األربعاء  14كانون األول  2016العدد 3057

مجتمع وإقتصاد

بطاريات المستقبل :الشحن في ثوان

بعض توقعات التهديدات لعام
 2017وفق «كاسبرسكي»

محمد دبوق

 تفاقم حرب املعلومات :في عام  ،2016بدأ العالم يأخذ على محمل الجدمسألة سوء استخدام املعلومات املخترقة ألغــراض عدائية .ومن املرجح
تزايد حدة هذه الهجمات خالل عام  ،2017كذلك هناك مخاطر تتمثل في
أن املهاجمني سيحاولون استغالل قناعة الناس ودفعهم إلى قبول هذه
البيانات على أنها حقيقية ،وذلــك من خــال التالعب بهذه املعلومات أو
إفشائها انتقائيًا.
 تفاقم في عــدد الهجمات املعروفة باسم ( )Vigilante Hackersالتييلجأ الـقــراصـنــة مــن خــالـهــا إل ــى الـتــاعــب بــالـبـيــانــات ،بــزعــم أنـهــا تخدم
املصلحة العامة.
 التعرض املتزايد للتشويه اإللكتروني ( :)Cyber-Sabotageنظرًا إلىاستمرار اتصال البنى التحتية الحساسة واألنظمة الصناعية باإلنترنت،
فإن هذا يشجع قراصنة اإلنترنت على ّ
شن هجمات تخريبية تستهدف
تعطيل األعمال ،وال سيما في أوقات تصاعد التوتر الجيوسياسي.
 تزايد هجمات اختراق أنظمة الدفع. ت ـطــور هـجـمــات الـتـجـســس اإلل ـك ـتــرونــي لـتـسـتـهــدف األج ـه ــزة املتنقلة:مستفيدة مــن حقيقة أن قـطــاع األم ــن سيبذل جـهــودًا مضنية ليحظى
بدخول كامل إلى أنظمة تشغيل األجهزة املتنقلة ألغراض تحليل البيانات.
 ترويج الهجمات املالية الخبيثة كسلعة :وذلــك من خالل االعتماد علىامل ـصــادر املتخصصة املـتــاحــة للبيع فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء أو مــن طريق
البرمجيات الخبيثة املتوافرة كخدمة.
 إقـبــال قــراصـنــة اإلنـتــرنــت على اسـتـغــال اإلعــانــات الرقمية ألغــراضخـبـيـثــة :سنشهد عـلــى م ــدى ال ـعــام ال ـقــادم ظـهــور ن ــوع مــن أدوات التتبع
ُ
َ
ستخدم
واالستهداف التي ستنتشر على نحو متزايد في اإلعالنات التي ت
ملراقبة ناشطني ومعارضني مزعومني ،مثل استخدام الشبكات اإلعالنية،
التي توفر بيئة مواتية ّ
لشن هجمات متنوعة عبر بروتوكول اإلنترنت ()IP
واملتصفحات املــزودة بخاصية التعرف إلى املستخدم من خالل بصمة
اإلصبع وغيرها.

قــراص ـنــة اإلن ـتــرنــت الــذيــن يفتقرون
إلـ ــى م ـ ـهـ ــارات ت ـط ــوي ــر بــرمـجـيــاتـهــم
الخبيثة الخاصة .تقوم هذه الخدمة
على تصميم بــرامــج فــديــة يمكن أي
شـخــص لــديــه خـبــرة تقنية ومعرفة
ب ـس ـي ـطــة ب ــاإلن ـت ــرن ــت اس ـت ـخــدام ـهــا،
ّ
يحمل هذا الشخص برنامج
بحيث
ّ
فدية صممه شخص مــا ،إمــا مجانًا
ّ
أو م ـق ــاب ــل رس ـ ــوم رمـ ــزيـ ــة ،وي ــوزع ــه
عبر هجمات الرسائل غير املرغوب
ف ـي ـه ــا  .spamع ـن ــدم ــا ي ـق ــع أح ـ ــد مــا
ضحية هذه الرسائل ،يحدد املخترق
موعدًا نهائيًا لدفع الفدية .إذا دفع
الشخص املستهدف الفدية ،يحصل
مصمم البرنامج على نسبة كبيرة
مــن الـفــديــة املــدفــوعــة ويحصل منفذ
ّ
الهجوم على النسبة الباقية .يعلق

يعاني مستخدمو الهواتف الذكية من
مـشـكـلــة دائ ـمــة فــي مــا يـتـعـلــق بفعالية
ب ـطــاريــات هــواتـفـهــم ،إذ بـعــد م ــرور 18
شهرًا على استخدام البطارية ـ بمعدل
إعــادة شحن ألكثر من  1500مرة ـ تبدأ
البطارية بفقدان فعاليتها شيئًا فشيئًا
الى حني توقفها عن العمل بشكل كامل.
حل هذه املشكلة جاء عن طريق باحثني
فــي جامعة "سـنـتــرال فـلــوريــدا" تمكنوا
مــن تطوير بـطــاريــة جــديــدة مكونة من
«م ـك ـث ـفــات ف ــائ ـق ــة» ()Supercapacitor
مرنة أقــوى بعشرين مــرة من بطاريات
الليثيوم األيونية املوجودة في أجهزة
ال ـهــواتــف املـحـمــولــة ال ـحــال ـيــة ،وتتميز
هذه البطاريات بسرعة شحن وتخزين
الطاقة خالل ثوان معدودة .كذلك يمكن
لـهــذه الـبـطــاريــات املحافظة على نسبة
كفاءتها حتى بعد إعادة شحنها أكثر
من  30ألف مرة!
يـشــرح نيتني ش ــودري ،أحــد املشاركني
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـح ــث أن ـ ــه «ي ـم ـك ـن ــك شـحــن
بطارية هاتفك املحمول بغضون ثوان
ف ـقــط ولـ ــن ت ـح ـتــاج الـ ــى إعـ ـ ــادة الـشـحــن
ألك ـث ــر م ــن أسـ ـب ــوع ،ف ــي ح ــال اس ـت ـبــدال
البطاريات الحالية بهذه البطارية ذات
املكثفات الفائقة».
يـعــود سـبــب ق ــدرة ه ــذه الـبـطــاريــة على

الـشـحــن بـهــذا الـشـكــل الــافــت والـســريــع
الى طريقة تخزينها للكهرباء ،إذ إنها
تقوم بتخزين الطاقة بشكل ثابت على
سـطــح مـ ــواد ثـنــائـيــة األب ـع ــاد مكتشفة
حــدي ـثــا ،وال تـتـعــدى سـمــاكـتـهــا القليل
مــن الـ ـ ــذرات ،ال ـتــي ت ـقــوم ب ــدوره ــا بنقل

تعتبر هذه
البطاريات أقوى
بعشرين مرة من
بطاريات الليثيوم
األيونية

اإلل ـك ـت ــرون ــات م ــن الـ ـن ــواة الـ ــى الـسـطــح
عـبــر أس ــاك جــزيـئـيــة /نــانــويــة ،بعكس
ما تقوم به بطاريات الليثيوم األيونية
التي تعمل على التفاعالت الكيميائية.
ويعتبر فريق جامعة "سنترال فلوريدا"
أول م ــن ط ـ ــور ع ـم ـل ـيــة ال ــدم ــج ل ـل ـمــواد
ال ـث ـنــائ ـيــة األب ـ ـعـ ــاد ب ــاس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــة
الـنــانــو ،حـيــث تعتبر املـكـثـفــات الفائقة

ال ـح ــال ـي ــة ،ال ـت ــي تـ ـ ــوازي طــاق ـت ـهــا طــاقــة
ب ـط ــاري ــات ال ـل ـي ـث ـيــوم األي ــون ـي ــة ،كـبـيــرة
الحجم.
ً
ويـ ـ ــرى ال ـع ـل ـم ــاء م ـس ـت ـق ـبــا واع ـ ـ ـ ـدًا فــي
اس ـت ـخــدام ه ــذه الـتـقـنـيــة ف ــي تطبيقات
ت ـخــزيــن وش ـح ــن ال ـط ــاق ــة .ي ـق ــول إيــريــك
جــونــغ ،الباحث الرئيسي للفريق« ،لم
يكن لذلك أن يتحقق قبل أن يقوم فريق
الباحثني من جامعة "سنترال فلوريدا"
بتطوير عملية الدمج للمواد» .ويعمل
جـ ــونـ ــغ ح ــالـ ـي ــا م ـ ــع م ـك ـت ــب ال ـج ــام ـع ــة
للتقنيات للحصول على براءة اختراع
لهذه الطريقة الجديدة.
م ــع ذلـ ـ ــك ،يـ ـن ـ ّـوه ال ـب ــاح ـث ــون ب ـ ــأن ه ــذا
املشروع يعتبر في مراحله التطويرية
األول ـ ـ ـ ــى ،وه ـ ــو لـ ــن يـ ـك ــون مـ ـت ــوفـ ـرًا فــي
األسـ ـ ـ ـ ــواق ق ــريـ ـب ــا ،لـ ـك ــن الح ـ ـقـ ــا ي ـم ـكــن
استخدامه في الهواتف املحمولة ،وفي
العديد من األجهزة اإللكترونية ومنها
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة أو الـهـجـيـنــة
أو ذات ـ ـيـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،الـ ـت ــي بــإم ـكــان ـهــا
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن سـ ــرعـ ــة الـ ـشـ ـح ــن مــن
أج ــل تــأمــن الـطــاقــة وال ـســرعــة الـكــافـيــة
لـ ـه ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات .عـ ــدا عــن
ذل ـ ــك ،وب ـس ـب ــب م ــرون ــة هـ ــذه امل ـك ـث ـفــات
الـفــائـقــة ،سيلقي ه ــذا الـتـطــور بظالله
على «التكنولوجيا القابلة لالرتداء»،
ك ـ ــأجـ ـ ـه ـ ــزة االس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار الـ ـطـ ـبـ ـي ــة أو
الساعات الحديثة وغيرها.

المصدر :جامعة سنترال فلوريدا

م ـح ـل ــل الـ ـب ــرم ـج ـي ــات ال ـخ ـب ـي ـث ــة فــي
"كاسبرسكي الب" فيدور سينيتسني،
عـلــى ه ــذا األمـ ــر ب ــأن "هـ ــذا الـنـمــوذج
ً
ي ـح ـقــق ً
أداء فـ ــاعـ ــا فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
ببرمجيات الفدية الخبيثة كما هي
الحال بالنسبة إلى أنــواع أخرى من
البرمجيات املماثلة .وفــي كثير من
األحيان يدفع الضحايا الفدية التي
تطلب منهم ،وبالتالي يستمر تدفق
األموال من خالل النظام .وهذا حتمًا
مــا جعلنا نـشـهــد ظ ـهــور برمجيات
تشفير جديدة بنحو يومي تقريبًا".
وأخيرًا ،نجح املقرصنون هذا العام
فــي تـطــويــر بــرامــج ال ـفــديــة الخبيثة
لتصبح أكثر سرعة وتنوعًا وتحكم
قبضتها وسيطرتها على البيانات
واألجهزة واألفراد والشركات.

قطاع خاص

ادفع لـ{التاكسي» بالبطاقة
المصرفية من بنك «عوده»
ً
ـا جــديـدًا مــن حـلــول الــدفــع الـخـ ّ
ـاصــة بسائقي
أطـلــق بنك ع ــوده جـيـ
ّ
ّ
سيارات األجرة "التاكسي" ،هو ّ
األول من نوعه في لبنان ،إذ يمكن
سائقي التاكسي من قبول الدفع بواسطة بطاقات ماستر كــارد،
ّ
وفـيـ ّـزا ،و PayPassو ،Paywaveفيوفر للمستهلك سهولة الدفع
ّ
استراتيجية املصرف
ويخلصه من عبء حمل النقود ،تماشيًا مع
خال من النقد.
الهادفة إلى إرساء مجتمع ٍ
ّ
ّ
ّ
ت ــم ت ـطــويــر أج ـه ــزة ق ـب ــول ال ــدف ــع الــاس ـل ـكــيــة ال ـخ ــاص ــة ب ـســيـ ّـارات
التاكسي لتلبية حــاجــات السائقني واألش ـخــاص الــذيــن يستقلون
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َ
ّ
ّ
يتضمن الـجـهــاز وحـ ّـدتــي تـحــكــم ،األولــى
سـ ّـيــارات األج ــرة ،بحيث
خاصة بالسائق تركب أمامه تتيح له إدخال كل ّ
ّ
عملية دفع ،وطبع
ّ
ّ
اإليصاالت ،والتسجيل للدخول إلى منصته الخاصة اآلمنة ،والثانية
ّ
الخاص ( )PINوالجهاز القارئ للبطاقة،
وحدة لوحة رقم التعريف
ّ
املركبة في ّمقصورة الراكب.
في نهاية كل رحلة ،تظهر التعليمات على الشاشة القارئة وسؤال
ّ
سيسدد بها رحلته (بطاقة دفــع أو
الــراكــب عــن نــوع ً البطاقة التي
ّ
ائـتـمــان) ،إضــافــة إلــى عـبــارة لطيفة تشجعه على زي ــادة بقشيش
للسائق.
ّ
ّ
ّ
إشــارة إلى أن أجهزة قبول الدفع الالسلكية في سيارات التاكسي
تقبل ّ
عمليات الدفع بتمرير البطاقة (ّ ،)swipeأو برموز & Chip
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً ،PINأو العمليات غير التالمسية ،وأن املال من كل عملية دفع يحول
ّ
الخاص.
مباشرة إلــى حساب شركة التاكسي أو حساب السائق
وقــد أطلق البنك هــذه الخدمة باالشتراك مع شــركــات :آلــو تاكسي،
تاكسي بروميير ،شارلي تاكسي ،وجريس تاكسي ،على أن تشمل
الخدمة شركات تاكسي أخرى في األشهر املقبلة.

 BBACيطلق برنامج
الوالء الجديد MyRewards
أطلق ( BBACبنك بيروت والبالد العربية) برنامج الوالء الجديد
 MyRewardsالخاص ببطاقات املصرف االئتمانية الــذي يكافئ
عـمــاء املـصــرف مــن خــال منحهم تلقائيًا نقاطًا عند استخدام
بطاقاتهم االئتمانية لتسديد كل مشترياتهم في أي نقطة من نقاط
البيع في لبنان والخارج.

يتميز برنامج  MyRewardsبجمع النقاط على بطاقات BBAC
االئتمانية املختلفة في حساب واحــد ،ما ّ
يخول حاملي البطاقات
كـســب الـن ـقــاط بـشـكــل أس ــرع واسـتـبــدالـهــا بـمـكــافــآت أف ـضــل ،كما
باستبدال نقاط قليلة بمكافآت ّقيمة ،باإلضافة الى سهولة استبدال
هذه النقاط من خالل اتباع خطوات بسيطة عبر املوقع اإللكتروني
الخاص بالبرنامج .www.bbacmyrewards.com
يستفيد من برنامج  MyRewardsحاملو بطاقات "فيزا إنفينيت"،
"بالتينوم"" ،غولد"" ،كالسيك"" ،دايموند" و"يورو" ،وكل بطاقة ّ
تخول
حــامـلـهــا الـحـصــول عـلــى مـجـمــوع نـقــاط مـخـتـلــف ،وال ـتــي يستطيع
حاملو البطاقات استبدالها بمكافآت عديدة مميزة ّ
تتنوع ما بني
ً
ّ
النقدية وتذاكر السفر واإللكترونيات ،وصوال إلى قسائم
الجوائز
ّ ُ
ّ
ّ
الهدايا وبرامج ترفيهية وتبرعات نقدية ،تحدد قيمتها وفقًا لعدد
النقاط التي جمعها حامل البطاقة.

