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بتطورها  العمالقة  في�سبوك  ���رك��ة  تت�سارع 
جديدة،  باإك�س�سوارات  وتتو�سع  التكنولوجي، 
باأياد  لال�ستعانة  "تات�ش"  جهاز  اأحدثها،  كان 
تدعم  التي  "اأوكولو�ش"  ون��ظ��ارات  افرتا�سية، 
ال�سبكة  وك�سفت  االف��رتا���س��ي.  ال��ع��امل  خا�سية 
العمالقة عن اأجهزة واإك�س�سوارات جديدة مرتبطة 
جمال  يف  املتخ�س�سة  "اأوكولو�ش"  ب�ركتها 
لت�ريع  متجدد  م�سعى  يف  االفرتا�سي،  الواقع 
املجموعة  فيها  ترى  تكنولوجيا  تطوير  عملية 
اجلديدة  النظارات  ومتتلك  املعلوماتية.  م�ستقبل 
اأي  اإىل  حتتاج  ال  اأنها  اأهمها  يبقى  عدة،  مميزات 
من  نوعان  تواجد  ولطاملا  لت�سغيلها.  اآخر  جهاز 
خوذات الواقع االفرتا�سي يف ال�سوق، نوع مربوط 

باحلا�سوب، واآخر يعمل بعد تركيب الهاتف داخله، 
لكن اجلديدة تقع بني االثنني.

اأياد افرتا�سية
االأ�سهر  خالل  املنتظرة  اجلديدة  االأمور  بني  ومن 
املقبلة جهاز جديد ي�سمى "تات�ش" وهو اإك�س�سوار 
باأياد  باال�ستعانة  ال�سماح  �ساأنه  من  اأ�سا�سي 
افرتا�سية. و�سيتم طرح هذا املنتج يف 6 دي�سمرب 
وفق  دوالرا،   199 يبلغ  معلن  �سعر  مع  املقبل، 
نظمته  �سحفي  موؤمتر  خالل  املجموعة  قالت  ما 
�سان  مدينة  يف  املعلوماتية  ب��رام��ج  مل��ط��وري 
رئي�ش  وعر�ش  كاليفورنيا.  والي��ة  يف  خو�سيه 
جهاز  اأي�سا  اإيريبي  برندان  "اأوكولو�ش"  �ركة 
"اأوكولو�ش  �سماعات  مع  يتما�سى  جديد  كمبيوتر 
ريفت"، و�سيبلغ ثمن هذا اجلهاز املطور من �ركة 
طراز  من  معاجلا  ي�ستخدم  والذي  باور"  "�سايرب 

املبلغ  ن�سف  وهو  دوالرا   499 دي"،  اإم  "اإيه 
تتمتع  التي  الكمبيوتر  اأجهزة  اأك��ر  تكلفه  ال��ذي 
بالواقع  املرتبطة  االأنظمة  الإدارة  موازية  بقوة 

االفرتا�سي، وفق ما نقل موقع "عامل التقنية".
اإي��ري��ب��ي ع��ن ���راك��ات مع  اأع��ل��ن ب��رن��دان  كذلك 
"لينوفو"  املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة  م�سنعي 
لهذا  تراخي�ش  على  احل�سول  بهدف  و"اآ�سو�ش" 
"اأوكولو�ش". وجدد  النوع من االأجهزة لتجهيزات 
التاأكيد  زاكربريغ  مارك  في�سبوك  �سبكة  موؤ�س�ش 
املن�سة  االفرتا�سي  الواقع  من  لنجعل  هنا  "اإننا 
"لدى  م�سيفا  املقبلة"،  ال��ك��ربى  املعلوماتية 
واأو�سح  حقيقة".  به  نلتزم  اأم��ر  ه��ذا  في�سبوك، 
من  يقرب  ما  دفعت  التي  في�سبوك  اأن  زاكربريغ 
 2014 �سنة  "اأوكولو�ش"  ل�راء  دوالر  ملياري 
250 مليون دوالر يف تطوير  اأكر من  ا�ستثمرت 

قدرها  اإ�سافية  ميزانية  كما و�سعت  املحتويات، 
250 مليون دوالر.

"فعاليات" في�سبوك
اأعلنت  اأدوات��ه��ا  لتطوير  املتوا�سل  �سعيها  ويف 
االأ�سا�سية  خلدمتها  م�ستقل  تطبيق  عن  في�سبوك 
ويتوفر  "اإيفينت�ش"،  اأو  والفعاليات"  "االأحداث 
املحمولة  االأجهزة  ت�سغيل  لنظام  حاليا  التطبيق 
والتطبيق  اإ�ش".  اأو  "اأي  بنظام  اآب��ل  �ركة  من 
مكان خم�س�ش للعثور على االأحداث واملنا�سبات 
القريبة التي ميكن امل�ساركة بها ومعرفة ما يقوم 
به االأ�سدقاء. وي�ستطيع م�ستخدم في�سبوك االطالع 
اجلديد  التطبيق  يف  واملنا�سبات  االأح��داث  على 
بطريقة ت�سبه ت�سفحه اإياها �سمن في�سبوك نف�سه، 
حيث يتيح له تطبيق االأحداث التو�سيات ومكان 

احلدث اأو املنا�سبة واهتمامات امل�ستخدم اأي�سا.

تعود إلى
 األسواق بقوة!!

غوغل الجديدة ستتأخر.. 
ولكن هذه مميزاتها!

ما ستكشف عنه كوداك يوم 
20 أكتوبر!

تستحوذ والت ديزني
 على نتفليكس؟

نوكي��ا االإ�سم العريق الذي ملع جنمه يف االأع��وام املا�سية وكانت ال�ركة التي 
حققت ارباحا كبرية يف خمتلف الدول عرب تقدميها جواالت مميزة القت جناحا 
كب��ريا يف وقته��ا، اال ان �سعود ال�ركات اجلديدة مث��ل اأبل و�سام�سوجن وغريها 
وتوفقه��م عل��ى نوكيا ادى اىل تراجع كبري يف ارب��اح ال�ركة ومبيعاتها.  ويف 
جدي��د ال�ركة الفنلدني��ة فهي ت�ستعد الطالق جمموعة م��ن اجلوالت الذكية يف 
اال�س��واق قريب��ا، هذا االم��ر ا�سار اليه موق��ع Geekbench نق��ال عن م�سدر 
مطل��ع يف ال�رك��ة الفت��ا اىل ان هذه اجل��واالت �سحمل ا�س��م D1C.   و�سياأتي 
 Qualcomm Snapdragon 430 اجلهاز اجلدي��د ل�ركة نوكيا مبعالج
وه��و ثماين النواة و�سيكون ب�رعة 1.4 جيجاهريتز مع ذاكرة و�سول ع�سوائي 

.Android 7.0 Nougat 3 جيجاهريتز، و�سيعمل اجلوال بنظام 

اأعلنت "غوغل" اأن �ساعتها اجلديدة من نظام "Android Wear 2.0" �سوف 
تتاأخر كي ت�سبح متوفرة يف االأ�سواق اىل اأوائل عام 2017. وياأتي هذا االإعالن 
A n"  بعد اأن ك�سفت عن جيلها الثاين من نظام ت�سغيل االأجهزة القابلة لالرتداء
droid Wear 2.0" �سمن موؤمترها ال�سنوي للمطورين I/O 2016. وت�سم 
الن�سخ��ة النهائي��ة م��ن تلك ال�ساعة باقة م��ن املميزات اجلدي��دة ومنها دعم خط 
اليد باال�سافة اىل لوحة مفاتيح QWERTY  كاملة، وعر�ش املعلومات من 
عدة تطبيقات خمتلفة، والردود الذكية من خالل مل�سة واحدة بناء على م�سمون 
الر�سائل الواردة. ومن املرجح اأن توفر "غوغل" متجر تطبيقاتها "غوغل بالي" 
ال�سغ��ري مل�ستخدمي نظام Android Wear االمر ال��ذي يعني عدم احلاجة 

اإىل وجود هاتف ذكي الإدارة التطبيقات.

�رك��ة "كوداك" �ساحبة الثورة الكبرية يف عامل الت�سوير ت�سعى للدخول بجدية 
اإىل عامل الهواتف الذكية واملتاجرة بعالمتها التجارية ال�سهرية مبجال اآخر على 
اأم��ل اأن ي�ساه��م ذل��ك يف منح الهاتف دفع��ة قوية للمناف�سة يف �س��وق الهواتف. 
وق��د اأعلنت ال�ركة ر�سميا اأنها �ستك�سف ع��ن هاتف ذكي يوم 20 ت�رين االول 
اجلاري وذلك من خالل بو�سرت ت�سويقي يظهر زر الت�سغيل بالهاتف والذي يحمل 
عالم��ة "ك��وداك" مع اإطار معدين يو�سح اأن الهات��ف ب�سماكة عالية اي اأنه رمبا 
يك��ون هات��ف خا���ش بالت�سوير مع كام��ريا باإمكاني��ات عالية. ك��وداك لي�ست 
 "IM5" جدي��دة على هذا ال�سوق فقد �سب��ق ان ك�سفت وب�سكل مفاجئ عن هاتف
مبوا�سف��ات متوا�سعة قب��ل اأ�سهر ومل يحظ باإ�ستقبال ح��ار من امل�ستهلكني لكن 

يبدو ان ال�ركة تعلمت من اأخطائها و�ستظهر بهاتف مناف�ش نهاية هذا ال�سهر.

هن��اك العديد م��ن ال�سائعات بالفعل عن دخول "والت دي��زين" اإىل عامل التقنية 
م��ن خ��الل اال�ستحواذ على �سبكة التدوين امُل�سغ��ر "تويرت"، اال ان اليوم ظهرت 
بع���ش ال�سائع��ات اجلديدة اخلا�سة ب�رك��ة الرتفيه العاملية، وتق��ول باأنها قد 
��ا. وتاأثري  ت�ستح��وذ عل��ى �سبكة "نتفليك���ش" لبث امل�سمون ع��رب االإنرتنت اأي�سً
�سائعة ا�ستحواذ "ديزين" على "نتفليك�ش" كان فورًيا حيث ارتفع �سهم االأخرية 
ليتج��اوز املئ��ة دوالر، االم��ر الذي يدل عل��ى رغبة امل�ستثمري��ن يف حتُقق هذه 
ال�سفق��ة فعلًي��ا. واجلدير بالذك��ر اأن "اأبل" هي االأخرى ُتخط��ط لال�ستحواذ على 
"نتفليك���ش" بح�سب بع�ش التكهنات والتي ُن�رت على مدار االأ�سهر املا�سية، 
لك��ن دخ��ول "دي��زين" على اخل��ط هو االأق��وى باالخ���ش واأن اأ�سا���ش العمل يف 

"نتفليك�ش" هو الرتفيه و"ديزين" لديها باع كبري يف هذا املجال.

المصائب تتالحق.. انفجار 3 من هواتف سامسونغ بينها بديل

"سناب شات" تسمح بإنشاء قوائم تشغيل لقصص األصدقاء

فيسبوك يتوسع بـ"أوكولوس" و"إيفينتس"

غاالكسي اس8 قادم بكاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل

تطبيق يكشف كلمات مرور شبكة الواي فاي في مطارات العالم

مصر في صدارة قائمة الدول المستهدفة بالهجمات االلكترونية

يبدو اأن �ركة "�سام�سونغ" مقبلة على مزيد من املتاعب، خالل االأيام القادمة، 
ب�سب��ب حوادث انفجار هواتفها، فف��ي االأ�سبوع املا�سي لوحده، احرتقت ثالثة 
هوات��ف م��ن طراز "غاالك�سي نوت 7". وبح�سب ما ذك��ر موقع "ذا فريج"، فاإن 
�سخ�س��ا جديدا من والية كنتاك��ي االأمريكية اأبلغ عن احرتاق هاتفه، قائال اإنه 
ا�ستيق��ظ يف الرابع��ة �سباحا، و�سط ت�ساعد الدخ��ان يف غرفة نومه، فيما كان 
الهات��ف يح��رتق. وجرى نقل املت���رر مايكل كلريين��غ، اإىل امل�ست�سفى، جراء 
اإ�سابته بالتهاب حاد يف الق�سبات الهوائية، جراء ا�ستن�ساق الدخان. واالأدهى 
يف احلادثة، اأن الهاتف الذي احرتق، مت احل�سول عليه مبثابة هاتف بديل، اإثر 
���روع �سم�سونغ، يف تغيري الهواتف تفاديا حلرائق �سجلت منذ طرح "نوت 7" 
يف االأ�س��واق. واأعلن��ت �سم�سونغ، وهي اأكرب م�سنع للهوات��ف الذكية يف العامل، 
�سح��ب م��ا ال يقل عن 2.5 مليون من هاتفها الذكي الرائد "غاالك�سي نوت 7"، 
يف 10 اأ�س��واق عل��ى م�ستوى الع��امل ال�سهر املا�سي، ب�سب��ب عيب يف البطارية 

اأدى اإىل ا�ستعال النار يف بع�ش الهواتف.

يف  اأكر  التو�سع  حماولتها  يف  الف�سائي  النادي  دول  ت�ستمر 
االقت�سادية  االأو���س��اع  اأن  غري  ف�سائية،  اإجن���ازات  حتقيق 
واملادية، والع�سكرية كذلك، ت�سغط على الدول، بحيث اأنها قد 
تعمل على تقلي�ش املوازنات االأمر الذي ي�سيق على براجمها 
البحث عن  اأجل  اأن احلاجة باتت ملحة من  الف�سائية. ويبدو 
فيها،  والتو�سع  الف�سائية  بالربامج  العمل  ملوا�سلة  �ركاء 
النادي  يف  تدخل  ب��داأت  ال��دول  من  العديد  واأن  خ�سو�سا 
طموحات  لديها  ب��ات  ال��دول  من  كثريا  اأن  كما  الف�سائي، 

"ف�سائية". 
والتعاون يف املجال الف�سائي لي�ش جديدا، اإذ حتى اإبان احلرب 
وحتديدا  املتحدة،  والواليات  ال�سوفيتي  االحتاد  بني  الباردة 
يف يوليو عام 1975، تو�سل القطبان اإىل اتفاق على م�روع 
التجريبي".  اأبولوn�سويوز  "م�روع  ا�سم  عليه  اأطلق  جتريبي 
ويقوم امل�روع غلى فكرة االلتحام بني وحدة مركبتي اأبولو 
واإجراء  االأر�ش،  مدار حول  ال�سوفيتية يف  و�سويوز  االأمريكية 
الهالة  وت�سوير  ال�سم�ش  ك�سوف  درا�سة  مثل  علمية،  جتارب 
الدول،  �ساحة حرب بني  اأبعد  هو  الف�ساء  اأن  ورغم  ال�سم�سية. 
االأبحاث  جماالت  يف  وحتديدا  اأي�سا،  للتعاون  ميدان  اإنه  اإال 
العلمية، باهظة التكليف والتي ال ت�ستطيع دول مبفردها القيام 
مركز  ذكره  ملا  وفقا  بالطبع،  منها  قليلة  قلة  با�ستثناء  بها، 

�سرتاتفور لتحليل املعلومات اال�ستخبارية.
 على اأي حال، وفيما تتجه الدول اإىل تطوير براجمها الف�سائية 
اأي الواليات  اخلا�سة بها، فاإن االأكر تطورا يف هذا امليدان، 

اأجل  متزايد من  �ستعمل على نحو  وال�سني،  ورو�سيا  املتحدة 
التعاون مع دول اأخرى اأو البحث عن �ركاء اآخرين ملوا�سلة 
كوكب  ا�ستك�ساف  جمال  يف  خ�سو�سا  الف�سائية،  الربامج 

املريخ واإر�سال بعثات اإىل ذلك الكوكب االأحمر. 
الف�سائية  ال���دول  ب��ني  حم���دودا  التعاون  �سيظل  ذل��ك  وم��ع 
"ع�سكرية فيما بينها"  الثالثة الكربى، وذلك لوجود خماوف 
خ�سو�سا  بعيدين  �ركاء  عن  البحث  اإىل  يدفعها  الذي  االأمر 
ال�سني، التي حتظر الواليات املتحدة وكالة نا�سا من التعاون 
املخاوف  اأن هذه  القومي غري  باالمن  تتعلق  معها ملخاوف 
اإىل  االإ�سارة  يجب  ولكن  وال�سني.  رو�سيا  بني  قائمة  لي�ست 
عن  الدول  تتوقف  اأن  تعني  ال  ف�سائيا  التعاون  اإمكانية  اأن 
اال�ستخدامات  جماالت  يف  خ�سو�سا  بينها  فيما  املناف�سة 
الع�سكرية والتجارية. ومع ذلك فاإن ال�سني تبحث عن �ركاء 
من الدول االأقل تطورا، خ�سو�سا تلك الراغبة يف الو�سول اإىل 
اإمكانياتها ال تتيح لها ذلك. واإىل جانب البحث  الف�ساء لكن 
عن دول �ريكة يف املجال الف�سائي، بداأت الواليات املتحدة 
ع��امل  لدخول  ال�ساعية  اخلا�سة  ال�ركات  اأمام  املجال  تفتح 

الف���ساء.
االأمريكية  والف�ساء  الطريان  اإدارة  منحت  املجال،  هذا  ويف 
و�ركة  بوينغ  ل�ركة  دوالر  مليار   6.8 بقيمة  عقدا  )نا�سا( 
الف�ساء"  "تاك�سي  ل�سناعة  تكنولوجيز،  اإك�سبلوري�سن  �سبي�ش 
الف�ساء  ملحطة  الف�ساء  رواد  لنقل  وت�سغلها  جتاريا  متتلكها 

الدولية.

اأطلقت خدمة الرتا�سل امل�سور "�سناب �سات"، حتديثًا 
جدي��داً لتطبيقها يجلب معه عدداً من التغيريات لق�سم 
"الق�س���ش Stories"، وذل��ك ب�س��كل ي�سع ق�س�ش 
االأ�سدق��اء يف االأعل��ى، ويتي��ح اإن�س��اء قوائ��م ت�سغيل 
له��ا. وتب��داأ التغي��ريات اجلدي��دة من "�سن��اب �سات"، 
الت��ي اأ�سبح��ت حم��ط اأنظ��ار مناف�سيه��ا الذي��ن كر 
ا�ستن�ساخهم ملزاياها، بتنزي��ل �سفحات "ا�ستك�سف" 
Discover، التي ت�سم ق�س�سًا من كبار النا�رين، 
اإىل اأ�سف��ل ق�س���ش امل�ستخ��دم وق�س���ش االأ�سدق��اء. 
اأم��ا التغي��ري الثاين فه��و اإزالة امليزة الت��ي ت�سغل كل 
ق�س��ة من ق�س���ش االأ�سدق��اء تلقائيا بنق��رة واحدة، 
وت�ستهدف هذه املي��زة التي اأطلقت عليه ال�ركة ا�سم 
" امل�ستخدمني الذين   Playlists "قوائ��م الت�سغي��ل 
ميلك��ون الكثري م��ن االأ�سدق��اء، ولذا فه��ي تتيح لهم 

اختيار عدد من االأ�سدقاء مل�ساهدة ق�س�سهم.

ي�س��ار اإىل اأن املي��زة الثانية تعد مفاجئ��ًة من �ركة 
"�سناب"، اإذ اإنها كانت تك�سب املال من خالل اإدراج 
االإعالن��ات بني الق�س���ش التي ت�سغ��ل تلقائيا، ولكن 
يب��دو اأن امل�ستخدم��ني اأ�سبحوا ينتق��ون ويختارون 
خا�س��ة  م�ساهدته��ا،  يري��دون  الت��ي  الق�س���ش  اأي 
بالن�سبة لكث��ريي االأ�سدقاء. وميكن للم�ستخدم اإن�ساء 
قوائ��م ت�سغيل، من خالل النقر عل��ى ال�سور امل�سغرة 
لق�س���ش االأ�سدقاء ولي�ش عل��ى اأ�سمائهم، اإذ اإن النقر 
عل��ى ال�سور امل�سغ��رة يظهر اإ�سارة "�س��ح" مكانها، 
اأم��ا النقر عل��ى االأ�سم��اء ف�سيقوم بت�سغي��ل الق�س�ش. 
وبع��د اأن يختار امل�ستخ��دم من ه��م االأ�سدقاء الذين 
يري��د م�ساه��دة ق�س�سه��م، ينق��ر عل��ى زر "الت�سغيل" 
ال��ذي يظه��ر يف اأ�سف��ل ال�سا�س��ة، لُت�سَغ��ل الق�س���ش 
املخت��ارة تلقائي��ا، متام��ا كما كان علي��ه احلال يف 

ال�سابق. 

بداأت الت�ريب��ات املتعلقة بهات��ف "�سام�سونغ" 
الرائ��د الق��ادم، ال��ذي ُيتوق��ع اأن ُيطل��ق عليه ا�سم 
"غاالك�سي ا�ش8"، بالظهور بعد امل�سيبة الكبرية 
الت��ي حلت بها م��ع م�سكلة البطاري��ة التي يعاين 

منه��ا هاتفها "غاالك�سي ن��وت 7"، حتى 
الهوات��ف  قط��اع  اأنظ��ار  اإن 

تخفي��ه  م��ا  اإىل  تتطل��ع 
جعبته��ا  يف  ال�رك��ة 

لتح�سني �سمعتها.
وبح�س��ب م��ا اأك��دت �سحيفة 

ف��اإن  الكوري��ة،   ETNews
هن��اك تغيريات كب��رية يف عتاد هاتف 

8" ال��ذي ُينتظ��ر االإعالن  "غاالك�س��ي ا���ش 
املقب��ل.  الع��ام  م��ن  االأول  الرب��ع  خ��الل  عن��ه 
وعل��ى عك�ش النم��اذج ال�سابقة الت��ي ركزت على 
ا�ستخ��دام مكونات �سابق��ة، “�سام�سون��غ" ت�سعى 
اإىل دم��ج وظائ��ف وت�سمي��م جديد كلي��ًا، مبا يف 

ذل��ك اال�ستغن��اء ع��ن زر الرئي�سي��ة، وُيرج��ح اأنها 
�ست�ستعي���ش عن��ه بزر خلف زج��اج ال�سا�سة اأو زر 

برجمي �سمن ال�سا�سة.

وُيتوق��ع اأن جتع��ل "�سام�سون��غ" �سا�س��ة الهاتف 
E n  تغطي��ه بالكام��ل، ثم اإنها �سرتك��ز، وفًقا ل�
News، عل��ى حت�س��ني عر�ش ال�س��ور والفيديو 
عل��ى ال�سا�س��ة م��ع اإ�سف��اء تاأثري ثالث��ي االأبعاد. 
ُي�س��ار اإىل اأن االأخبار تتحدث عن اأن "اأبل" تعتزم 
تقدمي ت�سميم جديد كليًا لهاتف "اآيفون" القادم، 
اإذ ت�ستع��د اأي�س��ًا الإط��الق هات��ف ب�سا�س��ة تغطيه 
الرئي�سي��ة  بالكام��ل، كم��ا تخط��ط الإزال��ة زر 
اأي�س��ًا. واأ�سارت ال�سحيف��ة الكورية اإىل اأن 
"غاالك�سي اإ�ش 8 " �سيكون اأول هاتف 
بكامريتني خلفيت��ني من �سل�سلة 
"غاالك�سي"، وذلك على نحو 
ي�سب��ه الهات��ف "اآيف��ون 7 
بل���ش" من "اأب��ل"، على اأن 
تاأت��ي اإحداهم��ا بدق��ة 16 
 8 بدق��ة  ميغابك�س��ل واالأخ��رى 

ميغابك�سل.

قام مهند�ش اأم��ن املعلومات، وعا�سق ال�سفر، املدون اآنيل بوالت اإىل ابتكار خريطة 
تفاعلي��ة لعر���ش عناوين وكلمات مرور �سبكات الواي ف��اي املتوفرة يف املطارات 
ح��ول الع��امل. وه��ي خريط��ة يجري حتدي��ث معلوماته��ا با�ستم��رار م��ن الطيارين 
وامل�سافري��ن، وي�ستطي��ع امل�ستخدم��ون اإ�ساف��ة اأو تعديل كلمات امل��رور فيها، كما 
تت�سمن دلياًل عمليًا لطريقة االت�سال ب�سبكات االإنرتنت الال�سلكي. وتتوفر اخلريطة 
عل��ى تطبي��ق WiFox وميك��ن للم�سافري��ن حتميل��ه عل��ى هواتفه��م وحوا�سيبهم 
ال�سخ�سي��ة، واالطالع على كلمات املرور، دون احلاجة لالت�سال باالإنرتنت. ويقول 
ب��والت: "اإن االت�سال باالإنرتنت عرب �سبكة واي ف��اي يف العديد من املطارات لي�ش 
باالأمر ال�سهل دائمًا، وقد ال يكون ممكنًا بدون كلمة مرور." وي�سيف "لهذا جاء هذا 
االبتكار كمنقذ للذين يواجهون �سعوبة يف االت�سال باالإنرتنت اأثناء ال�سفر." ُولدت 
الفك��رة عندما كان بوالت نف�سه يواجه �سعوبة بالغة يف االت�سال باالإنرتنت خالل 
اأ�سف��اره الكث��رية، فقرر جمع كاف��ة عناوين الواي فاي وكلم��ات املرور التي ح�سل 
عليه��ا من املطارات حول العامل، وم�ساركتها م��ع اأ�سدقائه ومتابعي مدونته على 

االإنرتنت.

اأعرب��ت ترين��د مايك��رو، عن خماوفه��ا املرتبط��ة باإ�ستم��رار اإرتفاع مع��دل ن�ساطات 
وتهدي��دات الربجمي��ات اخلبيث��ة التي ت�سهده��ا م���ر اإذ تتعر�ش لن�سب��ة %18 من 
اإجم��ايل تهديدات برجمي��ات الفدية اخلبيثة يف �سمال اإفريقي��ا. كما �رحت ال�ركة 
ع��ن اإكت�سافه��ا 19،797 برجمي��ة خبيثة تتعر���ش لها م�ر �سهري��ًا. و�سهدت تريند 
مايك��رو هذا الع��ام زيادًة بن�سب��ة %54 يف عدد التهديدات الت��ي تتعر�ش لها �سمال 
اإفريقي��ا مقارن��ًة بنف�ش الفرتة م��ن العام املن�رم. وحتتل م���ر ال�سدارة يف قائمة 
اجله��ات امل�ستهدف��ة وينبغ��ي على ال���ركات واالأف��راد واجلهات احلكومي��ة اأن تويل 
اأهمي��ة كبرية للت�س��دي للهجمات االإلكرتونية ملا لها من اآث��ار قد تكون مدمرة وذلك 
وفق��ًا الإيهاب معو�ش، نائب الرئي�ش ملنطقة البحر االأبي�ش املتو�سط وال�رق االأو�سط 
واإفريقي��ا ورو�سيا ورابطة الدول امل�ستقلة يف تريند مايكرو الذي علق قائاًل: "ال تزال 
م���ر ت�سكل حج��ر االأ�سا���ش يف اقت�ساد املنطقة و�سم��ال اأفريقيا وه��ذا عامل كفيل 
بج��ذب جمرم��ي االإنرتن��ت. ت��ويل ’تريند مايك��رو‘ اهتمام��ًا خا�سًا مب���ر ونوا�سل 
التزامن��ا ببذل اجله��ود للحفاظ على اأمان عمالئنا والبالد ب�س��كل عام من التهديدات 

هلهذانوكيا

الجورنال-متابعة

المنافسة من أجل اكتساب شركاء "فضائيين"

ساعة

تعد نظارات الواقع االفرتا�سي نوعني، اإما ان تت�سل بكمبيوتر 
وه��ي قوي��ة املوا�سف��ات، اأو انه��ا تو�سع بهات��ف ذكي وهي 

مبوا�سفات اأقل.
اأوكولو�ش تعمل االن على نظارة جديدة تقع باملنت�سف بحيث 
�ستك��ون م�ستقل��ة بذاته��ا وال داع��ي الي�ساله��ا بكمبيوتر وال 
بهاتف ذكي وال حتتوي على اأ�سالك. ويف موؤمتر خا�ش تعقده 
�رك��ة "اأوكولو���ش" للمطوري��ن، عر���ش "م��ارك زوكربريغ" 
املدي��ر التنفي��ذي ل�"في�سب��وك" املالك��ة ل�رك��ة "اأوكولو�ش" 
ملح��ة �ريعة عن املنت��ج اجلديد الذي الزال قي��د التطوير ومل 
تنت��ه ال�رك��ة منه بعد. والنظ��ارة اجلديدة لي�س��ت بحاجة اىل 
"Daydream" م��ن  "Gear" اأو  كنظ��ارة  ذك��ي  هات��ف 
"غوغ��ل"، و�ستك��ون اأرخ���ش من نظ��ارة "اأوكولو���ش ريفت" 

الكاملة والتي تت�سل بكمبيوتر وموجهة لالألعاب.

كيف ستكون نظارة الواقع 
اإلفتراضي المقبلة من أوكولوس؟


