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الإن�سان  حقوق  من  حق  تعترب  الختتراع  براءة 
والتي  لتتاختتراع  ملكّيتُه  ل�سمان  املتتختترع 
�سيء  من  ومكانتِه  ا�سمه  على  احلفاظ  تعترب 
اأهم  من  وهي   ، اكت�سفه  قد  اأو  باخراعِه  قام 
احلقوق للمخرع لأّن اإذا اخرع اأو اكت�سف �سيء 
فقد �ساع ملكّيتُه وهي ملكّية غالية ، فهي من 
الأمور التي جتعل وت�سّجع املخرعني لاخراع 
ذهب  ذهبت  فاإن  التاريخ  يف  ا�سمهم  ليحفروا 
العلم ومات املخرعني لعدم الفائدة، والخراع 
هو امتياز يعطى ب�سكل ر�سمي للمخرع يف فرة 
اأن يّطلع عليها العامة لا�ستفادة  زمنّية ب�رشط 
منها ون�رشها، وبراءة الخراع هو �سيء مينح 
للمخرع ملنع الآخرين من �سناعة اأو ا�ستخدام 
اأخذ  اأو  منها  وال�ستفادة  بيعها  بغر�ض  املنتج 
ل  هتتذا  وكتتل   ، الإ�سهار  بغر�ض  الختتراع  ا�سم 
الخراع  بيع  اأراد  اإذا  املخرع  ال مبوافقة  يتم 
ا�سم املخرع لأّنُه  اأن ياأخذ  ولكن ل يحق لأحد 

الإجراءات للح�سول   . التنازل فيه  حق ل ميكن 
على براءة الخراع الإجراءات املّتبعة للح�سول 
على براءة الخراع تختلف من دولة اىل اأخرى 
وال�سيا�سات  الدول  قوانني  حتت  تنطبق  والتي 
على  للح�سول  دولّية  قوانني  وهناك  املّتبعة، 
دول  بني  معروفة  تكون  والتي  الخراع  براءة 
العامل ، ولكن هناك �رشوط للح�سول على براءة 
الخراع وهي: �رشوط براءة الخراع اأن تكون 
يتم  مل  جديد  و�سيء  مقتب�سة  غري  جديدة  فكرة 
اأن  ل�سخ�ض  يحق  ل  فمثًا  قبل،  من  اخراعه 
اإن عّدل على اخراع معنّي  براءة اخراع  ياأخذ 
اأو اأ�ساف لُه �سيء جديد ولكن يذكر ا�سمُه حتت 
�سيء  يكون  اأن  الختتراع.  على  املعّدلني  خانة 
ويغرّي  حياتِه  يف  الإن�سان  يفيد  تطبيق  اأو  مفيد 
علم  ي�سيف  اأن  اأو  لاإن�سان  احلياة  نظام  من 
وفائدة جديدة تعود باخلري. اأن يكون الخراع 
غري بديهي اأي مبعنى اآخر غري معروف من قبل 
التحديث على اخراع معنّي كان موجود  مّت  اأو 
م�سبقًا حّتى لو كان جمّرد فكرة ومّت تطبيقها اأو 

عملي،  تطبيق  الخراع  يكون  اأن  عليها.  العمل 
اأن يكون الخراع ي�ستخدم ويطّبق  اآخر  مبعنى 
يف جمال معنّي فا يجوز اأن ياأخذ براءة اخراع 
اأو  الواقع  اأر�تتض  على  تطبيقُه  ميكن  ل  اأمتتر  يف 
ال�ستفادة منُه. معاهدات براءة الخراع هناك 
معاهدات التي تعمل على تنظيم براءة الخراع 
للملكّية  باري�ض  معاهدة  املنظمات:  هذه  ومن 
التترباءات.  ب�ساأن  التعاون  معاهدة  ال�سناعّية. 
املعاهدات  وهتتذه  التتتترباءات.  قتتانتتون  معاهدة 
التي تعمل على مبداأ رئي�سي ومتعاون وم�سرك 
عليها  املتتتتتعتتارف  الختتتراع  بتتتراءات  لأنظمة 
على  ح�سل  من  اول  وان   . احلتتايل  الوقت  يف 
واملهند�ض  العامل  هو  العامل  يف  اختتراع  بتتراءة 
ُيعتقد  كان  بيل     األك�سندر جراهام  واملخرع، 
اأنه هو من اخرع الهاتف اإىل اأن اعرف جمل�ض 
  2002 عام  يف  ر�سميًا  الأمريكي  الكونغر�ض 
هو  ميوت�سي  اأنطونيو  الإيتتطتتايل  املخرع  اأن 
املخرع احلقيقي للهاتف وذلك بعد مرور 113 
اأن  يعني  وهذا  عام،  منذ  اأي  وفاته  على  عامًا 

األك�سندر غراهام بيل فقط قام باخراع الهاتف 
من  منوذج  يف  وجدها  اخراع  فكرة  على  بناًء 

مناذج اخراعات اأنطونيو ميوت�سي .
ال�سم مما ترك  حيث كانت والدته وزوجته من 
بحثه  دفعه  وعمله.  بيل  حياة  على  بالغا  اأثتترا 
من  املزيد  اإجراء  اإىل  والكام  ال�سمع  جمال  يف 
التجارب على اأجهزة ال�سمع، الأمر الذي مكنه يف 
اأمريكية عن  اأول براءة اخراع  النهاية من نيل 
جهاز الهاتف بالنظر اإىل حياته العلمية، اعترب 
تطفا  الهاتف  وهو  اخراعاته  اأ�سهر  اأن  بيل 
على عمله الأ�سلي كعامِل ورف�ض اأن يكون لديه 

هاتفا يف حجرة مكتبه. 
ملحوظة  كانت  الأخرى  الخراعات  من  العديد 
يف  التترائتتد  عمله  ذلتتك  يف  مبتتا  بيل،  حياة  يف 
املحلق  والقارب  الب�رشية  الت�سالت  جمال 
 1888 عام  يف  الطريان.  )الهايدروفويل)وعلم 
لنا�سيونال  املوؤ�س�سني  الأع�ساء  اأحد  اأ�سبح بيل 
اأكتتر  اأحتتتد  بتتاأنتته  بيل  يو�سف  جتتيتتوغتترافتتيتتك. 

ال�سخ�سيات تاأثريا يف تاريخ الب�رشية. 

تستدل على "سامسونغ نوت 7" 
الخالي من المشاكل؟

مالية لمن يستطيع 
"10 IOS" اختراق نظام

 والشراء 
عبر فيسبوك!

السبب ارتفعت أسهم تويتر 
بنسبة %4

اأكدت �رشكة "�سام�ستتونغ" اأن اأجهزتها اجلديدة من هاتف نوت 7 اأ�ستتحت اآمنة 
وخالية من م�ستتكات البطارية التي دمرت �ستتمعة املنتج اجلديد، بعد حوادث 

النفجار والحراق التي تعر�ض لها، واأ�رشت ب�سمعة ال�رشكة.
واأو�ستتحت ال�رشكتتة الكورية اجلنوبيتتة اأن نوت 7 اجلديد اخلايل من امل�ستتاكل، 
يتميتتز عن �ستتابقه بف�ستتل حتديث اأيقونتتة البطاريتتة "اخل�رشاء" علتتى واجهة 

امل�ستخدم اجلديدة.
وح�ستتب موقع البوابة العربية لاأخبار التقنية، فاإن جهاز نوت 7 اجلديد تظهر 
عليه اأيقونة البطارية اخل�رشاء على �رشيط التنبيهات يف اجلهاز اأو على �سا�سة 
ال�ستتتعداد، اأو عند ال�سغط على زر الت�سغيل لأكر من ثانيتني، فهو جهاز قابل 

لل�سحن الآمن.

مما ل �سك فيه اأن �رشكة "ابل" تهتم مبجال الأمن واحلماية اىل حد كبري، 
  "IOS" وذلتتك حتر�ض على اأن تكتتون اأنظمة اأجهزتها من ايفتتون وايباد
حممية ومن �ستتبه ال�ستحالة اخراقها، ولذلك اأطلقت �رشكة "زيروديوم"  
للحمايتتة مكافئتتة وجائتتزة مالية ملن ي�ستتتطيع اختتراق نظتتام ال�رشكة 
الأمريكية. وتهدف هذه امل�ستتابقة الأمنية اىل ر�ستتد واكت�ستتاف الثغرات 
الأمنيتتة املوجتتودة يف نظتتام اآبتتل اجلديتتد iOS 10، وهي لي�ستتت املرة 
الأوىل اإذ �سبق اأن اأطلقت ال�سنة املا�سية م�سابقة مماثلة خا�سة بالن�سخة 
التا�ستتعة من النظتتام. وقالتتت ال�رشكة اأن جميتتع الهاكرز املتخ�س�ستتني 
مدعوين للم�ساركة فيها �سواء ب�سكل فردي اأو ب�سكل فريق ل يتجاوز عدد 

اأفراده ثاث عنا�رش.

مزايتتا جديدة ي�ستتيفها موقع التوا�ستتل الجتماعي ال�ستتهري "في�ستتبوك" 
للتاأكيتتد انه من اأجنح املواقتتع حتى بداأ الآن يناف�تتض )كروبات( التجارة 
والأك�س�ستتوارات  الأغرا�تتض  لبيتتع  امل�ستتتخدمني  ين�ستتاأها  التتتي  والبيتتع 
Marke t  وال�ستتيارات وعدة اأمور. وهنا قام في�ستتبوك باإطتتاق خدمة
place التتتي تهدف لبيع املنتجات وال�ستتلع يف املنطقة املوجود فيها 
امل�ستتتخدم. هتتذه اخلدمتتة �ستتتظهر على �ستتكل اأيقونتتة "متجر" يف اأ�ستتفل 
التطبيتتق كما انها �ست�ستتمح بعر�ض الأ�ستتياء للبيع يف اجلتتوار اأو البحث، 
وعندمتتا يقتتوم امل�ستتتخدم بالنقتتر علتتى الأيقونتتة �ستتيتم اإظهتتار ال�ستتلع 
املعرو�ستتة للبيع و�سيتمكن امل�ستتتخدم اأي�سا من البحث من خال الكلمة 

الرئي�سي كما �سيتمكن من البيع وال�رشاء.

ارتفعت اأ�ستتهم "توير" بن�ستتبة اأكر من  %4، وذلك بعد ان انت�رشت تقارير 
عتترب الإنرنت، مفادها اأن "غوغل" طلبت من �رشكة "لزارد" لا�ست�ستتارات 
اأن ت�ستتاعدها يف النظر من اجل ال�ستتتحواذ على "توير". وهذه لي�ستتت اول 
مرة ن�سمع فيها عن "لزارد"، حيث �ساهمت "لزارد" يف عملها مع "غوغل" 
�ستتابًقا من اجل ال�ستحواذ على ال�رشكة النا�ستتئة اأبيجي Apigee، مقابل 
625 مليتتون دولر. وهنتتاك �رشكات اأختترى تريد ال�ستتتحواذ على بي�ض 
"توير"، مبا يف ذلك "�سيلفور�ض"، و"ديزين". ونذكر عندما ذاع الأمر عن 
رغبة "�ستتيلفور�ض" هي الأخرى بال�ستتتحواذ؛ ارتفعت ن�ستتبة الأعمال على 
ال�سبكة الجتماعية بنحو %20. مل تف�سح كل من "غوغل" اأو "لزارد" عن 

اأي �سيء حول م�ساألة ال�ستحواذ.

"أسرار المادة الغامضة" تمنح 3 بريطانيين 
جائزة نوبل

ثغرة أمنية قد تعرض مضخات األنسولين لالختراق

ما هي براءة االختراع ومن أول من حاز عليها؟

غوغل تتحدى أبل وسامسونغ بهاتف جديد

"تيليغرام" تطلق منصة داخلية جديدة لأللعاب 
التفاعلية

هل تجاوز عدد الحسابات المسروقة من ياهو 
المليار حساب؟

منحتتت جائتتزة نوبتتل الفيزيتتاء للعتتام 2016 اإىل الربيطانيني الثاثتتة ديفيد 
ثاولي�تتض ودانكن هالدن ومايكل كو�ستتتريليت�ض لأبحاثهم حول املادة. وقالت 
موؤ�س�ستتة نوبل اإن اأبحاث العلماء الثاثة "اأتاحت اإحراز تقدم يف الفهم النظري 
لاأ�تترشار الغام�ستتة للمتتادة، وفتحتتت اآفاقا جديتتدة يف تطوير متتواد مبتكرة". 
وذكتترت الأكادمييتتة امللكيتتة ال�ستتويدية للعلوم يف بيتتان ملنح اجلائتتزة، التي 
تبلتتغ قيمتهتتا 8 مايتتني كرونة �ستتويدية )937 األتتف دولر(: "بف�ستتل عملهم 
الرائتتد فتتاإن البحث يجتتري الآن عن اأ�ستتكال جديدة وغريبة للمتتادة". وتابعت: 
"اأ�ستتخا�ض كثريون ياأملون يف تطبيقات م�ستتتقبلية يف كل من علوم املادة 
والإلكرونيتتات". وُمنح ثولي�ض ن�ستتف اجلائزة مع تقا�ستتم الفائزين الآخرين 
ن�ستتف اجلائزة الآخر، وكان الياباين يو�ستتينوري اأوه�ستتومي قتتد فاز، بجائزة 

نوبل يف الطب.

ظهرت على �سبكة الإنرنت وثيقة �رشية تعود اإىل فريق دعم املراقبة 
تبني  والتي  فلوريدا،  يف  القانون  اإنفاذ  اإدارة  �سمن  الإلكرونية 
التفا�سيل حول كيفية تخزين تطبيق الر�سائل iMessage التابع 
حماولة  يجري  هاتف  رقم  كل  حول  التعريف  لبيانات  اآبل  ل�رشكة 
لل�رشطة  ميكن  وكيف  الر�سائل،  تطبيق  خال  من  معه  التوا�سل 

احل�سول على تلك املعلومات عن طريق تقدمي طلب لل�رشكة.
وحتدثت �رشكة اآبل �سابقًا مراراً وتكراراً حول اأمان تطبيق الر�سائل 
اخلا�ض بها، واملعروف با�سم iMessage، واأنه ي�سمح مل�ستخدمي 
نظام “اأي اأو اإ�ض” iOS باإر�سال الر�سائل الق�سرية ور�سائل م�سفرة 
باقي  من  اأمنًا  اأكتتر  تطبيقها  واأن  خا�ستهم،  الت�سال  جلهات 

تطبيقات الر�سائل.
وو�سل الأمر اإىل اإعان ال�رشكة يف عدة منا�سبات عدم متكنها من 
على  التن�ست  يخ�ض  فيما  القانون  اإنفاذ  �سلطات  لأوامر  المتثال 

حمادثات م�ستخدميها حتى لو اأرادت هذا الأمر.
عند  اآبل،  �رشكة  بخدمات  الر�سائل  تطبيق  ات�سال  الوثيقة  وتو�سح 
كل مرة يتم فيها كتابة رقم يف هاتف اآيفون من اأجل اإجراء حمادثة 
ن�سية عرب الر�سائل، لتحديد فيما اإذا كان ينبغي اإر�سال الر�سالة من 
ال�رشكة  خدمة  خال  من  اأو   SMS الق�سرية  الر�سائل  نظام  خال 
امل�سفرة )فيما اإذا كان امل�ستلم ي�ستخدم تطبيق iMessage اأي�سًا(.

تلك  كتتتل  تتت�تتستتجتتيتتل  اإىل  اآبتتتتل  �تترشكتتة  وتتتعتتمتتد 
على  تعمل  كما  وال�ستعامات،  ال�ستف�سارات 
بروتوكول  وعتتنتتوان  والتتوقتتت  التاريخ  ت�سجيل 

املوقع  لتحديد  ي�ستعمل  الذي  بامل�ستخدم  اخلا�ض   IP الإنرنت 
اإدعاء  مع  يتنافى  ما  وهو  التطبيق،  مل�ستخدم  التقريبي  اجلغرايف 
البيانات املتعلقة  “نحن ل نخزن  2013 وقولها  ال�رشكة يف عام 

مبوقع العماء”.
وت�سطر ال�رشكة لت�سليم تلك املعلومات وال�سجات اإىل جهات اإنفاذ 
حمكمة،  اأوامر  عرب  وطلبها  جارية  بتحقيقات  تعلقها  عند  القانون 
فقط  وتتطلب  مرهقة  غري  م�ساألة  املعلومات  تلك  طلب  يعترب  حيث 
تلك  اإىل  احلاجة  اإىل  بالإ�سارة  للحكومة  املمثلني  املحامني  قيام 
البيانات للح�سول على معلومات ذات �سلة بالتحقيقات اجلنائية 
التعريفية،  البيانات  بجمع  قيامها  اآبتتل  �رشكة  واأكتتدت  احلالية. 
اأوامر  من  الرغم  على  يومًا،   30 ملدة  ال�سجات  بتلك  حتتفظ  واأنها 
املحكمة من هذا النوع قد متتد لفرات اإ�سافية اأكر من 30 يومًا، 
ومت�سل�سلة  متعددة  �سجات  على  احل�سول  لل�سلطات  ميكن  بحيث 
والعمل على جمعها معًا من اأجل التو�سل اإىل �سجل كامل لتوا�سل 

امل�ستخدم مع جهات ات�ساله.
واأ�سافت باأنها تقدم املعلومات املطلوبة اإذا كانت يف حوزتها عند 
اإىل حمتويات  اأمر حمكمة واأنها ل متلك الو�سول  طلبها عن طريق 
تلك املحادثات تبعًا لكون حمادثات iMessage م�سفرة من نوع 
البيانات  باإمكانها يف بع�ض احلالت توفري  اأنه  اإل  نهاية لنهاية، 
عرب  اإن�ساوؤها  يتم  التي  اخلتتتادم  �سجات  متتن 
على  العماء  ي�ستخدمها  التي  التطبيقات  بع�ض 

اأجهزتهم.

اأبلغت �رشكة جون�سون اأند جون�سون مر�سى ال�سكري، 
اأنهتتا اكت�ستتفت ثغتترة اأمنيتتة يف اإحتتدى م�ستتخاتها 
لاأن�سولني ميكن اأن ي�ستغلها املت�سللون الإلكرونيون 
ل�ستتخ جرعات زائدة من الأن�ستتولني للمر�ستتى، برغم 
اأنهتتا و�ستتفت خطر حتتدوث ذلتتك باأنتته �ستتئيل جدا. 
ويقول خرباء الأجهزة الطبيتتة اإنهم يعتقدون اأن هذه 
اأول مرة ت�سدر فيها �رشكة حتذيرا مثل هذا ملر�ساها 
ب�ستتاأن ثغرة اأمنية اإلكرونية، وهي ق�سية �ساخنة يف 
ال�ستتناعة يف اأعقاب اكت�ستتاف ثغرات حمتملة ال�سهر 
املا�ستتي يف اأجهتتزة لتنظيتتم �رشبتتات القلتتب. وقال 
م�ستتوؤولون تنفيذيتتون يف جون�ستتون اأنتتد جون�ستتون 
لرويتترز اإنتته مل ت�ستتلهم اأي تقاريتتر عتتن حمتتاولت 
اختتراق للجهاز. لكتتن ال�رشكة حتتتذر عماءها برغم 
ذلتتك وتقتتدم لهتتم امل�ستتورة ب�ستتاأن كيفيتتة حتتل هذه 

امل�ستتكلة. وقالت ال�رشكة يف ر�سائل اأر�سلت اإىل اأطباء 
ونحتتو 114 األتتف مري�تتض ي�ستتتخدمون اجلهتتاز يف 
الوليتتات املتحتتدة وكندا "احتمال الت�ستتلل اإىل نظام 
وان تات�تتض بينج منخف�تتض للغاية... �ستتيتطلب خربة 
تقنيتتة ومعدات معقدة ودرجة متتن القرب من اجلهاز 
لأن نظام وان تات�ض بينغ لي�ض مت�ستتا بالإنرنت اأو 
اأي �سبكة خارجية". وم�سخات الأن�سولني هي اأجهزة 
طبية يعلقها املر�سى على اأج�سادهم حلقن الأن�سولني 
عن طريق الق�ستتطرة. واأطلقتتت اأجهزة وان تات�ض بينغ 
عتتام 2008 وتاأتي مع جهتتاز للتحكم عن بعد ميكن 
اأن ي�ستتتخدمه املر�ستتى لإ�ستتدار اأمتتر للم�ستتخة لكي 
حتقن جرعة الأن�ستتولني حتى ل ي�سطروا للتعامل مع 
اجلهاز نف�ستته الذي عادة ما يرتدونه حتت ماب�ستتهم 

الأمر الذي يجعل من ال�سعب الو�سول اإليه.

علنت  اأ

"غوغتتل" 
هاتف  عتتن 

جديتتد  ذكتتي 
ا�ستتم  يحمتتل 

قالتتت  "بيك�ستتل"، 
اإنتته "ل يقل باأي حال 

عن هواتف اجليل ال�ستتابع 
من اأيفون و�سام�ستتونغ"، يف م�ستتاع لقتحام جمال 
الهواتتتف  اأكتترب منتجتتي  الإلكرونيتتات ومناف�ستتة 

الذكية.

والهاتف الذي ياأتي يف حجمني ويباع ب�ستتعر 649 
دولرا، متتزود بكامتتريا فائقة اجلودة و�سا�ستتة 
باللم�تتض. وك�ستتفت ال�رشكتتة اإىل جانب 
للواقع  "بيك�ستتل" عتتن جهتتاز 
وجهاز  الفرا�ستتي، 
ل  راوتتتر 
�ستتلكي جديد 
عد  م�ستتا و
لغرفة  رقمي 
يعمل  املعي�ستتة 
ال�ستتوتية،  بالأوامتتر 
اأن  ويبتتدو  "هتتوم".  با�ستتم 
"غوغل" ت�ستتعى ل�ستتتقطاب م�ستترين من 
"اأبل" ومنتجي اأجهزة "اأندرويد" مثل "�سام�سونغ"، 
يف ال�رشيحتتة العليا ب�ستتوق الهاتتتف الذكي العاملية 
كمتتا  دولر.  مليتتار   400 قيمتهتتا  تتجتتاوز  التتتي 
يزيتتد جهتتاز الواقع الفرا�ستتي حدة املناف�ستتة مع 

"في�ستتبوك" التي متلك �رشكتتة "اأوكولو�ض" لأجهزة 
الواقتتع الفرا�ستتي، يف حتتني ي�ستتعها "هتتوم" يف 
قلب معركة الو�ستتول اإىل م�ستتاعد رقمتتي قادر على 
التفاعل مع الأوامر ال�ستتوتية، للربط بني املنتجات 
وتوطيتتد العاقة متتع امل�ستتتخدم. وحتكتتم "غوغل" 
بهذه الأجهتتزة اجلديدة �ستتيطرتها علتتى منتجاتها، 
بعد �ستتنوات من منح برجمياتها مل�ستتنعي الأجهزة 
املحمولة، وهو ما جعل من "اأندرويد" نظام الهاتف 
الذكي الأو�ستتع انت�سارا يف العامل. ويتباهى م�سوؤولو 
"غوغتتل" بتتاأن اجلهتتاز "بيك�ستتل" طورتتته ال�رشكة 
ذاتيا بالكامل، ممتتا يعطيه ميزة يف توزيع خدمات 
"غوغتتل" القائمة علتتى الإنرنت. وقالتتت "غوغل" 
اإنها �ستتتعمل ح�رشيا مع �رشكة ات�سالت واحدة يف 
الوليتتات املتحدة هتتي "فريايزون كوميونيك�ستتنز" 
فيما يتعلق بالهاتف "بيك�ستتل"، يف حماكاة لتفاق 
"اأبل" على اإطاق "اأيفون" الأ�ستتلي مع "اإيه تياند 

تي".

اأعلنتتت خدمة الرا�ستتل الفوري" تيليغتترام" عن اإطاق من�ستتة جديدة لاألعاب 
التفاعلية التي ميكن لعبها مع الأ�سدقاء داخل تطبيقها، معززة بذلك اخلدمات 
التي توفرها للم�ستخدمني ولتدخل بها جمال الرفيه. وقالت ال�رشكة يف بيان 
علتتى مدونتهتتا اإن من�ستتة الألعتتاب Gaming Platform اجلديتتدة قائمة 
علتتى الروبوتتتات الآلية "بوتات Bots"، وهي تتيح للم�ستتتخدمني اللعب دون 
مغادرة التطبيق، مع جتربة غنية بالر�سوميات وال�سوت. واأ�سافت "تيليغرام" 
اأن املئات من الألعاب يف طريقها اإىل امل�ستخدمني، ولكن يتوفر الآن نحو 30 
لعبة معظمها من البوت @Gamee، وميكن بدء اللعب من خال التفاعل مع 
البوت مبا�رشة اأو ا�ستتتدعائها من داخل اأي درد�سة من خال كتابة ا�سم البوت 

يف حمادثة جماعية.

يبدو اأن العدد الفعلي حل�ستتابات "ياهو" التي متت �رشقتها ب�ستتبب ف�ستتل اأمني 
خطري يف خدماتها، مُيكن اأن ي�ستتبح اأكر من جمرد 500 مليون ح�ستتاب كما 
َح به م�ستتوؤول تنفيذي �ستتابق لياهو – مل يك�سف عن  عت ال�رشكة. هذا ما �رشَّ ادَّ
ا�ستتمه – كان على دراية بامُلَمار�سات الأمنية لل�رشكة. وقال امل�سوؤول املذكور 
ا ورد بالتقرير". وعلى الرغم من تركه العمل  اأنه "على يقني باأن العدد اأكرب ممَّ
ل�سالح ال�رشكة، لكنه ذكر اأنه على توا�سٍل م�ستمر مع املوظفني هناك، مبا يف 
ذلك من قاموا بالتحقيِق ب�ستتاأن الخراق و�رشقة احل�سابات. ووفًقا للم�سوؤول، 
فاإن هذا النوع من الخراق عرَّ�ض عدًدا مهوًل من ح�سابات ياهو للخطر، وهو 
ما يراوح بني 1t3 مليار ح�ستتاب. كذلك �رشَّح امل�ستتوؤول ال�ستتابق اأن ال�رشكة 
لها قاعدة بيانات �ستتخمة، ففي عام 2014 الذي مت فيه ت�رشيب احل�ستتابات، 
مت اعتماد ما بني 700 مليون اإىل مليار م�ستخدم ن�سط �سهرًيا ملنتجات ياهو، 

اإىل جانب العديد من احل�سابات اخلاملة الأخرى التي مل يتم حذفها.

لهذاللبيعكيف

الجورنال – متابعة 

iMessage غير آمن كما تظن

جائزة

يجري موقع التوا�ستتل الجتماعي "في�سبوك" مفاو�سات 
مع عتتدد من التتدول للقيام بتجتتارب ا�ستتتخدام الطائرات 
بتتدون طيار )درونز( لتوفري خدمات الت�ستتال بالإنرنت 
يف املناطتتق النائية من العامل. وذكرت في�ستتبوك اأنها قد 
تبداأ توفري هذه اخلدمة عام 2018، لكنها مل حتدد موعدا 
قاطعا لذلك. وكانت �رشكتتة "األفابت اإنك" املالكة ملحرك 
البحث العماق غوغل قد اأجرت يف وقت �ستتابق من العام 
احلتتايل اأول اختبتتارات مل�تترشوع "لتتون" الذي ي�ستتتهدف 
توفتتري خدمتتة الت�ستتال بالإنرنتتت يف املناطتتق النائية 
با�ستتتخدام بالتتون طائتتر، وفقتتا ل�ستتحيفة وول �ستتريت 
جورنتتال" الأمريكيتتة. وتقتتوم �رشكتتة "وان ويتتب ليمتد" 
باإن�ساء برج �ستتخم لت�ستتالت الأقمار ال�سناعية بهدف 
توفتتري خدمة الت�ستتال ال�رشيتتع بالإنرنت عرب الف�ستتاء. 

طريقة جديدة لتوصيل اإلنترنت 
إلى المناطق النائية


