جدا ي�سل الفرق اإىل 2 

ميغابايت يف الثانية.
ولك��ن كي��ف تتاأك��د م��ن �رصيح��ة االت�س��االت الت��ي 
يعتمده��ا هاتف "اآيفون 7 بل�ض" قب��ل �رصائه. حتقق 
 A1778 م��ن رقم املوديل على ظه��ر الهاتف. الرمز
و A1784 ي�س��ر اإىل اأن اآيف��ون 7 بل���ض يعتمد على 
 A1661 والرمز A1660 رصائ��ح اإنت��ل، اأما الرم��ز�
في�سران اإىل اعتماد الهاتف على �رصائح "كوالكوم".

متكن علماء الفيزياء يف معهد ما�سات�سو�ست�ض التكنولوجي الذين يعملون يف جممع 
"توكوماك" ) Alcator Cnmod ( االأمريكي من بلوغ اأعلى �سغط للبالزما يف 
التاري��خ. وقد اأبل��غ العلماء امل�س��اركني يف قمة الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية عن 
نتائ��ج بحوثه��م. يذكر اأن جممع "توكوماك" الذي اخرتعه العلماء ال�س��وفيت عبارة 
ع��ن غرفة حلقية ت�س��تخدم لبلوغ الظ��روف الالزمة لتفعيل عملي��ة التخليق النووي 
احل��راري املتحك��م فيها. وتختل��ف تلك العملي��ة عن عملي��ة توليد الطاق��ة النووية 
الكال�س��يكية بتخلي��ق ن��وى ذرات ثقيلة م��ن ذرات خفيف��ة. وكان  العلم��اء يجدون 
اأنف�سهم على مدى ال�50 عاما املا�سية عاجزين عن التخليق النووي احلراري الذي 
ي�س��لح لتولي��د  الطاق��ة النووية احلرارية. ويت��م حفظ الذرات يف داخ��ل التوكوماك 
هذا بوا�س��طة جمال مغناطي�سي طوقي حيث تت�سخن هذه الذرات حتى مليون درجة 
مئوية وتتحول اإىل البالزما. ويف حال ا�س��طدام اجل�س��يمات يتم حتويلها اإىل ذرات 
ثقيل��ة مع اإب��راز كمية كبرة من الطاقة. وم��ن اأجل اأال تتوقف تل��ك العملية )عملية 

حتول اجل�سيمات اإىل ذرات ثقيلة( يجب اأن حتتفظ  البالزما بحالة م�ستقرة.

التقني��ات  فائق��ة  مارك��ة  اإط��الق  ع��ن  موؤخ��را   "Geely" �رصك��ة  اإع��الن  بع��د 
. 01 اأول موديل لهذه ال�سيارة با�سم  "Lynk&Co"، رفعت النقاب عن 

ال�سيارة اجلديدة رباعية الدفع ذات �سفرة مفتوحة، واملق�سود باالأمر اأن امل�ستخدمني 
ميكن اأن يحققوا عملية اإعادة برجمة لل�سيارة، ح�سبا ملا يرونه منا�سبا الحتياجاتهم.
وقد ُو�سعت املاركة " Lynk&Co " على من�سة �سممتها �رصكة "فولفو" ال�سويدية 
الأ�س��طول �س��ياراتها، حيث بلغ طول رباعية الدفع 4530 ميليمرتا، وعر�سها 1855 
ميليمرتا، وارتفاعها 1654 ميليمرتا. ومل يذكر م�سممو ال�سيارة �سيئا عن حمركاتها.
لكن هناك �س��ائعات اأفادت باأنها �ستح�س��ل على حمركات فولف��و الرباعية والثالثية 

االأ�سطوانات املعروفة �سعة لرتين و1.5 لرت، ف�سال عن حمرك هجني.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الفائقة امل�س��تخدمة يف ال�س��يارة، فيقال اإنها مو�سولة 

ب�سبكة االنرتنت وخدماتها ال�سحابية ب�سكل دائم.
وميكن ال�س��يطرة على ال�سيارة بوا�س��طة هاتف ذكي وبرنامج خا�ض مُيّكن امل�ستخدم 

من �سبط ال�سيارة ح�سب املوا�سفات التي يف�سلها.

حافلةمواقفتطبيق

األجهزة المنزلية الذكية "سالح فتاك" بيد قراصنة اإلنترنت

الروبوتات

وافق��ت �رصكة فرايزون لالت�س��االت يف وقت �س��ابق على 
�رصاء ياهو مقابل 4.8 مليار دوالر، لكن الك�سف عن عملية 
االخرتاق الهائلة حل�سابات املاليني من عمالء ياهو و�سع 

عالمة ا�ستفهام حول ال�سفقة.
وق��د زادت اأرب��اح �رصك��ة ياهو الأك��رث من ال�س��عف خالل 
االأ�س��هر الثالث��ة االأخرة، وه��و ما ميثل اأم��ال لل�رصكة التي 
تثاقل��ت عليه��ا امل�س��اكل، بينما ال ي��زال الغمو���ض يحيط 

مب�سر �سفقتها مع �رصكة فرايزون.
وقام��ت ياه��و برف��ع اأ�س��همها  بن�س��بة 1.3 يف املئ��ة يف 
تعام��الت م��ا بعد ال�س��وق يف بور�س��ة وول �س��رتيت، وهو 
م��ا ق��ال حملل��ون اإنه يعك���ض الثق��ة يف اأن عملي��ة اخرتاق 
البيانات مل توؤدِّ اإىل خروج جماعي للم�ستخدمني من نظام 

بريدها االإلكرتوين.
وتقدر اأرباح ياهو حتى ال�30 من �س��بتمرب/اأيلول املا�سي 
ب��� 163 ملي��ون دوالر مقاب��ل 76.3 ملي��ون دوالر الع��ام 
املا�س��ي، بف�س��ل زيادة االإيرادات بن�سبة 6.5 يف املئة اأي 

اإىل 1.3 مليار دوالر.

القراصنة يشوهون سمعة ياهو


