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ُتكت�شف بني �حلني و�لآخر ثغر�ت �أمنية جديدة يف 
�أنظمة ت�شغيل �لهو�تف �لذكية �ملختلفة، وهذ� �أمر 
طبيعي جًد� يف عامل �لتقنية و�لربجميات بحكم �أن 
وجود ُمنتج �آمن ٪100 ُيكن و�شفه وهم من ن�شج 
�خليال ب�شكل عام. وما �أن يبد�أ �حلديث عن �لثغرة 
�جلديدة حتى تبد�أ نوبات �لهلع ملدة حمدودة من 
�لزمن، تنتهي مع فح�ص �جلهاز و�لتاأّكد من خلّوه 
جديد  حتديث  �شدور  مع  �أو  للثغرة،  ��شتغالل  من 

لنظام �لت�شغيل.
خلف  تقف  �لتي  �جلهة  هو  �لأهم  �ل�شوؤ�ل  ويبقى 
عادة  يرت�فق  �لثغرة  �كت�شاف  فخرب  �لثغرة،  هذه 
قامت  موؤ�ش�شات  �أو  �أمنية  جهات  �كت�شاف  مع 
با�شتغاللها ملدة طويلة من �لزمن دون �إخبار �أحد، 
ا يوت �حلديث عنها  و�لغريب �أن تلك �جلهات �أي�شً

بعد مدة من �لزمن وكاأن �شيًئا مل يكن.
ا هو حجم �لعمليات  �مُلثري يف هذ� �ملو�شوع �أي�شً
�لتي يكن �لقيام بها من قبل �جلهة �لتي ت�شتغل 
�رسقة  �إمكانية  عن  ن�شمع  نحن  فنظرًيا  �لثغرة، 
�أو حتى  �شجل �ملكاملات،  �أو  �ل�شور،  �أو  �لر�شائل، 
�لأوق��ات،  بع�ص  يف  �مُلكاملات  ت�شجيل  �إمكانية 
بخربة  �شخ�ص  لأي  يكن  �أ�شياء  جميعها  وه��ذه 
بع�ص  من  �لف��ادة  بعد  بها  �لقيام  ب�شيطة  تقنية 

�أو موؤ�ش�شات  �لأدو�ت، فما بالكم لو كانت جهات 
�لثغر�ت؟  با�شتغالل  تقوم  من  هي  ُمتخ�ش�شة 
ا �أنها متتلك بكل تاأكيد �أدو�ت ُمتطورة ل  خ�شو�شً

نعرف �لكثري عنها.
مدة  قبل  �ل�شينمائي  �لإخ���ر�ج  ُط��الب  �أح��د  ق��ام 
�لتي  �لعمليات  حجم  على  ناجحة  جتربة  باإجر�ء 
�أمنية  ث��غ��ر�ت  ��شتغالل  بعد  بها  �لقيام  يكن 
هاتف  منه  ���رُسق  �لطالب  �لذكية.  �لأج��ه��زة  يف 
iPhone، و�أدرك حجم �لبيانات �ل�شخ�شية �لتي 
ذهبت عند �رسقة �لهاتف. لهذ� �ل�شبب، قرر �لطالب 
تطبيقات  وتثبيت    HTC One هاتف  ���رس�ء 
حركة  لر�شد  لل�رسقة،  وتعري�شه  عليه  جت�ش�ص 

�ل�شارق ومتابعة ن�شاطه ب�شكل �آين.
 Anthony van مري   دير  فان  �آنتوين  يقول 
�لهاتف  منه  �رُسق  �لذي  �لطالب   ،der Meer
�أندرويد ب�شبب  و�لذي قام بالتجربة، �ختار نظام 
باأنظمة  ُمقارنة  �أكرب  ب�شورة  به  �لتحكم  �إمكانية 
 Windows أو ويندوز فون� ،iOS  أُخرى مثل�
بتثبيت  مري  دير  فان  قام  هنا،  ومن   .Phone
جمموعة من تطبيقات �لتج�ش�ص على هاتفه، وقام 
باإخفائها متاًما، ومنع �إمكانية حذفها من �لنظام 

حتى لو متّكن �ل�شارق من �كت�شاف وجودها.

�لطالب  ب��د�أ  حتى  �لثاين  �لهاتف  ���رُسق  �أن  وم��ا 
قر�ءة  من  ومتّكن  ُبعد،  عن  �لتطبيقات  بت�شغيل 
�ملوقع  وحت��دي��د  و�ل�����ش��ادرة،  �ل���و�ردة  �لر�شائل 
ت�شغيل  �إمكانية  م��ع  �خل��ارط��ة،  على  �جل��غ��ر�يف 
دون  من  فيديو  وت�شجيل  �شور  و�لتقاط  �لكامري� 
قام  �أن��ه  �لطالب  �أّك��د  كما  �جلهاز.  حامل  معرفة 
�ملحادثات  �إىل  لال�شتماع  �ملايكروفون  بت�شغيل 

�لتي جتري من دون �أن َي�شعر �أحد بذلك.
�جلهاز  �ت�شال  ومبجرد  �إن��ه  ق��ال  مري  دي��ر  ف��ان 
ن�شخة  ب��اأخ��ذ  ي��ق��وم  ك���ان  و�ي-ف�����اي  ب�شبكة 
�حتياطية من جهات �لت�شال، و�ل�شور، ومقاطع 
على  �مل��وج��ودة  �لر�شائل  �إىل  �إ�شافة  �لفيديو، 
كاماًل  حتّكًما  يتلك  كان  �أنه  ذكر  كما  �لهاتف. 

ا. بالتطبيقات �ملوجودة على �جلهاز �أي�شً
من  مدة  بعد  �جلهاز  باإغالق  �ل�شارق  قام  �أخ��رًي�، 
ل�شخ�ص  يبدو  ما  على  ببيعه  قام  ثم  ��شتخد�مه، 
�أن عاد �جلهاز لالت�شال بالإنرتنت  �آخر، لكن ما 
حتى متّكن �لطالب من �شحب �لبيانات من جديد 
بكل �شهولة، وحتديد �ملوقع �جلغر�يف وكاأن �شيًئا 

مل يكن.
كل هذه �لعملية تطّلبت �شيئًا و�حد�ً فقط، �أل وهو 
فتطبيقات  غري.  ل  فقط  بالإنرتنت  د�ئم  �ت�شال 

�لتج�ش�ص قد تكون موجودة على �لأجهزة من دون 
�لتطبيقات  تثبيت  �مل�شتخدم، حتى عند  يدري  �أن 
تكون  قد  �لتج�ش�ص  جهة  لأن  �ملتاجر،  د�خل  من 
�رسكة �لت�شالت �لتي قامت ببيع �جلهاز، �أو حتى 
�لنظام  ��شتغل ثغرة د�خل  �لذي  �لتطبيقات  ُمطّور 
ي�شعر.   �أن  �مل�شتخدم من دون  �لتج�ش�ص على  وبد�أ 
يف  �أندرويد  نظام  �إىل  �لتوجه  و�شف  يكن  ول 
بعملية  فالقيام  �آمنة،  �لأنظمة  بقية  باأن  �لتجربة 
كفيلة   iOS لنظام   Jailbreak بريك  جيل 
خالل   iOS نظام  يف  �حلماية  ج��در�ن  بتدمري 
�لتطبيقات  تثبيت  عند  و�لأمرنف�شه  و�حدة،  حلظة 
 Google Play من خارج متجر جوجل بالي  
قد  �خلبيثة  �لربجميات  �أن  �شحيح  �أندرويد،  يف 
لكن  بها،  ندري  �أن  دون  من  ُم�شبًقا  ُمثّبتة  تكون 
�لثغرة  �إغالق  �أمني من جوجل قادر على  حتديث 

و�لق�شاء عليها.
�لذكية  �لأجهزة  حماية  ودل،  قل  ما  �لكالم  خري 
هذه  حتى  ُم�شتحيل  �شبه  �أمر  بالإنرتنت  �مُلت�شلة 
�أمر  �أنه  �شخ�شية  نظر  و�توقع من وجهة  �للحظة، 
ُم�شتحيل حتى يف �مُل�شتقبل لأننا ن�شتخدم �أنظمة 
ت�شغيل مكونة من مئات �لطبقات، ل ُيكن جلهة 

و�حدة �حرت�فها ب�شكل كامل.

الذكية تغزو 
العالم بحلول 2021

أول الصور 
لهاتف نوكيا المنتظر

تعرض استبدال السماعة
الالسلكية الضائعة مقابل 69 دوالرًا

فالش تضيف 
128غيغابايت إلى هاتف آيفون

يتوق��ع خرب�ء �أن يوؤدي ��شتخد�م �لآلت �لذكية من قبل �ل�رسكات دور� 
حتولي��ا وُيحدث تغ��ري� جذريا يف �إجن��از �لأعمال، حي��ث ت�شري در��شة 
حديث��ة �إىل �أن �نت�ش��ار �لآلت �لذكي��ة �شي��زد�د بحل��ول �لع��ام 2021. 
و�شيتم ��شتثم��ار وتطبيق �لآلت �لذكية على نطاق و��شع و�شمن كافة 
�ل�شناع��ات بدء� من مناذج �لت�شعري �لديناميكية و�لك�شف عن عمليات 

�لغ�ص و�لحتيال، و�شول �إىل �ل�رسطة و�لروبوتات �لتنبوؤية.
 ومتث��ل �لآلت �لذكي��ة فر�شا كب��رية ل�رسكات توري��د �خلدمات تتمثل 
يف م�شاع��دة �ملوؤ�ش�ش��ات عل��ى تقيي��م و�ختيار وتنفي��ذ وتغيري وتبني 
�ملو�ه��ب. كم��ا تت�شكل فر�شة جلني �لفو�ئ��د �لتجارية يف جمال تقنية 

�ملعلومات.

W Nokia Pعلى �ل�شبكة �لجتماعية �ل�شينية -  �نت�رست �شور م�رسبة ل�
ibo، ما يدل على �أن هاتف نوكيا �ملنتظر �شي�شدر قريبا، بح�شب فون �أرينا.  
ويحت��وي هاتف نوكيا �جلديد على معالج ُثماين �لنو�ة �شناب در�غون 835، 
و6 غيغ��ا بايت م��ن �لذ�كرة �لع�شو�ئية  هذ� وقد قام��ت نوكيا باإ�شد�ر �لعديد 
من �لهو�تف �لذكية �ملميزة يف �ملا�شي، ولكن ب�شبب قر�رها ��شتخد�م من�شة 
ويندوز فون بدل عن �لآندرويد، تكبدت �ل�رسكة �لفنلندية �لكثري من �خل�شائر، 
ومل حتق��ق تل��ك �ل�شعبية �لتي كانت ت�شبو �إليها. جت��در �لإ�شارة �إىل �أن �رسكة 
HMD Global Oy كان��ت ق��د �أكدت يف وقت �شابق �أن��ه �شيتم �إ�شد�ر 
هو�ت��ف نوكيا �جلديدة يف �لعام �ملقبل، وهناك �إحتمال كبري �أن يتم �لإعالن 

. MWC ر�شميا عن هو�تف نوكيا �جلديدة يف �ملوؤمتر �لعاملي للجو�ل

 )AirPod( أعلن��ت �أب��ل تقديها خدم��ة ��شتب��د�ل �شماع��ة �لأذن �لال�شلكي��ة�
�ل�شائع��ة بقيمة 69 دولر�ً، وفقا مل��ا ذكره Apple Insider . حيث قدمت 
  )Apple’s service pricing page( شفح��ة ت�شع��ري خدم��ات �ل�رسك��ة�
تفا�شي��ل خدم��ات �إ�شالح �أو تبدي��ل �شماع��ات  AirPods، وذلك من خالل 
�إنف��اق مبل��غ 69 دولر�ً مقابل ��شتبد�ل �شماع��ة �لأذن �ل�شائعة. ويوجد �أي�شا 
خدم��ات تتعلق باإ�ش��الح و��شتبد�ل بطاري��ة جهاز �ل�شح��ن، وتكلف مبلغ 49 
دولر�ً. يذكر �أن �شماعات AirPods �لال�شلكية )159( ُطرحت للبيع يف وقت 
�شاب��ق من �لأ�شبوع �جلاري، وُت�شحن حاليا بكمي��ات حمدودة. تاأتي �شماعات 
AirPods مع �شمان مدته �شنة و�حدة، ولكن يف حال مل يكن هناك �شمان، 

�شيرتتب على �مل�شتخدم دفع مبلغ 69 دولر�ً مقابل عملية �لتبديل.

�أ�شبح��ت  فال�ش��ة iKlips DUO  توفر �إمكانية نق��ل �مللفات بني �لأجهزة 
وتخزينه��ا بكل �شهولة، ويكن و�شل �لفال�شة م��ع �أي جهاز �آيفون �أو �آيباد �أو 

ماك �أو جهاز كمبيوتر.
وم��ن خ��الل تطبي��ق  iKlips 3.0، يكن��ك معاينة جميع �مللف��ات �خلا�شة 
ب�رسع��ة و�ختي��ار تلك �لتي تري��د �إجر�ء ن�ش��خ �حتياطي له��ا، �أو حتى تخزين 

فيديو ما يف ذ�كرة iKlips  يف �أثناء ت�شويره مبا�رسة.
كم��ا يكن للم�شتخدمني �لحتف��اظ ب� iKlips DUO �شمن حلقة �ملفاتيح 
�أو ربطه��ا باحلقيب��ة، لتك��ون جاهزة لال�شتخ��د�م يف �أي حلظ��ة. وتتيح وحدة 
�لذ�كرة )�لفال�شة( خيار �إ�شافة كلمة مرور �أو ب�شمة �لأ�شبع من �أجل �حلفاظ 

على �مللفات ب�شكل �آمن.

سناب تستحوذ على شركة متخصصة بالواقع المعزز

 iOS أفضل 3 تطبيقات فقط ألندرويد ال نجدها في نظام

إلى أي مدى يمكن اختراق الهواتف الذكية ومراقبة نشاط المستخدمين؟

لن تصدر تحت اسم بيكسل.. جوجل تستعد العلماء يحددون موعد نهاية األرض بسرب من المذنبات
إلطالق ساعتين ذكيتين مطلع 2017

جوجل تستعد لتوفير قدرات الذكاء االصطناعي على خدماتها

استخدام الهواتف داخل السيارات قد ُيحظر في المستقبل

�شن��اب �ش��ات ين��وي �لتو�شع يف جم��ال جديد وه��و �لو�قع �ملعزز وه��ذ� ما يف�رس 
��شتح��و�ذه عل��ى �ل�رسك��ة �لإ�رس�ئيلي��ة Cimagine �ملتخ�ش�شة به��ذ� �ملجال 
ب�شفق��ة تق��در قيمته��ا 40-30 ملي��ون دولر. ويع��ّد ه��ذ� �أول ��شتح��و�ذ جتريه 
�شن��اب عل��ى �رسكة نا�شئ��ة ��رس�ئيلي��ة، وكانت قد ط��ورت �ل�رسكة تقني��ة ت�شمح 
للم�شتخدم��ني باإ�شافة قطع من �ملفرو�ش��ات كالكر��شي و�لأ�رّسة وكذلك �لأجهزة 
�ملنزلي��ة كالغ�شالت و�لرب�د�ت �لتي ين��وون �رس�ءها �شمن منزلهم ملعرفة كيف 
�شيبدو �ملظهر �لنهائي. كل هذ� يتم عرب �لهاتف �لذكية وب�شغطة زر و�حدة فقط.

و�شتح��ول �شن��اب �شات ه��ذه �ل�رسك��ة �إىل مركز �أبح��اث وتطوير خا���ص بها يف 
�إ�رس�ئي��ل و�شتزيد من عدد �ملوظفني �لبال��غ عددهم حاليًا 20 موظفًا لتدفع �أكرث 
بتطوي��ر �لتقنية ملو�ءمتها ل�شتخد�مها �شمن تطبي��ق �لتو��شل. وت�شري �مل�شادر 
�إىل �أن �شبب �ل�شتحو�ذ هو �حل�شول على فريق �لعمل وتوظيفه يف �ل�رسكة ولي�ص 
�لتقنية بحد ذ�تها، على �لرغم من قوتها و�إمكانياتها �لو��شعة ل�شتخد�مها �شمن 
�لدرد�ش��ة مع توجه �ل�رسكات �لتقنية �أكرث نح��و �لو�قع �لفرت��شي و�لبع�ص نحو 

�لو�قع �ملعزز �لذي يبدو معقوًل �أكرث للم�شتخدم �لنهائي.

و�ك�ش�شو�ر�ت  ملحقات  جميع  باإز�لة  �جلمعة  يوم  منذ  �أبل  �رسكة  بد�أت 
وجميع  �لإنرتنت  �شبكة  على  �لر�شمي  موقعها  على  من   Withings
يف  وذلك  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  لها  �لتابعة  بالتجزئة  �لبيع  متاجر 

�أعقاب تفجر �لنز�ع �لقانوين مع �رسكة نوكيا.
Wit -  و�شحبت �ل�رسكة �مل�شنعة لهو�تف �آيفون �لعديد من منتجات
�لدموية  و�لأوعية  �لقلب  �شحة  وت�شخي�ص  قيا�ص  جهاز  مثل    ings
�لال�شلكي  و�جلهاز  للج�شد  �لعامة  �ل�شحة  وقيا�ص  ت�شخي�ص  وجهاز 

ملر�قبة �شغط �لدم.
�أو  عنها  �لبحث  عند  �أبل  �رسكة  موقع  مدرجة يف  �لأجهزة  تلك  تعد  ومل 
 Withings  لرغبة ب�رس�ئها، حيث توقفت عن تقدمي جميع منتجات�
لأنها مملوكة من قبل �رسكة نوكيا بعد �شفقة �ل�رس�ء �لتي متت يف ربيع 
2016. وتقدر قيمة �شفقة �رس�ء Withings بنحو 192 مليون دولر، 
وحدة  �شمن   Withings �لتجارية  �لعالمة  دمج  ذلك  بعد  مت  حيث 
�ل�شحة �لرقمية �لتابعة لنوكيا، وتركز �رسكة Withings عملها على 

جمال �ل�شحة �لرقمية وتتخذ من فرن�شا مقر�ً لها.
وكان �لعامل �لتقني قد �شهد يف وقت �شابق من �لأ�شبوع �جلاري تفجر 
�خلالف �لقدمي �جلديد بني �رسكتني تقنيتني، وذلك عندما �أعلنت �رسكة 
نوكيا �لفنلندية قيامها برفع دعوى ق�شائية �شد �رسكة �أبل لنتهاكها 

بر�ء�ت �لخرت�ع بح�شب ت�رسيحات نوكيا.

وتعددت �لدعاوى �لق�شائية و�شملت عدة بلدن حول �لعامل مثل �أملانيا 
وهونغ  وفرن�شا  و�إ�شبانيا  و�ل�شويد  و�إيطاليا  �ملتحدة  و�ململكة  وفنلند� 
كونغ و�ليابان و�أمريكا، حيث ح�شلت ولية تك�شا�ص لوحدها على 18 

.nدعوى من �أ�شل �ملجموع �لكلي للدعاو
و�تهمت �ل�رسكة �لفنلندية �أبل بانتهاك 32 بر�ءة �خرت�ع تغطي جمالت 
�مل�شتخدم  و��شعة تتعلق بتقنيات �ملحمول مبا يف ذلك ت�شميم و�جهة 

و�شا�شة �لعر�ص وتقنية �لهو�ئي وتقنية �ل�رس�ئح وغريها.
�لوقت  يف  ق�شائية  دع��وى  برفع  �لدعوى  تلك  على  �آب��ل  �رسكة  وردت 
نف�شه �تهمت فيها نوكيا وغريها من �لكيانات �لأخرى �ملالكة لرب�ء�ت 
مالية  عو�ئد  على  للح�شول  باإبتز�زها  نوكيا  مع  تتاآمر  �لتي  �لخرت�ع 

كبرية من خالل بر�ء�ت �لخرت�ع.
�آخرى  ل�رسكات  تابعة  منتجات  وبيع  بعر�ص  قيامها  �آبل  �رسكة  وتعد 
يف متجرها �لإلكرتوين �أو يف متاجرها للبيع بالتجزئة يف جميع �أنحاء 
��شتخد�مه  يف  ترتدد  ولن  �ل�رسكات  لتلك  تقدمه  �متياز  مبثابة  �لعامل 
�إىل مثل هذه �خلطوة يف عام  �ل�رسكة قد جلاأت  عند �خل�شومة. وكانت 
2014 عندما قامت باإز�لة جميع منتجات �رسكة Bose من متاجرها 
بتقنية  �ملتعلقة  �لخ��رت�ع  برب�ءة  �خلا�ص  �لقانوين  �لنز�ع  ت�شوية  بعد 
�لعر�ص  �إىل  �ملنتجات  �أع��ادت  لكنها  �ل�شماعات،  من  �ل�شو�شاء  �إلغاء 

بعد �شهرين.

و�أزيل حول  �لهو�تف �ملحمولة يف نقا�ص م�شتمر  مقتنو 
و  �أندرويد  وحتديًد�  �ملعروفة  �لت�شغيل  �أنظمة  �أف�شلية 
ت�شغيل  نظام  �أن  �ملطورين  بع�ص  يرى  حني  يف   ،iOS
�أّنه نظام ذو  �أ�شهل للعمل من �لد�خل كما  iOS هو  �أبل 
�لرئي�شية  �لقوة  نقاط  و�حدة من  باملقابل  �أكرب،  �شيطرة 
بدوره  و�ل��ذي  �إنفتاحه  هو  �أندرويد  �لآخ��ر  �لنظام  على 
�لالن�رس  ُيعطي �ملزيد من �حلرية فمثاًل هناك تطبيقات 
ن�شع  عموًما  كامل،  ب�شكل  �لهاتف  تخ�شي�ص  و�إمكانية 
بني �أيديكم جمموعة من �لتطبيقات يف �ندرويد ل ُيكن 

:iOS لعثور عليها يف نظام�
نظام   ،  iOS لنظام  خالًفا   -Solid Explorer
ملفات  و�إد�رة  بتنظيم  للم�شتخدمني  ي�شمح  �أن��دروي��د 
من  وو�ح��د  �لأخ��رى،  �مللفات  وكذلك  �لد�خلية  �لنظام 
 Solid تطبيق  هو  �ملجال  هذ�  يف  �لتطبيقات  �أف�شل 

Explorer  �لذي يحمل يف جعبته �لكثري من �لأدو�ت 
و�ملز�يا �ملثرية لالإعجاب، �أبرزها ميزة �ل�شحب و�لإفالت 
على  �لإحتياطي  �لن�شخ  ودعم  �مللفات،  نقل  عملية  يف 
�أد�ة �شغط وفك  ناهيك عن  �ل�شحابي،  �لتخزين  خدمات 
�شوت،  “�شورة،  �مللفات  �أنو�ع  ت�شغيل  وميزة  �مللفات 
قدومه  مع  �مللفات،  ت�شفري  وميزة  م�شتند�ت”،  فيديو، 
ماترييال  ت�شميم  على  ذلك  يف  معتمًد�  �أنيق  بت�شميم 

ديز�ين و�لكثري من �ملز�يا �ملفيدة.
مل�شتخدمي  ُيكن  �لتطبيق  هذ�  بف�شل   -  Chromer
للغاية  �رسيع  ب�شكل  �لعنكبوتية  �ل�شبكة  ت�شّفح  �أندرويد 
وعلى مت�شّفح كروم، لكون �ن  فكرة �لتطبيق تعتمد على 
ميزة �لفقاعة �لعائمة، وبذلك ل م�شكلة لدى �مل�شتخدمني 
�لإنرتنت،  ت�شفح  نف�شه  �لوقت  ويف  ما  تطبيق  بت�شّفح 
جنًبا �إىل جنب يدعم �لتطبيق تعدد �لفقاعات وُيكن معه 

لأ�شفل  �ل�شحب  ومبجرد  منفردة،  بفقاعة  ر�بط  كل  فتح 
يكن �لتخل�ص منها، و�أخرًي� يدعم �لتطبيق فتح �لرو�بط 
من �أي تطبيق �آخر مثبت على �لهاتف، وهذ� ما ل جنده 

.iOS يف نظام
مو�رد  على  للحفاظ  �لتطبيقات  �أف�شل   -  Greenify
حيث  �لع�شو�ئي،  �لو�شول  ذ�كرة  قدر�ت  وعلى  �لبطارية 
�لتطبيقات  جعل  للم�شتخدم  ُيِكن  �لتطبيق  هذ�  بف�شل 
لة يف �خللفية يف حالة �شبات، ولي�ص هذ� فح�شب  �مُل�شغَّ
�لإفرت��شية،  �لنظام  تطبيقات  حتديد  ا  �أي�شً يكن  بل 
هذه  خارج  بعينها  تطبيقات  تخ�شي�ص  �إمكانية  كذلك 
�لد�ئرة، وكل ذلك من دون فقد�ن للبيانات حيث ل يقوم 
�لتطبيق باإغالقه باأكمله، بل عندما يكون يف حالة عدم 
�ل�شتخد�م �أو �لعمل يف �خللفية، ي�شبح تاأثريه وكاأنه مت 

�إغالقه.

ق��ال �لعلم��اء �لبولندي��ون �إن جن��م "جل�شي 
710" �شيق��رتب بعد مرور نحو مليون عام 
م��ن منظومتنا �ل�شم�شي��ة �إىل م�شافة خطرة، 

�لأر���ص  �إىل ق�ش��ف  ت��وؤدي  �أن  يك��ن 
ب�رسب من �ملذنبات. 

ق�ش��ف  ي��وؤدي  �أو  ويك��ن 
ه��ذه  بو��شط��ة  �لأر���ص 
يف  �ملوج��ودة  �ملذنب��ات، 
ح��ول  )�أورت(  �شحاب��ة 
�لنج��م، �إىل وق��وع كارث��ة 

هائلة على كوكبنا.
يذكر �أن جن��م "جل�شي 710" 

م��ن  تدريجي��ا  يق��رتب  �ل��ذي 
�ل�شم���ص، تف�شل��ه حالي��ا ع��ن جنمنا 

م�شافة تقدر ب� 64 �شنة �شوئية.
وبعد مرور نحو 1.35 مليون عام �شتقت�رس 
تل��ك �مل�شافة حت��ى 13 �ألف وح��دة فلكية ) 
�لوحدة �لفلكية �لو�حدة تعادل �مل�شافة بني 

�ل�شم�ص و�لأر�ص( �أو 77 يوما �شوئيا.
وبه��ذ� ف��اإن منظومتن��ا �ل�شم�شي��ة �شتدخ��ل 

خ��الل ه��ذه �ملدة ح�ش��ب �لعلم��اء يف جمال 
تاأث��ري �شحاب��ة )�أورت( �لتي ت�شكله��ا �أجر�م 

جليدية تن�شق عنها هذه �ملذنبات.
جن��م  جاذبي��ة  �أن  �لعلم��اء  ويع��د 
"جل�شي 710" �شتغري م�شار�ت 
�لف�شائي��ة  �لأج��ر�م  تل��ك 
لتتجه نحو �لأر�ص. ويعد 
�لبع�ص �لآخر من �لعلماء 
�أن �لنجم �شيقرتب وقتها 
م��ن �لأر���ص �إىل م�شافة 
 13 م��ن  بكث��ري  �أق���رس 
�أل��ف وح��دة فلكي��ة، حي��ث 
�شتعرت�ص �ل�شم�ص كل �شنة10  
 4 م��دى  عل��ى  وهك��ذ�  مذنب��ات، 
ماليني �شنة، �لأم��ر �لذي �شيوؤدي �إىل ق�شف 
م�شتم��ر لكوكبن��ا م��ن قب��ل ه��ذه �ملذنبات، 
وبالتايل �ختفاء �حلياة على �لأر�ص متاما.

يذك��ر �أن جنم "جل�شي 710" عبارة عن قزم 
برتقايل غ��ري �شاطع تع��ادل كتلته 0.6 من 

كتلة �ل�شم�ص.

ت�شتع��د �رسكة جوجل لإطالق �ثنتني م��ن �ل�شاعات �لذكية 
�جلدي��دة �لر�ئ��دة يف �لرب��ع �لأول م��ن �لع��ام �ملقب��ل. �إذ 
�شتعمل �ل�شاع��ات �جلديدة �لر�ئدة بو��شط��ة �جليل �لأحدث 
 Android من نظ��ام ت�شغيل �لأجه��زة �لقابلة لالرت��د�ء
Wear 2.0، وذل��ك وفق��ًا لت�رسيح جلي��ف ت�شانغ مدير 
منتج �أندرويد وير يف جوجل. ولن حتمل �ل�شاعات �جلديدة 
�لعالم��ة �لتجاري��ة لأحدث �أجه��زة جوج��ل �لعاملة بنظام 
�لت�شغي��ل �أندروي��د �مل�شم��اة بيك�ش��ل؛ بل �شتحم��ل �لعالمة 
�لتجاري��ة �خلا�ش��ة بال�رسك��ة �لت��ي �شتتع��اون وتعمل مع 
جوج��ل لت�شني��ع تل��ك �ل�شاع��ات، حي��ث �شتكون��ان �أقرب 
مل��ا قامت به �رسك��ة جوجل مع عالمة هو�ت��ف نيك�شو�ص. 
وبح�ش��ب ت�شانغ، فاإن �رسكة جوجل قد تعاونت مع �ل�رسكة 
�مل�شّنع��ة، �لتي مل يق��م بت�شميتها و�كتف��ى بالقول �إنها قد 
قام��ت �شابق��ًا باإنتاج �شاع��ات ذكية تعم��ل بو��شطة نظام 
�أندروي��د وي��ر، لت�شنيع �ل�شاع��ات �لذكية �لعامل��ة بو��شطة 
 Android �لت�شغيل��ي  �لنظ��ام  م��ن  �لأح��دث  �لن�شخ��ة 

.Wear 2.0

 دي��ب ماين��د ه��ي �رسك��ة نا�شئ��ة ��شتح��وذت عليه��ا جوج��ل من��ذ 2014، وكان 
�لغر���ص م��ن تلك �ل�شفق��ة �أن تطور �لذكاء �ل�شطناعي يف ع��دة جمالت، مبا يف 
ذل��ك �لروبوت��ات. و�أخرًي� مت �إن�شاء فريق من دي��ب مايند للعمل مع جوجل؛ لتوفري 
تقني��ات �ل��ذكاء �ل�شطناع��ي يف خدمات جوج��ل �ملتنوعة. �شيك��ون مقر �لفريق 
�جلدي��د د�خ��ل مقر جوج��ل �لرئي�شي يف كاليفورني��ا، حيث من �ملتوق��ع �أن يعمل 
فريق دي��ب مايند مع �مل�شوؤولني �لتنفيذيني لبع���ص �خلدمات �لأكرث �شعبية، مثل 
متج��ر جوجل بالي، و�إعالنات جوج��ل، وغريها. وقال �ملتحدث با�شم ديب مايند 
“�إننا فخورون باأن لديها �رس�كات وثيقة مع �لعديد من فرق �لعمل د�خل جوجل، 
لك��ن ل يز�ل يتعني علين��ا تطوير خو�رزمية حتررنا من �لقي��ود �لتقنية �لقدية”. 
و�أ�ش��اف يف بيان �ل�رسكة “لذلك مت �لتعاقد م��ع فريق متخ�ش�ص �شغري من ديب 
ماين��د ليعمل د�خل جوجل، من �أجل تق�شري �مل�شافات بني �لعمل مع مقر �ل�رسكة 
ومقرن��ا يف لندن، �لأم��ر �لذي �شي�شاعدنا عل��ى �لتعاون ب�شكٍل �أوث��ق، و�لتقدُّم يف 

�أبحاثنا، ونفع م�شتخدمي جوجل يف خمتلف �أنحاء �لعامل”.

قد ي�شبح �لأ�شخا�ص غري قادرين على ��شتخد�م �لهاتف �ملحمول يف �أثناء قيادة 
�ل�شي��ارة يف �مل�شتقبل من خالل �لتكنولوجيا �جلديدة �لتي من �شاأنها حظر �إ�شارة 
�لهات��ف يف �ل�شي��ارة.  تدر���ص وز�رة �لنق��ل �حلكومي��ة �مل�شوؤولة ع��ن �شبكة �لنقل 
�لإجنليزي��ة )DfT ( حاليا �لتكنولوجيا �حلديثة �لتي ت�شمح بقطع �إ�شارة �لهاتف 
�ملحمول �شمن �ل�شيارة يف �أثناء قيادتها، و�شيمنع نظام �لربجميات �مل�شتخدمني 

من ��شرتجاع �لن�شو�ص �ملكتوبة ور�شائل �لربيد �للكرتوين �أي�شا.
وته��دف )DfT( �إىل مناق�ش��ة �لتكنولوجيا �جلديدة مع م��زودي خدمات �شبكات 
�لت�ش��الت وم�شنع��ي �لهو�ت��ف �لذكي��ة. وق��ال متح��دث با�ش��م )DfT(: "نحن 
عازم��ون عل��ى �تخاذ �إجر�ء�ت �شارم��ة �شد ��شتخد�م �لهات��ف �ملحمول يف �أثناء 

�لقيادة".
و�أ�ش��اف �ملتح��دث مو�شح��ا: "توج��د لدينا خطط لفر���ص عقوب��ات على جرية 
��شتخد�م �لهاتف �ملحمول يف �أثناء �لقيادة، ويجب �أن يكون هذ� �لأمر ر�دعا قويا 

�شد هذه �ملمار�شات".

ذاكرةأبلاآلالت

أبل تزيل منتجات Withings من مخازنها ردًا على نوكيا

تسريب


