
علوم وتكنولوجياالثــــورة

غالبا ما تبدو رسائل تصيد البيانات (Phishing) مرسلة من أحد البنوك 
أو خدمة "باي بال" (Paypal) أو موقع أمازون الشهري، وتطلب هذه الرسالة 
من املستخدم النقر عىل أحد الروابط أو فتح أحد املرفقات أو إدخال بيانات 

االتصال به يف أحد مواقع الويب.
وإذا استجاب املستخدم ملثل هذه الطلبات، فإنه يعطي معلوماته الشخصية 
للقراصنة واملحتالني، أو قد يتسبب يف اخرتاق الربمجيات الخبيثة لحاسوبه 

وتشفري البيانات يف أسوأ الحاالت.
وأوضح رالف رشفلينغ، من مركز حماية املستهلك األملاني، أن رسائل 
تصيد البيانات تخلق نوعا من الضغط عىل املستخدم للقيام ببعض الترصفات 
املعينة، حيث يتم إخبار العميل بأنه سيتم حظر الحساب أو أن هناك حاجة 
ملحة للحصول عىل املعلومات، ويف النهاية تشتمل مثل هذه الرسائل عىل رابط 
يؤدي إىل أحد مواقع الويب أو ملف مرفق يجب تنزيله وفتحه عىل الحاسوب.

درع الحماية
ويف السابق، كانت صياغة رسائل التصيد تتم بشكل سيئ للغاية، وكانت 
تشتمل عىل الكثري من األخطاء اإلمالئية واملعلومات الخاطئة عن املستخدم، 
غري أن يواخيم فاغرن من املكتب االتحادي ألمان تكنولوجيا املعلومات أوضح: 
"الحظنا يف اآلونة األخرية أن رسائل تصيد البيانات يتم إنشاؤها حاليا بصورة 

أفضل مما كانت عليه يف السابق".
وأوضح فاغرن أن الوقاية تعد درع الحماية من هجمات تصيد البيانات، من 
خالل رضورة تثبيت التحديثات الجديدة لنظام التشغيل والربامج املستخدمة 
عىل الفور، مع الحرص عىل استعمال جهاز ثان عند إجراء املعامالت املرصفية 
عىل اإلنرتنت.. وأضاف الخبري األملاني أننا "ننصح بشدة بعدم إجراء املعامالت 
املرصفية عن طريق الهواتف الذكية، نظرا ألن املعاملة املرصفية تصبح غري 

آمنة، ما دام أنه يتم تنفيذها عىل جهاز واحد".
وإذا تشكك املستخدم يف صحة الربيد اإللكرتوني فيمكنه االتصال هاتفيا 

بالبنك أو الرشكة املرسل منها الرسالة اإللكرتونية للتحقق من األمر.
ومع ذلك، ال يجوز للمستخدم استعمال أي أرقام لالتصال تكون مدرجة 
يف الرسالة اإللكرتونية املزعومة، نظرا ألن هذه األرقام قد تكون وهمية أيضا، 
ولكن من األفضل أن يتم التواصل مع البنك أو الرشكة عن طريق زيارة املوقع 

الرسمي عىل الويب.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تحمي نفسك من هجمات

تصيد البيانات؟

ــتخدمي هواتف  ــح تطبيق Scheduled ملس يتي
ــىل هواتفهم  ــائل النصية ع ــد جدولة الرس أندروي
ــح التطبيق  ــث يمن ــت الحق، حي ــالها يف وق إلرس
ــائل عىل واتساب وفيسبوك  إمكانية جدولة الرس
ــات  ــن تطبيق ــا م ــن وغريه ــرت والي ــنجر وتوي مس
ــائل  ــل الفوري، باإلضافة إىل جدولة الرس الرتاس

القصرية SMS عىل الهاتف.
ــيطة، كما  ــتخدم بس يملك التطبيق واجهة مس
ــة، حيث يمكن  ــهلة للغاي ــد عىل آلية عمل س يعتم
ــتخدمي أندرويد جدولة الرسائل عىل النحو  ملس

التايل:

ــة نص  ــتخدم كتاب ــىل املس ــب ع ــًة يتوج * بداي
الرسالة التي يريد جدولتها.

* يمكن للمستخدم تحديد جهة اتصال واحدة 
أو أكرث.

ــال  ــتخدميه إمكانية إرس ــح التطبيق مس * يمن
ــوع إليه أو  ــارشة دون الرج ــة مب ــالة املجدول الرس

يمكن تفقد الرسالة املجدولة قبل إرسالها.
ــعارات  * يتيح التطبيق أيًضا الحصول عىل إش

عند إرسال الرسالة بنجاح.
ــتخدمي  ــا ملس ــاح مجاًن ــق مت ــر أن التطبي يذك

أندرويد عىل متجر جوجل بالي.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق ScheduledScheduled لجدولة الرسائل يف تطبيقات الرتاسل الفوري لجدولة الرسائل يف تطبيقات الرتاسل الفوري

احذف امللفات يف ويندوز بسهولةاحذف امللفات يف ويندوز بسهولة
هل واجهتك يوما مشكلة عند محاولة حذف ملف أو مجلد ما يف ويندوز، حيث يرفض النظام حذفه ألنه قيد االستعمال 
مثال من مستخدم أو برنامج آخر؟ أو ألن اسم امللف طويل للغاية؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فهناك أداة مجانية تتيح لك 

تخطي هذه العقبة.
تعمل أداة "لوك هانرت" (Lockhunter) عىل إلغاء "الحساسيات" املختلفة لنظام التشغيل، وبالتايل تتيح لك حذف 

املجلدات بكل سهولة وتجنب ظهور أي رسائل غري سارة تخربك بعدم إمكانية الحذف.

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

"سناب تشات" تفتح متجرًا لبيع منتجاتها عرب التطبيق
أطلقت "سناب" خدمة جديدة داخل تطبيقها تسمح برشاء قمصان تحمل 
شعار "سناب شات" وألعاب محشوة وشخصيات معروفة يف املنصة. وعند مسح 
رمز االستجابة الرسيعة QR يمكنكم الحصول عىل القميص أو اللعبة التي تنتجها 

الرشكة نفسها أو من رشكائها.
وسبق أن باعت "سناب تشات" بضائع من قبل، لكن فقط عىل "أمازون" وليس 
داخل التطبيق األصفر نفسه، حتى عندما تعّلق األمر بمنتجات تمتلكها الرشكة 

نفسها.
وقد يعني ذلك أن الرشكة تتجه نحو إتاحة هذه الخدمة للمستخدمني، بحيث 
قد تسمح لهم ببيع املنتجات انطالقاً من مساحة االستكشاف "ديسكوفر"، أسوة 
بـ"فيسبوك".وأوضح موقع "ريكود" التقني أن هذه الخطوة قد تعني أن الرشكة يف 

مرحلة دراسة تعامل املستخدمني مع البضائع داخل التطبيق ورشائها.
وال تنوي الرشكة جني الكثري من املال من هذه الخدمة، رغم أنها سوف تستخدم 
من يلبسون هذه القمصان كمنصة إعالنية للتذكري بالعالمة الصفراء الشهرية، ما 

يقوي فرضية تجربة البيع عرب املنصة لعدد أكرب من املستخدمني. 
ويف انتظار خطوات الرشكة املقبلة، سوف تكون الخدمة متاحة داخل التطبيق، 
مع وعد من الرشكة بطرح املزيد من املنتجات خالل هذه األيام، وعىل أن تكون خدمة 

التوصيل متاحة فقط يف أمريكا.

جديد X جديد

أكدت مصادر مطلعة يف املجال العسكري أن الصني صممت طائرة 
استطالع متطورة قادرة عىل رصد مختلف األهداف الجوية حتى الطائرات 

الشبحية.
وصممت هذه الطائرة املخصصة لإلنذار املبكر بشكل يجعلها تشبه إىل 
حد ما طائرة االستطالع األمريكية "Grumman E-2 Hawkey"، وطورت 
الطائرات  حامالت  عىل  والهبوط  اإلقالع  عىل  قادرة  لتكون  خصيصا 

الصينية.
وتتميز "KJ-600" املنتظرة التي لقبت بـ "صائد األشباح" بقدرتها 
عىل رصد مختلف األجسام الطائرة، ابتداء من األهداف الجوية الصغرية 
كالطائرات املسرية والصواريخ املجنحة، انتهاء بالطائرات واملقاتالت 
 "F-22" الحربية، حتى تلك املزودة بتقنيات "ستيلز" الشبحية كطائرات

و"F-35" األمريكية.
 "Xian Aircraft Corporation" أما وزن هذه الطائرة التي تصنعها رشكة
فيرتاوح بني 25 و30 طنا وفقا لنسختها، وستقلع معتمدة عىل محركني 

."FWJ-6C" مروحيني من نوع

الصني تطور "صائد األشباح"!

كشفت رشكة "ديل" خالل فعاليات معرض CES املايض عن تحديث جديد 
ألجهزة الب توب XPS 13 جنبا إىل جنب مع نسخة جديدة بمواصفات راقية 
وشاشة بدقة 4K، والتي تحمل نفس االسم أيضا، حيث قالت الرشكة جهاز الالب 
توب سيصل بمعالج الجيل الثامن من إنتل لتوفري أفضل أداء وكفاءة وعمل يتجاوز 

الـ11 ساعة من عمر البطارية، حيث أطلقت الرشكة هذا الجهاز أخريا للبيع.
ووفقا ملا نرشه موقع GSM الهندي، فسوف يكون الب توب ديل متاحا يف لونني 
 XPS 13 هما الفيض والوردي الذهبي، فيما توفر النسخة الجديدة من الب توب
 ،Windows Hello حواف نحيفة للغاية، وكامريا لألشعة تحت الحمراء ملصادقة
وأربعة ميكروفونات متكاملة للتعرف عىل الصوت وقدرات كورتانا املساعد الصوتي 

ملايكروسوفت.
ويعترب هذا الالب توب جزءاً من االتجاه الجديد لوضع كامريات الويب أسفل 
الشاشة، ويمكن لألشخاص الذين يفضلون املحافظة عىل عمل البطارية وال يرغبون 
يف شاشات 4K الحصول عىل أجهزة ذات شاشات 1080 بيكسل، مع مراعاة أن 

الجهاز متاح بسعر يبدأ بـ 949 دوالرا.

ديل تكشف عن الب توب 
٤K ١٣ بشاشة DELL XPS
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السرية الذاتية CV تعترب من أهم األمور التي يجب عىل الباحث عن وظيفة 
االهتمام بها، قبل البدء يف البحث عن عمل من الطبيعي عمل سرية ذاتية 
تعرب عن جميع األمور التي تتقنها والشهادات الحاصل عليها واللغات التي 
تتقنها وغريها من األمور األخرى. ولكن جودة السرية الذاتية أيضاً تعرب عنك 
شخصياً أمام الشخص الذي يطلع عليها، لذلك يجب االهتمام بإنشاء سرية 
ذاتية احرتافية. لذلك سنقدم لكم أحد أهم املواقع املجانية التي توفر لكم قوالب 

جاهزة يمكنكم من خالله إنشاء يس يف احرتايف.
صانع يس يف أو CV Maker هو موقع يعترب من بني أشهر املواقع التي تقدم 
هذه الخدمة مجانا، يتميز بسهولة استخدامه يف إنشاء سرية ذاتية مهنية 
خاصة بك بشكل احرتايف كما يتميز أيضا بواجهته التي تدعم الهواتف الذكية، 
أي يمكنك إنشاء سرية ذاتية باستخدام هاتفك فقط. كما يتميز بكونه يتوفر 
عىل العديد من القوالب االحرتافية، التي يمكنك التعديل عليها وادخال 
 TXT او PDF معلوماتك الشخصية. ثم تنزيلها عىل حاسوبك عىل شكل ملف

او HTML . املوقع يدعم عددا كبريا من اللغات من بينها اللغة العربية.

موقع إلنشاء
سرية ذاتية مهنية

https://cvmkr.com
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