
ال�صاعة الذكية "�صام�صونغ جري اإ�س 3"، هي امل�صارع 
اجلديد الذي نزل اأخرياً اإىل �صاحة احلرب بني �رشكتي 
�صام�صونغ واآبل، وذلك بعد اأن اأكدت �رشكة �صام�صونغ 
نوفمرب  �صهر  يف  هو  الر�صمي  الإط���اق  ميعاد  اأن 
وفرن�صا  املتحدة،  وال��ولي��ات  املتحدة  اململكة  يف 
العربية  للمنطقة  بالن�صبة  اأما  واأملانيا، و�صنغافورة، 

وال�رشق الأو�صط فاإنها �صتتوافر يف اأ�صواق دبي.
من  العامل  يف  الذكية  الهواتف  �صوق  اق��راب  بعد 
من  كل  تبحث  اأن  البديهي  من  كان  اإ�صباع،  حدوث 
وعلى  جديدة،  �صوق  عن  و�صام�صونغ  اآب��ل  �رشكتي 

ال�صاعات  �صوق  متاأخرة  دخلت  اآبل  اأن  من  الرغم 
املركز  احتال  من  متكنت  اأنها  اإل  الذكية؛ 

الأول عامليًا.
لكن امل�صارعة تبقى حمتدمة ومتغرية، 

خا�صة بعدما اأفاد خرباء يف ال�صوق 
ال��ع��ام  خ���ال  امل���ايل  التقني 

يف  اآبل  مبيعات  باأن  اجلاري 
انخف�صت  الذكية  ال�صاعات 

قرابة %70، مع اأنها بقيت 
الأول.  باملركز  حمتفظة 
لهذا فاإن خرب قدوم �صاعة 
 Samsung Gear

S3  يحب�س الأنفا�س؛ فهل 
�صيقلب نزولها املوازين؟

اإل��ي��ك اأه��م ال��ف��روق��ات بني 
 Samsung ����ص���اع���ة 
�صاعة  وبني   Gear S3
Apple الذكية، لتعرف 

اأيهما الأن�صب لك:
�لفيل يغلب.. �أم 

�لفر��شة؟
���ص��اع��ة ���ص��ام�����ص��ون��غ 

بن�صختيها   ،Gear S3
والع�رشية  الكا�صيكية 

"فرونتري"؛ فاجاأت احلا�رشين 
ب��رل��ني؛  يف   IFA م��وؤمت��ر  يف 

باأنها اأ�صبحت اأكرب من الإ�صدار 
�صام�صونغ  �صاعات  من  ال�صابق 

عك�س  على   ،Gear S2 الذكية 
ال�صاعة  اأن  ظنت  التي  التوقعات 

اأخف  �صت�صبح  امل�صغوطة  امل�صتديرة 
واأ�صغر بالتاأكيد.

ال�صاعة اأ�صبحت ذات قطر 46  ملم، وبهذا 
ال�42  ذات  اآبل  �صاعة  ن�صختي  حجم  تفوق 

ملم و38 ملم، ومع اإن هذا الفرق يبدو تافهًا، اإل اأنها 
مع�صمك  كان  اإن  خا�صة  الرت��داء  عند  كبرية  تبدو 
�صغرياً، ولهذا مل ت�صحب �صام�صونغ اإ�صدارها ال�صابق
الإ�صدارين  و�صتبيع  الأ���ص��واق،  من   Gear S2

بالتوازي.
احلقيقة اإن ال�رشكة ا�صطرت لهذا احلجم كي ت�صتوعب 
ال�صاعة امليزات ال�صتثنائية اجلديدة، مثل البطارية 
ال�صاعات  بطاريات  كل  لتغلب  اأيام،   4 ت�صتمر  التي 
التي   GPS املواقع  الأخرى، وخدمة حتديد  الذكية 

اأ�صبحت متوافرة يف كل الن�صخ الآن.
الزائد،  احلجم  غري  ثمن  لها  كان  املزايا  هذه  لكن 

حجم  تكبري  اإن  تغيري حيث  عدم  مع  ال�صا�صة 
ال�صا�صة  دقة 
ع���ن 

اأقل،  ال�صورة  ال�صابق، جعل كثافة بك�صات  الإ�صدار 
يف  ب�17  اأكرب  و�صوح  ذات  اآبل  �صا�صات  فاإن  ولهذا 
�صاعة  وزن  اأن  نعرف  حني  نتفاجاأ  لن  اأي�صًا  املئة، 

�صام�صونغ الكا�صيكية هي 57 غرامًا. 
اأي  غ��رام��ًا،   62 ت��زن  فهي  "فرونتري"  الن�صخة  اأم��ا 
اإنها اأثقل من �صاعات اآبل اجليل الثاين، التي يراوح 
بها؛  اخلا�صة  احلافظة  ونوع  حجمها  ح�صب  وزنها 

من 34.2 غرامًا اإىل 52.4 غرامًا.
�شام�شونغ تر�هن على �لرجال.. هل تفوز؟

غريب  ب�صكل  للماء  �صاعتها  مقاومة  ت�صف  اآب��ل 
تقاوم  اآب��ل  �صاعة  اإن  تقول،  فهي  ال�صيء؛  بع�س 
اإن  تقول  ذل��ك  بعد  لكنها  مراً"؛   50 "حتى  امل��اء 
فقط  ال�صطحية  "املياه  لا�صتخدام يف  قابلة  ال�صاعة 
البحر، ول ت�صتخدم يف  اأو  ال�صباحة يف امل�صبح  مثل 
اأف�صل  اأن�صطة الغو�س"، اجلملتان متناق�صتان؛ لكن 
جملة لو�صفها هو ما قاله املديرون التنفيذيون 
 Apple اآبل  اآبل يف حفلة اإطاق �صاعة  يف 
من  ال�صابع  يف    Watch Series 2

�صبتمرب؛ "مقاومة لل�صباحة".
وا�صحة  كانت  فقد  �صام�صونغ  اأما 
ب�صاأن مقاومة املياه عندما قالت 
ذات   Gear S3 �صاعتها  اإن 
مقيا�س مقاومة ماء IP68؛ 
اأي اإنها ت�صتطيع اأن حتتمل 
يبلغ  م��ي��اه  يف  ال��ب��ق��اء 
ملدة  اأق����دام   5 عمقها 

ن�صف �صاعة.
�إطار دو�ر ر�ق�ص 
وحر.. �أمام زر 

�شغري
ل���ط���امل���ا مت���ي���زت 
ه��وات��ف الأن���دروي���د 
بكونها معتمدة ب�صكل 
اللم�س،  ع��ل��ى  ك��ام��ل 
ع��ل��ى ع��ك�����س ه��وات��ف 
على  تعتمد  التي  اآي��ف��ون 
�صغط زر مع �صا�صة اللم�س، 
ال�صاعة  �صا�صات  اإن  امل�صكلة 
ال�صيقة ل  الذكية ذات امل�صاحة 
اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  اأن  ميكنها 
على  كان  هنا  الأ�صابع،  مل�س  على 
جديداً،  اأ�صلوبًا  تبتكر  اأن  �صام�صونغ 
يناف�س زر �صاعة اآبل "ديجيتال كراون"، 

.S2 وقد طبقته بدءاً من �صاعة �صام�صونغ
�صام�صونغ ابتكرت اإطاراً دواراً مييز �صاعتها ب�صدة 
ويلقى �صعبية بني جمهورها، ميكنك اأن تقوم بتدوير 

اأو تكرّب وت�صّغر  القوائم،  الإطار اخلارجي لكي مترر 
مل�س  ترد  مل  اإذا  تخف�صه،  اأو  ال�صوت  وترفع  ال�صور، 

ال�صا�صة.
�رك�ص كما ت�شاء.. 

لديك �شريحة �ت�شال بالإنرتنت
اإذا اأردت ممار�صة الريا�صة يف اخلارج من دون حمل 
�صاعة  من  "فرونتري"  فن�صخة  �رشورية،  غري  اأ�صياء 
�صام�صونغ S3 هي اأف�صل اختيار، فهي ال�صاعة الذكية 
دون  من  بالإنرنت  الت�صال  على  القادرة  الوحيدة 
واي فاي، حيث تت�صل بالإنرنت بنف�صها، عن طريق 

.LTE تكنولوجيا اإنرنت اجليل الرابع
يف  اأو  اآب��ل،  �صاعات  يف  متوافرة  غري  امليزة  ه��ذه 
S3، وهي  �صام�صونغ  �صاعة  الكا�صيكية من  الن�صخة 
متكنك من اأن تخرج وترك�س يف الأنحاء كما ت�صاء 
من دون اأن ت�صطر ل�صطحاب هاتفك، اأو تبحث عن 

مكان فيه تغطية �صبكة واي فاي.
يف �صبيل اجلمهور.. 

�صاعة �صام�صونغ تت�صل باآيفون !
لديها  ال�رشكة  اأن  اأكد  �صام�صونغ  يف  تنفيذي  مدير 
نية يف جعل ال�صاعتني S3 وS2  قابلتني لات�صال 
يف  لذلك  الازمة  بالختبارات  تقوم  واأنها  باآيفون، 
كوريا اجلنوبية حاليًا عرب برنامج جتريبي؛ احلقيقة 
 S2 �صاعتها  بو�صل  وع��دت  قد  كانت  ال�رشكة  اإن 

باآيفون منذ يناير املا�صي، لكنها مل تفعل ذلك بعد.
هذه اخلطوة �صوف ت�صمح لل�رشكة بتو�صيع جمهورها 
�رشكة  �صيء؛  كل  ففوق  الآيفون،  م�صتخدمي  لي�صمل 
اآيفون يف  من  قطعة  مليون   40 من  اأكرث  باعت  اآبل 
م�صتخدمي  �صيعطي  وهذا  ال�صنة،  من  الأخ��ري  الربع 
ل�رشكة  اآم��اًل  ومينح  اآب��ل،  �صاعة  عن  بديًا  اآيفون 
تزال  ما  التجارب،  جنحت  لو  حتى  لكن،  �صام�صونغ، 
�صم  على  اآبل"  "متجر  ملوافقة  بحاجة  �صام�صونغ 

تطبيقها للمتجر.
�خري� �لتكلفة متقاربة.. 
فمن يفوز بيد �جلمهور

يف   Gear S3 �صام�صونغ  �صاعة  عن  الك�صف  مت  اذ 
�صاعة  عن  ك�صف  بينما  الفائت،  �صبتمرب  من  الأول 
اآبل  �صاعة  �صبقت  وقد  فقط،  باأ�صبوع  ذلك  بعد  اآب��ل 
اإىل الأ�صواق ب�صعر يبداأ من 369 دولراً للن�صخة ذات 
لن�صخة  دولراً   399 و�صعر  ملم،   38 البالغ  الطول 
الإ�صافات  ح�صب  �صعرها  ويرتفع  ملم،   42 ال�  ذات 
املخ�ص�صة، وميكنك احل�صول عليها ب�صكل اأون لين.

اأما �صاعة �صام�صونغ Gear S3 فاإنها تكلف حوايل 
350 دولراً تقريبًا، ترتفع اإىل 399 دولراً يف حال 
الإنرنت  الت�صال على  الن�صخة مزودة بقدرة  كانت 
اجليل الرابع  LTE، تختلف ح�صب املتجر الذي تباع 

فيه.
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مليون دوالر لتطوير 
روبوتا يطوي المالبس

جالكسي اس ستستخدم سماعات 
Harman في 2018

بال طيار مموهة تفاديا 
لغضب النسور!

"هونداي سوالريس" 
المفضلة لدى الموسكوفيين

ِدَث ث��ورة يف الطريقة الت��ي اعتدنا عليها يف  ق��ررت �رشك��ة بانا�صوني��ك اأن حتحُ
غ�ص��ل وترتيب املاب���س، حيث قامت ال�رشكة با�صتثم��ار مايني الدولرات يف 
روبوت قادر على احلد من الوقت الذي يق�صيه النا�س يف طي وتنظيم املاب�س، 
ّت�ِصخ. ا�صتثم��رت العماقة اليابانية نحو  ��ل ما هو نظيف منها عّم��ا هو محُ وَف�صْ
ْدَعى “�صيفن درمي��رز”، التي تعمل يف  60 ملي��ون دولر يف �رشك��ة نا�صئ��ة تحُ
قط��اع الروبوت��ات منذ اأكتوب��ر 2015. ل ندري اأي فكرة ع��ن تكلفة الروبوت، 
ويف الوق��ت احلايل مت��ّول بانا�صونيك نحو 10 اأجهزة منه فقط، رمبا كان ذلك 
�صَتهِلكني. يذكر انه م��ن املفر�س اأن يتم الك�صف عن  ملرحل��ة اختبارها مع املحُ
الروب��وت اجلديد يف يناير 2017، على اأن يت��م ذلك يف معر�س الإلكرونيات 

ال�صتهاكية، واإطاقه يف مار�س من العام نف�صه.

اأعلن��ت �صام�ص��وجن ا�صتحواذه��ا عل��ى �رشك��ة  Harman، وم��ع اأن ال�رشك��ة 
�صام�ص��وجن  اأن  اإل  ال�صي��ارات،  املنزلي��ة ويف  ال�ص��وت  اأجه��زة  متخ�ص�ص��ة يف 
�صت�صتخ��دم تقنياته��ا وخربته��ا يف اأهم هواتفه��ا الذكية. وبح�ص��ب تقرير جديد 
ف��اإن رئي�س قطاع ال�صيارات يف �صام�صوجن اأمل��ح اإىل اأن �صل�صلة جالك�صي اإ�س من 
هوات��ف �صام�ص��وجن �صت�صتخدم حلول �صوت من تطوي��ر Harman لكن هذا لن 
يحدث قبل 2018. ويبدو اأن هذا التاأخري يف تبني حلول Harman ال�صوتية 
يع��ود اإىل اأن اإج��راءات الإ�صتحواذ حتى اإمتامها �صت�صتغ��رق بع�س الوقت، لذا لن 
 Harman م��ع اأن .Harman ن��رى هات��ف جالك�ص��ي اإ�س 8 ب�صماع��ات من
متخ�ص�ص��ة اأك��رث يف اأنظمة �صوت ال�صيارات، اإل اأن �صام�ص��وجن اأكدت عدم نيتها 

اخلو�س يف هذا املجال وت�صنيع �صيارة خا�صة بها

فيم��ا يتطلع اجلميع اإىل كّم اخلدمات التي ميك��ن اأن تقدمها الطائرات با 
طيار، هناك من يكن م�صاعر الكره لهذه التكنولوجيا. 

فق��د تبني اأن الطيور اجلارحة ل حتب ه��ذه الأداة الطائرة بعد اأن هاجمت 
الن�صور املحلية طائرة با طيار تابعة ملهند�س امل�صاحة على الأر�س ريك 
�صتيفن عندما كانت حتلق فوق �صان ايفي�س الواقع يف منطقة تدعى حقول 
الذهب "غولد فيلدز" غربي اأ�صراليا. وكان �صتيفن يعتمد الطائرة با طيار 
يف ت�صوير منوذج ثاثي الأبعاد ملناطق مزروعة بالألغام، بالإ�صافة اإىل 
اأنها ت�صاعد العمال املرافقني ل�صتيفن على جتنب الظروف اجلوية القا�صية 
خ��ال قيامهم بعملهم، اإل اأن الن�صور املزعجة راأت اأن تلك الطائرة مبثابة 

عدو لها فقامت باإ�صقاطها اأر�صا وتدمريها بالكامل.

ا�صتعادت �صيارة "هونداي �صولري�س" الكورية املرتبة الأوىل يف ت�صنيف اأكرث 
ال�صيارات مبيعا يف مو�صكو.  وذلك بعد اأن تقدمت عليها "كيا ريو" يف �صبتمرب/
اأيل��ول املا�صي. وقد باع وكاء ال�رشكة يف مو�صكو خال اأكتوبر/ت�رشين الأول 
1225 �صي��ارة م��ن ماركة "هونداي �صولري�س"، كم��ا باعوا من �صيارة "كيا 
ري��و" يف ال�صهر نف�صه 1044 �صيارة. اأم��ا �صيدان "فولك�س فاجن بولو" ف�صغلت 
املرتب��ة الثالث��ة يف ه��ذا الت�صنيف حيث بي��ع منها 775 �صي��ارة وهو ما يزيد 
بن�صب��ة %33 عم��ا كان عليه يف امل��دة نف�صها من الع��ام املا�صي. ودخلت يف 
قائم��ة اأك��رث ال�صيارات الع�رش مبيع��ا يف مو�صكو كل من "�صك��ودا رابيد" )506 
�صي��ارة(، و"تويوتا كامري" ) 416 �صي��ارة ، و"فورد فوكو�س" )400 �صيارة(، 

و"ني�صان اإك�س ترايل" 396 �صيارة.

مهندسون أميركيون يبتكرون مفاعال نوويًا "فضائيا"

ساعة Samsung Gear S3 الذكية الجديدة 
تهدد عرش منافستها أبل

قراصنة يجبرون الصرافات اآللية على إخراج المال

جهاز بـ 5 دوالرات يستطيع اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمية 
بكلمة مرور في 30 ثانية فقط

روسيا.. طريقة مبتكرة للحصول على األصفر الرنان!

سوار ذكي لتفادي الشخير

اأعل��ن مهند�ص��ون تابع��ون ملخت��رب "اإيداهو" الوطن��ي يف الوليات املتح��دة اخراع 
مفاع��ل نووي حممول خم�ص�س لا�صتخدام من قبل ال�صكان الوائل الذين �صيقطنون 
كوكب املريخ.  وبح�صب املهند�صني فاإن الطاقة احلرارية للمفاعل اجلديد تبلغ 1.67 
ميغ��اواط وحجم "املنطقة الن�صط��ة" فيه 80/134 �صم، ومت ت�صميم املفاعل ليعمل 
ل�م��دة 15 عام��ا متتالي��ة، حي��ث �صي�صتخ��دم يف ت�صغيله خلي��ط من الوق��ود النووي 
يحت��وي على %15 من )اليورانيوم235-(، الذي �صيكون مغلفا بطبقة من " كربيد 
التنغ�ص��ن" و "الزركونيوم"، كما �صيتم حتويل 1/5 من الطاقة الناجتة عن املفاعل 
اإىل طاقة كهربائية. واأ�صار املهند�صون اإىل اأن "تربيد هذا املفاعل �صيتم بوا�صطة غاز 

ثاين اأوك�صيد الكربون املتوافر بكرثة على �صطح الكوكب الأحمر.
اجلدير بالذكر اأن علماء تابعني ملخترب "اإيداهو" نف�صه كانوا قد تو�صلوا عام 2011 
اإىل �صن��ع مفاعل نووي �صغ��ري يكفي لتوليد طاقة مبق��دار 40 كيلوواط، حيث �صكل 
ذل��ك املفاع��ل حينها خطوة اأوىل �صاعدت يف التو�صل اإىل اخراع املفاعل الذي متت 

�صناعته خال العام احلايل.

يف  بايكونور  قاعدة  من  النطاق  على  �صاعة   48 من  اكرث  بعد 
كازاخ�صتان، و�صل ثاثة رواد ليل ال�صبت الحد اىل حمطة الف�صاء 
ما  ح�صبما  الر���س،  مدار  يف  ا�صهر  �صتة  ت�صتمر  مهمة  يف  الدولية، 

اعلنت وكالة الف�صاء المريكية )نا�صا(.
وقال ت�صارلز بولدن مدير وكالة نا�صا خماطبا الرواد الثاثة الذين 
ن�صاهدكم  "نحن  املحطة  يف  موجودين  اآخرين  ثاثة  اىل  ان�صموا 

ون�صعر بالعتزاز بكم".
 21،58 ال�صاعة  "�صويوز" باملحطة عند  الرو�صي  ال�صاروخ  والتحم 
ت غ من ليل ال�صبت، وبعد �صاعتني و42 دقيقة على عملية اللتحام 
الرو�صي اوليغ نوفيت�صكي والفرن�صي توما  الرواد الثاثة وهم  دخل 

بي�صكيه والمريكية بيغي ويت�صون اىل املحطة.
الر�س  مدار  يف  ت�صبح  التي  املحطة  يف  الرواد  عدد  ا�صبح  وبذلك 
19 ت�رشين الثاين/نوفمرب المريكي �صاين  �صتة، اذ يقيم فيها منذ 

كيمربوه والرو�صيان �صريغي ريجيكوف واندري بوري�صينكو.
 وقد تعانق الرواد يف ظل انعدام اجلاذبية.

وعلى  اخلمي�س،  الثاثة  بالرواد  انطلق  "�صويوز"  ال�صاروخ  وكان 
من  دقائق  ت�صع  بعد  اي  الر���س،  �صطح  من  كيلومر   200 ارتفاع 
القاع، انف�صلت الكب�صولة "ام ا�س 03" عن ال�صاروخ حاملة الرواد 
ظل  املر،  ون�صف  مران  طولها  �صغرية  حجرة  وهي  املحطة،  اىل 

فيها الرواد 48 �صاعة.
وليل ال�صبت، و�صلت الكب�صولة اىل ارتفاع 400 كيلومر عن �صطح 
الر�س، وهو الرتفاع الذي تدور عنده املحطة حول الر�س ب�رشعة 

ثم  ال�صاعة،  يف  كيلومر  ال��ف   28
التحمت بها.

الوحيدة  ه��ي  "�صويوز"  وم��رك��ب��ات 
من  ال��رواد  نقل  على  حاليا  ال��ق��ادرة 
وذلك  واليها،  الدولية  الف�صاء  حمطة 
من  المريكية  املكوكات  خروج  منذ 

اخلدمة �صيف العام 2011.
- جتارب يف انعدام اجلاذبية -

توما  الفرن�صي  ال��رائ��د  و���ص��ي��ج��ري 
مي�صيها  ا�صهر  �صتة  خ��ال  بي�صكيه 
62 جتربة  يف املحطة ما ل يقل عن 
الوروب��ي��ة  الف�صاء  وك��ال��ة  حل�صاب 
لعلوم  الفرن�صي  ال��وط��ن��ي  وامل��رك��ز 
جتربة    55 اىل  بال�صافة  الف�صاء 

اخرى بالتعاون مع وكالت الف�صاء المريكية والكندية واليابانية.
دورة  على  ال�صوء  تاأثري  على  جتارب  ف�صتجري  ويت�صن  بيغي  اما 
النوم فيما �صيقوم اوليغ نوفيتك�صي حل�صاب وكالة الف�صاء الرو�صية 

باكرث من �صتني جتربة علمية.
وتوىل اوليغ نوفيت�صكي قيادة الرحلة اىل املحطة، وهو طيار �صابق 
54 عاما، و�صبق ان ام�صى  يف �صاح اجلو الرو�صي يبلغ من العمر 

خم�صة ا�صهر يف املحطة بني العامني 2012 و2013.
 376 ر�صيدها  ففي   ،56 العمر  من  البالغة  ويت�صون  بيغي  ام��ا 
مهمة  اول  وكانت  ع��دة،  مهمات  يف  �صجلتها  الف�صاء  يف  �صاعة 
لعاملة الكيمياء احليوية هذه يف املحطة عام 2002 حينما كانت 
املحطة قيد الن�صاء. ويف الرابع والع�رشين من ني�صان/ابريل املقبل 
الرواد  كل  بني  الف�صاء  يف  مدة  اطول  يف  القيا�صي  الرقم  �صت�رشب 
زميلها  القيا�صي احلايل هو من ن�صيب  الرقم  ان  المريكيني، علما 

جيف ويليامز مع 534 يوما.
و�صت�صبح يف �صهر �صباط/فرباير اول امراأة تقود املحطة الف�صائية 

مرتني.
طيار  فهو  عاما،   38 العمر  من  البالغ  بي�صكيه  توما  الفرن�صي  اما 
�صابق وعازف �صاك�صوفون، وهو اول فرن�صي يقيم يف املحطة منذ 
العام 2008، وهو ال�صغر �صنا والقل خربة، اذ انها رحلته الوىل 
اىل الف�صاء. وتبلغ نفقات نقل رائد الف�صاء الواحد اىل املحطة 71 
مليون دولر ويتناوب رواد الف�صاء على القامة ب�صكل م�صتمر يف 

املحطة منذ اكرث من خم�صة ع�رش عاما.

املوؤ�ص�صات  على  القرا�صنة  هجمات  يف  جديد  اأ�صلوب 
املالية، بدًل عن �رشقة تفا�صيل اأرقام بطاقات الإئتمان، 
واإجبارها  الآلية  ال�رشافات  اخراق  من  القرا�صنة  مّكن 

على اإخراج املال يف عدة دول اأوروبية.
 Diebold Nixdorf و    NCR �رشكتا  واع��رف��ت 
اللتان تعدان من اأكرب م�صنعي ال�رشافات الآلية يف العامل 
امل�صارف  مع  عملتا  اأنهما  واأو�صحتا  الهجمات،  بوقوع 

على التخفيف من اآثار الإخراق.
�رشافاتها  تعر�صت  التي  البنوك  اأ�صماء  عن  يك�صف  ومل 
الآلية لهجمات اإخراج املال، اإل اأن التقارير تفيد باأن عدة 
�رشافات يف دول من اأوروبا ال�رشقية وغريها وقعت فيها 

اأ�صتونيا،  اأرمينيا، رو�صيا البي�صاء، بلغاريا،  احلادثة مثل 
رو�صيا،  رومانيا،  بولندا،  قريغيز�صتان، مولدوفا، هولندا، 

ا�صبانيا، اململكة املتحدة وماليزيا.
�صبكات  يهاجمون  اأ���ص��ب��ح��وا  القرا�صنة  ف���اإن  وب��ه��ذا 
امل�صارف ما ي�صمح لهم بالو�صول لآلت ال�رشاف وحتى 
املوقف  خطورة  من  يرفع  ما  الإلكروين  الدفع  �صبكات 
اأكرث من �رشقة اأرقام بطاقات الئتمان وبيانات الدخول 

الإلكرونية للح�صابات امل�رشفية من الإنرنت.
بعد  ع��ن  اخ���راق  ح��الت  ح�صلت  �صابقة  تقارير  ويف 
اإىل �رشقة  اأدت  وبنغادي�س  تايوان  الآلية يف  لل�رشافات 
اإ�صابة  طريق  عن  وذل��ك  دولر  مايني  ثاثة  تقريبًا 

املال  تخرج  يجعلها  ما  خبيثة  بربجميات  ال�رشافات 
امل�صارف  الأمريكي  الفيدرايل  وح��ّذر  نف�صها.  تلقاء  من 
ول  احل��الت.  ه��ذه  ملثل  تعر�صها  من  اأخ��رياً  الأمريكية 
عرف بعد اجلهة التي تقف وراء الهجمات الأوروبية حيث  تحُ
.Cobalt مل يتبناها اأحد لكن يعتقد اأنها جمموعة تدعى

 Buhtrap كما يعتقد اأن جمموعة القر�صنة الإلكرونية
ا�صتخدمت  حيث   Cobalt جمموعة  مع  ارتباطات  لها 
مليون   28 نحو  ل�رشقة  نف�صها  والأدوات  التقنيات 
لكن  فقط  اأ�صهر  �صتة  الرو�صية خال  امل�صارف  دولر من 
اإجبار  ولي�س  الحتيايل  امل�رشيف  التحويل  طريق  عن 

ال�رشافات الآلية على اإخراج الأموال.

اأقوى الكلمات ال�رشية ميكن اخراقها، وكما يقول �صامي 
كامكار "اأحيانًا ل ي�صتغرق الأمر الكثري من الوقت".

من   PoisonTap اجلديد  كامكار  ابتكار  ي�صتخدم 
خال برنامج جماين وجهاز كمبيوتر �صغري ثمنه خم�صة 
 Raspberry Pi "دعى "را�صبريي باي زيرو دولرات يحُ
Ras Zero، فبعد مرور 30 ثانية فقط من تو�صيل -
الكمبيوتر  بجهاز   USB مبخرج   berry Pi Zero
�صا�صة  اخ��راق  على  بالعمل  اجلهاز  يبداأ  بك،  اخلا�س 
الإقفال، ويبداأ بتثبيت برنامج خلفي جلهازك ي�صتمر يف 

العمل حتى بعد اإزالة جهاز USB من جهازك.
من  حتميك  ق��د  قوية  م��رور  كلمة  اأن  تعتقد  كنت  اإن 
يعمل  ل   PoisonTap لأن  خمطئ،  فاأنت  الخ��راق، 
بهذه الطريقة، فالربنامج ل يحاول تخمني كلمة املرور، 

لكنه يتجاوزها متامًا، وينجح يف الخراق.
يت�صل  فاإنه  بجهازك،   PoisonTap تو�صيل  مبجرد 
ثم  وم��ن   ،USB خم��رج  خ��ال  من  مبا�رشة  بالإنرنت 
ب�صبكة  مت�صل  اأن��ه  املحمول  الكمبيوتر  جهاز  يفر�س 
غري  املتداولة  البيانات  جميع  اإر�صال  يف  فيبداأ  اإنرنت، 

يتمكن  ولن  املتحكم،  اجلهاز  اإىل  ال�صبكة  على  امل�صفرة 
اأمن �صبكة الواي فاي اخلا�صة بك من حمايتك، لأن جهاز 
PoisonTap  قد حتايل على جهاز الكمبيوتر اخلا�س 
الت�صال  عن  بدًل  به  لات�صال  الأولوية  جعل  باأن  بك 

بال�صبكة املو�صولة باجلهاز منذ البداية.
 PoisonTap "يبداأ   Alexa األيك�صا  ملوقع  ووفقًا 
ملفات  اأي  ���رشق��ة  خ��ال  م��ن  ال��و���ص��ي��ط،  دور  ب��ت��اأدي��ة 
دخولك  ت�صجيل  يف  م�صتخدمة   HTTP ارتباط  تعريف 
حل�صاباتك اخلا�صة، ومعرفة كل البيانات عن كل املواقع 

التي زرتها يف كل ولوج اإىل الإنرنت مهما بلغ عددها".
لتاأمني  الثنائي  التوثيق  ا�صتخدام  اأن  ذلك  من  الأ�صواأ 
جهاز  عمل  طريقة  ب�صبب  نفعًا،  يجدي  ل  قد  ح�صاباتك 
تعريف  ملفات  جمع  على  يعمل  فهو   ،PoisonTap
الرتباط، ولي�س ت�صجيل عمليات دخول فعلية، وبالتايل 
التي  تلك  حتى  ح�صاباتك،  لخراق  الكافية  القدرة  لديه 

ا�صتخدمت فيها التوثيق الثنائي.
امل�صكلة الوحيدة التي تعتمد عليها كفاءة اجلهاز، اأنه لبد 
من وجود حمرك بحث مازال مفتوحًا يف جهاز الكمبيوتر 
الغالبية  اأن  اأعتقد  ل  ولكن  اخ��راق��ه،  وامل���راد  املغلق 
العظمى من امل�صتخدمني يغلقون حمرك البحث قبل طي 

جهاز الكمبيوتر املحمول.
من  حتميك  ق��د  ال��ت��ي  الن�صائح  بع�س  ك��ام��ك��ار  ل��دى 

الخراق، مع اأنه يدرك اأن معظمها غري عملي:
بات Hibernate بدًل عن  �صع جهازك على و�صع ال�صحُ
باإيقاف  اجلهاز  يقوم  الو�صع  هذا  ففي   ،Sleep النوم 
من  انتهائك  بعد  البحث  حمرك  اأغلق  العمليات.  جميع 

ا�صتخدام اجلهاز دائمًا.

ذك��ر علم��اء من منطقة اأم��ور الرو�صية اأنه��م تو�صلوا اإىل طريق��ة ت�صاعدهم على 
ا�صتخراج كميات من الذهب من الفحم احلجري. 

وبح�ص��ب العلماء فاإن الآل��ة اجلديدة التي �صنعوها والت��ي و�صعت قيد الختبار 
ت�صاع��د على ا�صتخراج ما يقرب من غ��رام واحد من الذهب من كل 500 كلغ من 

الفحم احلجري الذي ي�صتخدم كوقود لت�صغيل الآلت وامل�صانع.
واأك��د العلم��اء اأن الدرا�ص��ات الت��ي ا�صتم��رت 15 عام��ا عل��ى احلق��ول املختلفة 
ل�صتخ��راج الفح��م اأظه��رت اأن هن��اك العديد م��ن الروا�صب تر�صب عل��ى الفاتر 
امل�صتخدم��ة يف عملي��ات اح��راق الفحم. عل��ى �صبيل املثال ير�ص��ب يف حقول 
"يراكوف�صتكي" غرام واحد من الذهب على الفاتر عند حرق طن واحد من الفحم 
امل�صتخرج. واأ�صاروا اإىل اأن الطريقة التي ابتكروها و�صجلوها كرباءة اخراع تعد 
ب�صيطة نوعا ما، فعند احراق الفحم تخرج منه كميات من الدخان، اأول مير هذا 
الدخ��ان الذي يحتوي عل��ى ال�صوائب من خال منظومة معين��ة حيث تقوم الآلة 
بغ�صل تلك ال�صوائب باملاء ومن ثم تعمل على فرزها وفلرتها لت�صتخرج كميات 

من معدن الذهب الذي يوؤخذ بعدها ليتم تكريره واإعادة ت�صنيعه.

مت اإطاق جهاز جديد ملكافحة ال�صخري "Anti-Snore" عرب من�صة التمويل اجلماعي  
Kickstarter، وه��و عب��ارة عن �صوار يتم لفه حول الذراع ويعمل على الق�صاء على 
ال�صخ��ري. ووفًق��ا ملا ن�رشه موق��ع The Verge الأمريكي، فاإن ال�ص��وار يهتز مبجرد اأن 
يكت�ص��ف التطبي��ق اخلا�س به على هواتف اأندروي��د وiOS  اأي �صخري، وذلك يف حماولة 

لإقناع ال�صخ�س ب�رشورة تغيري اجلانب الذى ينام عليه وبالتايل يتوقف عن ال�صخري.
ول ميتل��ك ال�ص��وار اأي ميكروف��ون داخل��ي يلتقط من خال��ه الأ�صوات، ولك��ن يتم ربطه 
بهات��ف امل�صتخ��دم من خ��ال "البلوتوث" حيث يعتم��د على ميكروفون الهات��ف، اإل اأن 
اجلان��ب ال�صلب��ى يف ه��ذا الق��ران ه��و اأن امل�صتخدمني يحتاج��ون اإىل و�ص��ع هواتفهم 

بجوارهم للتقاط �صوت "ال�صخري"، وهو الأمر الذى ميثل م�صكلة لبع�س امل�صتخدمني.
ويب��دو اأن التطبيق يعتمد على خوارزمية لتحديد م��ا اإذا كان ال�صوت �صخريا اأو اأي �صيء 
اآخ��ر، مثل اأجهزة الإن��ذار يف ال�صيارة، كما اأنه يتتبع ع��ادات النوم وال�صخري يف حماولة 

لتح�صني النوم، ومن املنتظر اأن ياأتي هذا ال�صوار اجلديد ب�صعر 77 دولرا فقط.
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متابعة-الجورنال

ثالثة رواد يصلون الى محطة الفضاء الدولية في مدار االرض 


