
9 جورنالوجيا Sun. 13 Nov. 2016 issue no 227
االحد 13 تشرين الثاني 2016 العدد 227

موقع  عنوان  تكتب  عندما  DNS؟  هو  ما  بداية، 
يف    www.tech-wd.com م��ث��ل  م��ع��ن 
املت�صفح وت�صغط زر Enter، يذهب االت�صال عرب 
 – عناوين  دفرت  اإىل  بك  اخلا�ص  االإنرتنت  خ��ادم 
جمازاً – يحوي عمودين، االأول هو عنوان الويب اأي 

ا�صم النطاق، والثاين هو رقم IP املوقع.
دفرت العناوين هذا ُيدعى DNS وهو خادم وظيفته 
التي  ال�صريفرات   IP باأرقام  النطاقات  اأ�صماء  ربط 
اأ�صماء  تكن هناك  االأ�صل مل  املواقع. يف  ت�صت�صيف 
دومينات امنا كل موقع عليك الدخول اإليه يجب اأن 

تكتب رقم IP اخلا�ص به يف �رشيط العناوين.
 IP اإن هذه العملية �صعبة للغاية اأن حتفظ كل اأرقام
النطاقات،  اأ�صماء  فكرة  ظهرت  املف�صلة،  ملواقعك 
لكن ال�صريفر امل�صت�صيف للموقع ال ا�صم نطاق له امنا 
في�صبوك  اإىل  الدخول  اأردت  لو  مثاًل  IP مييزه.  رقم 
كان عليك اأن تكتب الرقم 173.252.74.68 لكن 
www.facebook. اأن تكتب عنوانه  من االأ�صهل 

com  وذلك لالإدخال واحلفظ.
االت�صال  يتجه  في�صبوك  موقع  عنوان  تدخل  عندما 
عن  فيه  ويبحث  ب��ه،  اخلا�ص    DNS �صريفر  اإىل 
املت�صفح  يتجه  ثم  ومن  للعنوان،  املوافق   IP رقم 
لتحميل املحتوى من هناك. االآن جّرب اأدخل الرقم 

وا�صغط  العناوين  �رشيط  يف   173.252.74.68
Enter، �صيفتح موقع في�صبوك كاأنك اأدخلت نطاقه.

اإنرتنت االأ�صياء
ت�صنيف  ظهر  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خ��الل 
جديد من االأجهزة املت�صلة باالإنرتنت خمتلف عما 
هي  واحلوا�صيب  الهواتف  كانت  �صابقًا.  نعرفه  كنا 
بات  موؤخراً  لكن  باالإنرتنت،  ات�صااًل  االأجهزة  اأكرث 
وهي   IoT تدعى  االأجهزة  من  جديدة  اأنواع  هناك 
�صيء  اأو  جهاز  اأي  عن  تعرب  التي  االأ�صياء  انرتنت 
ميكنه االت�صال باالإنرتنت، �صواء كان ذلك قفل باب 
منزلك، م�صباح غرفة املعي�صة، براد املطبخ، حذاءك، 
املراقبة  كامريات  القمامة،  �صالل  القهوة،  حم�رشة 
القدرة على  التي لديها  الكثري من االأجهزة  وغريها 
االت�صال باالإنرتنت، ال�صيما عرب ال�صبكات الال�صلكية 
مثل  خمتلفة،  مهام  تنفذ  اأو  ُبعد  عن  بها  لتتحكم 

اإر�صال طلب �رشاء اإىل اأمازون مبا ينق�ص الرباد!
واالأ�صياء  واالأج��ه��زة  االأ�صياء  اإنرتنت  يف  الطفرة 
مع  ح��دث  م��ا  بكثري  ت��ف��وق  ب��االإن��رتن��ت  املت�صلة 
االأجهزة التقنية كالهواتف، يتوقع اأن ينمو عدد تلك 
200  مليار جهاز بحلول عام  اإىل  لي�صل  االأجهزة 
باالإنرتنت  اأجهزة ذكية مت�صلة   6 2020، ومبعدل 

لكل �صخ�ص على وجه االأر�ص.

لي�ص  اأ�صخا�ص  ميتلكها  االأج��ه��زة  تلك  من  الكثري 
لتغيري  مثاًل  التقني  الوعي  من  االأدنى  احلد  عندهم 
ببال  يخطر  ال  اأنه  كما  االفرتا�صية،  املرور  كلمات 
اأحد اأنه يجب عليه حماية نظام االإنارة يف منزله من 
الفريو�صات والربجميات اخلبيثة؛ الأنها لي�صت هاتفا 
اأو كمبيوترا، واأي�صًا ال تبذل ال�رشكات امل�صنعة لها 
االأمنية  املخاطر  من  حمايتها  جمال  يف  جهد  اأي 

واكت�صاف الثغرات و�صدها برجميًا.
كيف وقع “ن�صف الإنرتنت” ؟

 Dyn �رشكة  تعر�صت  املا�صين  اليومن  خالل 
لهجوم DDoS �صخم للغاية مل يعرف حجمه بدقة 
 Dyn �رشكة  التريابايت.  فئة  اإىل  ي�صل  لكنه  بعد، 
تقدم خدمات DNS لعدد من كربى ال�رشكات حول 
�صبوتيفاي،  اأم��ازون،  بال،  باي  تويرت،  مثل  العامل 
�صاوند كالود، وغريها الكثري، نتيجة هذا الهجوم مل 
لفرتة  ال�رشكات  تلك  مواقع  اإىل  الدخول  ممكنًا  يعد 

طويلة ويف اأماكن متفرقة حول العامل.
من  ج��داً  كبري  ع��دد  ه��و  DDoS؟  هجوم  ه��و  م��ا 
اخلادم  يتلقاها  معن  موقع  على  الدخول  طلبات 
بنف�ص الوقت، يفوق حجم الطلبات قدرة اخلادم على 

الرد عليها، بالتايل يتوقف عن اال�صتجابة.
موقع  على  الهجوم  ي�صنون  القرا�صنة  كان  بالعادة 

معن، االأمر ي�صبه عددا كبريا جداً من الزوار يدخلون 
قدرة معينة  لكل موقع  اللحظة،  بنف�ص  املوقع  على 
لتخدمي طلبات الدخول، واإن ح�صل على عدد يفوقها 
يف نف�ص اللحظة، فاإنه ال ي�صتطيع تخدمي والرد على 
 Dyn �رشكة  خمدم  تعر�ص  امل��رة  هذه  الفائ�ص. 
خلدمات DNS للهجوم الكبري جداً بداًل من تعر�ص 
املواقع املذكورة للهجوم؛ الأن هذا اخلادم وظيفته 
للدخول  املطلوب  املوقع   IP املت�صفح  يعطي  اأن 
اإليه، مل يعد ممكنًا الدخول اإىل املواقع التي ت�صتخدم 

.Dyn خدمة �رشكة
ال�صخم؟  الهجوم  �صن  القرا�صنة  ا�صتطاع  كيف 
ميكنك  خ��دم��ات  االإن��رتن��ت  على  توجد  ال��واق��ع  يف 
DDoS كبري، ميكنك عرب  ا�صتئجارها ل�صن هجوم 
زرع برجمية خبيثة يف اأي جهاز مت�صل باالإنرتنت 
التحكم به لتوجيه طلب ات�صال ملوقع معن تريده 

يف اأي وقت ترغب به.
 Mirai اأن الربجمية اخلبيثة  تفيد بع�ص امل�صادر 
هي امل�صتخدمة يف هجوم �رشكة Dyn. مت ا�صتخدام 
التي  باالإنرتنت  املت�صلة  االأجهزة  من  كبري  عدد 
حتوي ثغرات اأمنية اأو ميكن الدخول اإليها ب�صهولة؛ 
تغيري  عدم  اأو  مرور  كلمات  وجود  عدم  اإما  ب�صبب 

اأً�صحابها كلمات املرور االفرتا�صية.

محرك فضاء يخرق 
قوانين الفيزياء

 تطلق طائرة جديدة 
بال طيار

بالستيكية تظهر في 
هولندا عام 2017

أكثر هواتف العالم أمانا.. 
يدمر ذاتيا في حالة الخطر

ن���رشت ال�صبك��ة العنكبوتي��ة ت�رشيبات توؤكد فاعلي��ة حم��رك EmDrive "  " الذي 
Eagl - "  مبقدوره العمل دون ا�صتخدام اأي وقود. وبح�صب تقرير ن�رشه خمترب نا�صا
works " ، فاإن هذا املحرك ا�صتطاع توليد قوة دفع يف الفراغ تقدر ب� 1.2 ميلي 
نيوتن/ كيلوواط ، ويف �صبيل املقارنة فاإن املحرك االأيوين العامل بناًء على ظاهرة 

60 ميلي نيوتن/ كيلوواط. اإنتاج قوة تقدر ب�  "هول" ا�صتطاع 
وكان املهند���ص روج��ر �صوير قد ح�صل على ب��راءة اخرتاع الن�صخ��ة االأخرية من هذا 
املح��رك يف نهاي��ة اكتوبر/ ت�رشي��ن االأول املا�صي، وتختلف ه��ذه الن�صخة عن ن�صخ 
اأخ��رى بوجود �صفيح��ة تت�صف بقدرة فائق��ة على تو�صيل التي��ار الكهربائي. ويرى 
املهند���ص اأن هذا االأمر ي�صمح بتغيري تردد املوج��ة الكهرومغناطي�صية عند انت�صارها 

داخل املحرك ، ما يزيد من قوة دفعه.

تطل��ق �رشك��ة "كال�صينك��وف" الرو�صي��ة طائ��رة "ZALA 16E5 " ب��ال طيار 
ل�صت�صتخدم يف وحدات احلر�ص الوطني الرو�صي.

وتخ�ص���ص الطائرة اجلديدة لال�صتطالع اجلوي، ومبقدورها البقاء يف اجلو ملدة 
150 كيلومرتا. 16 �صاعة، واإر�صال معلومات اإىل مركز القيادة عن ُبعد 

وت�صم اأجهزة الطائرة كامريات فيديو، وت�صوير فوتوغرايف، واأجهزة روؤية ليلية، 
واأجه��زة عامل��ة باالأ�صعة حت��ت احلمراء. وطائ��رة "ZALA 16E5 " بال طيار 
حممي��ة من الت�صوي�ص الال�صلكي االلكرتوين امُلعادي، ويف حال انقطاع االت�صال 
مبركز القيادة ميكن اأن تنتقل الطائرة اإىل نظام القيادة الذاتية، وبو�صعها العودة 
اإىل القاع��دة بنف�صها. يبلغ وزن الطائرة 30 كيلوغراما، وباع جناحها 5 اأمتار ، 

ما ي�صمح باإطالقها بوا�صطة قاذف خا�ص دون اعتماد اأي مدرج.

بحل��ول نهاي��ة عام 2017 قد يظهر يف هولندا اأول طري��ق م�صنوع من البال�صتيك، 
بح�ص��ب وكالة تا�ص لالأنباء. وقد �رشح��ت اإحدى �رشكات االإن�صاء يف هولندا �صابقا 
ع��ن خطة لر�ص��ف الطرق يف مدين��ة روتردام با�صتخ��دام الزجاج��ات البال�صتيكية 

املعاد ت�صنيعها، باعتبارها بديال �صديقا للبيئة.
واأك��دت �رشكة "فولكر في�صل" خالل االإعالن عن خططها، اأن طبقة الر�صف اجلديدة 

�صتعتمد كلية على البال�صتيك امُلعاد تدويره من الزجاجات البال�صتيكية.
ومتت��از ه��ذه الط��رق املبتك��رة باأنه��ا حتت��اج اإىل �صيانة اأق��ل من ط��رق االأ�صفلت 
التقليدي��ة، مع قدرة اأكرب على حتمل درجات احل��رارة العالية التي ترتاوح بن 40 
و80 درجة مئوية، وعمر افرتا�صي اأطول ووقت اأقل للتجهيز ووزن اأخف، ف�صال عن 

اإمكانية جتهيز اأ�صهل لالأنابيب حتت االأر�ص.

ك�صف��ت �رشكة بوينغ ع��ن تطويرها هاتف��ا ذكيا جديدا بالتع��اون مع وكالة 
اأنظم��ة معلوم��ات الدف��اع؛ لتاأم��ن االت�ص��االت ب��ن ال��وكاالت احلكومي��ة 
 Boeing( واملتعاقدي��ن معها. ويحمل اجله��از اجلديد ا�صم "بوين��غ االأ�صود
Black(، حيث ميكن اأن ُيدمر الهاتف ذاتيا يف حال مت العبث به، كما ميكنه 
ان يدم��ر جميع البيانات املوجودة عليه، وهو م��ا يجعله هاتفا اآمنا للغاية، 

اإال اأن بوينغ لن تبيعه ل�صوى امل�صرتين "املوثوق بهم".
ووفق��ا ملا ذكرت��ه وكاالت اإع��الم اوربية فاإن م��ن املنتظر اأن يك��ون رئي�ص 
وكالة االأم��ن القومي االأمريكية ورئي�ص قيادة احلرب االإلكرتونية يف اجلي�ص 
االأمريك��ي، االأمريال مايكل روجرز، من بن االأ�صخا���ص الذين �صي�صتخدمون 

هذا اجلهاز اجلديد الذي ما يزال قيد التجريب حتى االآن.

شاحنات كهربائية ذاتية القيادة من مواد خفيفة 
ستباع في أوروبا

نجاح تجارب أولية لشريحة تعالج السلكيا شلل األرجل

عندما تهدد آلة تحضير القهوة شبكة اإلنترنت

خلل في فيسبوك يؤدي إلى إعالن الشرطة تداهم مقر سامسونج في كوريا الجنوبية 
"وفاة" عدد كبير من مستخدميه

إكس بوكس1 يتفوق على باليستيشن 4 للشهر 
الرابع على التوالي

عر�صت �رشكة Charge الربيطانية منوذجا اأ�صليا ل�صاحنة ذات قيادة ذاتية يف 
معر�ص لندن لل�صيارات، ووعدت بثورة يف قطاع نقل احلمولة.

كم��ا تخ�ص�ص ال�صاحنة املعرو�صة لنقل احلمولة داخل املدن وهي بنيت من مواد 
تركيبية يف �صبيل زيادة طول امل�صافة املقطوعة من دون اإعادة �صحن بطاريتها، 
فت�صاوي هذه امل�صافة االآن 160 كيلومرتا مع اأن �رشكة Charge تخطط لزيادة 
ه��ذه امل�صافة اإىل 800 كيلوم��رت. وتوؤكد ال�رشكة اأن النم��وذج املقدم �صمم ب�صكل 
ياأخ��ذ يف احل�صبان كل التعديالت التي قد تطراأ على ال�صوابط املتعلقة بال�صيارات 

ذات القيادة الذاتية.
فيما تخطط ال�رشكة املذكورة لت�صويق اأ�رشة كاملة من ال�صاحنات الكهربائية التي 
�صت��رتاوح حمولته��ا بن 3.5 و26 طنا. وتن��وي Charge  تد�صن م�صنع اإنتاج 
هذه ال�صاحنات يف العام املقبل، وتن�ص على اأن ب�صاطة ت�صميمها �صتتطلب تدخل 
االإن�صان يف قيادتها باأقل ما ميكن وت�صيف اأن جتميع ن�صخة واحدة منها يحتاج 
اإىل مق��دار من املجه��ود بحجم اأربع �صاع��ات عمل لل�صخ�ص الواح��د، ما يعني اأن 
فري��ق عم��ل متكونًا من 10 اأ�صخا�ص ميكن اأن ي�صن��ع 10 اآالف �صاحنة يف ال�صنة 

اإذا كان يعمل يوميا على ورديتن.

بع�ص  من  ت�صتفيد  يدعك  املقابل  يف  لكنه  عنك،  الكثري  في�صبوك  يعرف 
االإعدادات املفيدة حل�صابك ال�صخ�صي.

اإدارة ح�صة  ت�صاعد على  قد  التي  االأدوات  بع�ص  في�صبوك على  اذ يحتوي 
الفرد يف االإمرباطورية املرتامية االأطراف على �صبكات االإنرتنت.

"املكان الذي �صجلت دخولك منه"  1
�صديد  اأمراً  اآخر  �صخ�ص  كمبيوتر  من  في�صبوك  على  ح�صابك  ا�صتخدام  ُيعد 
له  لت�صمح  ال�صهو  من  القليل  هو  االأمر  يتطلبه  ما  كل  اجتماعيًا،  اخلطورة 
باحل�صول على معلوماتك ال�صخ�صية، وبت�صفح قوائم الدرد�صة اخلا�صة بك.
ميكنك "اإنهاء كل الن�صاطات" من اإعدادات في�صبوك اخلا�ص بك، واإزالة اأي 

مركز دخول اأو جهاز غري ماألوف وزائد عن احلاجة.
اذهب اإىل "االإعدادات" ثم "االأمان" وانقر على "املكان الذي �صجلت دخولك 
منه"، عندها �صتظهر قائمة ت�صم كل "جل�صاتك"، اأزل ما ال حتتاجه منها 

عن طريق النقر على "اإنهاء الن�صاط".
Messenger.com  2-

اإذا كنت تف�صل ا�صتخدام في�صبوك للبقاء على توا�صل مع النا�ص فقط، ميكنك 
الهروب من جميع املن�صورات املزعجة، واالإعالنات، ودعوات اللعب، وكل 
لك  �صي�صمح   .Messenger.com اإىل  الذهاب  طريق  عن  الهراء،  هذا 

اإ�صدار �صطح املكتب با�صتخدام ميزة املا�صنجر دون الت�صتت باأي �صيء اآخر.
"Facebook Us"  3-

حرفا U و S لي�صا اخت�صاراً للواليات املتحدة، اأو ال� United States؛ 
بل هذه خا�صية ت�صمح لك مب�صاهدة كيف تظهر عالقتك مع �رشيك حياتك 

على في�صبوك، وذلك عن طريق جمع كل معلوماتك يف �صفحة واحدة.
اأقل" "عر�ص من�صورات   4-

�صبط حالتك االجتماعية على في�صبوك اإىل "اأعزب" هو بالتاأكيد اأمر حمزن 
في�صبوك،  القدمي،  �صديقك  احلظ  حل�صن  لكن  بعيد،  حد  اإىل  ومهن  ومربك 
حبيبك  بيت  ق�صف  يقرتحون  ممن  اأ�صدقائك  وبخالف  ظهرك،  يف  دائمًا 
مناخًا  في�صبوك  لك  يوفر  بالفعل،  مبغازلته  بدوؤوا  ممن  هوؤالء  اأو  ال�صابق، 
اإعادة �صبط حالتك االجتماعية، �صت�صاعد هذه اخلا�صية على  هادئًا. عند 

تقليل عدد املن�صورات التي تظهر لك من قبله، والتي تظهر له من قبلك.
-5 جهة االت�صال املو�صى لها

ت�صبح هذه االأداة امل�صماة جمازاً مفيدة يف حالة حدث مكروه لك ومل تعد 
قادراً على ا�صتخدام ح�صابك، اإنها و�صيلة جتنبك ظهور ملفك ال�صخ�صي بعد 
اأن توافيك املنية ما قد يوؤمل عائلتك، اأو يقود النا�ص اإىل االعتقاد اأنك مازلت 

على قيد احلياة.

ا�صتطاع علماء اإعادة احلركة لقرد م�صاب بال�صلل عن 
طريق زرع �رشيحة اإلكرتونية تطلق ال�صلكيا )بوا�صطة 
واي ف��اي( تعليمات م��ن خالل اإ�ص��ارات �صادرة عن 

املخ، يف جتربة هي االأوىل من نوعها.
واأ�صيب��ت جمموع��ة م��ن الق��ردة الهندي��ة ال�صغ��رية 
بال�صل��ل يف اأح��د اأرجله��ا؛ ب�صب��ب اإ�صاب��ة يف احلب��ل 

ال�صوكي.
وا�صتط��اع فري��ق م��ن العلم��اء يف املعه��د الفيدرايل 
ال�صوي���رشي للتكنولوجي��ا التغلب على ه��ذه االإ�صابة 
عن طريق اإر�صال تعليمات من خالل اإ�صارات من املخ 

اإىل االأع�صاب املتحكمة يف حركة االأرجل.
ويق��ول اخل��رباء اإن هذه التكنولوجي��ا �صتكون متاحة 

لتجربتها على الب�رش خالل ع�رش �صنوات.
ومتن��ع اإ�صاب��ات احلب��ل ال�صوك��ي انتق��ال االإ�صارات 

م��ن امل��خ اإىل باقي اأج��زاء اجل�صم، مما ي�صب��ب ال�صلل، 
وه��و نوع م��ن االإ�صابات ن��ادرا ما ي�صف��ى، لكن اأحد 
احللول املمكنة هو ا�صتخدام التكنولوجيا للتغلب على 

االإ�صابة.
ويف الدرا�ص��ة زرعت �رشيح��ة اإلكرتوني��ة يف االأجزاء 

امل�صوؤولة عن احلركة يف مخ القرد.
وكانت مهمة ال�رشيحة هي قراءة الن�صاط الكهربائي، 
فيم��ا يخ�ص اإ�ص��ارات حرك��ة االأرج��ل، واإر�صالها اإىل 

جهاز كمبيوتر.
وبعد ف��ك �صفرة الر�صائل االإلكرتوني��ة، ُتر�صل اإ�صارات 
ل�رشيح��ة اأخرى يف احلبل ال�صوك��ي اىل القرد؛ لتحفيز 

االأع�صاب امل�صوؤولة عن احلركة.
وحتدث كل هذه العملية يف �صكل حلظي.

 ،"Nature - وُن���رشت النتائ��ج يف دورية "طبيع��ة

واأظه��رت اأن الق��رود ا�صتعادت ال�صيط��رة على االأرجل 
امل�صاب��ة بال�صلل خالل �صتة اأي��ام، وا�صتطاعت ال�صري 

يف خط م�صتقيم على جهاز امل�صي.
وق��ال الدكتور غوريغوري كورتن، اأحد الباحثن، اإن 
"هذه هي املرة االأوىل التي تنجح فيها التكنولوجيا 
الع�صبي��ة يف اإع��ادة احلرك��ة ل��دى الق��رود، وكان��ت 
احلرك��ة اأ�صب��ه بالطبيعية، لك��ن حت��ى االآن مل نخترب 

القدرة على التحكم يف االجتاهات."
والتكنولوجي��ا الت��ي طبق��ت يف الدرا�صة ه��ي نف�صها 
امل�صتخدم��ة يف التحفي��ز العميق للم��خ لعالج مر�ص 
ال�صل��ل الرعا���ص، ولذلك ال يعت��رب اإج��راء االختبارات 
عل��ى الب���رش نقل��ة تكنولوجي��ة، "اإال اأن طريق��ة �ص��ري 
الق��رود تختلف عن الب�رش، وحتتاج اإىل طرق اأكرث دقة 

لتحفيز الع�صالت"، بح�صب ما قاله كورتن.

داهمت ال�رشطة مقر �رشكة �صام�صوجن لالإلكرتونيات 
يف �صول – كوريا اجلنوبية، كجزء من التحقيق يف 
ق�صية الف�صاد ال�صيا�صي �صد رئي�صة كوريا احلالية، 
ب��اك ع��ن ه��ي. كم��ا ب��داأت الف�صيح��ة عندم��ا مت 
اكت�صاف اأن باك ت�صتغ��ل نفوذها ل�صاحلها، ووفًقا 
لل�رشطة، فاإن باك �صمحت ل�صديقتها ت�صوي �صون-
�صيل اتخاذ القرارات، حيث اأن االأخرية هي �صديقة 
�صخ�صي��ة لرئي�ص��ة كوري��ا ولي���ص له��ا اأي عالق��ة 
بال�صيا�صة. عالوة على ذل��ك، ا�صتغلت ت�صوي قربها 
م��ن ب��اك لفر���ص ر�صوم عل��ى ال���رشكات العمالقة 

�صام�ص��وجن،  ذل��ك  يف  مب��ا  اجلنوبي��ة،  كوري��ا  يف 
وك�صف��ت التحقيق��ات اأن �صام�ص��وجن اأودع��ت نح��و 
2.8 ملي��ون ي��ورو حل�ص��اب �رشكة وهمي��ة تابعة 
لت�ص��وي. وبالتايل فاإن اقتحام مق��ر �صام�صوجن هو 
ج��زء من حتقيقات ال�رشطة، التي تبحث عن وثائق 
تثبت ارتباط ال�رشكة مع تل��ك الف�صيحة ال�صيا�صية 
التي اندلعت نريانها من��ذ ب�صعة اأ�صهر م�صت. ويف 
حال مت اثبات حدوث ذلك االمر فاإن �صمعة ال�رشكة 
�صتوا�ص��ل تعر�صها ملزي��ٍد من ال�رشر بع��د م�صكلة 

كاالك�صي نوت 7،

اأدى خلل موؤقت وغري تقليدي يف موقع في�صبوك اإىل تو�صيف العديد 
م��ن االأ�صخا���ص موؤقتا باأنه��م "موتى". كما اأدى اخلط��اأ الذي وقع 
يف وق��ت �صابق اإىل ظه��ور عبارات تاأبن عل��ى ح�صابات اأ�صخا�ص 
مازال��وا على قيد احلياة، من بينهم الرئي�ص التنفيذي للموقع مارك 
زوكربرغ. و�صارع م�صتخدم��ون بالتاأكيد عرب �صفحاتهم على اأنهم 
م��ا زالوا على قي��د احلياة. وقال متحدث با�ص��م في�صبوك:" اإنه خطاأ 
ب�ص��ع وق��د اأ�صلحناه". وق��د ظهرت عب��ارات تاأبن عل��ى ح�صابات 
عديدة، من بينها "ناأمل اأن يجد النا�ص الذين اأحبوا مارك العزاء يف 

االأ�صياء التي يتداولها االآخرون لتذكره واالحتفاء بحياته".
وق��د وجد ال�صحفي��ون املهتمون ب�ص��وؤون التكنولوجيا وم�صتخدمو 
 The في�صب��وك جانب��ا مث��ريا لل�صخرية فيما ح��دث. و�صخ��ر موقع
Verge التكنولوج��ي م��ن االأمر قائ��ال: اإن "في�صبوك يتوج اأطول 
اأ�صب��وع يف تاأري��خ اأمريكا باإبالغ اجلميع باأنه��م موتى"، وذلك يف 
اإ�صارة اإىل االنتخابات الرئا�صية االأمريكية. وكان في�صبوك قد اأطلق 
ه��ذه اخلا�صي��ة يف ع��ام 2015 وهي متكن امل�صتخ��دم من حتويل 
�صفحت��ه اإىل �صفحة ذكرى لدى وفاته، حيث ميكن الأ�صدقائه ومن 
كان��وا على �صلة به كتابة ر�صائ��ل وتبادل الذكريات، وهناك خيار 

اآخر وهو اإلغاء ح�صابك بعد الوفاة.

تدخ��ل مايكرو�صوفت مو�ص��م العطالت االأمريكي بقوة هذه امل��رة، حيث حافظت على 
من��و مبيعاته��ا و�صحناتها م��ن "االإك�ص بوك���ص ون" الأربعة اأ�صهر عل��ى التوايل اأمام 

املناف�ص بالي�صتي�صن 4.
بح�ص��ب NPD Group ف��اإن اإك���ص بوك���ص ون كان االأف�صل مبيع��ًا يف الواليات 
املتح��دة واململك��ة املتح��دة وا�صرتالي��ا خ��الل �صه��ر اكتوب��ر املا�ص��ي، وبه��ذا فاإن 

االأمريكي بالي�صتي�ص��ن 4 مل يتمك��ن م��ن التفوق عل��ى اإك�ص بوك�ص  ال�ص��وق  يف 
الذي يعد اأهم االأ�صواق العاملية.

ة ومل ي�صبق اأن تفوق اإك�ص بوك�ص ون على بالي�صتي�صن 4  مل��د
اأربعة اأ�صهر متوا�صلة منذ اإطالقه يف نوفمرب 2013.

وا�صتف��ادت مايكرو�صوفت من اإط��الق اإك�ص بوك�ص ون 
ا�ص الذي اأطلقته يف اغ�صط�ص املا�صي كن�صخة بت�صميم 
اأنح��ف، لك��ن بعده��ا يف �صبتم��رب اأطلقت �ص��وين جهاز 

اأي�صًا مع تخفي�ص يف ال�صعر. PS4 Slim النحيف 
لكن على االأرجح لن يدوم ن�رش اإك�ص بوك�ص ون طوياًل 
مع اإنطالق بالي�صتي�صن 4 برو الذي يدعم جودة االألعاب 

وحينه��ا  ال�صه��ر،  ه��ذا   4K
�صت�صيط��ر �ص��وين تقريبًا 

حت��ى  كامل��ة  �صن��ة 
تطلق مايكرو�صوفت 
بوك�ص  اإك�ص  جهاز 
الق��ادر  اجلدي��د 
ت�صغي��ل  عل��ى 

.4K األعاب

بوينغ طرقاختراع
األسود

5 إعدادات مفيدة جدًا في فيسبوك 
ال تستخدمها على األرجح

كالشينكوف


