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ما بحث عنه العامل على الإنرتنت 
يف 2012؟

التجربة الرتكية  يف جمال احلكومة 
اللكرتونية

وهام مذهل  اكت�شاف  عن  تعلن   IBM

Lte-A شبكة اجليل الرابع املتقدمة�
اأحدث 10 تقنيات يف عامل الريا�شة 

املخرتع  ال�شريف يدق ناقو�س اخلطر
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رئي�س التحرير : يحيى حممد املطري

اأول جملة علمية متخ�ص�صة ت�صدر عن 
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات باجلمهورية اليمنية

داخلياً: للأفراد 30$، للموؤ�س�سات والدوائر احلكومية $60 
خارجياً: للفراد واملوؤ�س�سات $100 

�سامًل ر�سوم التو�سيل الربيدي. 

اال�صرتاك الـ�صنوي
اجلمهورية اليمنية - �سنعاء - �سارع الثورة 

�س.ب : )25507( هاتف )331198( فاك�س )331393(
 mtit@yemen.net.ye الـبـريـد الإلكرتوين

 www.titmag.net.ye مـوقـع املـجـلـة علــى الإنــرتنـت 

العنـــــــــــوان

بانوراما
2012 

2012 للعام  والتكنولوجيا  العلوم  • ح�ساد 

10
إلـكـتــرونـيــات

34
آفاق الغد

24
علوم الحاسوب

13
ملف العدد

8
نافذة على العالم

30ثانية  خلل  �سرطانية  خليا  وجود  من  للتحقق  • ابتكار 
امل�سعة املناطق  يف  للعمل  جديد  نووي  • روبوت 

ال�سيخوخة  توقيف  ميكنه  حميد  ورم  • اكت�ساف 
واحلا�سوب  الدماغ  بني  حماكاة  نظام  اأدق  • بناء 

القمر اإىل  جتارية  بعثات  لإيفاد  • خطط 
الهجينة الكهربائية  • الطاقة 

كيميائية طاقة  اإىل  امليكانيكية  الطاقة  لتحويل  • تقنية 
الريا�سة  عامل  يف  تقنيات   10 • اأحدث 

اخلطر ناقو�س  يدق  ال�سريف  جمال  • املخرتع  
iPad جديد جهاز  ت�سرتي  اأن  • قبل 

Aleutia Relia جدا  ال�سغري  •احلا�سب 
مدمج مبعالج  جديدة  اأم  •لوحة 

الهجينة  اللوحية  احلوا�سب  من  جديد  • جيل 
Allwinner من  النواة  ورباعية  ثنائية  • معاجلات 

�سبابية  مبوا�سفات   F-05E لوحي  • كمبيوتر 
للأطفال خم�س�س  جديد  • تابلت 

الربامج • عامل 
املعلومات باأمن  املحدقة  للمخاطر  احلديثة  النظرة   - املعلومات  • اأمن 

الطبية املهام  • طابعة 
الإعاقة  ذوي  للأطفال  الت�سالت  على  لل�سيطرة  حتكم  • جهاز 

 SoundDock اليفون  �سماعات  من  الثالثة  • الن�سخة 
العالية واحلرارة  ال�سديدة  ال�سدمات  يتحمل  درايف  • فل�س 

الألعاب ملحرتيف  جديد  • ماو�س 
اجلديدة الفيديو   كامريات  من  • �سل�سلة 

• IBM ُتعلن عن اكت�ساف مذهل وخطري
الأعمال لرجال  املتحول  املحمول  • احلا�سوب 

والثالث الثاين  اجليل  ل�سبكات  جديد  حممول  • هاتف 
• Ascend Mate مناف�س جديد لهاتف جلك�سي نوت 

2012 باخرتاق 1.6 مليون ح�ساب عام  ينهون  • القرا�سنة 
2012؟ يف  الإنرتنت  على  العامل  عنه  بحث  مالذي  • جوجل: 
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ال�صنـة الثانية ع�صرة - العدد )138( �صفر  1434هـ - املوافـق دي�صمرب  2012م

مدير التحرير : 
اأحمد عبدالوهاب امل�صباحي

الإخراج الفني والت�سميم : 
حممد �صليمان امل�صباحي

جنالء �صالح اجلهمي
اإميان عبدامللك ال�صرعبي

الإدارة الإلكرتونية... 
 و)الرتهل( البريوقراطي!

متكنـــت تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات خـــلل عقد من الزمان من تغيري وجه العامل 
ور�ســـم عامل جديـــد مغاير.. اختزلت فيـــه احلدود والهويات 
الوطنيـــة.. وجعلـــت مـــن العـــامل قريـــة الكرتونيـــة �سغـــرية 
مكتظـــة باأكـــر مـــن �سبعـــة مليـــار ن�سمـــة.. بـــل وا�ستطاعـــت 
التكنولوجيـــا اإن�ســـاء عـــوامل افرتا�سية  تخيليـــة.. وتقطنها 

اأجنا�س وثقافات ب�سرية خمتلفة. 
كمـــا قدمت الثـــورة التكنولوجية حلول مبتكرة للتغلب 
علـــى العديد مـــن امل�سكلت الجتماعيـــة والتنموية.. وكانت 
البوابـــة التـــي مـــن خللهـــا ا�ستطاعـــت الكثـــري مـــن الـــدول 
امتـــلك زمـــام املناف�ســـة وال�سيطـــرة علـــى عـــامل ال�سناعـــة 

والتجارة عرب ميكنة الأعمال الإدارية واملالية والتعليمية.
ان احلكومـــة اللكرتونية هي التعبـــري الأمثل للتطور 
ال�سبكـــة  ومتـــدد  وات�ســـاع  املعـــريف  والنفجـــار  التكنولوجـــي 
العنكبوتيـــة والكـــون الرقمـــي وتعاظـــم اأعـــداد م�ستخدمـــي 

النرتنـــت واأجهـــزة احلا�سوب والهواتف الذكية  لي�سل اإىل اأرقـــام فلكية وخرافية، حيث ارتفع 
عدد م�ستخدمي النرتنت من 95 مليون عام 98م اإىل 2.1 مليار م�ستخدم مع نهاية 2011م 

بينما بلغ عدد مواقع النرتنت 555 مليون موقع  يف نف�س الفرتة.
ان الإدارة اللكرتونيـــة هـــي عـــامل بـــل ورق.. عـــامل بـــل مكاتـــب تختفـــي فيـــه طوابـــري 
املراجعـــني.. وتتـــوارى فيه ال�سعارات ال�سهرية اإياهـــا ) اأرجع بكرة (.. والإدارة اللكرتونية هي 
عـــامل يناه�ـــس البريوقراطية املعتقة.. والإجراءات الإدارية املعقدة  التي تغتال الإبداع وتكبل 
التطـــور والبتـــكار وترفع مـــن م�ستويات )التخلف ال�سامـــل( اقت�سادياً واجتماعيـــاً واقت�سادياً 

وتف�سح املجال لتاأ�سيل ثقافة الف�ساد املايل والإداري. 
ان تطبيقـــات الإدارة اللكرتونيـــة اأو الإدارة الرقميـــة لهـــا مـــردودات ايجابيـــة كـــربى من 
حيـــث تقل�ـــس الإجراءات والنفقات وتوفري الوقت واجلهد مبا يعنـــي زيادة الإنتاجية وحتقيق 
فائ�ـــس يف املـــوارد املاليـــة وخف�ـــس الإنفاق العـــام  وا�ستحداث م�ســـادر جديدة للدخـــل القومي 
وميكـــن الإ�ســـارة  هنـــا اإىل ما حققته احلكومـــة اللكرتونيـــة وتطبيقاتها يف الوليـــات املتحدة 
مـــن مـــردودات ماليـــة خلل العام 2001 والتـــي بلغت حوايل 995 مليـــار دولر اأمريكي بينما 
بلغت اإيرادات التجارة اللكرتونية اأكر من 73 مليار دولر.. وباتت �سوق الإنرتنت الأمريكي 

تفوق بقوتها قطاع الت�سالت اأو قطاع النقل اجلوي، حيث بلغت عائدها 300 مليار دولر.
ان التحديـــات التقنيـــة التـــي تواجـــه عملية التحـــول نحـــو الإدارة اللكرتونيـــة  تتمثل يف 
تف�ســـي الأميـــة الأبجديـــة والرقمية وغيـــاب الت�سريعـــات والقوانني املنظمـــة للتعاملت املالية 
اللكرتونيـــة اأو تلك القوانني املتعلقة باأمن و�سريـــة املعلومات وجرائم احلا�سوب والتهديدات 
واأعمـــال القر�سنـــة والتج�س�س اللكـــرتوين، او القيام بال�ستن�ساخ ال�سكلـــي للتجارب وا�سترياد 
التقنيات اجلاهزة )ت�سليم مفتاح( وغياب تنمية الكوادر الوطنية وا�ستيعاب طاقتها الإبداعية 

املهدورة.
ان التوجـــه نحـــو احلكومة اللكرتونية )والأمتتة( يتطلـــب امتلك روؤية علمية وا�سحة 
ت�ست�ســـرف امل�ستقبـــل وارادة �سيا�سيـــة جـــادة  ت�ست�سعـــر روح الع�سر وحتدياته وت�سعـــى اإىل تبني 
وتنفيذ الربامج واخلطط اللزمة لإحداث تغيريات جوهرية للهياكل التنظيمية للموؤ�س�سات 
وميكنة الإدارة واخلدمات و�سن القوانني والت�سريعات خللق مناخ ملئم لل�ستثمار يف �سناعة 
الربجميـــات واملعلومـــات و اإعـــادة ر�ســـم ال�سيا�ســـات التعليميـــة وخلـــق ثقافـــة جمتمعيـــة ووعـــي 
ومعرفـــة جماهرييـــة معلوماتيـــة ت�ساند اأن�سطـــة البحث العلمـــي وحترتم قيم العلـــم واملعرفة 

باعتبارهما اقرب ال�سبل للنهو�س والتطور. 
وهكـــذا فـــان التوجـــه �ســـوب الإدارة اللكرتونيـــة يعـــد خيـــار ا�سرتاتيجي حتمـــي لميكن 
الرتاجـــع عنـــه اأو تاأجيلـــه والتباطـــوؤ يف تنفيـــذه ب�ســـكل عاجـــل و�سريـــع مبـــا ي�ساعـــد يف جتـــاوز 
الإ�ســـكالت الإداريـــة الكربى التي حتد من فاعلية جهود التنميـــة واعتبار الإدارة اللكرتونية 
احلديثة مدخًل جديًدا ميكن من خلله حتقيق الإ�سلح الإداري لأجهزة وموؤ�س�سات الدولة 
وزيادة كفاءة وفاعلية الأداء احلكومي من خلل اإعادة الهيكلة و)تر�سيق( اجلهاز الإداري من 
)ترهـــلت( البريوقراطيـــة.. وتعزيز قيم ومبادئ ال�سفافية، وامل�ساءلة، وم�ساركة املواطنني يف 

تقييم م�ستوى الأداء التنظيمي واخلدمي للموؤ�س�سات الر�سمية.

44
عالم االتصاالت

50
اإلنترنت

60
البوابة التعليمية

ويندوز7 يف  املفاتيح  ولوحة  الفاأرة  ا�ستخدام  • مهارات 
Adobe Illustrator 3  فــيD ن�س  • اإنـــ�ســـاء 

جديدة عربية  اجتماعية  �سبكة  • »عربيكو« 
جوجل من  العربي«  الإنرتنت  »اأيام  • برنامج 

الكرمي  القراآن  من  اآيات  لن�سر  • داعية.كوم 
املوؤقت الإلكرتوين  الربيد  خدمة  يقدم  عربي  • موقع 

واحد مكان  يف  وتويرت  الفي�سبوك  على  اأ�سدقائك  �سور  • جميع 
الأطعمة ملختلف  احلرارية  ال�سعرات  حل�ساب  • موقع 

الإنرتنت على  مفيدة  • مواقع 
املتقدمة الرابع  اجليل  �سبكة   lte •

الألعاب • عامل 

• التجربة الرتكية  يف جمال احلكومة اللكرتونية
 Meizu MX2 الهاتف  عن  ر�سمياً  • الك�سف 

YotaPhone ب�سا�سة احلرب اللكرتوين  • هاتف 
واحده رقاقة  يف  احلديثة  الإت�سال  • تقنيات 

 BlackBerry 10 L-Series • الهاتف 
Find 5  مبعالج رباعي النواة • جوال 

 iPhone للـ   ال�سور  لتطبيق  جديد   • حتديث 
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* بقلم / يحيى حممد املطري 

*رئي�س التحرير



م/ع�سام عبد اهلل الدبا�سيمالحظه: نرجو من االإخوة القراء اأن تكون اأ�صئلتهم وا�صحة حتى يت�صنى لنا الرد عليها واملعذرة الإهمال اأي ر�صالة غري وا�صحة.
Esam1978@hotmail.com

Windows8 ت�صغيل
اإذا  معرفـــة  ميكننـــي  كيـــف 
بـــي  اخلا�ـــس  الكمبيوتـــر  كان 
النظـــام  ت�سغيـــل  علـــى  قـــادراً 

Windows8؟
عن����د التثبي����ت نالحظ اأن م�س����اعد 
ترقي����ة Windows يعم����ل على التحقق من اأن جه����از الكمبيوتر 
اخلا�����ص بك ق����ادرًا على ت�س����غيل Windows 8 و ويظهر تقرير 

مف�سل حول اإمكانية توافق جهازك مع النظام. 
وياأت����ي يف التقري����ر معلومات حول امل�س����كالت التي ق����د تواجهك قبل 
الرتقي����ة اأو بعدها، اأي�سًا ه����ل تتوافق التطبيق����ات والأجهزة. يحتوي 
م�ساع����د ترقي����ة Windows وهناك اإدارة تنزي����ل مدجمة تتيح 
ل����ك ب����دء التنزي����ل واإيقافه واإع����ادة ت�سغيل����ه مرة اأخ����رى يف اأي وقت 
لح����ق. وتعمل على التحقق م����ن اإمتام عملية التنزي����ل بنجاح. وعند 
 Windows 8 اإمت����ام التنزي����ل، ميكن����ك اختيار كيفي����ة تثبي����ت
وتوقيت����ه ح�سب رغبتك. ميكنك اإكمال عملية التثبيت على الكمبيوتر 
ال�سخ�س����ي اخلا�����ص بك احل����ايل اأو ميكن����ك اإن�ساء و�سائ����ط تثبيت 

.Windows للتثبيت على كمبيوتر �سخ�سي يعمل بنظام

الربامج املخفيه
xp ولكنها خمفية ؟ • هل هناك برامج تنزل مع نظام ويندوز 

وين����دوز اك�ص بي يحتوي الكثري والكثري م����ن الربامج وامللفات املهمة 
ميكنن����ا من ا�ستخدامها لت�سهل  بع�سها تكون خمفية ومن �سمن هذه 

الربامج :
وه����و    Private Character Editor الأول  الربنام����ج 
لت�سميم الأيكونات وميكنك الو�سول اإليه من خالل Start ومن ثم 

EUDCEDIT التايل  الأمر  وتكتب   Run
الربنامج الثاينiExpress  لتحويل ملفاتك اإىل ملفات تنفيذية، 

اإلي����ه م����ن  وميكن����ك الو�س����ول 
ث����م  وم����ن   Start خ����الل 
الت����ايل  Run وتكت����ب الأم����ر 

iexpress
 Local برنام����ج  واأي�س����ًا 
Group Policy Editor  وميكنك الو�سول اإليه من خالل
 gpedit.mscالتايل الأمر  وتكتب   Run ثم  ومن   Start

اأي�س����ا برنام����ج Disk Cleanup  يعمل عل����ى تنظيف الهارد 
دي�سك لتوفري امل�ساحة 

cleanmgr التايل  الأمر  وتكتب   Run ثم  ومن   Start
برنام����ج Clipboard Viewer  لعر�����ص امللف����ات الت����ي مت 

ن�سخها ومت حفظها يف الكليب بورد
clipbrd التايل  الأمر  وتكتب   Runثم ومن   Start

والعديد من الربامج مثل 
 Dr Watson -Microsoft(
 Synchronization Manager -Windows
 Media Player 5.1-ODBC Data
 Source Administrator -Windows for
 Workgroups Chat -Driver Verifier
 Manager -Network shared folder
) wizard

كارت ال�صتاليت
مـــا هو �سبـــب ال�سا�سة الزرقـــاء عن تركيب كـــرت ال�ستليت الذي 

ا�ستخدمه على جهاز الكمبيوتر؟
اأول يج����ب اأن نعرف ما هو ن����وع كارت ال�ستاليت ال����ذي ت�ستخدمة 
لعر�����ص القن����وات عل����ى جه����از الكومبيوت����ر .. واأي�س����ًا موا�سف����ات 
جه����از الكمبيوت����ر .. ونوع النظام الذي ت�ستخدم����ة حتى يت�سنى لنا 

م�ساعدتك..

وهنا ميكن اأن نتكلم عن اأ�ستخدم كارت ال�ستاليت على جهاز مكتبي .. 
ومبا اأن امل�سكلة التي تعاين منها هي “ال�سا�سة الزرقاء” ..

فاإليك هذه الن�سائح التي اأمتنى اأن تفيدك :
1 - ق����م بزي����ادة حجم الرام لديك .. لأن اأغلب اأخطاء اجلهاز التي 

تنتج عنها ال�سا�سة الزرقاء تاأتي من الرامات .. 
 .. بك  اخلا�ص  ال�ستاليت  كارت  وتعاريف  نظام  بتحديث  قم   -  2

3 - ج����رب اأن تق����وم باإيق����اف كل م����ا تق����وم به على جه����ازك و�سغل 
م�ستعر�ص ال�ستاليت فقط.. ولحظ هل هناك بطء اأم ل ..

4 - نظف جهازك من الغبار.. ونظف قطعة كارت ال�ستاليت اأي�سًا.. 
فيمك����ن اأن تكون هي ال�سب����ب لأن الغبار يرف����ع درجة احلرارة 

ومينع برودة املكونات الداخلية للجهاز مع تراكمه.
5 - ان ا�ستم����رت امل�سكلة يف الظهور.. فقم بتن�سيب ن�سخة 

ويندوز ممتازة وقم بطلب التحديثات الالزمة.. 

ت�صنيفات االألعاب
ما املق�سود بت�سنيفات الألعاب؟

يتم تعيني ت�سنيفات الألعاب بوا�سطة جهة ت�سنيف الألعاب ح�سب 
الأعم����ار، وهي عبارة ع����ن موؤ�س�سة تقوم باإن�س����اء اإر�سادات ملحتوى 
األع����اب الفيدي����و ملختلف املناط����ق والبل����دان. تقوم جه����ة ت�سنيف 
الألعاب ح�سب الأعمار بتعيني م�ستويات الت�سنيفات ح�سب الأعمار 
ل����كل لعبة. وتخترب جهة الت�سنيف اأي�س����ًا حمتوى كل لعبة وت�سيف 
وا�سف����ات املحت����وى للت�سني����ف. تت�ساب����ه الت�سنيف����ات ووا�سف����ات 
املحت����وى اإىل حد كبري مع الأنظمة التي تعت����اد غالبًا على ت�سنيف 

حمتوى الأفالم وو�سفها.
شكراً 

وصلت الرسالة
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إعالن
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هاتف حممول جديد احلا�صوب املحمول املتحول لرجال االأعمال
ل�صبكات اجليل الثاين والثالث

وخطري  مذهل  اكت�شاف  عن  ُتعلن   IBM
ا�صتخدام ال�صوء بدال من االإ�صارات الكهربائية لنقل املعلومات

لرجال  املوجه  املتحول  املحمول  احلا�سوب  عن  اأخ��ريًا  ُك�سف 
وامل���زود   .EliteBook Revolve hpوامل�سمى الأع��م��ال 
بك�سل   768×1،366 بدقة  اإن�ص   11.6 بحجم  مل�ص  ب�سا�سة 
من  وياأتي مبعالج  للخد�ص.  املقاوم   Gorilla بزجاج  ومغطاة 
عائلة Intel core املعروفة )i3، i5، i7( من اجليل الثالث. 
وبذاكرة ع�سوائية �سعة 4 جيجابايت مع منفذ لزيادتها. و لديك 

. SSD امل�ساحة التخزينية ب�سعة 256 جيجابايت من نوع
الرابع  اجليل  �سبكات  يدعم   SIM مبنفذ  مزود  اجلهاز  هذا 
وهو  العامل.  دول  باقي  يف  الثالث  اجليل  و�سبكات  اأمريكا،  يف 
اأي�سا مزود باإت�سال NFC ..ولدية كامريا اأمامية قادرة على 
 720p ب��دق��ة  ال��ت�����س��وي��ر 
م����زدوج  م���اي���ك���روف���ون   .
�سماعات  و  اأنقى،  ل�سوت 

.  DTS سرتيو�
الأ����س���واق  و���س��ي��ت��وف��ر يف 
عام  من  مار�ص  �سهر  يف 
�سيتم حتديد  و   ..  2013

ال�سعر يف وقت لحق.

مت م����وؤخ����رًا اإط�����الق ه��ات��ف حم��م��ول ج��دي��د 
 MediaTek مبعالج   وامل��زود   Xolo A800
واح���د  ب�����س��رع��ة  ال���ن���واة  ث��ن��ائ��ي   MT6577
 IPS وبتقنية  اأن�ص   4.5 وب�سا�سه  جيجاهريتز 
بدرجة و�سوح 960 يف 540  وبنظام �سريحتني 
الثالث  واجل��ي��ل  ال��ث��اين  اجليل  �سبكات  لدعم 
اأمامية  وكامريا    BSI ميجابك�سل   8 وبكامريا 
 220 وال�سعر   4.0 الأن��دروي��د  وبنظام   VGA

دولرًا اأمريكيًا.

 IBM اأعلنت  وه��ام   خطري  اكت�ساف  يف 
خبايا  اخرتاق  ا�ستطاعوا  قد  باحثيها  ان 
اإىل  وال��ت��و���س��ل  ال�سليكونية  ال�����س��رائ��ح 
خمتلف  باإدماج  ت�سمح  التي  التكنولوجيا 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  الب�سرية  ال��دوائ��ر 
واحدة  �سريحة  على  الكهربائية  الدوائر 
ب��ا���س��ت��خ��دام ���س��ري��ح��ة ُم�����س��ن��ع��ة ب��دق��ة 
تقدما  ميثل  الكت�ساف  وهذا   !  100nm
عن  ب���دًل  ال�سوء  ا�ستخدام  نحو  ك��ب��ريا 
يف  املعلومات  لنقل  الكهربائية  الإ�سارات 

تطبيقات احلو�سبة يف امل�ستقبل .
ه����ذه  اإن   IBM �����س����رك����ة  وق�����ال�����ت 
وُتدعى   لل�سيلكون  اخرتاقا  التكنولوجيا 
من  الأوىل  وه��ي   nanophotonics

املو�سالت  اأ�سباه  جمال  يف  نوعها 
التقنية  ع��م��ل  ن��ظ��ري��ة  وتتلخ�ص 
ا���س��ت��ف��ادة  م�����دى  اجل����دي����دة يف 
ال�سوء  نب�سات  م��ن  ال�سيليكون 
ل��الت�����س��ال وب��ه��ذا ت��ت��وف��ر ال��ط��رق 
ال�سريعة الفائقة لكميات كبرية من 
البيانات يف التحرك ب�سرعة عالية 
اخل��وادم  يف  الكمبيوتر  رقائق  بني 

وم���راك���ز ال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ب��رية  واأج��ه��زة 
تخفف  وب��ذل��ك  ال��ع��م��الق��ة،  الكمبيوتر 
البيانات  حركة  على  املفرو�سة  القيود 

املزدحمة وعالية التكلفة التقليدية .
وتقول �سركة  IBM ان التقنية اجلديدة 
من  ال��ك��ب��رية  للتحديات  ح��ل��وًل  �ستقدم 

باأجزاء خمتلفة من  البيانات  خالل ربط 
ب�سعة  ُبعد  على  �سواء  الكبرية،  النظم 
كيلومرتات  ب�سعة  بعد  اأو  �سنتيمرتات 
وحت���رك  ال��ب��ع�����ص   بع�سها  ع���ن  ب��ع��ي��دا 
من  نب�سات  عرب  البيانات  من  تريابايت 

ال�سوء من خالل الألياف الب�سرية .
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جوجل 2012: مالذي بحث عنه العامل 
على االإنرتنت طوال العام ؟

  Ascend Mate
مناف�س جديد لهاتف جالك�صي نوت 

»م�شروع الثعلب الأبي�ض«
القرا�صنة ينهون عام 2012 

باخرتاق 1.6 مليون ح�صاب

عام كامل اأو�سك على النفاذ، اأو على الهروب من �ساعاتنا واأزمنتنا 
الق�سرية على كوكب الأر�ص، 
ه��ذا ال��ع��ام ال���ذي ك��ان مليئًا 
كان  كيف  بالأحداث،  بالكثري 
الأول  البحث  ملوقع  بالن�سبة 

على كوكب الأر�ص جوجل!؟
بحث  عملية  ت��ري��ل��ي��ون   1.2
و146 لغة خمتلفة حول العامل 

يوميًا  امل�ستخدمني  وم��الي��ني 
يقومون بالبحث امل�ستمر عما يدور يف خواطرهم، وجوجل لن تفوت 
املا�سي  العام  ذكريات  ينقل  رائع  فيديو  اإطالق  يف  الفر�سة  هذه 
كلها يف دقائق، كما جهزت موقعها املعتاد من العام املا�سي مبزيد 
من املعلومات عما بحثت عنه كل دولة خالل العام املن�سرم، لذا 
كل عمليات  اأكرث عن  معلومات  اأردت  اإذا  واملوقع  الفيديو،  �ساهد 

:Zeitgeist البحث التي متت. للمزيد قم بزيارة موقع
www.google.com 

لإطالق   Huawei �سركة  ت�ستعد 
ه��ات��ف ذك���ي ج��دي��د حت���ت ا���س��م 
ف��ئ��ة  م����ن   ،Ascend Mate
بني  مت����زج  وال���ت���ي   Phablet
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة واحل��ا���س��ب��ات 
والذي  اجلديد  اللوحية..اجلهاز 
يراه املحللون اأنه اأطلق يف الأ�سا�ص 
�سام�سوجن  �سركة  جهاز  ملناف�سة 
ب�سا�سة  �سياأتي  حيث  جالك�سي 

اأكرب ذات قطر 6.1 بو�سة. مقارنة بجالك�سي نوت.
و�سيعمل  بك�سل،   1080 تبلغ  و�سوح  بدقة  اأي�سا  اجلهاز  و�سياأتي 
مبعالج رباعي النواة، ب�سرعة 1.8 جيجابايت وذاكرة ع�سوائية ب�سعة 
اإك�سينو�ص  مبعالج  املزود   2 نوت  بجالك�سي  مقارنة  جيجابايت،   2

رباعي النواة ب�سرعة 1.6 جيجاهريتز.
�سعة بطاريته  �ستكون  اإذ  البطارية  �سعة  اأي�سا من حيث  يتفوق  كما 
اأعلى وبعمر اأطول وب�سعة 4000 ميللي اأمبري.. تنوي ال�سركة اإطالق 

جهازها Ascend Mate ب�سعر اقل يف يناير املقبل.

اآخر  مع    GhostShell القرا�سنة   فريق  يعود 
من  كجزء  وذلك  للبيانات  النطاق  وا�سع  ت�سرب 
الثعلب الأبي�ص”  “م�سروع  م�سروع جديد ي�سمى 
املعلومات  ت��داول  حرية  اإبقاء  هو  منه  والهدف 
وهو  ال�سبكة  علي  التعبري  وحرية  الإنرتنت  علي 
قرا�سنة   قام  حيث  العام  لهذا  الأخ��ري  امل�سروع 
ح�ساب  مليون   1.6 ب��اخ��رتاق    GhostShell
»م�سرفية  امل��ج��الت  متعددة  بيانات  وق��اع��دة 

وقانونية وتعليمية وع�سكرية وق�سائية. 
موقع  على  املجموعة  ن�سرتها  التي  والبيانات 
pastebin   جممعة من عدة هجمات على اأكرث 
للف�ساء  نا�سا  بوكالة  تت�سل  30 موقعًا هامًا  من 
ووكالة    FBI الأمريكية  الفيدرالية  واملباحث 
وك��الت  ع��دة  اإىل  بالإ�سافة  الأوروب��ي��ة  الف�ساء 
املن�سورة  واملعلومات  وحكومية،  خا�سة  و�سركات 
ال��ربي��د  وع��ن��اوي��ن  امل�ستخدمني  اأ���س��م��اء  ت�سم 
الإلكرتوين وعناوين مادية، وكلمات ال�سر، واأنواع 
مواقع  على  ع��ادة  املخزنة  املعلومات  من  اأخ��رى 

ال�سركات.
وقد �سرب القرا�سنة اأي�سًا معلومات يزعمون اأنها 
الئتمانية.  الوطني  الحتاد  اأنظمة  من  انتزعت 
النا�ص  من  مليونًا   85 جمموعه  ما  اأن  ويدعون 
يواجهون خماطر الخرتاق لبياناتهم ال�سخ�سية 

وامل�����س��رف��ي��ة 
ول���ك���ن���ه���ا مل 
اإل  ي���ق���وم���وا 
بع�ص  ب��ن�����س��ر 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
امل�������ح�������دودة 
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منتجها  من  جديدة  ن�سخه  باإطالق   Bose �سركة  قامت 
 Lightning والذي يدعم مدخل SoundDock ال�سمعي

املوجود يف اليباد ميني واليفون 5 احلايل .
 ،SoundDock هذا املنتج هو الن�سخة الثالثة لل�سماعات
ويبلغ �سعره 249 دولرًا، وهو يتيح لك ت�سغيل املو�سيقى من 
جهازك الأيفون او اليبود او اليباد .. وال�ستمتاع بجودة 

ال�سوت النقية. 

 LED ب�سا�سة  جديدة   طبية   طابعة   OKI اأطلقت 
ت�ستخدم ملهام الطباعة  الطبية الرقمية والت�سالت 
الطبية  مثل الأ�سعة ال�سينية والطب النووي، الت�سوير 
وامل��وج��ات  املقطعية  والأ���س��ع��ة  املغناطي�سي  بالرنني 
ب��ا���س��ت��خ��دام جم��م��وع��ة م��ن و�سائل  ال�����س��وت��ي��ة  ف���وق 

الإع��������الم امل��ل��ون��ة 
ع���ال���ي���ة ال���و����س���وح 
ل�����س����ت����خ����دام����ه����ا 
ال��ت�����س��خ��ي�����ص  يف 
وال����������ب����������ح����������وث 
والطابعة  الطبية( 
م��������ن جم����م����وع����ة 
وتتمتع   DICOM
مب����رون����ة ع���ال���ي���ة و 
���س��رع��ة وت��ت��ف��ق مع 

ونقل  الطباعة،  تخزين  من  للمناولة  ال��دويل  املعيار 
الت�سوير الطبي واملعلومات الأخرى ذات ال�سلة. 

تقنيات  اأو  الفيلمية   DICOM تقنية  على  وتعتمد 
ويتوفر   ،A3 و   A4 بحجمني  وتطبع  ال�سلب  احلرب 
للطابعة ثالثة خيارات لختيار الأن�سب منها وخا�سة 

يف دعم الألوان .   

 Access4Kids ج��ه��از  ع��ن  م���وؤخ���رًا  ال��ك�����س��ف  مت 
خم�����س�����ص ل���الأط���ف���ال ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اأق���را����ص 
جورجيا  معهد  وق��ال  اللم�ص  �سا�سات  وعلى  الفيديو 
يعرف  اجلهاز  ب��اأن  العليا  والدرا�سات  للتكنولوجيا، 
ا�ست�سعار  نظام  ي�ستخدم  ال��ذي  الال�سلكي  بالإدخال 
الدقيقة  يف  واحلركية  اجل�سدية  احلركات  لرتجمة 
القر�ص.    على  لل�سيطرة  متعددة  وبفئات   ال��واح��دة 
وتويرت  ب��وك  الفي�ص  ت�سفح  ال��ذراع  بوا�سطة  وميكن 
العالج  تطبيقات  يف  وي�ستخدم  حم���دودة  وي��وت��ي��وب 
والتعليم ويحتوي على ثالث مكونات هي قوة املقاومات 
حول  الرت����داء  وج��ه��از  الإ���س��ارة  وحم���ول  احل�سا�سة 

املع�سم .

جهاز حتكم لل�صيطرة علىطابعة املهام الطبية 
 االت�صاالت لالأطفال ذوي االإعاقة 

الن�صخة الثالثة من �صماعات االيفون
 SoundDock  

10

العدد 138 دي�سمرب  2012



ج��دي��دة  �سل�سله  ع��ن  اأخ�����ريًا  اأُع���ل���ن 
م���ن ك����ام����ريات ال��ف��ي��دي��و امل��ع��روف��ة 
خم�ص  با�سم Everio  وه��ن��ال��ك 
 16GB منها اثنتان  فيديو  كامريات 
32GB GZ- و  GZ-EX350
الوايرل�ص  تقنية  تدعمان   EX370
خالل  من  بعد  على  من  بها  للتحكم 
ن�سخه  وع��م��ل  الأن����دروي����د  ه��ات��ف��ك 
 WiFi تقنية  خ��الل  م��ن  احتياطيه 

Direct واإذا كانت لتهمك هذه 
 GZ-E325 فهنالك اخلا�سية 
GZ-  و ج��ي��ج��اب��اي��ت   8 ب�����س��ع��ة 
جيجابايت   16 ب�سعة   E345
 .GZ-E320 الكامريا واأخ���ريًا 
ميكنها  اخلم�ص  الكامريات  هذه 
 1080p بدقة ف��ي��دي��و  ت�����س��وي��ر 

م��ع  م������ّره   40 ب�������س���ري  وت���ق���ري���ب 
امل�ست�سعر BSI CMOS  ودع���م 

واأخ��ريًا   SDXC اخلارجية الذاكرة 
يف  متوفرة  �ستكون  ال��ك��ام��ريات  ه��ذه 

نهاية ال�سهر اجلاري.

للماو�ص  اإطالقها  عن  اأ�سو�ص  اأعلنت   
 ASUS ROG GX1000 اجل��دي��د 
ال��ذي   Laser Gaming Mouse

�سل�سله  حت���ت  ي���ن���درج 
ROG  املوجهة ملحرتيف 

الألعاب 
يتمتع  اجل��دي��د  امل��او���ص 
اإىل  ت�سل  بح�سا�سية 
DPI 8200 مع خامات 
�سطح  متا�سك  ل�سمان  اجل��ودة  عاليه 
اخلا�ص  باد  املاو�ص  مع  ال�سفلي  الفارة 

ب�6  ..وي��اأت��ي  الح��رتاف��ي��ة  ل�سمان   ب��ك 
اإعدادات قابله للربجمة  ُتتيح لك التنقل 
بينهم و ا�ستخدام الأف�سل بالن�سبة لنوع 

اللعبة التي ت�ستخدمها .
يتم  اأوزان  بخم�سة  املاو�ص  زود  واأي�سًا 
تركيبها اأ�سفل املاو�ص للتحكم يف الوزن 
ال�ستخدام  ول�سمان  للماو�ص  الكلي 

الأن�سب للماو�ص

الفال�ص  ع��ن   LaCie �سركة  اأع��ل��ن��ت 
 XtremKey والقوى  ال�سريع  دراي��ف 
USB 3.0 والذي ميتاز بال�ُسرعة فائقة 
يف نقل البيانات حيُث ت�سل �ُسرعة هذا 
املوديل اإىل  MB/s 230 يف  القراءة 
عند العمل على منفذ USB3.0 بينما 
 ،MB/s 85  ُسرعة الكتابة ت�سل اإىل�
الفال�ص  ياأتي بت�سميم قوى يجعل  كما 

مذهلة  �سديدة  �سدمات  يتحمل 
ب��وزن  ���س��ي��ارة  حمولة  اإىل   ت�سل 
اأطنان! ومقاومة درجة حرارة   10

ت�سل اإىل  200 درجة مئوية.
ب�سعة  امل��ودي��ل  ه��ذا  حاليا  ويتوفر 
دولرًا   85 ب�سعر   32GB تخزينية 
تقريبًا  ومن املُحتمل ان يتوفر هذا 

املوديل ب�سعة 64GB قريبا .

ماو�س جديد ملحرتيف االألعاب

فال�س درايف يتحمل
ال�صدمات ال�صديدة واحلرارة العالية

�صل�صلة من كامريات الفيديو  اجلديدة
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بانوراما
2012 

اعـداد/
م/ �شـاميـة ال�شـريفي

حفل عام 2012 بالكثري من االأحداث يف عامل 
من  اجلديد  ظهور  مع  والتكنولوجيا  التقنية 
باالإ�صافة  والربجميات  االإلكرتونية  االأجهزة 
االأ�صواق  يف  املوجودة  االأجهزة  تطوير  اإىل 
خا�صة  لها.  اجلديدة  التقنيات  اإدخال  عرب 
التي  الت�صغيل  انظمة  تطور  و  ا�صدار  بعد 
ادى  مما  اللم�صية  االجهزة  مع  التعامل  تدعم 
ايل التطور يف جمال االجهزة و ال�صا�صات التي 
ازدادت  التطور  لذلك  ونتيجة  باللم�س،  تعمل 
لالأجهزة  املنتجة  ال�صركات  بني  املناف�صة 
وا�صبحت  الذكية  الهواتف  واجهزة  اللوحية 
تقدمي  و  امل�صتخدم   الإر�صاء  دائم  �صباق  يف 

احدث التقنيات داخل اجهزتها.

 ااأنظمة ت�شغيل 
- اأناقة يف الت�سميم وجودة يف الأداء.
- م��زاي��ا ج��دي��دة حت��اك��ي ال��ه��وات��ف 

الذكية.
- 2012 تناف�ص قوي بني ال�سركات 

املنتجة.

 اأجهزة احلا�شوب
- اأجهزة مكتبية الكل يف واحد.

- اأجهزة حا�سوب متعددة ال�ستخدام.
ل���الن���زلق غري  ق��اب��ل��ة  ���س��ا���س��ات   -

منف�سلة.
- منافذ تو�سيل  جديدة وحديثة.

 الهواتف الذكية
- اأ�سرع الهواتف مبيعًا.

الهواتف  اأك��رث   Galaxy S III  -
انت�سارًا.

- Optimus G موا�سفات خيالية.
الهواتف  اأج��ه��زة  م��ن  ج��دي��دة  فئة   -

املحمولة.

الأجهزة اللوحية
- ظ��ه��ور ج��ي��ل ج��دي��د م��ن الأج��ه��زة 

اللوحية.
- م���دم���ج ب���ني الج����ه����زة ال��ل��وح��ي��ة 

واملكتبية.
- مزايا وموا�سفات جديدة.
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الهائل  2012 بالكم  متيز عام 
والتحديثات  التح�صينات  من 
لتواكب  الت�صغيل،  اأنظمة  يف 
احلا�صلة  الهائلة  الــتــطــورات 
كانت  �صواء  االأجهزة  عتاد  يف 
اأجــهــزة  اأو  حــا�ــصــوب  اأجــهــزة 
لوحية اأو هواتف ذكية. االمر 
ــداع  االب مــن  بيئة  خلق  ــذي  ال
االنظمة  هـــذه  منتجي  عــنــد 
التقنيات  هذه  من  لال�صتفادة 

باأف�صل طريقة ممكنة.

اأناقة يف الت�صميم وجودة يف   
االأداء.

 مزايا جديدة حتاكي الهواتف 
الذكية.

بني  قـــوي  تــنــافــ�ــس   2012  
ال�صركات املنتجة.

اأوال: فئة احلوا�صيب 
ال�صخ�صية واملكتبية

Windows 8
مايكرو�سوفت  ���س��رك��ة  اإ����س���دارات  اأخ���ر 
وي��ت��م��ي��ز    Windows ���س��ل�����س��ل��ة  م���ن 
واأناقة  الأداء  يف  عالية  ب�سرعة  النظام 
بداية  ب�سا�سة  ياأتي  حيث  الت�سميم،  يف 
جديدة كليا و�سريعة والتي متنح امل�ستخدم 
واملحتوى  للتطبيقات  الو�سول  اإمكانية 
الذي يهمه، وذلك من خالل مل�سة واحدة. 
اجلديد  الإنرتنت  مت�سفح  اإىل  بالإ�سافة 
 Internet   Explorer 10متامًا
وبع�ص  باللم�ص،  التعامل  مع  يتوافق  الذي 
تت�سمن  التي  ال�سحابية  احلو�سبة  قدرات 
عمل  مي��ك��ن  ك��م��ا   .SkyDrive خ��دم��ة 
ال��ن��ظ��ام على جميع  لإع����دادات  م��زام��ن��ه 
ويوفر  النظام.  بهذا  تعمل  التي  الأجهزة 
ي�سمح  والذي   NFC لتقنية  النظام دعم 
الأجهزة  مع  املحتويات  وا�ستقبال  بنقل 

التي حتمل نف�ص التقنية.
OS X 10.8 Mountain Lion

اإ���س��دارات��ه��ا  اأح���دث  اآب���ل  اأط��ل��ق��ت �سركة 
لأجهزة  املخ�س�ص  الت�سغيل  نظام  م��ن 
من  ال�سركة  وتهدف  املكتبية،  احلا�سوب 
 Mountain Lion الإ���س��دار  خ��الل 
املاك  حوا�سب  بني  التقريب  اإىل  اجلديد 
والأجهزة اجلوالة املزودة بنظام الت�سغيل 
التطبيق  يحل  املثال  �سبيل  فعلى   .iOS
iMessages ال�سهري بنظام iOS حمل 
كما  امل��اك.  اأجهزة  على   iChat برنامج 
ت�سغيل  نظام  من  اجلديد  الإ�سدار  يوفر 
ل��الأم��ان  م��ط��ورًا  مفهومًا  امل���اك  اأج��ه��زة 
حيث   ،Gatekeeper ب��ا���س��م  ُي��ع��رف 
طريق  عن  امل��اك  جهاز  م�ستخدم  يتمكن 
م�سادر  حتديد  من  النظام  مدير  حقوق 
اجلهاز.  على  بتثبيتها  امل�سموح  الربامج 
الإ���س��دار اجلديد  يوفر  ذلك  على  ع��الوة 
لأحدث اأجهزة الالب توب من �سركة اآبل، 
 Power ا�سم  يحمل  ت�سغيل جديد  و�سع 

أنظمة 
تشغيل
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ال�سكون،  حالة  اإىل  احلا�سوب  جهاز  حتويل  يتيح  ال��ذي   ،Nap
اأو  الإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  اإظهار  يف  ي�ستمر  ذلك  من  وبالرغم 

املواعيد، واإجراء عمليات الن�سخ الحتياطي وحتديث الربامج.

ثانيا: فئة الهواتف الذكية واللوحية
يف  مت�سدران  مناف�سني  هنالك  اللوحية  الأجهزة  اأنظمة  عامل  يف 
دخلت  وموؤخرا   iOS و   Android من�سة  وهما  العاملية  الأ�سواق 
 Windows  8 ت�سغيلها  بنظام  املناف�سة  ه��ذه  مايكرو�سوفت 

.  Phone

Windows Phone 8
املقدمة من  الذكية  للهواتف  املخ�س�سة  الت�سغيل  اأنظمة  اأحدث  هو 
مايكرو�سوفت واأطلقت عليه ال�سم الرمزي Apollo والقادم ل�سوق 
على  حاليا  امل�سيطرين   Android و   iOS من  كال  مع  املناف�سة 
الن�سبة الأكرب من اأنظمة الهواتف الذكية. ويف النظام اجلديد ميكن 
دعم  مع  العيوب  بع�ص  واإ�سالح  التح�سينات  من  العديد  مالحظة 
 NFC مثل  املميزات  بع�ص  واإ�سافة  وال�سا�سات  املعاجلات  بع�ص 
واإعادة ت�سميم �سا�سة البداية ودمج خرائط نوكيا، ومن هذه املزايا:

- دعم كبري اللغة العربية.
- واجهة امل�ستخدم جميلة وجديدة.

- تكامل ال� Office مع النظام.
- �سرعة منو متجر التطبيقات.
.Windows 8 التكامل مع -

.Skype التكامل مع -
- خرائط مبزايا ممتازة ودعم دائم.

- NFC ميزة جميلة ت�سهل عملية الت�سال وامل�ساركة بني الأجهزة.
و�ستكون   8 فون  الويندوز  اإىل  �ستاأتي   8 ويندوز  ال�  األعاب  - معظم 

اأ�سرع واأف�سل.
الجهزة التي تعمل على هذا النظام:

 Surface ، Nokia Lumia 920، جهاز ميكرو�سوفت اللوحي
.Samsung ATIV S، Huawei Ascend W1

iOS 6
 Apple 12 �سبتمرب املا�سي، و�سرحت  مت اطالق هذا النظام يف 
 Siri يحمل 200 خا�سية جديدة، بالإ�سافة اإىل حتديث iOS 6 اأن
مبئات اخلوا�ص اجلديدة وعمليات بحث تف�سيلية ودقيقة جدا. وفقًا 
 iPhone ال�  م�ستخدمي  من   60% من  اأك��رث  ف��اإن  لالإح�سائيات 
يعملون الآن بنظام الت�سغيل iOS 6، واأكرث من %45 من مالكي ال� 
iPad  قاموا اأي�سًا بالتحديث لنظام الت�سغيل  iOS 6. وفيما يلي 

بع�ص مزايا هذا النظام:
- خرائط الثالثية الأبعاد.

.Siri �املزيد من التحديثات ل -
.iOS 6 اندماج خدمات الفي�سبوك مع -

.iCloud �م�ساركة ال�سور اخلا�سة من اجلهاز بوا�سطة ال -
- تطبيق Passbook والتي ت�سهل عمليات ال�سراء من مكان واحد.

.4G3وG الفي�ص تامي اأ�سبح يعمل على �سبكة -
- حتديثات للهاتف والرد ال�سريع.

.Mail �حت�سينات لربنامج ال -
- ت�سفح ب�سكل اأف�سل مع Safari واخلدمات ال�سحابية.

- العديد من اخلدمات لذوي الحتياجات اخلا�سة.
- خدمة Find my iPhone يف حالة فقدان اجلهاز. 

- اإخفاء اأيقونة التتبع والعديد من اخليارات الأخرى.
والأجهزة التي تعمل على هذا النظام:

 iPhone 3G،iPhone 4 ، iPhone 4s،iPad 2 ،The
New iPad ،iPod 4th Generation

Android 4.0
هو اخر ا�سدارات نظام ت�سغيل جوجل للهواتف الذكية والذي وا�سل 
�سيطر  حيث  ج��دا،  كبري  ب�سكل  الذكية  الهواتف  �سوق  يف  تو�سعه 
النظام على مبيعات الهواتف الذكية يف عدد من الأ�سواق الرئي�سية 
وبريطانيا  واأملانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ذل��ك  يف  مبا  الأوىل،  للمرة 
وفرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا واأ�سرتاليا، ويعترب نظام الت�سغيل اجلديد 
Android 4.0 من اأف�سل الن�سخ التي طرحتها �سركة جوجل اإىل 
هذه اللحظة، ولعل ال�سبب يف ذلك يعود بالإ�سافة اإىل ثباته وقوته، 
هذه  يف  ج��اءت  التي  واملتميزة  اجلديدة  واخل�سائ�ص  للمميزات 

الن�سخة، ومن بني هذه امليزات اجلديدة:
- ال�سكل والواجهة اجلديدة.

- فتح ِقفل اجلهاز عرب التعرف اإىل الوجه.
- الت�سوير عرب الأزرار.

- تنظيم التطبيقات و�سهولة ال�ستخدام.
- نظام �سوت جديد.

- مراقبة ا�ستهالك الإنرتنت )الداتا(.
واللقطات  ال�سور  واأخذ  بانوراما  �سور  ت�سوير  بالإمكان  اأ�سبح   -

خالل ت�سوير الفيديو. 
- حت�سني لوحة املفاتيح.

- حت�سني اأداء الرد ال�سريع.
تطبيق   15 باآخر  خا�ص  بزر  النظام  ال�سابقة” ياأتي  “الربامج   -

قمت بالتعامل معهم.
ميل... اجلي  وحت�سني  والل�سق،  والق�ص  الن�سخ  عملية  حت�سني   -

وغريها الكثري.
الأجهزة التي تعمل على هذا النظام:

HTC اأجهزة-
 Samsung - 

 ، Sony Ericsson -
.Motorola 15- بع�ص اأجهزة
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الهواتف
الذكية 

ـــــــــدى اأهــــــــم الــــ�ــــصــــروريــــات  اإح
نحتاجها  الــتــي  واالحـــتـــيـــاجـــات 
ون�صتخدمها ب�صكل يومي يف حياتنا 
اأ�صبحنا  فقد  املحمول.  الهاتف  هي 
نــحــمــلــه جــمــيــعــًا �ــصــغــارًا وكـــبـــارًا 
ون�صتخدمه يف العمل ويف البيت ويف 
ومل  ن�صاء.  وقــت  اأي  ويف  مكان  كل 
من  الكثري  لنا  يوفر  اأ�صبح  فقد  ال 
االيام  من  يومًا  نكن  مل  التي  االمور 
توفرها  اأو  عليها  احل�صول  نتوقع 
هنا  و�صنتطرق  ــزات،  ــي ــم امل بــهــذه 
مبيعا  الهواتف  هذه  واأف�صل  الأهــم 
مناف�صة  �صكلت  والتي   .2012 يف 
�صركات  عمالقة  بني  ال�صوق  قوية 

الت�صنيع العاملية.

 iPhone اأ�صرع الهواتف مبيعًا.
 GalaxySIII اأكرث الهواتف انت�صارًا.

 OptimusG موا�صفات خيالية.
الهواتف  ــزة  ــه اأج مــن  جــديــدة  فئة   

املحمولة.

iPhone 5
اأعلنت  حيث  مبيعًا  اآبل  هواتف  اأ�سرع  هو 
للطلب  املعَدة  الكمية  نفاد  عن  اآبل  �سركة 
امل�سبق، بعد 60 دقيقة فقط من فتح باب 
على  لل�سركة  الر�سمي  املوقع  على  ال�سراء 
الأ�سرع  الهاتف  هو  وبب�ساطة  الإن��رتن��ت. 
والأقل �سماكة يف اأجهزة iPhone، حيث 
 iPhone هاتف  من  واأخف  اأنحف  ياأتي 
اأه���م  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا   .20% ب��ن�����س��ب��ه   4s

موا�سفات هذا اجلهاز الرائع:
زي��ادة  م��ع  ان�����ص   4 الــ�ــســا�ــســة: مبقا�ص   -
البعاد  ال�سابقة،  الن�سخ  ع��ن  ال��ط��ول  يف 
الريتنا  لتقنية  دع��م  م��ع   1136x640

وزيادة يف الألوان بن�سبه 44%.
ال�سابق  املعالج  من  اأ�سرع   A6 املعالج:   -
مبرتني وا�سرع مرتني يف معاجلة الر�سوم.

.GHz 1 ذاكرة ع�سوائية
التخزينية  بال�سعات  يتوفر  الــ�ــســعــة:   -

 .GB  16،32،64

�سبكات  ان��واع  جميع  يدعم  ال�سبكات:   -
او  ال��راب��ع  الت�����س��الت م��ن بينها اجل��ي��ل 

.LTE
- الكامريا: خلفية 8 ميجا بك�سل، عد�سة 
فيديو  ت�����س��وي��ر   ،25% بن�سبة  اأ���س��غ��ر 
البانوراما.  �سور  التقاط  دعم   ،1080p
بك�سل  1.2 ميجا  بدقة  الأمامية  الكامريا 
وتدعم ت�سور 720P. معالج �سور اأف�سل 
وا�سبح  الت�سوي�ص  لتقليل  ال�سابق  م��ن 

التقاط ال�سور اأ�سرع بن�سبه 40%.
.iOS6 :نظام الت�سغيل -

8 �ساعات حتدث  - بطارية ليثيوم تعطي 
و40 �ساعه ت�سغيل للمو�سيقي و10 �ساعات 

ت�سغيل الفيديو.
-3  فتحات للميكرفون.

 Lightning منفذ جديد للكيبل با�سم -
- اأ�سغر من املنفذ.

- يتوفر باللونني الأبي�ص والأ�سود.
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Samsung Galaxy S III
اأح���دث واأق���وي اج��ه��زة �سام�سوجن اجل��دي��د واخ��ر ا���س��دار م��ن فئة 
الربع  يف  مبيعًا  الأك��رث  الهواتف  قائمة  على  وتربع  ا���ص،  جالك�سي 

الثالث من العام 2012. وفيما يلي اأهم موا�سفات اجلهاز:
 HD Super AMOLED ال�سا�سة: حجم 4.8 بو�سة من نوع -

.Gorilla Glass 2 وحممية بطبقة
 1.4 Exynos 4 Quad ب�سرعة  - املعالج: معالج رباعي النواة 

GHz ومعالج ر�سوميات.
.GHz ذاكرة ع�سوائية 1  

ذاك��رة  تركيب  امكانية  GBمع   64/32/16 داخلية  ال�سعة:   -
خارجية.

- ال�سبكات: يدعم جميع انواع �سبكات الت�سالت من بينها اجليل 
.LTE الرابع او

- الكامريا: خلفية 8 ميجا بك�سل واأمامية 1.9 ميجا بك�سل وامكانية 
.1080p ت�سوير فيديو بدقة

 . 4.0Android : نظام الت�سغيل -
بطاريه ليثيوم ب�سعة 2100 ملي امبري. 
- اللون: ياأتي باللونني البي�ص والزرق .

LG Optimus G
LG هاتف مبوا�سفات خيالية اىل ال�سواق واملثري يف  قدمة �سركة 
هذا اجلهاز انه جاء بت�سميم خارجي رائع. ويتميز ب�سرعته العالية 
ونقاوة �سا�سته. وي�ستحق اجلهاز اأن يكون احد الجهزة الرائجة يف 

�سوق الهواتف ب�سبب اخل�سائ�ص العالية واملتعددة التي يقدمها.
- ال�سا�سة: مل�ص من نوع True HD IPSPlus وبحجم 4.7 ان�ص 

 .720x1280 و بدرجة و�سوح
- املعالج: ثنائي النواة من نوع Snapdragon S4 Pro ب�سرعة 

.GHz  1.5
.GHz ذاكرة ع�سوائية 2 

- ال�سبكات: يدعم جميع انواع �سبكات الت�سالت من بينها اجليل 
.LTE الرابع او

- الكامريا: خلفية بدقة 13 ميجا بيك�سل، واأمامية بدقة 1.3 ميجا 
بك�سل.

 .Ice cream sandwich 4.0Android:نظام الت�سغيل -
.GB - ال�سعة: داخلية ب�سعة 32 

بطارية بقوة 2100 ملي اأمبري .
ياأتي باللون الأ�سود.

Samsung Galaxy Note II
الهواتف  اأج��ه��زة  م��ن  ج��دي��دة  فئة  فتح  ن��وت  جالك�سي  �سام�سوجن 
لبيانات  ووفقا  والهاتف.  اللوحي  موا�سفات  بني  ما  جتمع  املحمولة 
اط��الق��ة يف  ال��ن��وت منذ  اج��ه��زة  م��ن  امل��الي��ني  باعت  اأن��ه��ا  ال�سركة 

اغ�سط�ص املا�سي.
 Super AMOLED ال�سا�سة: عمالقة بحجم 5.5 اأن�ص بتقنية

.720x1280 وبدرجة و�سوح HD
.GHz  1.6 و ب�سرعة ،Exynos املعالج: رباعي النواة من نوع -

.GHz ذاكرة ع�سوائية 1.9 
- ال�سبكات: يدعم جميع انواع �سبكات الت�سالت من بينها اجليل 

.LTE الرابع او
 .Android Jelly Bean 4.1.1 :نظام الت�سغيل -

الكامريا: خلفية 8 ميجا بك�سل واأمامية 1.9 ميجا بك�سل.
ذاكرة  تركيب  امكانية  مع   GB  64/32/16 داخلية  ال�سعة:   -

خارجية.
اأمبري وال�سبب  3100 ملي  - البطارية: يحمل بطارية كبرية بقوة 

وجود �سا�سة كبرية وحتتاج اىل قوى بطارية اأكرب.
قلم خم�س�ص للتطبيقات مع امكانية التعرف على الكتابة اليدوية.

- اللون: ابي�ص وا�سود.

Motorola RAZR MAXX HD
و  ان�ص   4.7 بحجم   Super AMOLED نوع  من  ال�سا�سة:   -

بدرجة و�سوح 720×1280.
- املعالج: ثنائي النواة من نوع Snapdragon S4 Pro ب�سرعة 

.GHz 1.5
.GHz ذاكرة ع�سوائية 1 

- ال�سبكات: يدعم جميع انواع �سبكات الت�سالت من بينها اجليل 
.LTE الرابع او

- الكامريا: خلفية بدقة 8 ميجا بيك�سل.
- ال�سعة: داخلية GB 32 مع امكانية تركيب ذاكرة خارجية.

. 4.0Android :نظام ت�سغيل -
- البطارية: مميزة بقوة 3300 ملي اأمبري وهي الأف�سل بني جميع 

الهواتف املحمولة. 
و مع مدخل للذاكرة ال�سافية. 

Nokia Lumia 920
 .PureMotion HD  ال�سا�سة: بحجم 4.5 بو�سة تقنية -

 Qualcomm Snapdragon املعالج: ثنائي النواة من نوع -
.GHz S4 ب�سرعة 1.5 

.GHz 1 ذاكرة ع�سوائية
- ال�سبكات: يدعم جميع انواع �سبكات الت�سالت من بينها اجليل 

.LTE الرابع او
. 32GB ال�سعة: داخلية -

- الكامريا: خلفية بدقة 8.7 ميجا بيك�سل.
.Windows Phone 8 :نظام الت�سغيل -

17- اللون: ال�سفر والحمر والبي�ص وال�سود.
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وظهور  احلا�صوب  اأجهزة  تطور  مع 
الهواتف  وتطور  اللوحية  االجهزة 
ــذكــيــة فــــاإن اأجـــهـــزة احلــا�ــصــوب  ال
تناف�س  �صهدت  واملكتبية  املحمولة 
كبري من اأجل البقاء لكي ت�صتطيع اأن 
وتزامنًا  اللوحية.  االجهزة  تناف�س 
مع اإطالق اأنظمة الت�صغيل اجلديدة، 
تــنــافــ�ــصــت الــعــديــد مــن الــ�ــصــركــات 
من  وا�صعة  ت�صكيلة  لتقدمي  العاملية 
حتى  واملكتبية،  املحمولة  االأجهزة 
وت�صتفيد  اجلديدة  االأنظمة  تدعم 

من مزاياها االكرث من رائعة. 

 اأجهزة مكتبية الكل يف واحد.
ــوب مــتــعــددة  ــص  اأجـــهـــزة حــا�

اال�صتخدام.
غري  لالنزالق  قابلة  �صا�صات   

منف�صلة.
ــدة  ــدي ــل  ج ــي ــص ــو� ــذ ت ــاف ــن  م

وحديثة.

اأوال: فئة االأجهزة املكتبية 
الكل يف واحد

iMAC
ج���ه���از اآب�����ل امل��ك��ت��ب��ي اجل���دي���د وي��ت��م��ي��ز 
اأن  حيث  والنحيف  اجل��دي��د  بت�سميمه 
وهناك  مم،   5 فقط  الطرف  من  �سمكه 
حت�سن كبري يف ال�سا�سة حيث متت اإعادة 
بن�سبة  النعكا�سات  لتقلي�ص  هند�ستها 
اجل��دي��د من  اخل��ط  ي��اأت��ي  كذلك   .75%
وب��ط��اق��ات  ان��ت��ل  iMac مب��ع��اجل��ات  ال���� 
مما  احل��دي��ث��ة   NVIDIA ر���س��وم��ي��ات 
التح�سن عن  وي�سل  اأداء قوي،  ذو  يجعله 
تقنية  وتتوفر   .25% ال�سابق حتى  اجليل 

Fusion Drive يف املوديالت الأعلى.
ب��دق��ة   IPS اأن���������ص   27 ال�������س���ا����س���ة: 

.14402560x
امل��ع��ال��ج: مي��ك��ن الخ��ت��ي��ار ب��ني معاجلني 
و   2.9GHz ب����رتدد  ال���ن���واة  رب��اع��ي��ني 

.3.2GHz

.TB ال�سعة التخزينية: 1 اأو 2 
 OS X 10.8 ال���ت�������س���غ���ي���ل:  ن����ظ����ام 

Mountain Lion
م����دخ����ل����ني   ،USB3 م������ن������اف������ذ 

 ThundrBolt.

XPS One 27
ج��ه��از دي���ل م��ن ف��ئ��ة ال��ك��ل يف واح����د، مت 
الواجهة  ليدعم  ال�سركة  قبل  من  حتديثه 
اإىل   Windows 8 ل��ن��ظ��ام   اللم�سية 
لوحة  اأو  الفاأرة  ا�ستخدام  اإمكانية  جانب 
 Windows نظام  يف�سل  ملن  املفاتيح 

التقليدي.
- ال�سا�سة: 27 اأن�ص بدرجة و�سوح 2560 

.x 1440
 i7  Ivy Bridge اأو i5 :املعالج -

الذاكرة الع�سوائية: ميكنك رفعها اإىل 16 
.GB

ب�سرعة   Tera التخزينية:1  ال�سعة   -
7200 دوره بالدقيقة.

 أجهزة
الحاسوب
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.Waves Maxx Audio 4 :نظام ال�سوت -
.Windows 8 :نظام الت�سغيل -

ب�سعة   NVIDIA GeForce GT640M الر�سوميات  معالج 
.GB 2

و   VGA ومنفذ    USB 2.0 ومنفذين    USB 3.0 منافذ   4
HDMI  وقارئ للذاكرة.

- ثانياً: فئة الأجهزة الهجينة
اأو  مكتبية  كاأجهزة  ا�ستخدامها  ميكن  التي  الأجهزة  بها  ويق�سد 

لوحية.

Lenovo IdeaPad Yoga
حتفة فنية  من Lenovo ب�سا�سه قابله للطي يف جميع الجتاهات 
 11 13 و  Windows 8 اجلديد وياأتي مبقا�سني  ويعمل بنظام  

اأن�ص. وميكن ا�ستخدام اجلهاز كجهاز لوحي.
موا�سفات ن�سخة ال� 13 اأن�ص:

.Ivy Bridge من معمارية Core i7 اأو Core i5 :املعالج -
- ال�سا�سة: 13 اأن�ص وبتقنية IPS وبدرجة و�سوح 900×1600.

.GB - الذاكرة الع�سوائية: ميكن رفعها حتى 8 
.GB - ال�سعة الداخلية: ميكن رفعها حتى 256 

.720p الكامريا: بدقة
للذاكرة  وق���ارئ   USB 3.0 و   USB 2.0 منافذ  على  يحتوي 

.HDMI اخلارجية و منفذ
موا�سفات ن�سخة ال� 11 اأن�ص:

.ARM املعالج: من معمارية -
IPS ال�سا�سة: 11.6 ان�ص بدقة 1366×768 بك�سل وبتقنية -

.GB - الذاكرة الع�سوائية: 2 
.GB 64 :ال�سعة الداخلية -

 Vaio Duo 11
ج��ه��از ���س��وين الهجني وال���ذي مي��زج ب��ني ال��ل��وح��ي وال��دف��رتي عن 
اإغالق اجلهاز  القابلة لالنزلق غري املنف�سلة. عند  طريق �سا�سته 
يظهر  املفاتيح  لوحة  ا�ستخدام  حال  يف  لوحي،  حا�سب  وكاأنه  يبدو 
اجلهاز كاأنه حا�سوب دفرتي حممول يدعم تقنية اللم�ص. ومن اأهم 

موا�سفات اجلهاز:
.Full-HD ال�سا�سة: 11.6 اأن�ص بدقة و�سوح كاملة -

.Intel core i3، i5، i7  :املعالج -
.GB - الذاكرة الع�سوائية: 4 اأو 8 

.SSD من نوع GB - ال�سعة التخزينية: 128 اأو 256 
.Windows 8 :نظام الت�سغيل -

.mAh 4960 البطارية: ذات �سعة كبرية تبلغ -

Ativ Smart PC Pro
ياأتي اجلهاز بت�سميم هجني ويقدم القلم ال�سوئي S Pen املعروف 
متاما لدى �سل�سلة جالك�سي نوت على نظام Android ومعالج اأنتل 
قابلة  بلوحة مفاتيح  بالكامل. ومزود   Windows 8 لدعم نظام 

لالنف�سال، من موا�سفات اجلهاز:
.Full-HD ال�سا�سة: 11.6 اأن�ص بدقة و�سوح كاملة -

 Intel HD ومعالج ر�سومي Intel core i3، i5، i7  :املعالج -
.Graphics 4000

.GB -الذاكرة الع�سوائية: 4 
.SSD من نوع GB ال�سعة التخزينية: 256 

.Windows 8 :نظام الت�سغيل -
يحتوي عدد من منافذ التو�سيل احلديثة.
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وظهور  احلا�صوب  اأجهزة  تطور  مع 
الهواتف  وتطور  اللوحية  االجهزة 
ــذكــيــة فــــاإن اأجـــهـــزة احلــا�ــصــوب  ال
تناف�س  �صهدت  واملكتبية  املحمولة 
كبري من اأجل البقاء لكي ت�صتطيع اأن 
وتزامنًا  اللوحية.  االجهزة  تناف�س 
مع اإطالق اأنظمة الت�صغيل اجلديدة، 
تــنــافــ�ــصــت الــعــديــد مــن الــ�ــصــركــات 
من  وا�صعة  ت�صكيلة  لتقدمي  العاملية 
حتى  واملكتبية،  املحمولة  االأجهزة 
وت�صتفيد  اجلديدة  االأنظمة  تدعم 

من مزاياها االكرث من رائعة. 

ــد من  ــدي ــور جــيــل ج ــه  ظ
االأجهزة اللوحية.

 مـــدمـــج بــــني االجـــهـــزة 
اللوحية واملكتبية.

 مزايا وموا�صفات جديدة.

لوحيات اأبل
:New iPad

اجلهاز اجلديد ياأتي ب� 9.50 ان�ص للطول 
و 7.31 ان�ص للعر�ص وب�سماكة 0.37 ان�ص 
وبوزن 652 غرام وياأتي باأحدث معاجلات 
مبرتني  واأ�سرع  النواة  رباعي   A5X اأب��ل 
  1GB وب��ذاك��رة  ال�سابق  اأب��ل  معالج  من 
وب�سا�سة Retina مع 9.7 ان�ص، واإ�ساءة 
ودرج���ة  امل��ت��ع��دد  اللم�ص  وت��دع��م   LED
وكثافة   1536×2048 خرافية  و�سوح 
ميجا   5 كامريا  مع   264ppi البيك�سل 
 1080p بجودة  الت�سوير  تدعم  بيك�سل 
وك��ام��رية  الثانية،  يف  اط���ار   30 ب�سرعة 
ت�سمد  وبطارية  اأمامية   FaceTime
ويدعم  ال���س��ت��خ��دام  م��ن  ���س��اع��ات  لع�سر 
 Bluetooth اجليل الرابع من البلوتوث
 Wi-Fi لل�  الأوىل  ن�سختني  وميلك   4.0
والثانية للجيل الرابع 4G. وياأتي اجلهاز 

.GB  64 ،32 ب�سعات 16، 

:iPad Mini
واجلهاز   2012 يف  اآبل  ا�سدرته  ما  اأخر 
منا�سبة  ال�سا�سة  اأبعاد  و  وخفيف  �سغري 
جدًا لقراءة الكتب وت�سفح الإنرتنت حيث 
ياأتي بقيا�ص �سا�سة 7.9 . اجلهاز عري�ص 
الإط��ار حول  واح��دة.  بيد  وي�سعب م�سكه 
ال�سا�سة �سغري نوعا ما، الأمر الذي يجعل 
يدك  تلم�ص  اأن  دون  واح��ده  بيد  اإم�ساكه 
 iPad Mini ال�  معالج  �سعب.  ال�سا�سة 
امل�ستخدم  املعالج  نف�ص  وهو  النواة  ثنائي 
با�ستخدام  ت�سمح  بطاريته  الأيباد2.  يف 
وياأتي  متوا�سلة.  �ساعات  ل10  اجلهاز 
 16،32،64 خمتلفة  ب�سعات  اجل��ه��از 
اأ���س��ف��ل  �سماعتني  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وى   .GB

اجلهاز وال�سوت جيد وكامريتني. 

 Samsung Galaxy Tap
10.1

اأج��ه��زة  اأف�����س��ل  م���ن  الآن  ي��ع��ت��رب حل���د 

 األجهزة
اللوحية
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اأ�سياء  ثالثة  يوفر  فهو  الآن  حلد  �سدرت  التي  اللوحية  �سام�سوجن 
ال�سريحة وكذلك  اأو فيديو من خالل  اأمكانية عمل مكاملات �سوتيه 
اأم��ك��ان��ي��ة احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ق��وه اخل��ارق��ة م��ن م��ع��ال��ج �سام�سوجن 
اأي�سا  �سوئي  وقلم  ممتاز  اأداء  على  ح�سول  وبالتايل  النواه  رباعي 
 Android  4.0 بنظام  م��زود  اللوحي  .اجل��ه��از  للمحا�سرات 
وكذلك يقدم خ�سائ�ص مميزه مثل خا�سية ال�سا�سة املتعددة والتي 
تق�سم ال�سا�سة اإىل الن�سفني الوىل على �سبيل املثال خا�سه لكتابة 

املالحظات والخرى لت�سفح الأنرتنت.

 ASUS Transformer Pad Infinity  
TF700

واحد من اأقوى الأجهزة اللوحية اخلا�سة ب�سركة ASUS وهو اأول 
جهاز يعمل مبعالج NVIDIA Tegra 3، والذي يعني  اأن املعالج 
�سيكون رباعي النواة، وهو مزود بدرجة و�سوح 1200x1900 مما 
يعني و�سوح عايل جدا يف م�ستوى ال�سا�سة وزوايا روؤيا مبهره وميلك 
8 ميجا بك�سل. وبالإ�سافة اإىل خفة وزنة تاأتي  كامريا خلفيه بدقة 
�سا�سة  على  الكتابة  يكره  ملن  منف�سلة  مفاتيح  لوحة  قاعدة  معه 
حا�سب  اأو  لوحي  جهاز  يكون  اأن  ميكن  اجلهاز  وكالعادة  اللم�ص. 
 Android حممول وهو مزود بنظام ال�ساندوي�ص الأي�ص كرمي من
. وياأتي اجلهاز ب�سعات خمتلفة GB 64 ،32 ،16. وقد يعيب هذا 

. SIM اجلهاز عدم احتوائية على منفذ  ل�سرائح

Google Nexus 7
 ASUS �سركة  قبل  من  ت�سنيعه  مت  جوجل  من  لوحي  جهاز  اأول 

وال�سبب  كبريه  �سجه  اأح��دث  اأن�ص   7 مبقا�ص  اللوحي  اجلهاز  هذا 
اجلهاز  هذا  اأن  والوا�سح  لوحي  جهاز  يف  خارقه  موا�سفات  ب�سيط 
حتديثات  على  نح�سل  حيث   Android اأجهزة  اأف�سل  من  يعترب 
ب�سكل مبا�سر من جوجل من دون اأي تاأخري. ويعمل اجلهاز مبعالج 
نواه   12 ب�  ر�سومي   Geforce ومعالج  النواه  رباعي   Tegra 3
جيجابايت   8 تخزينيه  وم�ساحات   RAMو جيجابايت   1 وذاك��ره 
وت�سغيل   NFC بتقنيات  ال�سا�سة  لوحة  وتتميز  جيجابايت،   16 و 
انظمه Google، وال�سعاع الروبوت، وتعمل علي درجه نقاء 1280 

× 800. ويحتوي على كامريتان .

Surface جهاز مايكرو�صوفت
 Surface طرحت �سركة مايكرو�سوفت اأول اإ�سدار جلهازها اللوحي
الذي يعمل بنظام الت�سغيل Windows 8 RT اخلا�ص مبعاجلات 
وتقنيات  اأن�ص   10،6 قطرها  يبلغ  �سا�سة  اجلهاز  ويقدم   .ARM
من   GB و2  ال��ن��واة،  رب��اع��ي  ومعالج   Tegra 3 ، Geforce
اأمامية واأخرى خلفية، ودعم  الذاكرة للعمل، بالإ�سافة اإىل كامريا 
لتقنيات WiFi الال�سلكية وتوفري ماآخذ USB 2 وخمرج لل�سورة. 
GB، مع اأمكانية ا�سافة ذاكرة  ويتوفر اجلهاز يف اإ�سداري 32 و64 

خارجية. ويبلغ وزن اجلهاز 680 غراما فقط.
الت�سغيل  بنظام  يعمل  خا�سا  اإ����س���دارا  ك��ذل��ك  ال�سركة  وت��ق��دم 
تطبيقات  تثبيت  للم�ستخدم  ي�سمح   Windows 8 Pro
الكومبيوتر املكتبي، مع اختالف يف املوا�سفات التقنية، اإذ ي�ستخدم 
ا�سافة  اأمكانية  مع  الذاكرة  من   GB  128 اأو   64 الإ�سدار  هذا 
 Intel Core i5 GB من الذاكرة، ومعالج  ذاكرة خارجية، و4 
 Mini Display  وخمرج ، USB 3 ثنائي النواة، وتوفري ماآخذ

.Port
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مكتبي  ح��ا���س��ب  ه��و   Aleutia Relia
احلجم،  يف  جدًا  و�سغري  متامًا،  �سامت 
خم�س�ص  الفنية،،  موا�سفاته  يف  ق��وي 
اأي�سًا  و  الأول،  باملقام  املكتبية  لالأعمال 

.HTPC كحا�سب منزيل للرتفيه
 Intel باملعالج  م��زود  اجل��دي��د  اجل��ه��از 
 Intel مبعمارية   3770T-Core i7
ب��رتدد  الأن��وي��ة  رب��اع��ي    Ivy Bridge
ت���ردد  اإىل  وي�����س��ل  ج��ي��ج��اه��ريت��ز   2.5
الت�سريع  ط��ري��ق  ع��ن  جيجاهرتز   3.7
ي�سل  ط��اق��ة  ا�ستهالك  م��ع   ،،Turbo
اأم  ولوحة   .. اأق�سى  كحد  وات   45 اإيل 

 Intel ب��رق��اق��ة   Mini-ITX بحجم 
ع�سوائية  ذاك��رة  اإيل  Q77،،بالإ�سافة 
 1333 ب���رتدد  و  جيجابايت   8 بحجم 

ميجاهرتز.
 mSATA ياأتي اجلهاز اجلديد بقر�ص 
هاردي�سك  و2  جيجابايت   128 مب�ساحة 
لالأجهزة  املخ�س�ص  بو�سة   2.5 بحجم 
 500 مب�����س��اح��ة  منهما  وك���ل  امل��ح��م��ول��ة 

جيجابايت .
و خمرجي  WIFI مدمج  اإيل  بالإ�سافة 
LAN لل�سبكات،،مع العديد من خمارج 
ال� USB3،، و اأمكانية تو�سيله بال�سا�سة 

..واأخ���ريًا   HDMI ال���  كابل  طريق  عن 
 Windows 7  : ه��و  الت�سغيل  ن��ظ��ام 
�سعر   Home Premium 64-bit

اجلهاز ي�سل اإىل 1458 دولرًا..

مع  ب��ال��ت��ع��اون   MSI ت�����س��ت��ع��د 
اأم  ل���وح���ة  لإط������الق   ..Intel
با�سم  مدمج  معالج  بها  جديدة 
..اللوحة   C847MS-E33″“
 Micro اجلديدة �ستكون بحجم
ATX و �سوف ياأتي معها معالج 
 Celeron 847 BGA““
ب��دق��ة   ”Sandy Bridge

ت�سنيع 32 نانوميرت  
ثنائي    ،)17W(
 Dual“ ال����ن����واة 
برتدد  Core”  و 
هريتز  جيجا   1.1
و 2 ميجا بايت من 

،”Cache“ .الذاكرة املخباأة
ال��رام  م��ن  �سقان  بها  اأي�����س��ًا  و 
جيجا   16 ح��ت��ى  ي�����س��ت��وع��ب��ان 
 PCI “ بايت من ال��رام، و �سق 
 1 و    Express 2.0 x16″
 1 SATA 6.0 Gbps و  بورت 
�سعر  ي��دور  �سوف   SATA 3.0

اللوحة حول 70 اإيل 80 دولر.

اأع���ل���ن  م��وؤخ��راع��ن ج��ي��ل ج��دي��د م��ن احل��وا���س��ب 
الهجينة  ال��ل��وح��ي��ة 
ب������ني احل����وا�����س����ب 
واللوحية  الدفرتية 
وت���ع���رف ب��ح��وا���س��ب   
 E l i t e B o o k
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��وي��ل 
ح��������ي��������ث مي����ك����ن 

وذلك  منف�سلة  ب�سورة  اللم�ص  �سا�سة  ا�ستخدام 
احلا�سوب  وميتاز  �سريعة  مل�ص  لوحة  با�ستخدام 

باملوا�سفات التالية :
 •.Intel Core اجليل الثالث من معاجلات
 •.Windows 8 يدعم نظام
�سا�سة عالية اجلودة .• 
من املتوقع طرحة يف مار�ص من العام القادم .• 

البالد 422 مليون دوالر من 
الخسائر املبارشة.

تعتزم مايكروسوفت إصدار 	 
“وين��دوز بل��و” منتص��ف 
س��يتضمن  وال��ذي   2013

العديد من التغيريات عىل 
 ،UI املس��تخدم  واجه��ة 

وعىل األسعار.
 	

ذكرت رشكة سيامنتك 	 
أن 1.5 مليون ش��خص يف 
اإلم��ارات وقع��وا ضحية 
الجرائم اإللكرتونية خالل 
لع��ام 2012، م��ا كّل��ف 

Aleutia Relia احلا�صب ال�صغري جدا

لوحة اأم جديدة
 C847MS-E33 مبعالج مدمج

جيل جديد من احلوا�صب 
اللوحية الهجينة 
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قامت �سركة �سينية ُتدعى Allwinner ب�سناعة 
اإنتاج  خالل  من  ورباعية  النواة  ثنائية  معاجلات 
توفر  �ساأنه  من  وه��ذا   ARM معاجلات  من  زوج 

املزايا التالية:
دعم نظام ت�سغيل روبوت 4.2بالت�سيم ثنائي • 

ب�سعة   L2 املوؤقت  التخزين  ذاكرة  مع  النواة 
.512KB

لدعم •  الر�سومية  البطاقات  يف  النواة  ثنائي 
بطاقات اإىل 400 و 2160p  عالية الدقة.

رباعي •  املعالج  حني  يف  الفيديو  ت�سغيل  دعم 
النواة A31 يدعم  رام ب�سعة 1MB وبطاقة 
لدعم    PowerVR SGX 544 ر�سومية 
الفيديو  �سفرات  ف��ك  نظام  و   UHDTV
  Windows RT اأجهزة  اأو  الروبوت  لدعم 

وكذلك لينك�ص.  

�سنوات  اخلم�ص  عمر  دون  لالأطفال  خم�س�ص  تابلت  اإ���س��دار  اأخ��ريًا  مت  
 Tegra 2 ” و يحتوى على مُعالج رباعي النواة من نوع ” Nabi Jr ”يدعى
4 جيجا بايت ب�سعر 99 دولرًا وميكن طلب  �سعتها  تبلغ  داخلية  ” وبذاكرة 

ن�سخة ب�سعة ذاكرة داخلية ت�ساوي 16 جيجا بايت ب�سعر 129 دولرًا.

�سبابية  مبوا�سفات   F-05E لوحي  كمبيوتر  موؤخرًا  اأطلق 
تلك  ومن  الو�سوح  عالية  وال�سورة  بالرتفيه  تتعلق  عالية 

املميزات :
من  •  القادم  اجليل  بنمط  لل�سو�ساء  مقاوم  �سوتي  نظام 

 .Dolby Digital Plus
 • 1.7 بقوة  النواة  رباعي   NVIDIA Tegra 3 معالج 

GHz عايل الداء.
بطاقة ر�سومية متتلك 12نواة . • 
�سا�سة 1،920 × 1،200 بك�سل قيا�ص 10.1اأن�ص .• 
الرقمي •  البث  لدعم   DLNA مع  متوافق  راي  بلو  م�سغل 

الأر�سي ويدعم البث التلفزيوين .
 •  RS Exmore تقنية   م��ع  بك�سل  ميجا   8.1 ك��ام��ريا 

.  CMOS مب�ست�سعر
 •.IPX5 / 8 يقاوم الغبار واملاء بف�سل تقنية
 •..Bluetooth 4.0 يدعم البلوتوث الرابع
ي�ستعر�ص الن�سو�ص والكتب اللكرتونية ومقاطع الفيديو • 

 .YouTube عالية الو�سوح وحتميل املقاطع من

أطلق��ت “إتش يب”  أول 	 
خ��ادم صّم��م خصيص��اً 
يف  العم��الء  ملس��اعدة 
تشغيل وتفعيل البيانات 
فرص  وخلق  الضخم��ة، 

مبا  عمل جدي��دة، وتوفري 
يصل إىل 1 ملي��ون دوالر 

خالل 3 أعوام.
أعلنت “أسوس” التايوانية 	 

الرس��وميات  بطاق��ة  عن 

 GeForce® GTX“
 680 DirectCU

ذاكرة  م��ع  بش��قني   ”II
عشوائية 4 جيجابايت.

معاجلات ثنائية ورباعية
Allwinner النواة من 

تابلت جديد خم�ص�س لالأطفال

كمبيوتر لوحي 
�صبابية  مبوا�صفات   F-05E
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صناعة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

)غارت��ر(  رشك��ة  تقري��ر  وبحس��ب 
املتخصص��ة يف أبح��اث التكنولوجيا ، 
فإن س��وق األجهزة املتنقلة يعد حالياً 
املجال األكرث نجاح��ًا يف قطاع تكنولوجيا 
مبيع��ات  تخط��ت  حي��ث  املعلوم��ات، 
األجه��زة اللوحي��ة والهوات��ف الذكية بصورة 
كب��رية مبيعات أجهزة الكمبيوتر الش��خيص 
التقليدي��ة.. حي��ث ش��كلت قرابة 70% 
م��ن مبيعات جمي��ع األجهزة يف العام 

2012، ومن املتوقع أن يصل حجم مبيعاتها إىل 
821 مليون جه��از بحلول نهاية العام،وتوقعت 
)غارتر( ب��أن يصل حج��م مبيع��ات الهواتف 
الذكية والكمبيوت��رات اللوحية العام املقبل إىل 
1.2 مليار جهاز، مش��رية إىل أن التيار االستهاليك 
ق��د رضب صناعة تكنولوجيا املعلومات بقوة ال 

ميكن وقفه.

ال��ركات  رشاء  مع��دل  أن  غارت��ر  وذك��رت 
للكمبيوت��رات اللوحي��ة س��يصل إىل 13 مليون 
جه��از يف نهاي��ة العام 2012، وس��يزداد مبقدار 

ثالث��ة أضعاف أي إىل 56 ملي��ون جهاز بحلول 
العام 2016.

وتوقع تقرير غارتر أن يصل حجم اإلنفاق عىل 
األجهزة املتنقل��ة )أجه��زة الكمبيوتر الدفرتي، 
الهوات��ف املتنقلة، أجه��زة الكمبيوتر املحمولة 
فائق��ة الصغر، واألجه��زة اللوحي��ة( يف أوروبا 
واملنطقة العربية وأفريقيا إىل 136 مليار دوالر 
بنهاي��ة عام 2012، وأن يواصل النمو ليبلغ 188 

مليار دوالر بحلول عام 2016.

لدى  مفاجاأة  مثلت  والتي  التكنولوجية  التطورات  من  بالعديد   2012 العام  حفل 
وتقارب   LTE الت�شالت  من  الرابع  اجليل  انطالقة  عند  خا�شة  املحللني  من  الكثري 
الهواتف الذكية مع احلوا�شب اللوحية .. يف هذا التقرير �شوف �شن�شتعر�ض ملخ�شات 
من تلك املنتجات الثورية والتي �شملت على تقييمات وت�شويت من خرباء وحمللني 

وم�شتخدمني عرب هذه ال�شطور .

اأعداد:عبد الرحمن �صناح 
asenah@live.com
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ووفق��اً للتقرير فقد بلغ حج��م مبيعات أجهزة 
الهوات��ف املتحركة للمس��تخدمني النهائيني يف 
مختلف أنحاء العامل ح��وايل 428 مليون وحدة 
خالل الربع الثالث م��ن عام 2012، وانحرصت 
املنافسة عىل عرش صدارة سوق الهواتف الذكية 
بني آبل وسامسونج. حيث استحوذت الركتان 
عىل %46.5 من س��وق الهواتف الذكية، لترتكا 
املنافس��ة عىل املركز الثالث والبعيد عنهام بني 

مجموعة قليلة من مصنعي الهواتف الذكية«.

وأش��ار تقرير غارت��ر إىل أن املؤسس��ات حول 
العامل س��تنفق مجتمعًة ما يتجاوز 3.6 تريليون 
دوالر عىل خدمات ومنتجات تقنية املعلومات. 

وتوقعت الدراسة بأن املؤسسات ستنفق حوايل 
377 ملي��اراً ع��ىل مع��دات االتص��االت، و1.7 
تريليون عىل خدمات االتصال. ومن املتوقع أن 
يأيت النمو من تجهيزات ش��بكية جديدة سيتم 
تركيبها يف األس��واق الناش��ئة، وم��ن املزيد من 
األجه��زة االلكرتونية واألجه��زة املحمولة التي 

ستظهر يف األسواق الناضجة.

6 مليارات مشرتك للهواتف النقالة 

ع��دد  أن  إىل  األخ��رية  الدراس��ات  وأش��ارت 
مس��تخدمي الهوات��ف الّنقال��ة ح��ول الع��امل 
سيتجاوز عدد الس��كان الفعيل للكرة األرضية، 
وذلك بحل��ول عام 2015، حيث ي��رى التقرير 
الصادر عن البنك الدويل أن عدد املش��رتكني يف 
خدمة االتصاالت الهاتفية الجوالة سيصل إىل 9 
مليارات فيام س��يكون عدد س��كان العامل فعلياً 

آنذاك يساوي 7.5 مليار شخص فقط.

وحس��ب تقرير االتحاد الدويل لالتصاالت الذي 
يقام س��نوياً لقي��اس مجتم��ع املعلومات فإن 
عدد اش��رتاكات الهواتف النقالة قد وصل إىل 6 

مليارات مشرتك.

تغري أش��كال جرائم اإلنرتنت 

خالل العام 2012

ويكش��ف تقرير نورتون 2012 لجرائم اإلنرتنت 
أن  حوايل 556 مليون بالغ حول العامل عانوا من 
جرائم اإلنرتنت، وهو عدد يفوق كامل س��كان 
االتحاد األورويب. وميثل هذا الرقم 46 باملائة من 
عدد البالغني عىل اإلنرتنت ممن سقطوا ضحية 
لجرائم اإلنرتنت يف األشهر االثني عر املاضية، 
وتأيت هذه النتائج متساوية مع نتائج عام 2011 

)45 باملائة(.

ووفًق لنتائج تجارب قدمها ما يزيد عن 13 ألف 
مس��تخدم بالغ يف 24 دولة، ق��ام إصدار 2012 
من تقرير “نورتون” لجرائم اإلنرتنت بحس��اب 

التكالي��ف املب��ارشة املرتبطة بجرائ��م اإلنرتنت 
االس��تهالكية العاملية يف الواليات املتحدة والتي 
بلغت نح��و 110 مليار دوالر أمرييك عىل مدى 

األشهر االثني عر املاضية.

يظهر مس��ح هذا  العام زيادة يف عدد األشكال 
“الجدي��دة” لجرائ��م اإلنرتنت مقارن��ة بالعام 
املايض، كتلك املوجودة عىل ش��بكات التواصل 
االجتامعي أو األجهزة النقالة، وهي إشارة عىل 
ب��دء مجرمي اإلنرتنت بتكثي��ف جهودهم عىل 

هذه املنصات ذات الش��هرة املتزايدة. 

وأظهرت بيان��ات تقرير التهديدات للربع األول 
من عام 2012 الذي أطلقته مؤخراً رشكة مكايف، 
احتامل وصول إجاميل الربام��ج الضارة املهددة 

لألجهزة إىل 100 مليون تهديد خالل العام.

حركة البيانات املتنقلة 

وبحسب مؤرش ش��بكات سيسكو املرئية لحركة 
البيان��ات املتنقلة فس��يكون هن��اك 1.5 مليار 
مس��تخدم فيديو عرب اإلنرتنت بحل��ول 2016، 
وس��يكون هن��اك 18.9 ملي��ار اتص��ال ش��بيك 
لكل ش��خص عىل كوك��ب األرض.. وس��تحقق 
التلفزيونات أكرث من %6 من حركة اس��تخدام 
اإلنرتنت العاملية، مام ُيظه��ر تأثري التلفزيونات 
املدعومة باإلنرتنت كأس��لوب عميل الستخدام 

اإلنرتنت بالنسبة لكثري من املستخدمني.

كام تتوقع دراسة سيس��كو أن نسبة 71 باملائة 
م��ن كافة الهوات��ف الذكية واألجه��زة اللوحية 
)الت��ي تبل��غ 1.6 مليار( س��تكون ق��ادرة عىل 
االتص��ال الش��بيك املتنقل عرب اإلص��دار 6 من 
بروتوك��ول اإلنرتن��ت )IPv6( بحل��ول 2016. 
وم��ن وجه��ة نظر أوس��ع، ف��إن 39 باملائة من 
كافة األجهزة النقالة عىل مس��توى العامل )التي 
تزيد ع��ىل 4 مليارات( من املمك��ن أن تتوافق 
 )IPv6( مع اإلصدار 6 م��ن بروتوكول اإلنرتنت

بحلول 2016.

 كام  تتوقع سيسكو أن تزيد رسعات االتصاالت 
 G2 املتنقل��ة )مب��ا فيها ش��بكات الجي��ل الثاين
والثالث G3  والرابع  G4 مبقدار تسعة أضعاف 

بحلول 2016.

منو تقنيات الجيل الرابع 

شهد عامنا هذا 2012 منو تقنيات الجيل الرابع 
من االتصاالت وخاصة من الهواتف الذكية والتي 
زودت بالعديد من التطبيقات املثرية ولعل أهم 
تلك الهواتف iphone-5  وسامسونج جاالكيس 
S3 ونوكي��ا لوميا 920 والتي تدعم الجيل الرابع 
بص��ورة متكاملة وتختلف مواصفاتها من حيث 
س��عة الشاش��ة )4 و 4.8 و 4.5 أنش بالتوايل ( 

وأخف تلك الهواتف iphone-5 )112 جراماً( .

لق��د مثلت هذه الهواتف أفضل هواتف الجيل 
الرابع م��ن االتصاالت واعتم��دت يف ذلك عىل 
رسع��ة املعال��ج ونظم التش��غيل الت��ي تدعم 
املزيد م��ن التطبيق��ات وس��عة التخزين التي 
تدعمه��ا . وبالتأكيد هناك العديد من الركات 
التي أطلق��ت هواتف ذكية للجي��ل الرابع من 
االتصاالت ولكنه��ا مل تكن تحت األضواء  مثلام 
حضت به الهواتف السابقة ومن تلك الركات 

“HTC  ، موتوروال ، LG ، سوين وغريها “. 

700 ألف تطبيق للهواتف املحمولة 

أوضح��ت Google  عن أنها متتلك مخزوناً من 

التطبيق��ات التي تدع��م Android يصل لنحو 
700 أل��ف تطبيق يف خط��وة أعتربها املحللون 
منافس��ة قوية بني آب��ل وGoogle  يف س��وق 
التطبيقات التي تخدم نظم تش��غيلها لألجهزة 
املحمول��ة وخاص��ة الهواتف الذكي��ة. وجاءت 
ترصيحات Google  بعد أسبوع من ترصيحات 
آبل ع��ن توفر 617 ألف تطبي��ق يدعم أيفون 

و أيباد.  

وتوقعت الركات املتخصصة يف أبحاث أسواق 
التكنولوجي��ا العاملي��ة أن تتج��اوز اإلي��رادات 
الرتاكمية لس��وق تطبيقات األجهزة املتنقلة 30 
مليار دوالر أمري��يك بحلول نهاية العام الجاري 

.2012

الشبكات االجتامعية

إعالن ش��بكة الفيس��بوك 3 دولة س��كانا بعدد 
مليار مس��تخدموخالل العام 2012أعلن عن ان 
عدد مس��تخدمي الفيس بوك وص��ل إىل مليار 
مس��تخدم ، وقام مارك زوكرب��ريغ بنر بعض 

الحقائق عن الشبكة و هي :

أكرث من تريليون ضغطه عىل زر اإلعجاب 	 
منذ فرباير 2009

أكرث م��ن 219 ملي��ار ص��ورة مرفوعة يف 	 
املوقع. 

أكرث من 62 مليون أغنية تم تشغيلها يف 	 
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املوقع  و تم تشغيلها أكرث من 22 مليار مرة.

أكرث من 600 مليون مستخدم للفيس بوك 	 
عن طريق الهواتف

الحواسب اللوحية... املزايا املثرية

شهد هذا العام  2012 تطوراً ملحوظاً يف عملية 

انتش��ار الحواس��ب اللوحية وذلك مع انخفاض 
أس��عارها يف الربع األول من هذا العام بنس��بة 
%21 مقارن��ة بالعام امل��ايض وأوضحت تقارير 
املتابع��ني ملؤمتر CES 2012 والذي يس��تعرض 
املنتجات االلكرتونية االس��تهالكية عىل مستوى 
الع��امل أن يف مقدم��ة ال��ركات التي خفضت 
من أس��عار حواس��بها اللوحية رشكة آبل والتي 
طرح��تI-PAD2  بح��وايل 400دوالر يف نهاية 
 I-PAD3 العام املايض. وش��هد هذا العام طرح
الذي س��اهم يف تخفيض األسعار وتقديم املزيد 
من املزايا والتطبيق��ات املثرية واملفيدة وكذلك 
رشكة جوجل والتي تدعم حواس��ب كروم نوت 
بوك والتي تنتجها العديد من الركات املنتجة 

للحواسب املحمولة .

االتجاه نحو الحواسيب املكتبة التكاملية

والحقيق��ة أن اإلتجاه الع��ام للركات املصنعة 

للحواس��ب املكتبية تس��ري نحو مفهوم الكل يف 
واح��د AIO وهو مفه��وم األجه��زة التكاملية 
والت��ي تجم��ع العديد م��ن الوظائ��ف ومنها 
مش��اهدة التلفزيون وDVD وغريها مع بقيه 
امللحقات مثل الس��امعات والكام��ريا املدمجة. 
ومنه��ا الحواس��يب املكتبية الت��ي تدعم مهام 
رج��ال األع��امل ومش��اهدة الس��ينام املنزلية 
بواسطة مشغل أقراص DVD باألشعة الزرقاء.

تربع الصني عىل عرش الحواسيب  العمالقة 

مطل��ع الع��ام  2012 كش��فت الص��ني ع��ن 
العظي��م  الص��ني  لس��ور  امل��وازي  عمالقه��ا 

كمبيوت��ر BlueLight العم��الق، مبعالج صيني 
التصني��ع SW1600 ShenWei ميكن��ه تحقيق 
6000عملية حس��ابية ويشغل مكتبة كاملة من 
خالل تس��يري نظ��ام LINPACK وميثل توجه 
الصني نحو التكنولوجيا املس��تقلة والتي ُتدعى  
NSF للحوس��بة عالية األداء بعيدا عن تقنيات 

التصنيع األمريكية.

تطورات وسائط التخزين والحوسبة السحابية 

شهد العام 2012 العديد من التطورات يف زيادة 

س��عات التخزين لألق��راص الصلب��ة الخارجية 
وكذل��ك فالش��ات SB2.0  وUSB3.0 مع توفر 
املنافذ املخصصة لها عىل الكمبيوترات املكتبية 
واملحمولة وكذلك انتشار استخدامات الحوسبة 
الس��حابية، خاصة م��ع إنتاج حواس��ب تدعم 
االتصال بالس��حب التخزينية ومنها كروم نوت 
بوك والتي مُتكن املستخدم من االتصال بسحابة 
جوجل لتخزين امللفات مبارشة وبرسعة عالية .

 وق��د ط��ورت رشك��ة Linode طرق��اً عديدة 
إلنشاء السحابات بتكاليف ثابتة وليس بحسب 
االس��تخدام ورشك��ة  Citrix Systems تتبن��ى 
تطبيق��ات الس��حب مفتوحة املص��در.. وأخرياً 
خدم��ة Google Drive والت��ي برزت كأفضل 
س��حابة مزودة بالعديد م��ن التطبيقات والتي 
تناف��س Red Hat يف الس��حابة املجانية. ومن 
الركات التي وصلت أخرياً للس��حب الحوسبية 
رشكة مايكروس��وفت.. وقدم��ت أغلب رشكات 
الس��حب تطميناتها لعمالئها عن أمن البيانات 

املستلمة و وموثوقية نظم الحامية. 

وتتوقع سيس��كو أن حركة البيانات العاملية عرب 
الحوس��بة الس��حابية )العنرص األرسع منواً بني 
حركة اس��تخدام مراكز البيانات( س��تحقق منواً 
بستة أضعاف عن معدل حركة البيانات السنوي 
يف 2011 لتص��ل إىل 4.3 زيتابايت بحلول 2016 

– ما ميثل معدل منو سنوي مركب يبلغ 44%.

كام يتوقع أن تش��هد سوق الخدمات السحابية 

العامة يف منطقة الرق األوسط وشامل أفريقيا 
منًوا بنس��بة %15.3 يف عام 2012، لتصل قيمتها 
إىل 378.5 مليون دوالر أمرييك مقارنة مع 111 

مليار دوالر أمرييك عىل الصعيد العاملي.

عامل االلكرتونيات الطباعة ثالثية األبعاد 

يف ه��ذا العام 2012 ب��دأ االنتقال فعلياً ملفهوم 

الطباع��ة ثالثية األبع��اد D Printing-3 والتي 
تخلق مجس��امت مصغرة ع��ن صورنا مبختلف 
املقاسات البس��يطة وذلك يف الواليات املتحدة 
والت��ي تخط��ط لصناع��ة 1000طابع��ة ثالثية 
األبعاد عرب رشكة مينيسوتا والتي أجرت بحوث 
عىل مدى 20سنة ماضية مع رشكة بوينغ والتي 
تس��تخدم قوال��ب الكربون لرتكي��ب اللوحات 
املجس��مة وس��تمثل الطابعات الجديدة أفضل 
وسيلة لصناعة املجسامت الهندسية واملعامرية. 

السيارات الكهربائية والهجينة 

يصف املحللون عام 2012 بأنة عام الس��يارات 

hybrid- “ الكهربائي��ة والهجين��ة الكهربائي��ة
electric” والت��ي نزل��ت لألس��واق التجاري��ة 
بكميات كبرية البداية كانت يف 2010 واالنطالقة 
يف 2012 فالس��يارات الكهربائية ليست جديدة 
بطبيعة الحال فس��يارة ميتس��وبييش املعروفة 
I-MIEV كانت متوفرة يف 2012 ولكن بس��عر 
خيايل يصل ماب��ني 100-200 ألف دوالر وهذا 
الع��ام ظهرت العديد من الس��يارات يف اليابان 
وأمريكا ومنها س��يارات نيسان وتشيفي فولت 
بس��عر مالئم 35 ألف دوالر ك��ام يوصف هذا 
العام بالبداية الحقيقية للس��يارات الكهربائية 
حي��ث توف��ر قطع الغي��ار ومحطات الش��حن 
الكهرب��ايئ ونتوق��ع 2013 إنتاج مليون س��يارة 
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خالل الربع األول من العام القادم. 

 3-D الرقاقات ثالثية األبعاد

يف هذا العام 2012 بدأ تصنيع الرقاقات املكعبة 
كرتانزستورات غري 
هو  كام  مسطحة 
من  وهذا  املعتاد 
االس��تفادة  شأنه 
م��ن  القص��وى 
بخ��الف  الطاق��ة 
الرائح املسطحة 
تس��تنزف  والتي 
الطاقة  املزيد من 

وتعرف الرائ��ح املكعبة ب��� FinFETs والتي 
ستحل املش��اكل الرئيسية يف الرائح املسطحة 
ومنه��ا الترسي��ب الح��ايل ملكون��ات الرقاقات 
املسطحة وس��تدعم معالجات أطلق عليها اسم 
آيفي بريدج والتي ستش��ق طريقها لألسواق يف 
2013.. و تش��ري تقديرات إنت��ل املنتجة ملعالج 
جرس اللبالب إىل أن الرقاقة السيلكونية بسمك  
-22 نانوم��رتاً وه��ي أرسع ب���37 %  يف الجهد 
املنخفض واستخالص أقل من الطاقة إىل النصف 

من رقائق -32 نانومرتاً.

أفضل تقنيات التقدم الطبي  2012

تقنية عرصية تلغي الكريس املتحرك  

ش��هد منتص��ف ه��ذا الع��ام 2012 توديع��ا 
للك��رايس املتحركة للمصابني بالش��لل النصفي 

تقني��ة  خ��الل  م��ن 
للجسم  اآليل  اإلسناد 
بالش��لل  املص��اب 
بتقني��ة  واملع��روف 
Ekso وه��و هي��كل 
إس��ناد خارجي شبيه 
املتزحلق��ني  مب��زالج 
الهي��كل  زود  وق��د 
بأربع��ة مح��ركات و 
األرج��ل  م��ن  وزوج 

امليكانيكية املعلقة، والهيكل يقود مئات اآلالف 
م��ن الخطوات وهو خفيف الوزن ويلغي فكرة 
الك��ريس املتح��رك للمعاق��ني وقد اعت��ربه كبري 
محل��يل مؤسس��ة طي��ف IEEE أفض��ل تقنية 

عرصية تلغي الكريس املتحرك.  

العني االلكرتونية 

يف الع��ام 2012 أعيد األمل للمكفوفني وضعاف 
البرص من خالل إرس��ال 30صورة من الشبكية 
للعصب البرصي يف الثانية الواحدة وتس��تخدم 
الس��يدة باربرا كامبل )املصابة بالعمى الورايث( 
خاليا مس��تقبلة للضوء ت��م تطويرها يف 2009 

م��ن مجموع��ة 
األقط��اب  م��ن 
ئي��ة  با لكهر ا
يف  املزروع��ة 
عي����ن،  كل 
إشارات  تستقبل 
تص��ل  ف��الش 
إل����ى األعصاب 
البرصي��ة ثم إىل 

املخ، وميثل هذا التق��دم العلمي الطبي أفضل 
تقدم سنشهده يف منتجات العام  القادم والتي 

   .Campbell ستنتجها

وتتك��ون العني اإللكرتونية من نظارة شمس��ية 
وكام��ريا فيدي��و بج��ودة 60 بكس��ل باألس��ود 
واألبيض وتتصل السلكيا بخاليا تزرع يف الشبكية 
والتي ميكنها تحسس الضوء وإرسال اإلشارة عرب 

العصب البرصي.

ال��ذكاء االصطناع��ي 

قدم مخترب أبحاث مايكروس��وفت يف كامربيدج 
بربيطاني��ا طريق��ة جديدة للتفاع��ل مع العامل 

باستخدام  الرقمي 
إشارات اليد والتي 
عرب  قراءتها  ميكن 
 ”Digits “ تقني��ة
لذلك  ويس��تخدم 
تعمل  كامريات   3
تح��ت  باألش��عة 
م��ن  الحم��راء 

مختل��ف الزوايا لتتب��ع مواق��ف األصابع فيام 
يتعلق باإلشارات املتصلة بالعمل وتشمل كذلك 
فكرة التفاعل املكاين م��ع جهاز محمول ضمن 

تطبيق ثاليث األبعاد.

التكنولوجيا النظيفة 

البطارية » A” أضخم مشاريع تخزين الطاقة 

بطاريات الليثيوم أيون العمالقة هدفها التخزين 
للطاقة البديلة من مزرعة طاقة الرياح املجاورة 

فه��ا  هد و
تخفي��ف 

ت  لتقلب��ا ا
الطاق��ة  يف 
عىل  للحصول 
ثابت��ة  طاق��ة 
ي��ن  تخز و

الفائ��ض وتعرف 
ه��ذه العملي��ة بعملي��ة W.Va. وت��م تثبيت 
البطاري��ات يف الح��دود األمريكية املكس��يكية 
بداية منتصف هذا الع��ام “مايو” بهدف إنارة 

طريق الحدود بني البلدان وتغذية الشبكة ملدة 
مابني 4-6 ساعات وكذلك مد املنطقة الصناعية 

بالطاقة وتبلغ الطاقة االسمية 100 ميغاوات.

الفضاء 

2012 عام البحث عن عوامل مشابهه لألرض 

مث��ل الع��ام 2012 ع��ام الفتوح��ات الفضائية 
حي��ث ركز علامء الفضاء عىل البحث عن عوامل 

كوكب  أو  أخرى 
لألرض  مش��ابه 
وتركز الدراسات 
ئي��ة  لفضا ا
جهوده��ا ع��ىل 
املريخ  كوك��ب 
األحمر   الكوكب 

حيث تم تش��ييد 
مرص��د )هارب��س-N(يف ابري��ل  2012 لرصد 
الكواكب الواقعة ش��اميل كوكبنا لكوكبنا يف وقد 
أعترب هذا الكش��ف بداية بحوث ألشهر مقبلة 
خ��الل  2013. وصمم املرصد الجديد ملزيد من 

البحوث حول كوكب Kepler املثري للجدل .

تدشني عرص الرحالت الفضائية السياحية 

يف األع��وام املاضي��ة كان��ت فك��رة الرح��الت 
التجارية والسياحية الفضائية رضباً من الخيال 
العلم��ي ولك��ن ع��ام 2012 كان الفات��ح لهذا 

املج��ال من خ��الل الرح��الت التجريبي��ة التي 
متت خالله وتحدي��دا يف 20 فرباير ذكري رحلة 
الفضاء األمريكية األوىل، ففي هذا العام بدأت 
رح��الت الفض��اء البرية املمولة م��ن القطاع 
الخ��اص وبدأت الوعود لرح��الت يف 2013 من 
خ��الل منظوم��ة صاروخية تنع��دم فيها الوزن 
ورسعته��ا أع��ىل م��ن رسع��ة الص��وت ولعبور 
الح��دود القانونية ملس��افات الفض��اء املحددة 
مبس��افة )100 كيلومرتا( وبلغ مثن الرحلة التي 
س��ريت يف ش��هر أكتوبر املايض 200 ألف دوالر 
 XCOR ويخطط للعام القادم مروع رحالت
ملس��افة 60 كيلومرتا فقط باستخدام الطائرات 

الصاروخية . 
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هــذه جمموعــة برامج منوعــة خمتارة لكــم والتي ميكن 
اال�صتفــادة منهــا لعــدة جهــات اأو اأ�صخا�ــس يف ال�صيانــة 

والت�صميم والثفافة العملية.
الربامج كلها موجودة على الكثري من مواقع التحميل 

املختلفة.

م / فايز يحيى الغباري 
faiz1974l@yemen.net.ye

برنامج Maryfi 2013 لبث اتصالك 
باإلنرتنت عن طريق الواير لس و 

توزيعه السلكياً لآلخرين

برنامج Maryfi 2013 ميّكنك من مشاركة 
اتصال��ك باإلنرتن��ت و توزيعه الس��لكياً 
لآلخري��ن س��واًء كان اتصالهم باإلنرتنت 
عن طريق املودم العادي ، أو عن طريق 
ال��واي يف  الواير لس Maryfi 2013 أي 
مبعنى أي جهاز فيه واير لس مبا كأجهزة 
الكمبيوت��ر املحمول��ة والهواتف الذكية 
املوس��يقى  ومش��غالت   Maryfi  2013
، ونظ��م األلعاب ميكن أن تش��بك عىل 
اإلنرتنت من خ��الل كمبيوترك و برنامج 
Maryfi 2013 ال��ذي يحول��ه متاماً إىل 
نقط��ة وصول إنرتن��ت مث��ل أي نقطة 
وص��ول واي فاي أخرى مع تحقيق أعىل 
 WPA2 درجات األمن بواس��طة تشفري
لنقطة الوصول و حاميتها بكلمة مرور .

 TeamViewer 2013 برنامج
تيم فيور للتحكم باألجهزة عن 

 Download TeamViewer بعد
8.0.16447

 TeamViewer 2013 برنام��ج تي��م في��ور

تنزي��ل أفضل برنامج تحك��م عن بعد 2013 

تحميل TeamViewer 2013 احدث إصدار 

 December 4, 2012 صدرت اليوم بتاريخ ،

النس��خة الجديدة واملحدثة كلياً من برنامج 

 TeamViewer التحك��م عن بعد تيم في��ور

2013 والت��ي تحميل الرق��م ] 8.0.16447 [ 

، ميكنك��م اآلن الرتقية إىل اإلصدار الجديد أو 

تحميل الربنامج ثم تنصيبه بشكل تلقايئ ليتم 

استبدال امللفات القدمية بامللفات الجديدة  . 

. حّمل نسختك املجانية اآلن وعىل الفور من 

موقع برامجك . . 

 Wireless Network برنامج
Watcher 2013 ملتابعة املتصلني 

معك عىل الشبكة
 

 Wireless Network Watcher برنام��ج 

 Wireless Network 2013 تنزيل برنام��ج

Watcher برنام��ج ميّكنك معرفة من متصل 

معك عىل شبكتك وتستطيع متابعة املتصلني 

عىل ش��بكة اإلنرتنت يف نف��س الوقت ، كام 

يظه��ر الربنامج جميع األجه��زة  والجواالت 

املتصل��ة عن طري��ق الوارس لس بش��بكتك  

أيضاً تستطيع مشاهدة آي يب الجهاز املتصل 

والركة املصّنعة لكل جهاز متصل بالش��بكة 

، تستطيع أيضاً حفظ جميع بيانات األجهزة 

املتصلة كتقرير لطباعتها إذا أردت  . .  برنامج 

Wireless Network Watcher ممتاز جداً 

وأنصح من لديهم ش��بكة محلية يف البيت أو 

يف العمل يس��تخدمون ه��ذا الربنامج لرؤية 

تحركات األجهزة األخرى
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برنامج السكايب لتشغيل ماسنجر 
 Download 2013 الهومتيل

 Skype And Windows Live
Messenger

ماس��نجر س��كايب ، تنزيل ماسنجر سكايب 

، ت��م ص��دور التحديث الرس��مي من رشكة 

مايكروس��وفت لربنام��ج س��كايب الجدي��د 

والذي يدعم دخولك إىل حسابك يف الويندوز 

اليف ماسنجر  ، الكل وصله إشعار عند فتح 

املاسنجر بوجود تحديث جديد لإلنتقال من 

إصدار ماسنجر ويندوز اليف إىل السكايب  ، 

، اليوم يف موق��ع برامجك نطرح بني أيديكم 

النس��خة الجدي��دة من ماس��نجر س��كايب 

تستطيع دخول حسابك املحادثة مع جهات 

 Windows Live Messenger اتصالك عىل

 Windowsو Skype سيتم توفري Skype عرب

Live Messenger مًع��ا. ق��م بالتحديث إىل 

Skype وتس��جيل الدخول باستخدام معرف 

Messenger الخ��اص ب��ك وس��تظل قامئ��ة 

جهات اتصال��ك وخاصية املراس��لة الفورية 

موجودة.

برنامج مشاركة امللفات آلجهزة 
اآلندرويد وآبل والكمبيوتر 

Download Dropbox 1.6.3

 

 Dropbox اإلص��دار األخ��ري م��ن برنام��ج

الربنام��ج ال��ذي يق��وم بتوفري ل��ك العديد 

  2GB من املي��زات حيث يوفر لك مس��احة

وأكرث م��ن االنرتنت برنامج الرفع والوس��يط 

ماب��ني أجهزت��ك حي��ث ميكنك م��ن خالله 

رف��ع امللفات والص��ور والص��وت من جهاز 

الكمبيوتر والعكس برنامج آخر إصدار 2013 

النسخة   Dropbox2013 تنزيل  Dropbox

األخرية من الربنامج اآلن جاهزة للتحميل 

متصفح ماكسون 2013 , تنزيل 
متصفح ماكسون آخر إصدار 2013 
Downlod Maxthon 3.5.2.1000

 

اإلصدار األخري من متصفح ماكس��ون 2013 

تنزي��ل برنامج ماكس��ون ال��ذي يعترب احد 

أفض��ل برامج التصفح ع��ىل اإلطالق برنامج 

ماكس��ون الهندي الرائع متصفح ماكس��ون 

2013 ال��ذي له العديد م��ن امليزات الرائعة 

خفيف التصفح والتنق��ل من موقع إىل آخر 

بكل س��هوله برنام��ج ماكس��ون اآلن جاهز 

للتحميل يف آخر إصدار 2013 له.

أفضل برنامج لتحميل مقاطع 
 YTD Video اليوتيوب

Downloader 2013

 

اليوتوي��ب 2013  م��ن  التحمي��ل  برنام��ج 

YTD Video Downloader تنزي��ل أفضل 

 YTD برنام��ج لتحمي��ل مقاط��ع اليوتيوب

Video Downloader تنزي��ل أروع برنامج 

 YTD Video لتحمي��ل فيدي��و اليوتي��وب

Downloader برنامج التنزيل من اليوتيوب 

بس��هولة وسالسة ، حّمل نس��ختك املجانية 

اآلن ومتت��ع بتحميل مقاط��ع اليوتيوب دون 

قيود  . . 

برنامج استعراض الصور 2013 
 Download تنزيل برنامج –
 ACDSee Photo Manager

v15.1.167
 

أفض��ل وأروع برنام��ج اس��تعراض الص��ور 

 ACDSee Photo برنام��ج  وتحريره��ا 

Manager ال��ذي ق��د حصل ع��ىل العديد 

والعديد من الجوائز م��ن مختلف املجاالت 

برنامج رائع وله القدرة عىل تش��غيل جميع 

الص��ور مبظهر رائع وجذاب كام يدعم الكثري 

من الصيغ كام ان��ه متوافق مع جميع صيغ 

الويندوز 
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كم�سطلح تراجع الفريو�صات كخطر تقليدي  ف��ريو���ص  كلمة  ت�ستخدم  م��ا  من غ��ال��ب��ًا  ول��ك��ن  اخلبيثة،  ال��ربام��ج  جلميع  م�سرتك 
�سفرة  اأو  برنامج  هو  الفريو�ص  الفنية  الناحية 
برجمية ترفق نف�سها اإىل ملف تنفيذي exe  على 
ت�سغيل  عند  نف�سه  اإنتاج  يعيد  ثم  ومن  الربامج، 

هذا الربنامج. 
نف�سها  ا�ستن�ساخ  طريق  عن  الفريو�سات  تنت�سر 
الربيد  مرفقات  اأو  وثائق  اأو  برامج  يف  ودخولها 
 DVD، USB املدجمة،  الأقرا�ص  اأو  الإلكرتوين 
والفريو�سات  الرقمية.  الإع��الم  و�سائل  نوع  واأي 
تقوم بتن�سيب نف�سها على الربامج.. فعلي �سبيل 
الربيد  مرفقات  داخ��ل  اخلبيثة  ال��ربام��ج  املثل 
املرفق  فتح  مبجرد  نف�سها  تن�سب  الإل��ك��رتوين 
النت�سار. �سرعة  يف  كثريا  تنتظر  ول   مبا�سرة 
اأ�سبحت الفريو�سات ت�سري  ال�سنوات الأخرية  يف 
كل  ك��ان��ت   2007 يناير  ففي  النخفا�ص  نحو 
ر�سالة  على  حتتوي  الكرتونية  119.9ر�سالة 
 0.83% لنحو   ت�سل  اإ�سابة  بن�سبة  فريو�سية 
الربيد  ر�سائل  م��ن   20٪ م��ن  اأك��رث  اأن  ح��ني  يف 

احلوا�سب  على  املخزنة  البيانات  بقيمة  القارئ  تنبيه  اأهمية  حول  املعلومات  اأمن  مقاالت  تتعدد 
ما  ببياناتنا، وهي خماطر بعيدة نوعاً  اأمام املخاطر املحدقة  االلكرتونية  لذا من ال�رضورة الوقوف 
عن الفريو�سات لذا فهذه املقالة �ست�ساعدنا على ا�ستيعاب حجم املخاطر التي نواجهها يومياً وقد 
تلك  لطبيعة  التطرق  ... وكذا  املحمولة  اأو  املكتبية  �سواء  املختلفة  الكمبيوترية  اأجهزتنا  ت�سيب 

املخاطر وطرق انتقالها و�سبل مواجهتها.

اأعداد : حممد يحيى املطري
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الفريو�سات  انت�سار  زمن  يف  ال��واردة  الإلكرتوين 
كانت قبل خم�ص �سنوات.وال�سبب يف النخفا�ص 
ك�سالح  بالفريو�سات  ال�ستهداف  لفكرة  يعود 
الفريو�سات مبختلف  ن�سر  يتم  كان  املا�سي  ففي 
الو�سائل وبكميات هائلة على اأمل احل�سول على 
اأكرب كمية من ال�سحايا ولكن ن�سر الوعي ملكافحة 
الفريو�سات مثل عدم فتح الر�سائل الغري مرغوب 
يف  يفكرون  جعلتهم  القرا�سنة  ومواجهه  فيها 
مل�ستخدمني  ا�ستهداف  على  يعتمد  جديد  تكتيك 
معينني ميكن ابتزازهم مثل ال�سخ�سيات الهامة 
ورجال الأعمال وال�سركات و�ساعد يف ذلك ظهور 

ملفات التج�س�ص . 
ا�صتعال ثورة الفريو�صات

عام  منت�سف  للفريو�سات  الأول  الظهور  ك��ان 
1980 وقد اأ�ساب IBM PC ويف يوليو  1982 
الأقرا�ص  لالإ�سافة عرب   II اأبل  كمبيوتر  تعر�ص 
املرنة امل�سابة وبلغت ثورة الفريو�سات يف اأوجها 
عام 2000 خا�سة مع تخوف العامل من م�سكلة 
اإىل  الت�سعينات  خانة  من  النتقال  وهي   Y2K
فريو�ص  ا�ستعل   1999 عام  ويف  الثانية  الألفية 
برامج  على  وانت�سر   ”Melissa  “ ميلي�سا 
 .”Outlook ”و ”Word “ الأوف�ص وخا�سة
و يف وقتنا احلا�سر يعمل م�سغلو �سبكات الهاتف 
تنتقل  التي  الفريو�سات  مواجهه  على  النقال 
عرب الهواتف الذكية نتيجة لال�ستخدام املتزايد 
الإنرتنت  وت�سفح  الإل��ك��رتوين  الربيد  لر�سائل 
الهجمات  ارتفعت  وق��د  املحمولة  الهواتف  على 
هذا  وقتنا  واىل   2006 من  ابتداء  الفريو�سية 
اجلدير  ال��ع��امل.  م�ستوى  على   83% بن�سبة 
20 عامًا  املتنقلة  خالل  الفريو�سات  اأن  بالذكر 
 300 من  اأك��رث  ت�ستهدف  الكمبيوتر  اأجهزة  يف 
ال���ف مثل   400 ه��ات��ف حم��م��ول ول��ك��ن ح���وايل 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  ت�ستهدف  التهديدات  ه��ذه 
الهواتف  بوا�سطة  اخلبيثة  الفريو�سات  وتنتقل 
املحمولة عرب البلوتوث وخا�سة فريو�سات �سل�سلة 

�سيمبيان.   
اأدوات ارتكاب اجلرائم االإلكرتونية

)كلوغرز(  ت�سكل  واملتخ�س�سني  للخرباء  وفقًا 
الكمبيوتر  اأجهزة  م�ستخدمي  على  خطر  اأك��رب 

ت�ستخدم  اأخ��رى  اأداة  اأي  من  اأك��رث  ال�سخ�سية 
ke -  ررتكاب اجلرائم الإلكرتونية، وتعرف با «
اأجهزة  اأو  �سغرية  ب��رام��ج  وه��ي   ”loggers
املفاتيح  لوحة  على  �سغطة  كل  مراقبة   ميكنها 
ذلك  يف  مبا  معني،  كمبيوتر  على  الكتابة  اأثناء 
احل���ذف.  ك��ت��اب��ة  واإع�����ادة  املطبعية،   الأخ���ط���اء 
لربيدك  ال��دخ��ول  ت�سجيلك  مراقبة  وميكنها   
اللكرتوين وحتركاتك على �سفحات الويب ويتم 
كربامج    ”keyloggers  “ لربامج  الرتويج 
اأبنائهم  مبراقبة  ل��الآب��اء  ال�سماح  مثل  حميدة 
ميكن  حيث  مكان  اأي  من  الإنرتنت   �سبكة  على 
ل��الأب يف دول��ة م��ا اأن ي��راق��ب حت��رك��ات ابنة يف 
الويب ويف كل ما ي�ستخدمه من برامج الكمبيوتر 

وهو يف دولة اأخرى .
على  للتج�س�ص  الربجميات  ه��ذه  ت�ستخدم  كما   
الآخرين كعمل اأجرامي غري حميد فرتاقب كلمات 
وتر�سلها  واحل�سا�سة  ال�سخ�سية  والبيانات  ال�سر 
للقرا�سنة  وتت�سل مبلفات تعريف الرتباط على 
للغاية  متطورة  كيلوغر  اأ�سبحت  وقد  جهازك. 
متت  التي  اللكرتونية  املواقع  تتبع  ميكنها  حيث 
�سغطات  وت�سجيل  امل�ستخدم  قبل  من  زيارتها 
املفاتيح فقط للمواقع التي زرتها وخا�سة الهامة 
منها والتي ت�سهل على جمرمي النرتنت الدخول 
للمواقع امل�سرفية عرب  على احل�سابات اخلا�سة 

الإنرتنت. 
ال�صالح املف�صل للمحتالني

�سعبية  اأداة  كيلوغرز  اأ�سبحت  فقد  ول��ذل��ك، 
اجلرائم  معظم  و  الل�سو�ص  ه��واة  ب��ني  تنت�سر 
الربامج  وه��ذه   ، ت�ستخدمها  املالية  احلا�سوبية 
هي الأداة الأكرث �سمول وموثوقية لتتبع املعلومات 
الإلكرتونية ففي عام 2001 اأكت�سف وجود 275 
كيلوغرز مثبتًا يف �سركة واحدة ويف عام 2005 
اأمنية  �سركة  و�سجلت  لنحو6200  عددها  و�سل 
اأخرى اأكرث من 500 % زيادة بني يناير 2003 
ويوليو 2006. وقد مثلت �سرقة الهوية يف جميع 
اجلرائم  اأ�سرع  من  واح��دة  املختلفة  مظاهرها 
keylo - ب��رام��ج  با�ستخدام  العامل  يف   ���وًا 

الأحيان  من  كثري  يف  ط���روادة  وب��رام��ج    ging
لتقرير  ووفقا  للمحتالني.  املف�سل  ال�سالح  ت�سكل 
الوكالة الدولية للطاقة وجلنة التجارة الحتادية 

ع�سر  م��ن  يقرب  م��ا  اكت�سفت  التي  الأمريكية 
مليون اأمريكي كانوا �سحايا �سرقة الهوية خالل 
عام 2003 ،فاإن اخل�سائر الناجمة عن هجمات 
دولر  مليار   50 م��ن  تقرتب    keylogging
و2006.      2005 يف  ال�سعف  لنحو   وتفاقمت 
ويف عام 2007 وجدت keylogging طريقها 
نحو املئات من اأجهزة الكمبيوتر التابعة لأ�سحاب 
عن  وينتج  ال�سويدي  نورديا  بنك  يف  احل�سابات 
ذلك �سرقة بلغت مليون دولر كما ا�ستهدفت يف 
نف�ص العام مدخرات التقاعد الأمريكي واخلطة 
قام  حيث  الحت��ادي��ني   للموظفني  ال�ستثمارية 
مربجمون با�ستخدام  كيلوغر لخرتاق ح�سابني 
 35 مبعدل  اختال�سهما   و  ع�سرة  ك��ل  ب��ني  م��ن 
90الف  �سرقة  متت    2005 ويف  تقريبا.  األ��ف��ًا 
دولر لرجل اأعمال من ولية فلوريدا بعد هجمة 
اإىل  لقرا�سنة  جمهولني قاموا بتحويل احل�ساب 
الكمبيوتر  اأن جهاز  التحقيقات  اأظهرت  و  لتفيا 
ل�سم  ال�سغطات  �سجل  خبيث  بربنامج  اأ�سيب 
املحكمة  حت��ك��م  ومل  امل����رور  وك��ل��م��ة  امل�ستخدم 
 . بالإهمال  اأي��اه  متهمة  الأع��م��ال  رج��ل   ل�سالح 
keylo - بربنامج الأج��ه��زة  اأ���س��اب��ه   ميمي��ك��ن 
gers بوا�سطة جهاز م�ساب بفريو�سات ح�سان 
ا�ستخدام جار احلماية  وللحماية ميكن  طروادة 

ومكافح الفريو�سات .

الرعب املخفي.. و ال�صكوك امل�صتدامة  
ب��رجم��ي��ات   Rootkits اخل��ف��ي��ة  اجل������ذور 
خمتفية  فيها  بال�سري  ل��ل��دي��دان  ت�سمح  خبيثة 
اأع��ني  ع��ن  املت�سللني  تخفي  اأن  وميكنها  مت��ام��ًا 
امل�����س��ت��خ��دم��ني وامل���ربجم���ني وه���ي ل ت��ظ��ه��ر يف 
اجل��اري��ة  العمليات  يف  ول  اك�����س��ب��ل��ورر  وي��ن��دوز 
على  )بال�سغط  امل��ه��ام  اإدارة  تعر�سها   ال��ت��ي 
ب��رام��ج  م��ن  وال��ع��دي��د   )alt+ctrl+delete
مكافحة الفريو�سات ل ميكنها العثور على اجلذور 
 اخلفية وهذه تعترب م�سكلة خطرية بحد ذاتها . 
يتمكن  خ��ا���ص  ب��رن��ام��ج  ه��ي  اخلفية  واجل����ذور   
)مثل  الت�سغيل  نظام  عمق  يف  نف�سه  دف��ن  م��ن 
ملفات  يف  والتغلغل  وي���ن���دوز(  م��اي��ك��رو���س��وف��ت 
للغاية  اكت�سافها �سعب  الت�سغيل ونظامها ويعترب 
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وتن�سي  الت�سجيل  ومفاتيح  وعملياتها   ملفاتها 
احل��ف��اظ  اإىل  ت��ه��دف  اأو جم��ل��دًا  دل��ي��اًل خم��ف��ي��ًا 
عليها  ال�سهل  ال��ع��ث��ور  ف��ك��رة  م��ن  ل��ل��خ��روج  عليه 
الأم���ان.  وب��رام��ج  امل�ستخدم  الت�سغيل  ن��ظ��ام   يف 
يف  للمهاجمني  الطريق  متهد  اخلفية  اجل��ذور  اإن 
زرع برامج التج�س�ص وبرجميات كلوغر التي ميكنها 
امل�ستخدمني  اأجهزة  من  ح�سا�سة  معلومات  �سرقة 
من  املعلومات  جمرمي  اخلفية  اجل��ذور  ومتكن   ..
واأي�سا  ب��ل  فح�سب  ه��ذا  ولي�ص  بعد  ع��ن  املراقبة 
الت�سجيل والتعديل و�سرقة ونقل املعلومات وتعطيل 
جدار احلماية والتهرب من تثبيت برامج احلماية 
مهما حاولت تثبيتها.. وتكمن امل�سكلة يف اأن اجلذور 
م�ساب  ح��ا���س��وب  م��ن  تنتقل  اأن  مي��ك��ن  اخل��ف��ي��ة 
والت�سال..  العدوى  طريق  عن  �سليم  حلا�سوب 
ال�ساغل  ال�سغل  مت��ث��ل  ب��ات��ت  اخل��ف��ي��ة  واجل����ذور 
والتحذير الدائم للخرباء يف جمال اأمن املعلومات 
خا�سة مع منوها مبعدلت خميفة و�سعوبة العثور 
مدى  على  اخلفية  اجل���ذور  من��ت  ولقد   .. عليها 
ال�سنوات اخلم�ص املا�سية من 27 مكون جذر خفي 
يف  معد  اأمني  لتقرير  ووفقًا   .. ج��ذر   2400 اإىل 
للن�ساط  زيادة  اأمنية  �سركة  �سجلت   2007 اأبريل 
 62% مبعدل   2006 للعام  اخلفية  اجل��ذور  يف 
 2007 يف   40% بواقع  ال��زي��ادة   توقع  و  �سنويا 
الزيادة  وتوقعت  م�ستخدم  األ��ف   291 م�ستهدفه 
 مبعدلت متوالية هند�سية خالل الأعوام القادمة .  

ــر الــعــنــاويــن )الــ�ــصــيــد االحــتــيــايل  ــزوي ت
ال�صهل( 

 “  fraudulent  « الحتيايل  الت�سيد  ي�ستخدم   
اإىل  امل�ستخدم  جلذب  الإلكرتوين  الربيد  ر�سائل 
حماولة  “ يف  هاكر  “ وموقع  وهمية  وي��ب  مواقع 
كلمات  مثل  �سخ�سية  معلومات  على  للح�سول 
مرور ح�ساب،او معلومات حول اأ�سدقائك وحماولة 
اأن  يتطلب  ل  العناوين  تزوير  اإن   .. بهم  الت�سال 
اأن  اأو  اإلكرتوين  بريد  ر�سالة  على  امل�ستخدم  ينقر 
لديه نظام ت�سغيل يف و�سعية اخلطر اأو م�ستهدف 
واإمنا  كلوغر..  اأو  ط��روادة  ح�سان  فريو�سات  من 
با�سم  العناوين  بتزوير  يو�سف  ما  هناك  غالبًا 
توجيه  اإعادة  خالل   اإغراء” من  دون  “الت�سيد 
على  موقع  اإىل   Pharmers عرب   امل�ستخدمني 
للعبث  للموقع  املنتحل  قبل  م��ن  الن��رتن��ت  �سبكة 
نظام  اأو  امل�ست�سيفة  ال�سركة  امل�سيفني  مبلفات 
طلبات  يتلقي  ب��ح��ي��ث   )DNS( امل��ج��ال  ا���س��م 
الوهمي  العنوان  اإرج��اع  و  املواقع  لعناوين  معينة 
اإىل  العودة  ثم  الالحقة  الت�سالت  توجيه  ويتم 
املعلومات  على  ليح�سل  اأخرى  مرة  املزيف  املوقع 
املرجتعة من النظام و هذا يعني اأن امل�ستخدمني ل 
يدركون باأنه يتم التحكم يف املوقع حيث يتم اإدخال 

املعلومات ال�سرية من قبل قرا�سنة.
وهناك اأنواع اأخرى من الهجمات التي تعتمد على 
طروادة،  اأح�سنة  على   تنطوي  و  العناوين  تزوير 

والديدان اأو غريها من التكنولوجيات التي تهاجم 
توجيه  اإع���ادة  وبالتايل  املت�سفح  عنوان  �سريط 
امل�ستخدم اإىل موقع احتيايل عندما يقوم امل�ستخدم 
ال�سليم”.  “العنوان  ال�سرعي  ع��ن��وان��ه   بكتابة 
ففي فرباير 2007 حدث الهجوم الذي ا�ستهدف 
يقل  ل  مبا  الإنرتنت  عرب  العمالء  عناوين  تزوير 
عن 50 موؤ�س�سة مالية يف الوليات املتحدة واأوروبا 
يقل  ل  ما  واإ�سابة  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  ومنطقة 
عن 1000 جهاز يوميا وا�ستمرت حوادث التزوير 
اجلهد  مدى  الهجمات  تلك  اأظهرت  و  اأي��ام  لعدة 
الذي عمل عليه  قرا�سنة الكمبيوتر والذين قاموا 
مالية  موؤ�س�سة  لكل  منف�سلة  وهمية  مواقع  باإن�ساء 
احل�سول  بهدف  امل�ستخدمني  وت�سليل  م�ستهدفة 
املزيد  ومعرفة  حل�ساباتهم  ال�سرية  الأرق��ام  على 
عنهم..  ثم الدخول للمواقع احلقيقية لال�ستيالء 
نوع  اكت�ساف  مت   2007 يف  اأي�سًا  الأم���وال..  على 
تزوير  ميكن  حيث  ال��ع��ن��اوي��ن  ت��زوي��ر  م��ن  ج��دي��د 
pharming a cybe - بوا�سطة  للعناوين 

ال�سيطرة  م��ن  يتمكن  برنامج  وه��و   attacker
عن  للم�ستخدم  الرئي�سي  التوجيه  ج��ه��از  على 
جهاز  على  امل��وج��ودة  امل���رور  كلمة  تغيري  ط��ري��ق 
منفذ  ت��ك��ون  وب��ال��ت��ايل  لها  الف��رتا���س��ي  التوجيه 
ال�سر مك�سوفان  ويف حالة خطر. كلمة  و   الدخول 

وميكن تفادي الوقوع يف م�سيدة املواقع املزورة عن 
ي�ستعر�ص  والذي   )PhC( فلرت  ا�ستخدام  طريق 
التي  امل��واق��ع  وخا�سة  املوقع  �سهادة  ودق��ة  �سحة 
تطلب كلمات املرور .. وحديثًا فاإن نظام الت�سغيل 
الأمان  �سهادة  ا�ستعرا�ص  نظام  ي�ستخدم  ويندوز 
يف  ت�سليل  وج��ود  ح��ال  يف  حتذير  وي��ق��دم  للموقع 

برتوكول املوقع. 
جدار احلماية للحفاظ على موارد 

ال�صبكة 
 جدار احلماية هو اأداة اأو برنامج ي�سمح اأو يرف�ص 
الكمبيوتر  �سبكة  خ��الل  م��ن  ال����واردة  ال��ب��ي��ان��ات 
الت�سغيل بهدف حماية موارد  املنزلية وعرب نظام 
امل�ستخدمني  م��ن  بامل�ستخدم  اخلا�سة  ال�سبكة 
تعمل  فمثال  الأخ����رى  ال�سبكات  على  الآخ��ري��ن 
حماية  ج��دار  تثبيت  على  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
البيانات  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  ال��دخ��الء  ملنع  ن���اري 
جتعلهم  التي  امل��وارد  على  ال�سيطرة  اأو  اخلا�سة 
وخا�سة  للبيانات  الكلية  ال�سيطرة  على  قادرين 
يجل�ص  بب�ساطة  والربنامج  التهديدات..   مواجهه 
لت�سفية  والإنرتنت  الكمبيوتر  وظائف  بني  و�سيط 
وال�����س��ادرة... كذلك مينع  ال���واردة  امل��رور  حركة 
وخا�سة  الإم��ك��ان  ق��در  اخلبيثة  ال��ربام��ج  و���س��ول 
الن��رتن��ت  ع��رب  ت��ك��ون  وال��ت��ي  التج�س�ص  ب��رام��ج 
...ويعمل جدار احلماية وفقا ملجموعة من القواعد 
من  خمتلفة  اأنواع  واإن�ساء  امل�ستخدم  و�سعها  التي 
البيانات  تبادل  لعملية  ت�سمح  التي  امل��رور  حركة 
 firewall بامل�ساركة « و م�سطلح »اجلدار الناري«
“ ن�ساأ بالطبع من فكرة مكافحة احلرائق حيث اأن 

ملنع  اأن�سئت  التي  احلواجز  هي  النارية  اجل��دران 
انت�سار احلريق. 

يتمكن جدار احلماية من حماية عنا�سر الكمبيوتر 
 Love Bug،( م��ث��ل  ال���دي���دان  ه��ج��م��ات  م���ن 
وميكنه   )MyDoom، Slammer، Sasser
لقيا�ص  الفريو�سات  مكافحة  برامج  دعم  ب�سهولة 
احلديثة  احلماية  وج���دران  اخل��ط��ورة..  درج���ات 
ميكنها  فمثال  احلماية  م��ن  امل��زي��د  عمل  ميكنها 
ت�سفية حركة املرور على اأ�سا�ص ال�سفات الكثرية 
IP وم�سدرها ومرفاأ امل�سدر،  مثل حزمة عنوان 
الوجهة  ونوع خدمة   ،IP اأو منفذ  الوجهة  وعنوان 
مثل WWW اأو FTP. وميكنها الت�سنيف على 
ne TTL ووظيفة  -  أأ�سا�ص الربوتوكولت وقيم
block من ا�سم املن�سئ “املجال” ومن امل�سدر، 

و�سمات اأخرى كثرية.  
الثغرات االأمنية .. والثالثاء االأ�صود

با�ستمرار يف جميع  الأمنية  الثغرات  اكت�ساف  يتم 
اأنواع الربجميات ول�سد الثقوب فاإن �سركات نظم 
لدعم  حتديث  ح��زم  تطلق  وي��ن��دوز  مثل  الت�سغيل 
نظام الت�سغيل و�سد الثغرات وت�سمى »اإ�سالحات « اأو 
بب�ساطة جمرد »حتديثات الأمان « لتقدمي حل فوري 
 و�سريع لإ�سالح و / اأو تعزيز برنامج نظام الت�سغيل. 
وغالبًا ما تظهر العيوب يف برجميات مايكرو�سوفت 
ال�ستغالل  حت��ت  ووقوعها  �سعبية  الأك���رث  كونها 
اأن  يعني  ل  وه��ذا  الثغرات  من  العديد  تظهر  لذا 
ذات  تطبيقات  فهناك  الوحيدة  هي  ميكرو�سوفت 
فايرفوك�ص،  مثل  اأمنية  ثغرات  فيها  وتتوفر  �سهرة 
كويك تامي، ريل، برنامج اأدوبي ريدر، م�سغل اأدوبي 

فال�ص، تطبيقات جافا .
العام  منذ  مايكرو�سوفت  يف  الت�سحيح  وب���داأ 
2003وا�ستخدمت يوم الثالثاء الثاين من كل �سهر 
 )  Patch Tuesday الثغرة   بثالثاء  )ويعرف 
والتطبيقات  والت�سليحات  احللول  اأحدث  لإطالق 
امل�ساعدة لنظام الت�سغيل Windows مع برامج 
املكتب  اأدوات  اإك�سبلورر،  اإنرتنت  مثل  �سلة  ذات 
وتنزل  بالير  ميديا    ويندوز   ،)  Office suite(
ميكرو�سوفت التحديثات على موقعها .. لذا ي�ستغل 
مربجمي الربامج اخلبيثة يوم الأربعاء الثاين من 
ا�ستغالل  بدء  و  ويندوز  حتديثات  ملعرفة  �سهر  كل 
على  ق���ادرون  القرا�سنة  ال�سعف.وبع�ص  نقطة 
القيام بذلك عن طريق الهند�سة العك�سية للك�سف 

عن نقاط ال�سعف الربجمي مليكرو�سوفت.
الثالثاء  فكرة  عن  ميكرو�سوفت  تخلت  فقد  ولذا 
aut - « اآلية  اأداة  و�سممت  �سهر  كل  من   للثاين 

mated tool” للنظر يف الت�سحيحات الالزمة 
امل�ستخدمني  م��ن  البالغات  وتلقي  النظام  على 
من  الأداة  تتمكن  دقائق  ب�سع  وخ��الل  العاديني 
تلقي ال�سكاوي املر�سلة وو�سع احللول والإ�سالحات 

مبا�سرة عرب النرتنت. 
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اكت�صاف ورم حميد ميكنه
 توقيف ال�صيخوخة 

اك���ت�������س���ف ال���ع���ل���م���اء 
 Kiel ج���ام���ع���ة  م����ن 
اأن    University
 hydra ورم   �سليلة 
ت�ساعد  ق���د   polyp
ع��ل��ى اإن��ت��اج ع��الج��ات 
م���ت���ق���دم���ة ل��ت��ج��دي��د 
ال��ب�����س��رة ح��ي��ث ي��ق��وم 
ب��ال��ت��ك��اث��ر ب��وا���س��ط��ة 
ال���س��ت��ن�����س��اخ ول��ي�����ص 
الورم  التزاوج ويحتوي 
وراثيا   املعدل  احلميد 
خ��الي��ا  ع��ل��ى   polyp
على  ق�����ادرة  ج��ذع��ي��ه 
وقد  امل�ستمر.  النت�سار 
اكت�سف العلماء اأن هذا 
ميكنه  احلميد  ال���ورم 
ت��وق��ي��ف ال�����س��ي��خ��وخ��ة 

 FoxO بجني   واملعروف  امل�سبب  اجلني  على  بالتاأثري 
فجميع احليوانات والب�سر لهم هذا اجلني الذي يلعب 
ن�ساط  وتقليل  اجلذعية  اخل��الي��ا  �سيخوخة  يف  دورًا 
مثار  البحث  ويظل هذا  العمر،  التقدم يف  الإن�سان مع 

جدل فال�سيخوخة �سنة اهلل يف خلقة .  

متكن معهد بحوث )ETRI(  يف كوريا 
ال�ست�سعار  رقاقة  ابتكار  اجلنوبية من 
 ”bio-sensor array  “ احل��ي��وي 
من  ال��ع��ادي  امل�ستخدم  مُت��ك��ن  وال��ت��ي 
ال�سموم  اأو  الأم���را����ص  م��ن  التحقق 
و�سيتم  مبكرة.  مرحلة  يف  الغذائية 
خالل  جتاريًا  التكنولوجيا  هذه  و�سع 
ع��ام��ني ومي��ك��ن ل��ه��ذه ال��رق��اق��ة كذلك 
غ�سون  يف  ب�سهولة  ال�سرطان  فح�ص 
30 ثانية من خالل و�سع قطرة واحدة 

من الدم لتحليل البالزما و يتم ف�سل 
خاليا الدم من بالزما الدم با�ستخدام 
فا�سل الطرد املركزي، و�سيتم ت�سويق 

واملطاعم  ال�سحي  احلجر  يف  املنتج 
ل�سهولة  ال��ع��ام��ة  والأم���اك���ن  وامل��ن��ازل 

ا�ستخدام اجلهاز . 

ابتكار للتحقق من وجود خاليا �صرطانية خالل 30ثانية 

روبوت نووي جديد للعمل
 يف املناطق امل�صعة

ذوات  من  ياباين  روب��وت  عن  اأ�سابيع  قبل  ُك�سف 
وموؤخرًا  امل�سعة  املناطق  يف  للعمل  م�سمم  الأرب��ع 
الثقيلة  لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  ك�سفت  حيث 
موؤخرًا عن روبوت ال�سيانة والذي  مبعدات خا�سة 
الثقيلة  امل��ع��دات  وحمل  ال�سيانة  اأع��م��ال  بتنفيذ 
العينات من خالل ذراعني واللذين ميكناه  وجمع 
والطرق  القطع  مبهام  والقيام  15كجم  رفع  من 
والتثقيب وغريها مبنتهي احلرفية ويزن الروبوت 
130×70×125�سم  الأب��ع��اد  وي��اأخ��ذ  440كجم 
2 كم / �ساعة وي�سل  ويتحرك ب�سرعة ت�سل اإىل 
�ساعتني  مل��دة  العمل  وميكنه  ال��وع��رة  للمناطق 

متوا�سلتني.
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بناء اأدق نظام حماكاة
 بني الدماغ واحلا�صوب

خطط الإيفاد بعثات 
جتارية اإىل القمر

 Golden ت��دع��ى  ���س��رك��ة ج��دي��دة  اأع��ل��ن��ت 
ال�ستك�ساف  ب��ع��ث��ات  اإي���ف���اد  ع��ن   Spike
الع�سر  غ�����س��ون  يف  ال��ق��م��ر  اإىل  ال��ت��ج��اري 
الواحدة   التذكرة  ب�سعر   ، القادمة  ال�سنوات 
بعد  ذل��ك  ج��اء  اأمريكي.  دولر  مليون   750
الأمريكي  الوطني  ال�سحافة  نادي  احتفال 
قبل   Apollo 17 الف�ساء  رح��ل��ة  ب��ذك��رى 
وكالة  مع  حاليا  تعمل  وال�سركة  عام  اأربعني 
نا�سا يف بناء مركبة الف�ساء lunar  و�ستبداأ 
ال�سركة عملها مبوؤمتر دويل يف مطلع 2013 

ل�سرح خطتها يف اإطالق البعثات .

جامعة  يف  باحثون  ق��ام 
ب��ب��ن��اء   Waterloo
نظام حماكاة يعد الأدق 
واحلا�سوب  الدماغ  بني 
البناء  و�سمل  الآن  حتى 
خلية  مليون   2.5 رب��ط 

)ي�سل  بالدماغ  ع�سبية 
ع�����دد اخل����الي����ا ال��ع�����س��ب��ي��ة 
مع  ع�سبية(  خلية  100مليار 
يعرف  م��وح��دة  �سبكة  موؤ�سر 
 ”SPAUN  “ مب�����س��ط��ل��ح  
املدخالت  معاجلة  على  ق��ادر 
الإج��اب��ات  ر�سد  و  الب�سرية 
ذراع  با�ستخدام  احل�سابية 
ا�ستجابات  لتحرير  روب����وت 
امل����خ ال��ف��ع��ل��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام 
 reverse« العك�سية  الهند�سة 
وي�ستخدم   » engineering
احل���ا����س���وب خ���الي���ا ف��ول��ت��ي��ة 
و�سع  ي��ت��م  فمثال  ل��ل��م��ح��اك��اة 

ال�����رم�����وز احل�������س���اب���ي���ة م��ن 
ذراع  وتقوم  للدماغ  احلا�سوب 
الروبوت بكتابة نتائج الرتميز 
ال�سكل  يف  ك��م��ا  ك��م��خ��رج��ات 

التايل:   
وي��ع��ت��رب ال��ب��اح��ث��ون اأن��ه��م ما 
يف  الطريق  بداية  يف  ي��زال��ون 
املخ  مع  الكاملة  املحاكاة  خلق 

الب�سري.

الطاقة الكهربائية الهجينة
تقنية لتحويل الطاقة امليكانيكية اإىل طاقة كيميائية

للتكنولوجيا  جورجيا  معهد  يف  باحثون 
يف  ك��ف��اءة  اأك���رث  ملنهج  تو�سلوا  اأن��ه��م 
ا�ستغالل الطاقة من خالل خلية القوة 
الطاقة  بتحويل  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ذات��ي��ة 
اإىل  مبا�سرة   “ “احلركية  امليكانيكية 
حتى  الطاقة  تختزن  كيميائية   طاقة 
يتم حتريرها لتيار كهربائي من خالل 
خلق خلية مولد تخزين واإلغاء الأنظمة 

الو�سيطة مثل البطاريات واملولدات.
 Zhong ويقول اأ�ستاذ الهند�سة باملعهد 
قدرة  متتلك  اخللية  اإن   Lin Wang
كفاءة  م��ن  اأ���س��ع��اف  خم�سة  لتخزين 

حت�����وي�����ل ال����ط����اق����ة 
طاقة  اإىل  امليكانيكية 
بالطريقة  كيميائية 
وتتكون   . التقليدية 
اخل��ل��ي��ة م��ن ال��ك��اث��ود 
والكوبالت  الليثيوم 
 )L i C o O 2 (
وثاين  الأن���ود  اأك�سيد 
التيتانيوم  اأك�����س��ي��د 

مف�سولة  النانوية  والأن��اب��ي��ب   TiO2
على  ويعول   .  PVDF فيلم  بوا�سطة  
هذا البتكار العديد من ال�ستخدامات 

الع�سكرية  الأبحاث  لوكالة  الع�سكرية 
  .DARPA
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والأداء  التدريب  م�ستوى  تطور  يف  هام  ب�سكل  واملعلومات  الت�سالت  تقنيات  يف  العلمي  التقدم  �ساهم 
الريا�سي  املتفرج  خربة  و�سناعة  الريا�سية  ال�ساحات  ت�سميم  وحتى  الريا�سي  للتحكيم  بالإ�سافة  الريا�سي 
ويهدف امل�سنعون الريا�سيون لإيجاد ميزة تناف�سية يف منتجاتهم الريا�سية لذا تلجئون لالبتكارات العلمية 
املتقدمة مثل الألياف ال�سناعية واجلرافيت التي �ستدخل يف جمالت الريا�سة .. �سنتطرق يف هذا املقال اىل 

اأهم ع�سر تقنيات ت�ساعد الريا�سيني 

ترمومرت الكب�صولة... احلو�صبة اله�صمية

الكب�سولة  حجم  هو  واحد  اإن�ص  من  اأقل 
ترمومرت  عن  عبارة  هي  والتي  اللكرتونية 
الأ�سا�سية  اجل�سم  حرارة  درجة  لنقل  ل�سلكي 
 .. الفم  طريق  عن  بلعها  ويتم  الكمبيوتر  جلهاز 
Inges - “ مفهوم حتت  التقنية  هذه   تتندرج 

اله�سمية  احلو�سبة   ”ible Computers
يعد  والذي  احلراري  الإنهاك  لقيا�ص  وتهدف 
الريا�سيني  عند  للوفاة  الثاين  الرئي�سي  ال�سبب 
والتي يغفل عنها الريا�سيون واملدربون على حدا 
احلرارة  بدرجات  تر�سل  فالكب�سولة  لذا  �سوا 
التدريب  مدة  لتحديد  دقيقة  لتدون كمالحظات 

اليومية .
و�سعت الكب�سولة  يف البداية من قبل وكالة نا�سا 
الف�ساء  رواد  ملراقبة  هوبكنز  جونز  وجامعة 
من  م�سنوع  ا�ست�سعار  جهاز  على  حتتوي  فهي 
الكوارتز وبطارية �سغرية ملفوفة يف  الكري�ستال 
ال�سيلكون وعند بلعها تقوم الكب�سولة بنقل بيانات 
مثبت  ا�ستقبال  جلهاز  الباطنية  احلرارة  درجة 

ريا�سة  يف  الكب�سولة  وت�ستخدم  احلا�سوب  على 
امليادين مثل �سباق العدو وال�سيارات وكرة القدم 

والهوكي وركوب الدراجات.
”»smart clothing املالب�س الذكية

على  تعمل  ارتداوؤها  ميكن  الكرتونية  مالب�ص 
اجل�سم  وحرارة  والتنف�ص  القلب  دقات  مراقبة 
احليوية  احلالة  لتعقب  املعلومات  ونقل  وجمع 
للمتدرب الريا�سي وتعرف هذه املالب�ص باملالب�ص 
الذكية »smart clothing « وت�ستخدم كذلك 
و�سنعت  امل�ست�سفيات.  يف  املر�سى  حالة  ملراقبة 
هذه املالب�ص من األياف �سناعية تقاوم الرطوبة 
و  واملياه  للميكروبات  وم�سادة  اجلفاف  و�سريعة 
لحتوائها  ذكية  مالب�ص  وهي   ، والعرق  الرياح 
�سبكة  ت�سمن  جمهرية  ا�ست�سعار  اأجهزة  على 
ودرجة  القلب  �سربات  معدل  ملراقبة  ل�سلكية 
فهي  ذلك  من  واأكرث  الريا�سيني  ج�سم  حرارة 
املالب�ص  هذه  وت�ستخدم  والعرق  املاء  مقاومة 

وامل�ست�سفيات  الع�سكرية  واحلياة  الريا�سة  يف 
لأخذ القيا�سات يف الوقت احلقيقي وتعرف هذه 

القيا�سات بالقيا�سات احليوية .    

املالب�س امل�صتوحاة من الطبيعة 
وي�ساعد  الريا�سة  دعم  يف  العلم  ي�ساهم 
الريا�سيني على حتقيق اأرقام قيا�سية يف كل لعبة 
ريا�سية ويتجه العلماء يف خمتلف التخ�س�سات 
 ”biomimicry “ الطبيعة  ومماثلة  لدرا�سة 
امل�ستوحاة  الأقم�سة  �سناعة  يف  منها  لال�ستلهام 
اأقدام  اأو  القر�ص  �سمك  حرا�سف  اأو  اجللد  من 
يف  البتكارات  من  العديد  قدمت  لذا  ال�سحايل 
 2008 لعام   ال�سيفية  الوملبية  الألعاب  دورة 
التي تعتمد على  البيولوجيا اللكرتونية...وكمثال 
لذلك فقد طور العلماء مادة ل�سقة ت�ساعد على 
ميكن  وقوتها  الع�سالت  ن�ساط  وزيادة  احلركة 

و�سعها على الأحذية الريا�سية .
م�صطنعة الع�صالت النانوية

 طور باحثون يف جامعة تك�سا�ص مبعهد تكنولوجيا 

اإعداد م: خالد القائفي 
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وهي  الع�سالت”  ب�”م�سطنعة  ي�سمى  ما  النانو 
منها  الع�سلي  العقد  ميثل  كربونية  نانو  اأنابيب 
وعقد  الواحدة  للثانية  املائة  يف  الفًا   30 نحو 
للثانية  فقط   %20 بنحو  الب�سرية  الع�سالت 
يف  العمل  ال�سناعية  للع�سلة  وميكن  الواحدة 
درجات حرارة عالية مما يجعلها مالئمة لأذرع 
مظهرها  فاإن  وكذلك  اجلو  �سالح  يف  احلركة 
دائم التغري لتنا�سب التخفي للطائرات احلربية  
 smart« الذكي  اجللد  مفهوم  �سمن  وتندرج 
skin « والذي �سيكون مبقدوره تغيري مظهره يف 

حالت اخلطر. 

ديناميكية املوائع .. لتحليل االحتكاك 
اجللدي 

ت�ستخدم AQUALAB ما�سحًا حمو�سب ملئات 
الحتكاك  نقطة مناطق  لتحديد  الريا�سيني  من 
مالب�ص  مع  تتنا�سب  والتي  الريا�سي  ج�سم  يف 
مناطق  خف�ص  على  القدرة  لها  والتي  ال�سباحة 
الحتكاك الن�سيجية. وتعترب  ديناميات ال�سوائل 
املاء  حركة  على  تركز  التي  الفيزياء  فروع  اأحد 
والهواء اأو الغازات وتاأثري الكائنات التي تتحرك 
من خالل ال�سوائل... وقد ظهرت علوم ديناميات 
 Computational« احل�سابية  ال�سوائل 
 1950 “ عام   )fluid dynamics )CFD
عندما كانت ت�ستخدم اأجهزة الكمبيوتر العمالقة 
املتحركة  الأج�سام  ومناذج  البيانات  لتحليل 
واخلوذ  والدراجات  وال�سيارات  الب�سر  ومنها 
خالل   من  الأ�سخا�ص.   اأو  للريا�سيني  واملايوه 
تقوم   3-D الأبعاد  ثالثية  ما�سحات  ا�ستخدام 
الكمبيوتر  لأجهزة  البيانات  ونقل  مب�سح اجل�سم 
والتي تتوفر فيها برجميات ديناميكية تعتمد على 

الت�سوير وامل�سح لتحليل الحتكاك اجللدي. 
تكنولوجيا االأعالم املرئي الريا�صية 

الريا�سية  املرئية  الأعالم  تكنولوجيا  تعتمد 

الت�سوير  كامريات  وتوزيع  امللعب  ت�سميم  على 
املثال  �سبيل  على  ومنها  الال�سلكية  الرقمية 
نقل  على  تعمل  والتي  التلفزيونية   ESPN

املباريات بوا�سطة الكابل على مدار ال�ساعة. 
الر�صد واملراقبة التقنية يف عامل 

الريا�صة 

اأ�سبحت عملية نقل بيانات نتائج املباريات اأكرث 
املعلومات  تقنيات  تطور  بف�سل  وفورية  �سرعة 
وا�ستخدام  النرتنت  عرب  املبا�سر  النقل  ومنها 
العري�ص..  النطاق  و�سبكات  بعد  الكامريات عن 
اأف�سل الأمثلة على عملية الر�سد واملراقبة  ومن 
 ”94Fifty“ نظام  الريا�سة  عامل  يف  التقنية 
يف  املعلومات  من  قطعة  الف   6 يلتقط  الذي 
مت�سمنًا  يكون  اأن  اإىل  ويهدف  الواحدة   الثانية 
ج�سمًا متحركًا مثل كرة ال�سلة اأو وكرة القدم اأو 
الهوكي ويقوم بالتقاط احلركة وحتليلها يف ثوان 

من ار�ص امللعب مبا�سرة .
Reactive Mater - )وواد ردة الفعل 

  )als
على  تعتمد  التي  الريا�سة  الألعاب  بع�ص  هناك 
يف  الريا�سيني  تعر�ص  والتي  العالية  ال�سرعة 
اأن  وبرغم   .. الإ�سابة  خلطر  الأحيان  من  كثري 
املالب�ص الواقية التقليدية ميكن اأن متت�ص جزءًا 
ومقيدة  �سخمة   تكون  اإنها  اإل  الآثار  من  كبريًا 
يف  الباحثون  طور  فقد  لذا  الريا�سيني..  حلركة 
على  ت�ساعد  نانوية  موادًا  ديالوير  ولية  جامعة 

�سنع مالب�ص واقية ميكنها اأن متت�ص العديد من 
املواد  تلك  تعمل  حيث  للج�سم  املوجه  ال�سربات 
للطاقة  الواقية  املالب�ص  مالئمة  على  الناونوية 
للغ�سل.  قابلة  جعلها  مع  اجل�سم  يف  احلركية 
“معدات  املنتجات  النوع من  ومن تطبيقات هذه 
املتزجلني “ و�سناعة اأحذية الباليه وكرات القدم 

وال�سراويل للفر�سان، واملالب�ص الواقية للجنود.  

الروبوتات الريا�صية... روبوت التزلج  
الفوائد.. من  العديد  للعلماء  الروبوتات  تقدم 
�ساعات  اأثناء  متر�ص   اأو  ت�سكي  ل  فالروبوتات 
عمل  �ساعات  عن  باأجور  تطالب  اأو  العمل 
نف�ص  لتكرار  برجمتها  وميكن  ..اإلخ  الإ�سافية 
يف  ا�ستخدامها  وي�سيع  وتكرارًا..  مرارًا  احلركة 
جمال ت�سنيع ال�سيارات وجمالت  اأخرى ومنها 
الباحثني  من  فريق  طور  حيث  الريا�سي  املجال 
نظام  اليابان  يف  كانازاوا  جامعة  من  موؤخرا 
يف  للتحقيق  التزلج  روبوت  با�ستخدام  جتريبي  
منعطفات  يف  ال�سري  عملية   على  املرتتبة  الآثار 
حت�سني  من  النظام  هذا  يتمكن  وبحيث  التزلج 
قدرات املتزجلني الب�سر بال�سري على اجلليد وقد 
�سعت جامعة طوكيو اثنني من الروبوتات لغر�ص 
�ساهمت  وهكذا  البي�سبول..  لعبة  فيزياء  درا�سة 
الروبوتات يف حت�سني مهارات الألعاب الريا�سية 

ب�سورة تقلل املخاطر والأ�سرار للب�سر.
تقنية جديدة للت�صنيع الفوري للمالب�س 

الريا�صية  
البيئة  بكلية  كورنيل  جامعة  يف  العلماء  ابتكر 
الب�سرية تقنية جديدة للت�سنيع الفوري للمالب�ص 
على  بالعتماد  العلماء   قام  حيث  الريا�سية  
علم  اأو   )kinematics( الكينماتيكا  هند�سة 
ثالثية  جم�سمات  تخلق  والتي  املجردة  احلركة 
املا�سحات  ا�ستخدم  اإىل  بالإ�سافة  الأبعاد 
ال�سوئية للج�سم بنمط 3D  خللق �سورة مكونة 
الظاهري  اجل�سم  على  نقطة  األف   300 من 
جديد  نظم  عمل  من  العلماء  متكن  وبذلك 
التي ميكن  ال�سحية  الريا�سية  املالب�ص  لت�سنيع 

اإنتاجها ح�سب الطلب وعلى الفور. 
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م�ســـــــــاريع 
وابتكــارات 
ال�سبــــــــاب

جمال ال�سريف اأحد املخرتعني اليمنيني الذين 
،وق��د  دويل  حمفل  م��ن  اأك���رث  يف  اليمن  مثلوا 
الدويل  الك�سفي  اللقاء  اليمن يف  با�سم  �سارك 
العام  يف  ال�سارقة  اإم����ارة  ا�ست�سافته  ال���ذي 
فاز  حيث  ال�سريف  جهاز  باخرتاعه  2010م  
العلمية  الخرتاعات  جمايل  يف  الأول  باملركز 
مع  �سر�سة  مناف�سة  بعد  والتكنولوجيا،  والعلوم 
العامل،  ح��ول  دول��ة   79 من  �سباب  خمرتعني 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال�سارقة  حاكم  ك��رم  وق��د 
حممد القا�سمي املخرتع ال�سريف كونه املخرتع 
يف  الأول  املركز  انتزع  ال��ذي  الوحيد  العربي 
والتكنولوجيا،  بالعلوم  املتخ�س�سة  جمموعته 

يف حني مل يتمكن اأي خمرتع عربي اآخر بالفوز 
يف اأي جمال من املجالت الثالثة الأخرى التي 
املتمثلة  امل�ساركون  املخرتعون  عليها  تناف�ص 
يف جمال الت�سالت والبيئة والأعمال النافعة 
املخرتع  التقت  تكنولوجيا  جملة   ... ال�سغرية 

ال�سريف واأجرت معه احلوار التايل:
  جائزة الرئي�س 

• مــا هــي اأهــم الخــرتاعــات �ساركت بها على 
امل�ستوى املحلي؟

- �ساركت يف م�سابقة جائزة رئي�ص  اجلمهورية 
للعام  �سنعاء  م/  التطبيقية  العلوم  جمال  يف 
خالل  من  اجل��ائ��زة..  على  وح�سلت  2008م 

تبديل  جهاز  وهي  اخرتاعات  خم�سة  تقدميي 
م�سدر  م��ن  كهربائيني  خلطني  اأوتوماتيكي 
بطريقة  املمتلكات  ح��م��اي��ة  وج��ه��از  ع��م��وم��ي 
الأ����س���واق  يف  امل���وج���ودة  ل��الأج��ه��زة  معاك�سة 
�ساعة   24 م��دار  على  وتفريق  �سحن  وج��ه��از 
احلمى  لأم��را���ص  الزئبقي  الرتمومرت  وجهاز 
املذكرة  وال�ساعة  بامل�ست�سفيات  والت�سنجات 

باهلل ح�سب الوقت الذي اأريده.
متــثــل  جــعــلــتــك  الــــتــــي  املـــعـــايـــري  • مــــاهــــي 

اجلمهورية اليمنية يف دولة الإمارات ؟  
- طبعا دولة الإم��ارات طلبت من كل دولة من 
العديد  وتقدم   دولته،  ميثل  �ساب  العامل  دول 

  املخرتع  جمال ال�شريف يدق ناقو�س اخلطر :
 مل تفهم الدولة بعد معنى كلمة »اخرتاع« ..

واملخرتعني اليمنيني مبدعني لكنهم )حمطمني( والبع�س �شار )جمنون( 

فاز باملركز الأول يف جمال الخرتاعات العلمية من بني خمرتعي 79 دولة. 
ي�شتخدم  جهاز ال�شريف يف الطب واحلرائق وكوارث ال�شيول وال�شرقات.

ب����راءة اخ����رتاع دول��ي��ة. م��اي��ني ري����ال ر���ش��وم احل�����ش��ول ع��ل��ى   �شبعة 

حاوره : �شادق �شريع
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من املخرتعني والذي يح�سل على املركز الأول 
واأق��رت  اليمنية،  اجلمهورية  ميثل  اليمن  يف 
بعد  الأول  باملركز  اخ��ت��ي��اري  التحكيم  جلنة 
خمتلف  م��ن  املخرتعني  زم��الئ��ي  م��ع  مناف�سة 
اللقاء  يف  اليمن  ومثلت  اليمنية  املحافظات 
عربية  دولة   79 �سم  والذي  بال�سارقة  الدويل 

واأجنبية. 
جهاز حماية العامل من الكوارث

يف   بــه  �ــســاركــت  الـــذي  الخــــرتاع   ا�ــســم  • مــا 
الإمارات ؟

جهاز ال�سريف للحماية من الكوارث وي�ستخدم 
يف اأربعة جمالت خمتلفة هي الطب واحلرائق 
ا�ستخدامه  وميكن  وال�سرقات  ال�سيول  وكوارث 

يف جمالت اأخرى عديدة.
اآلية عمله 

من  العامل  حماية  جهاز  عمل  اآلية  اأو  وفكرة 
جم��ال  اأو  طبيعة  بح�سب  تختلف  ال���ك���وارث 
ميكن  الطبي  امل��ج��ال  يف  فمثال  ال���س��ت��خ��دام 
مري�ص  �سخ�ص  ب�سرير  اجلهاز  ه��ذا  تو�سيل 
فيقوم  امل��ث��ال..  �سبيل  على  مر�سى  ع��دة  اأو 
اإىل  املري�ص  درجة حرارة  و�سول  عند  اجلهاز 
والت�سنجات  احلمى  ذلك  درجة خطرة مبا يف 
اأو  اأو املمر�ص املعني  يقوم بالت�سال بالطبيب 
وكذلك   . املري�ص  تدارك  فيتم  املراقبة  بغرفة 
اأو  ال��دخ��ان  وت�ساعد  احل��رائ��ق  ن�سوب  عند 
التحكم  �سبكات  يف  خماطر  اأي  ح��دوث  عند 
بال�سدود وم�سارف املياه وال�سيول والفي�سانات 
املدمرة وحماية اأجهزة ال�سراف الآيل، اإذ انه 
اأو  اعتداء  لأي  الأج��ه��زة  ه��ذه  تتعر�ص  عندما 
واملمتلكات  التجارية  املحالت  �سرق  اأو  تك�سري 
برجال  يت�سل  اجلهاز  فاإن  واخلا�سة،  العامة 
اأو اجلهات  املالك  ال�سخ�ص  اأو  مبا�سرة  الأمن 

املخت�سة اإىل اأي مكان يف العامل. 
التكلفة 

؟  اجلهاز  تكلفة  • كم 
- ع�سرين دولر فقط  ما ي�ساوي 4 اأو 5 اآلف 
اأي يخدم عدة جمالت باأقل تكلفة  ريال ميني 
التكلفة  ع��ن  الأج��ان��ب  اح��د  �ساألني  وع��ن��دم��ا  
اجلهاز  هذا  كان  لو  وقال  انده�ص  اأخربته  وملا 
من  اأك��رث  قيمته  ف��ان  عظمى  دول��ة  يف  م�سّنع 

خم�سة اآلف دولر. 
عرو�س خارجية 

اأي جهة يف دولة الأمارات  • هل طلبت منك 
العمل لديها  ؟

ادر�ص  اأن  بال�سارقة  اجلامعة  طلبت  نعم..   -
ذلك،  يعرف  والكثري  مغر  رات��ب  مقابل  فيها 
لكنني اعتذرت عن قبول هذا العر�ص ورجعت 
بجامعة  معيدًا  عملي  اأمار�ص  اليمن  بلدي  اإىل 

�سنعاء – كلية خولن. 
اخرتاعاتك؟ لإنتاج  عرو�س  تلقيت  • هل 

- نعم العديد من العرو�ص من جتار و�سركات، 
ولكن ل يتم عمل عقد لإنتاج اجلهاز مع اأي جهة 
براءة اخرتاع  اأن يح�سل املخرتع على  بعد  اإل 
 7 ح��وايل  دول��ي��ًا  ال���رباءة  ر�سوم  وتكلف  دولية 
م��الي��ني ري����ال.. كما لت��وج��د ه��ن��اك م��ب��ادرة 
م��ن ال��دول��ة  ل��دع��م ت�سجيل ب���راءة الخ���رتاع 
غياب  فاإن  وهكذا  اليمنيني  للمخرتعني  دوليًا  
للمبدعني  ال��دول��ة  قبل  من  وال��دع��م  الهتمام 
اآمال  )حتطيم(  يف  ي�سهم  ال�سباب  واملبتكرين 

وطموحات املخرتعني اليمنيني.
تطبيقات عملية 

حلماية  ال�سريف  جهاز  بتطبيق  قمت  • هل 
العامل من الكوارث ؟

�سرحًا  الرئا�سة  دار  يف  مرتني  طبقته  نعم   -
وتف�سياًل.. وطبقته يف كل املجالت اأمام جلنة 
التحكيم واأمام قيادة حمافظة �سنعاء واجلهاز 

جاهز للعمل يف اأي وقت.
م�صاريع م�صتقبلية

؟  امل�ستقبلية  م�ساريعك  هي   • ما 
للماج�ستري  العليا  درا�ستي  اأوا���س��ل  �سوف   -
اأما  بالفيزياء،   درا�ستي  جمال  يف  والدكتوراه 
ما يت�سل باأن�سطة البحث والبتكار و الخرتاع 
ومازلت  بالدنا  يف  الكهرباء  من  نعاين  فنحن 
ب��دون  ذات���ي  م��ول��د كهربائي  اأ���س��ع��ى لخ���رتاع 
بالكامل  منزيل  بت�سغيل  يقوم  احفورية  طاقة 
اخرتاع  وكذلك  ينطفي  اأن  دون  اأع��وام  ولعدة 
النا�سفة،  والعبوات  املتفجرات  لك�سف  جهاز 
وذلك ب�سبب ما ح�سل يف الآون��ة الأخ��رية زيف 
بالدنا من عمليات اإرهابية ل تتوافق مع ديننا 

الإ�سالمي .
اإهمال وتهمي�س املبدعني من الدولة

• ما املعوقات التي تواجهها كمخرتع ميني؟
جميعا  نعاين  ميني  خمرتع  كاأي  خمرتع  اأنا   -
من عدم فهم الدولة لكلمة اخرتاع .. وقد قراأت 
باخرتاع  ق��ام   اأمريكي  خم��رتع  ان  اأ�سهر  قبل 
جهاز ب�سيط جدًا  وتكمن فكرته يف اأنه  عندما 
يقرع جر�ص املنزل 3 مرات ومل يجاوب احد.. 
يقوم اجلهاز يف املرة الرابعة بالت�سال بتلفون 
املنزل.. هذا الخرتاع الب�سيط منح دعم مببلغ 
لتطوير  فقط  كبداية  اأمريكي  دولر  ماليني   5
ب��راءة الخ��رتاع وعمل  اجلهاز ومن ثم تعطيه 
مبدعني  اليمنيني  املخرتعني  بينما  معه،  عقد 
)جمنون(  �سار  والبع�ص  )حمطمني(  لكنهم 
اأو يعاين من الأمرا�ص النف�سية ب�سبب جتاهل 

الخرتاعات من قبل اجلهات املخت�سة.

املحبطة   الــظــروف  هـــذه  ظــل  يف  • طــيــب.. 
كــيــف تــقــيــيــم  نــ�ــســاطــك الإبــــداعــــي يف جمــال 

البتكار والخرتاع  ؟
اأي اخرتاع ب�سبب  - حاليا مل  اعد اعمل على 
عقولهم  فقدوا  املخرتعني  زمالئي  بع�ص  ان 
واأ�سبحوا )وحمبطني( واأنا ميكن قريبا اترك 
جمال الخرتاع لكي ل احلق بهم واأفقد عقلي.. 

ب�سبب اإهمال وتهمي�ص املبدعني من الدولة.

�صطور  يف  ال�صريف  • املخرتع 
جمال حممد �سالح ال�سريف

حمافظة �سنعاء- مديرية جحانة – خولن – 
تاريخ امليالد 1985 م /

الفيزياء  يف  البكالوريو�ص  درج��ة  على  حا�سل 
– كلية خولن بتقدير عام  من جامعة �سنعاء 

ممتاز مع مرتبة ال�سرف  عام 2009 م .
يعمل حاليا معيد بجامعة �سنعاء – كلية خولن 

بق�سم الفيزياء .
ح�سل على جائزة رئي�ص اجلمهورية يف جمال 

العلوم التطبيقية للعام 2008 م
ح�سل على املركز الأول على م�ستوى العامل من 
بني  79 دولة عربية واأجنبية يف جمايل العلوم 

والتكنولوجيا للمخرتعني يف ال�سارقة .
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اإعداد : علوي العطا�س

امليزات التقنية يف الت�صميم والتطبيقات 
مع الوقت يتحول املشجعون إىل متعطشني ملجرد 
الس��امع لتقنية أو تطبي��ق جديد يف منتجات ابل 
وخاص��ة iPad وه��ذا املنتج االلك��رتوين الفريد 
يحت��وي ع��ىل العديد م��ن املمي��زات التقنية يف 
التصمي��م والتطبيقات ولكن ه��ذا الوالء ال يعني 
ع��دم تحول بع��ض املش��جعني إىل رشكات أخرى 
مثل مايكروس��وفت، لينكس، أو جوجل وتختلف 
التصمي��امت يف اس��تخدام االلومني��وم والزجاج 
الغوري��ال )Gorilla Glass( والتي تخلق الرقة يف 

امللمس ..

  قدمت ال�شركات املنتجة لأجهزة الـipad   جهازiPad  وهي تعرف جيدًا اأنها 
�شتجعله منظومة متعاقبة من المتيازات التقنية التي جتعل له خيارات وا�شعة 
لتحقيق  تهدف  والتي  املتعددة  والتطبيقات  الربجميات  عن  ذاته  يف  ال�شراء  من 

رفاهية غري م�شبوقة للب�شرية .
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وتطلب الركة الجدي��دة iDevice األقل ابتكارا 
من رشكة أب��ل )األم( إص��دارات مختلف عن أي 

وقت مىض .

iPad مقارنة بني اأجيال
متكننا املقارن��ة الحصول عىل معرف��ة تامة بهذه 
األجه��زة وخاصة بني مزاي��ا iPad 2 والذي يدعم 
 3+iPad 4 3 معG الجيل الثالث م��ن االتصاالت
 iPad ال��ذي يدعم الجيل 3.5 .. حيث س��نجد أن
2 مزود بشاش��ة 1024×768 بكس��ل وسعة ألرام 
512MB  مع معال��ج ثنايئ النواة A5 SoC بقوة 
1GHz وال��ذي يدع��م الجيل��ني الث��اين والثالث 
م��ن االتص��االت بين��ام iPad 3 م��زوداً بشاش��ة 
2048×1536 بكسل وس��عة ألرام 1GB  ومعالج 
A5X SoC بق��وة1GHz  م��ع بطاقة رس��ومية 
 2G, 3G, رباعية الن��واة وتدعم أجيال االتصاالت

 . 4G LTE

وعن املواصفات القياسية نجد أنهام متساويان يف 
 iPad 2 أثقل من iPad 3 االرتفاع والعرض ولكن
بنسبة %10 )660جراماً مقابل 600جرام( وسمك 
 iPad 3 10 )9.4م��م مقابل 8.6 م��م ( وميتلك%
 iPad 2  )42.5 قدرة أكرب للبطارية بنحو %60 من
وات مقاب��ل 25 وات( والتعبئ��ة كام هو معروف 
تتم عىل مليارات من أيونات الليثيوم والتي تخلق 
عم��راً كبرياً للبطاري��ة يصل إىل 10س��اعات عىل 

.3G/4G و 9 ساعات عىل الجيلني WiFi

وعموماً فإن الركة الجدي��دة iDevice املنبثقة 
م��ن الركة األم Apple تق��دم iPad ثقيالً ولكن 
لديه شاش��ة ذات عرض أك��رب وذاكرة وصول اكرب 
مع بطاقة رس��ومية ثنائية النواة وميكنها االتصال 

بكفاءة بالجيل الرابع من االتصاالت . 

  ipad تناف�س �صركات الـ
 والتعدد يف خيارات ال�صراء

  ipad ألجه��زة  منتج��ة  رشكات  أرب��ع  هن��اك 
   ipad �املنتجة الرئيسية ل  Apple وشبيهاتها ويأيت
بكافة أجيالها يف املقدمة ثم سامسونج من خالل 
جاالكيس الذي يدعم الجيل الرابع من االتصاالت 
LTE ويق��وم بنفس مه��ام ipad  ثم أس��يويس 
باد ثم توش��يبا من خ��الل  Excite 10LEوتتمثل 
التغيريات األساس��ية يف أجه��زة تلك الركات من 
خالل زيادة س��عة الشاش��ة وجعلها عالية الدقة 
وزي��ادة رسعة املعالج وزيادة س��عة الرام وكفاءة 

البطاقة الرسومية.

ولع��ل اتصاالت الجي��ل الرابع الت��ي تعمل وفقاً 
 Qualcomm من خالل توفري مودم iFixit ملعايري
MDM9600 3G/4G ال��ذي ينقلن��ا من الجيل 

الثالث إىل الجيل الرابع تحتاج إىل بطاريات ذات 
كف��اءة واملصنع��ة بتقنية 45nm  ولي��س تقنية  
28nm التي تثبت ملعالجة البطاريات.. والحقيقية 
أن الرتددات الحالية للجيل الرابع تنعدم يف أوروبا 
  45nmواس��يا لذا فان ابل تحجم عن وضع تقنية
ملعالجاته��ا وتس��تخدم 40nm و TSMC والتي 
تدع��م االتصاالت مع الجيل الثالث 28nm والتي 
 A5X تس��تخدم يف املعالجات القدمي��ة يف معالج

 .1GHz بقوة

خيارات ال�صراء حتت �صقف 500دوالر 
 iPad هناك أسوأ السبل إلنفاق 500 دوالر يف رشاء
مناس��ب.. واملعروف حاليا يف األسواق االلكرتونية 
أن أجه��زة األقراص اللوحي��ة الجديدة تبدو أثقل 
ولكنه��ا متتلك نفس ممي��زات iPad  األساس��ية 
واملحدث��ة مثال لالنتقال من iPad 2 لجيل أحدث 
فعليك احتس��اب الحداثة عند اس��تبدال الجهاز 
خاص��ة عن إمكانية ترقيه برنامجك األس��ايس من 
  iCloud beta عدم��ه وم��ن تل��ك التطبيق��ات
وتطبي��ق Retina Display iMac والذي يعمل 
 Snow و تطبيق iMac و   iPad ع��ىل الدمج بني
Leopard املخص��ص ملنتج��ات Apple الصينية 
ولتبس��يط الفك��رة فإن خي��ارات ال��راء تتمثل 
يف رشاء جه��از جدي��د إما عن طريق االس��تبدال 
أو البي��ع وال��راء لجهاز جدي��د أو ميكن معرفة 
التحديثات التي متت عىل الجيل الجديد وتطبيق 
هذا الخيار يجعل مثن التحديث اقل مع مالحظة 
أن جمي��ع تلك التطبيقات تعمل وبش��كل جيد.. 
ورغم التغريات يف بعض الخصائص التقنية الرتكيبة 
)hardware(، لذا فان سعر iPad 2 يصل لحوايل 
400 دوالروعن��د رشاء الجي��ل الثال��ث س��تكون 
القيمة 530 دوالراً والركة اليوم تضع عروضاً عرب 
رشكات السمرسة لالستبدال بفارق 200دوالر بني 

كل جيل .     

مزايا االنتقال بني االأجيال 
الش��ك أن اقتناء جه��از iPad جديد يالءم العرص 
الذي ظهر فيه يكون عامالً مهامً يف اكتساب املزايا 
التقني��ة الثوري��ة يف العامل وخاصة يف اس��تخدام 
التطبيق��ات الذكية والتي يتحملها الجهاز الجديد 
ولذا يجب أن نعلم أن الركات املنتجة تركز عىل 
اتس��اع الشاشة وزيادة التحس��س لشاشة اللمس 

الذكية وكذلك قوة املعالج والبطاقة الرسومية.

iPad 3 االأنواع اجلديدة من
  ملحب��ي Apple الت��ي وضعت ميزات اللمس��ة 
األوىل لعرض الش��بكات التي ميكن أن تظهر حاالً 
والحصول عليها برسعة ومع سامس��ونغ بوصفها 
واح��دة من املصنعني لشاش��ة آي ب��اد الجديدة 

والت��ي تقدم قرص رب��وت ذات فئ��ة راقية مثل 
Yeti ميكن االطالع عىل هذا ال� ipad والذي ميكن 
 Android 4.0 وصفه انه مزيج من نظم تش��غيل
والذي يعرف بساندويتش ايسكريم ويحتوي عىل 
 Google  املجموعة الكاملة لتطبيقات وخدمات
وخدمة االتصال بالوسائط اإلعالمية والتي ميكنها 
دعم محتوي��ات Windows 8 tablets املخصص 
1080p لألقراص اللوحية  خاصة أنها تدعم تقنية
ومنفذ HDMI وكذلك البلوت��وث والتي نجدها 
كذلك يف iPad 4G لدعم البيانات الالس��لكية مع 
الرتكي��ز عىل عمر البطارية وال��ذي يحتاج محول 

كهربايئ بحوايل 50دوالر .

الدعم ال�صبكي والتكيف
 مع �صبكات االت�صاالت

GSM/ يدعم شبكة iPad 2 لحس��ن الحظ، فان
 Micro-SIM والت��ي تتضم��ن بطاق��ة UMTS
والتي ميكن تكييفها مع بطاقات أخرى مش��ابهه 
منها SIM املعروفة لدي غالبية رشكات االتصاالت.  

ل��ذا فان الق��درة عىل االتص��ال بالش��بكة عامل 
يس��اعد عىل الراء كون دعم شبكات االتصاالت 
يساعد عىل تزويد النظام باملعلومات الالزمة عن 

املوقع ومزامنة التطبيقات وغريها .

أخريا، إذا كانت فكرة استخدام جهاز iPad الجديد 
باعتب��اره جهاز هاتف محم��ول يتوقف عىل نوع 
الش��بكة الداعمة ومدي حداثتها وتعمل رشكات 
االتصاالت امل��زودة لخدمات املحمول عىل إضافة 
رسوم لتكييف النظام وتوفري التطبيقات املناسبة . 

تلخي�س اخليارات 
مبكن تكييف خيار الراء بحسب جني املميزات 
الت��ي تخت��رص الوقت وتحق��ق  العائد من خالل 
 ipad اس��تخدامها وتفعيله��ا فليس امله��م رشاء
حديث اإلصدار أو جديد االستخدام مبهم أو عايل 
األهمية بقدر ما يحقق��ه من مزايا التخفيف من 
األعباء فالتقنيات دامئة التطور والتغيري لذا يجب 

أن تكون نشطة .   
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بحث وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات 
الدكتور اأحمــد عبيد بن دغر مع رئي�س 
لتطويــر  الدوليــة  املجموعــة  �صركــة 
اأعمال ال�صبكات واالت�صاالت )ار�صبان( 
بيرت�صــن  �صميــث  هــرك  االأمريكيــة 
اآليــة تنفيــذ م�صــروع ت�صغيــل االنرتنت 
الال�صلكــي )الــواي ماك�ــس( والذي تبلغ 
كمرحلــة  ريــال  مليــون   645 تكلفتــه 

اأوىل.

الأوىل  املـــرحـــلـــة  تــنــفــيــذ  الـــلـــقـــاء  وتـــــنـــــاول 
مـــن املـــ�ـــســـروع الـــتـــي تـــربـــط مـــا بـــني �ــســنــعــاء 
وعـــــدن، ومـــن ثـــم تــو�ــســيــل املــرحــلــة الــثــانــيــة 
ذمـــــار،  اإب،  احلـــــديـــــدة،  تـــعـــز،  مبـــحـــافـــظـــات 
وعمران. �سعده،  حجة،  املهرة،   ح�سرموت، 

املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت  وزيـــر  واأ�ـــســـار 
اأن امل�سروع يقدم خدمات النرتنت على  اإىل 

الــــنــــطــــاق الـــعـــريـــ�ـــس مــن 
فــــوق 2 مــيــجــا بــ�ــســرعــات 
عالية ت�سل ما بني 4 اإىل 
الل�سلكي  عــرب  ميجا   8
يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  مما 
خـــدمـــات النـــرتنـــت حيث 
�ــســيــتــغــلــب عـــلـــى املــ�ــســاكــل 
املواطن  منها  يعاين  التي 
 مـــن الــ�ــســبــكــة الــنــحــا�ــســيــة.

مــــن جـــانـــبـــه اأكــــــد رئــيــ�ــس 
الــ�ــســركــة الأمــريــكــيــة بـــاأن 

�سركته تتطلع اإىل تنفيذ امل�سروع حيث يعترب 
من اأهم امل�ساريع التي تنفذ يف اليمن.. م�سرياً 
ال�سركة �ستقوم بعمل كل ما هو لزم  اإىل ان 
ال�سركة  وفنيي  خــرباء  برفد  امل�سروع  لنجاح 
عمل  �ساأنها  من  التي  الإمكانات  كل  لتقدمي 
اليمن  يف  النـــرتنـــت  خلــدمــات  نــوعــيــة  نقلة 

اليمنية. املــــدن  مــنــاطــق  خمــتــلــف   ولتغطية 
الت�سالت  موؤ�س�سة  عام  مدير  اللقاء  ح�سر 
ــادق م�سلح ونــائــب مــديــر عــام  املــهــنــد�ــس �ــس
حممد  لطفي  املهند�س  الت�سالت  موؤ�س�سة 

با�سريف.

وزير االتصاالت يبحث مع رشكة ارسبان األمريكية
 آلية مرشوع تشغيل االنرتنت الالسلكي

مدير عام المؤسسة يلتقي خرباء االتصاالت
  واالقتصاد يف البنك الدويل

بحث املهند�س / �سادق حممد م�سلح مدير 
عام املوؤ�س�سة العامة للت�سالت مع كل من 
ال�سيد / كارول ماريا بو�سوتو كبري خرباء 
الت�سالت وال�سيد / ووليفر انقليكي كبري 
البنك الدويل جوانب  خرباء القت�ساد يف 
الدعم الذي ميكن اأن يقدمه البنك الدويل 
لــقــطــاع التـــ�ـــســـالت يف الــيــمــن لــلنــتــقــال 
خدمات  لتقدمي  الــقــادم  اجليل  �سبكة  اإىل 

ت�ستطيع  تــنــمــويــة 
املــنــافــ�ــســة يف �ــســوق 

الت�سالت .
وقد قدم مدير عام 
املــوؤ�ــســ�ــســة الــعــامــة 
للت�سالت عر�ساً 
عــــن واقـــــــع قــطــاع 
ـــــــالت يف  ـــــــ�ـــــــس الت
والتحديات  اليمن 
،كما  تواجهه  التي 
اأن  اإىل  ـــــطـــــرق  ت
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــوطــنــي تــقــدمــت مبــ�ــســروع قــانــون جديد 
العلقة  حتديد  على  �سيعمل  للت�سالت 
بـــني مــ�ــســغــلــي خـــدمـــات التـــ�ـــســـالت فيما 
وزارة  وبــني  بينهم  وفيما  جانب  من  بينها 
التــ�ــســالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات واجلــهــات 
للدفع  وذلــك  اآخــر  جانب  مــن  لها  التابعة 
امل�ساركة  مب�سغلي خدمات الت�سالت نحو 

الــفــاعــلــة يف عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة يف الــريــف 
واحلـــ�ـــســـر خـــا�ـــســـة والـــيـــمـــن عـــلـــى اأبــــــواب 

الن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية.
البنك  بعثة  اأثــنــى ممثلو  اآخـــر  جــانــب  مــن 
الـــــــدويل عـــلـــى اخلــــدمــــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لتو�سيل  لــلتــ�ــســالت  الــعــامــة  املــوؤ�ــســ�ــســة 
خدماتها اإىل خمتلف املناطق اليمنية رغم 

الطبيعة  اجلغرافية ال�سعبة للبلد.
مـــوؤكـــديـــن عــلــى �ــــســــرورة ال�ـــســـتـــفـــادة من 
خمــتــلــف جـــوانـــب الـــدعـــم الـــتـــي ميــكــن اأن 
يقدمها البنك الدويل للإ�سهام يف وتطوير 
يف  التحتية  والبنية  الأ�سا�سية  اخلــدمــات 
اليمن ل�سيما يف جمال الت�سالت وتقنية 

املعلومات .
حــ�ــســر الــلــقــاء نــائــب مــديــر عـــام املــوؤ�ــســ�ــســة 
املـــهـــنـــد�ـــس/ لطفي  لـــلتـــ�ـــســـالت  الـــعـــامـــة 
بــا�ــســريــف واملــهــنــد�ــس / حــافــظ اأنــــور علي 
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وزير االتصاالت يلتقي السفري والوفد الرتكي 
لمناقشة بدء تنفيذ الحكومة االلكرتونية باليمن

مصدر يف االتصاالت ينفي ما تداولته بعض المواقع حول تخفيضات اإلنرتنت 

العامة  املوؤ�س�سة  يف  م�سئول  م�سدر  اأو�ــســح 
للت�سالت باأن ما يتم تداوله من معلومات 
وال�سحف  الإلــكــرتونــيــة  املــواقــع  بع�س  يف 
يف  تخفي�سات  تــقــدمي  املوؤ�س�سة  عــزم  حــول 
 %  60 اإىل   50 بن�سبة  الإنــرتنــت  خــدمــة 
غري �سحيح واأنها معلومات اإ�ستباقية وغري 

دقيقة.
تــقــوم  املــوؤ�ــســ�ــســة  بــــان  اأكـــــد  املــ�ــســدر  اإن  اإل 
ترجمة  اخلــيــارات  مــن  عــدد  بدرا�سة  حالياً 

 / الأخ  مــــعــــايل  لـــتـــوجـــيـــهـــات 
– وزيــر  احمد عبيد بــن دغــر 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت 
حــــول تـــقـــدمي جمــمــوعــة من 
الــتــخــفــيــ�ــســات والــتــ�ــســهــيــلت 
خلدمة الإنرتنت والتي �سوف 

يتم الإعلن عنها يف حينه .
اأن  واأكـــــــد املـــ�ـــســـدر املـــ�ـــســـئـــول 
كموؤ�س�سة  لــلتــ�ــســالت  الــعــامــة  املــوؤ�ــســ�ــســة 
الت�سالت  خدمات  بتقدمي  ُتعنى  حكومية 
والنرتنت للمواطنني، ول تدخر جهداً يف 
الإمكانيات  �سمن  اخلدمات  وتطوير  ن�سر 
املـــتـــاحـــة، وتــبــحــث بــ�ــســكــل مــ�ــســتــمــر عـــن كل 
اخلدمة  تكاليف  لتخفي�س  املمكنة  ال�سبل 
وطنية  خــطــط  �سمن  وذلـــك  لــلــمــواطــنــني، 

يــقــودهــا هــــدف واحـــــد هـــو خـــدمـــة الــوطــن 
واملواطن.

واأكد امل�سدر امل�سئول على اأن املوؤ�س�سة تقوم 
الأ�ــســعــار  مبــراجــعــة  وم�ستمر  دائــــم  ب�سكل 
�سيا�سات  وتــغــيــري  تخفي�سها  عــلــى  وتــعــمــل 
تــقــدمي اخلـــدمـــات كــمــا مت مـــوؤخـــراً و�سيتم 

لحقاً يف اقرب وقت.
وختاماً  نوه  امل�سدر امل�سئول لكافة الو�سائل 
الـــدقـــة يف  اأن عــلــيــهــا حتــــرى  الإعـــلمـــيـــة 
الــتــعــاطــي مــع مــثــل هــكــذا اأخـــبـــار ودعـــا اإىل 
اللـــتـــزام مبــبــادئ الأعـــــلم املـــحـــرتف، واأن 
اأي  ل�ستقبال  ال�ستعداد  اأمت  على  املوؤ�س�سة 
امل�سرتك  والعمل  عليها،  والــرد  ا�ستف�سارات 

مبا يحقق الأف�سل للوطن واملواطن .

ناق�ــــس وزيــــر الت�ســــالت الأخ/ الدكتــــور احمد 
�سنعــــاء  يف  اجتماعــــه  خــــلل  دغــــر  بــــن  عبيــــد 
موؤخــــراً ب�سفــــري جمهوريــــة تركياً لــــدى بلدنا 
والوفــــد الزائــــر املرافــــق لــــه اآليــــة بــــدء تفعيــــل 

احلكومة اللكرتونية،
الرتكيــــة  التجربــــة  مــــن  ال�ستفــــادة  وكيفيــــة   
الرائــــدة يف هذا املجــــال، والتي نفذهــــا الأتراك 
يف العديــــد مــــن دول العــــامل .. كمــــا اأو�ســــح باأن 
هــــذه الزيارة جــــاء ت مل�ساندة بلدنــــا وادخلها 
مــــن �سمــــن تعهــــدات تركيا يف موؤمتــــر املانحني 

بنيوريوك.
مــــن جانبــــه اأكــــد ال�سفــــري الرتكي بــــان الهدف 
مــــن الزيــــارة هــــو مناق�ســــة كيفيــــة اإدخــــال نظام 
ُبــــدء  والتــــي  باليمــــن،  اللكرتونيــــة  احلكومــــة 
بتنفيذهــــا ب�سوريا عــــام 2008م وب�سبب الأزمة 

ال�سيا�سية جتمدت.
واأ�ســــاف باأنه �سيتــــم تد�سني هذا النظام يف دول 
الربيــــع العربي، لإحــــداث بع�ــــس التغيريات يف 
هــــذه الدول، فال�سعب يريد دولة تخدم ال�سعب 
بكفــــاءة وب�ســــورة �سفافــــة وب�سرعــــة، ويتــــم ذلك 
باإ�سلحــــات يف الإدارة العامــــة، وبــــاأن احلكومة 
هــــذا  اإىل  الأق�ســــر  الطريــــق  اللكرتونيــــة 
الهــــدف، كما اأكد اأن احلكومــــة الرتكية متتلك 
الإمكانيات الكبــــرية وخربتها بهذا املجال 15 

علــــى  وح�سلــــت  عامــــاُ، 
جوائــــز عامليــــة للحكومة 

اللكرتونية.
انـــه يجري  اإىل  واأ�ـــســـار   
حـــالـــيـــاً الطــــــــلع عــلــى 
احلكومة  تنفيذ  كيفية 
اللـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة  مـــن 
خــــــلل الطـــــــــلع عــلــى 
الإحــ�ــســائــيــات واملـــــوارد 
الب�سرية املتعلقة بذلك، 
تنفيذ  �ــســيــتــم  انــــه  كــمــا 
ور�ـــــس عــمــل والطـــــلع 
احلكومة  اجنـــازات  على 

الــوزارات  بها ممثلني من  و�سي�سارك  الرتكية 
ـــالت واملــعــلــومــات  ومــ�ــســئــويل تــقــنــيــة التـــ�ـــس
بــالــتــعــاون مــابــني رئــا�ــســة الــــــوزراء والــ�ــســفــارة 
الثانية  العمل  تنفيذ ور�سه  الرتكية، ومن ثم 
يف  للنقا�س  مينيني  خــرباء  وا�ستدعاء  برتكيا، 
اخلــربات   وتــبــادل  بــذلــك،  اخلا�سة  التفا�سيل 
الرتكية  التجربة  واقـــع  على  نظرية  ب�سورة 
اتفاقية  تــوقــيــع  �سيتم  وحينها  املــجــال،  بــهــذا 
بتنفيذ  للبدء  والــيــمــن  بــلدنــا  بــني  م�سرتكة 
مــ�ــســاريــع جـــديـــدة لــلــحــكــومــة اللــكــرتونــيــة، 
واحلكومة الرتكية على ا�ستعداد كامل لذلك.

ونوه اإىل انه توجد الكثري من  ال�سعوبات التي 
تواجــــه عمــــل احلكومــــة اللكرتونيــــة باليمــــن 
لو�ســــول  املحققــــة،  التحتيــــة  البنيــــة  ومنهــــا 
املواطنني العاديني، وتوفري النظام الل�سلكي، 
و خدمــــات احلكومــــة اللكرتونيــــة عــــن طريق 
املوبايــــلت، وعدم توفر التمويــــل الكايف لذلك 
مــــع امتلكهــــا املــــوارد الب�سريــــة الكافيــــة لهــــذا 
املجــــال، ويكمــــن دور احلكومة الرتكيــــة باأعداد 
ال�سرتاتيجيــــات واخــــذ ال�ست�ســــارات مــــن قبل 
او  امل�ساريــــع  تنفيــــذ  كيفيــــة  يف  الــــدول  خــــرباء 

متويلها ب�سكل مبا�سر.
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اختتام ورشة عمل التجربة الرتكية
 يف مجال الحكومة االلكرتونية

ــى املــ�ــصــاركــون يف ور�ــصــة عمل  اأو�ــص
جمـــال  يف  ـــة  ـــرتكـــي ال الـــتـــجـــربـــة 
بتطبيق  االلــكــرتونــيــة  احلــكــومــة 
بروتوكول التعاون املوقع بني اليمن 
وتــركــيــا يف هــذا املــجــال مــن خالل 
اإىل  الالزمة  واملعرفة  اخلــربة  نقل 
فريق العمل اليمني وتقدمي الدعم 
من  واال�صتفادة  الــالزم  اال�صت�صاري 
املجال. هــذا  يف  الرتكية   التجربة 

ــاركــون املــ�ــصــاهــمــة يف  ــب املــ�ــص ــال وط
ــم املــ�ــصــاحــب الـــالزم  ــدع تــقــدمي ال
مل�صروع  اأف�صل  جنــاح  فر�س  ل�صمان 
االلكرتونية  احلكومة  ــادرات  ــب وم
تبني  �صرورة  موؤكدين  اليمن...  يف 
ــة االلــكــرتونــيــة  ــوم ــك ــروع احل ــص ــ� م
وتقدمي الدعم واالإرادة الالزمة له 
واحلكومة. الدولة  قيادة  قبل   من 

اأوراق العمل
ب�سنعاء  اختتمت  الــتــي  الــور�ــســة  وكــانــت 
وزراه  يــــومــــني  مــــــدى  عـــلـــى  ونـــظـــمـــتـــهـــا 
بالتعاون  املعلومات  وتقنية  الإتــ�ــســالت 
ومب�ساركة  ب�سنعاء  الرتكية  ال�سفارة  مع 
وجــهــة  وزارة   35 مـــن  مــ�ــســاركــا   75
الــعــمــل  فـــريـــق  اإىل  اإ�ــــســــافــــة  حـــكـــومـــيـــة 
ال�ـــســـتـــ�ـــســـاري الـــرتكـــي قـــد ا�ــســتــعــر�ــســت 
من  عـــــدداً  تــنــاولــت  عــمــل  اأوراق  خــمــ�ــس 
تطبيقات احلكومة اللكرتونية الرتكية 

اللكرتونية  احلكومة  ا�ست�ساري  قدمها 
الــرتكــيــة ارتـــــــوروك اأكـــــن، وخــلــفــيــة عن 
والو�سع  املجال  اليمنية يف هذا  التجربة 
احلالية  والتوجهات  وحتدياته  الــراهــن 
امل�سروع. هــذا  واإجنــاح  تفعيل   ومتطلبات 

التي قدمها  الثالثة  الورقة  فيما تناولت 
املهند�س/ اأحمد الطيار من املركز الوطني 
التي  والتطبيقات  اخلدمات  للمعلومات 
مت تــطــويــرهــا مــن قــبــل املــركــز لــعــدد من 
اجلـــهـــات احلــكــومــيــة يف اإطــــــار مــ�ــســروع 
للمعلومات،وتناولت  الوطنية  ال�سبكة 
الـــــــرابـــــــعـــــــة عــــــــــدد مـــــــن الــــتــــطــــبــــيــــقــــات 
الداخلية  وزارة  يف  احلــالــيــة  واخلــدمــات 
املهند�س/  قدمها  تطويرها  ومتطلبات 
الــداخــلــيــة. وزارة  مـــن  حـــيـــدر   عـــبـــداهلل 

قدمها  التي  اخلام�سة  الــورقــة  وتناولت 
املهند�س علي احلكيمي من وزارة الإدارة 
لأمتتة  الــــوزارة  م�ساريع  عــر�ــس  املحلية 
عدد  خــلل  مــن  املحلية  ال�سلطة  اأعــمــال 

من نظم املعلومات.
مكونات مدينة التكنولوجيا

الرتكي  ال�سفري  اُطلع  الور�سة  �سياق  ويف 
فــــــــازيل تــــ�ــــســــورمــــان ووفــــــــد املـــجـــمـــوعـــة 
ال�ــســتــ�ــســاريــة لــــدى احلــكــومــة الــرتكــيــة 
على  التينوك  رم�سان  الدكتور  برئا�سة 
مكونات مدينة تكنولوجيا املعلومات بدءاً 
واأكادمييتي  العام للت�سالت  املعهد  من 

اوراكل و�سي�سكو .

برامج التدريب والتاأهيل
وا�ــســتــمــع الــ�ــســفــري والـــوفـــد ال�ــســتــ�ــســاري 
الــرتكــي لــ�ــســرح مــن مــديــر عـــام موؤ�س�سة 
عن  م�سلح  �ــســادق  املهند�س  التــ�ــســالت 
تقدمها  التي  والتاأهيل  التدريب  برامج 
لـــلـــطـــلب الــــوافــــديــــن اإلـــيـــهـــا يف جمـــال 
الت�سالت وتقنية املعلومات والدبلومات 
الكمبيوتر  عــلــوم  جمـــال  يف  املتخ�س�سة 

املختلفة.
متحف االت�صاالت

الت�سالت  موؤ�س�سة  عــام  مدير  قــدم  كما 
لــلــ�ــســفــري والـــوفـــد ال�ــســتــ�ــســاري الــرتكــي 
والنـــرتنـــت  الــتــحــكــم  اإدارة  عـــن  �ــســرحــاً 
وماهية مكونات واآلية عملها ، بالإ�سافة 
متحف  يحتويه  مــا  على  اإطــلعــهــم  اإىل 
التــ�ــســالت مــن �سور وخــرائــط واأجــهــزة 
عمل  دخــول  مراحل  بداية  من  ات�سالت 
1870م  عــام  منذ  اليمن  يف  الت�سالت 
حيث كانت اليمن نقطة التحكم والربط 
عـــــدن واىل  الـــبـــحـــري يف  الـــكـــابـــل  عــــرب 
اأوروبــــــا و�ــســرق اآ�ــســيــا والــهــنــد واأفــريــقــيــا 
وا�سرتاليا ومن ثم مراحل تطور اأجهزة 
يف  املتحف  بها  يحتفظ  التي  الت�سالت 
واىل  والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنني 
 الـــيـــوم يف الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــ�ــســريــن.
وقــــد اأبــــــدى الــ�ــســفــري الـــرتكـــي ورئــيــ�ــس 
للحكومة  ال�ــســتــ�ــســاريــة  املــجــمــوعــة  فـــد 
الكبري  اإعجابهم  الرتكية  اللــكــرتونــيــة 
مبا حتتويه مدينة تكنولوجيا املعلومات 
خا�سة مبتحف الت�سالت الذي يحتوي 
يف مكنوناته اأجهزة ات�سالت قدمية منذ 
املتحف  اإدارة  مهنئني  العثماين،  العهد 
عــلــى حمــفــاظــتــهــا عــلــى هــــذه اخلـــزائـــن 

القيمة والأثرية.
حــ�ــســر الـــور�ـــســـة مـــديـــر عـــــام مــوؤ�ــســ�ــســة 
التــــ�ــــســــالت املـــهـــنـــد�ـــس �ــــســــادق حمــمــد 
اليمن  لــدى  الــرتكــي  وال�سفري   ، م�سلح 
فازيل ت�سورمان ، ورئي�س املركز الوطني 

للمعلومات عبد الكرمي الروي�سان.
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س�اطعلا يولع: م دادعإا

الهاتف  عن  ر�سميًا  الك�سف  اأخ���ريًا  مت 
 4.4 بحجم  ب�سا�سة   Meizu MX2
النواة  رباعي   MX5S ومعالج  بو�سة  
1.6 جيجاهرتز. ويحتوي املعالج  برتدد 
والبلوتوث   Wi-Fi الإت�����س��ال  �سرائح 
 8 ب��دق��ة  بكامريا  الهاتف  وزود   GPS
وم���زودة   F/2.4 وبفتحة  ميجابك�سل 
مب�ست�سعر ح�سا�سية ال�سوء WRD.كما 

ت�ستطيع هذه الكامريا ت�سجيل الفيديو 
بدقة 1080 بك�سل ب�سرعة 30 اإطارًا يف 
الثانية. مع دعم الت�سوير البانورامي. 

  الذاكرة الع�سوائية ب�سعة 2 جيجابايت 
..و نظام الهاتف الأندرويد 4.1 جيلي 
 .Flyme 2.0 ال�سركة  واجهة  مع  بني 
�سيتوفر الهاتف بال�سعات 16 و32 و64 

جيجابايت..

ب���� 4 مالي��ني و809 آالف 
مشرتكا بنهاية عام 2011

ال��دويل 	  االتح��اد  نظ��م 
لالتص��االت املؤمتر العاملي 
 )WCIT( لالتص��االت 

يف ديب، مطل��ع ديس��مرب 
الح��ايل. وال��ذي س��يقوم 
مبراجعة  لوائح االتصاالت 

الدولية )ITR( الحالية.
أعلن��ت رشك��ة “جوجل” 	 

مش��رتيك 	  عدد  ارتفع 
الهاتف املحمول يف عامن 
والذي��ن   4.7% بنس��بة 
بلغوا عدده��م 5 ماليني 
و194 ألفا مشرتكا مقارنة 

ع������ر�������س������ت �����س����رك����ه 
 Y o t a P h o n e
حمموًل  هاتفًا  الرو�سية 
ب�������س���ا����س���ت���ني ك��اله��م��ا 
وطبقة  اأن�ص   4.3 بطول 
 Gorilla احل���م���اي���ة 
و�سوح  وبدرجة   Glass
720 × 1280 وبنظام 
الأندرويد ومبعالج ثنائي 
 Snapdragon  النواة

S4 ب�سرعة 1.5 جيجاهرتز  وبذاكره ع�سوائية 2 جيجابايت وب�سعة 
�سبكات  وتدعم  خارجية   ذاك��ره  دون  من  جيجابايت   32 داخليه 
اجليل الرابع LTE وبكامريا بدقة 12 ميجابك�سل  وكامريا اأمامية 
تدعم 720p و الوزن الكلي 140 جرامًا وب�سماكه اأقل من 10 ملم  
والبطارية 2100 ملي اأمبري وميكن للمطورين ال�ستفادة من �سا�سة 
احلرب الإلكرتوين لربط براجمهم بها بطريقه ذكّيه..ومن املرجح 

طرح الهاتف يف الربع الثالث من 2013.

ر�سمي  وب�سكل   Broadcom �سركة  ك�سفت 
الرقاقة  وه���ذه   BCM43341 رق��اق��ة  ع��ن 
تدعم تقنية NFC و البلوتوث الإ�سدار الرابع  
 802.11n الوايرل�ص  وتقنية   FM وموجات 
�ستكون  اأن��ه��ا  ك��م��ا  واح����ده   رق��اق��ة  يف  كلها 
ت�سل  و�سرعة  اأ�سغر  وبحجم  الثمن  رخي�سة 
اإىل 433Mbps بالثانية  وميكن اأن ت�ستخدم 
وعملية  اللوحية   والأجهزة  املحمولة  للهواتف 
الإنتاج �ستبداأ يف الربع الأول من العام القادم.

 Meizu MX2 الك�صف ر�صميًا عن الهاتف

 YotaPhone هاتف
ب�صا�صة احلرب االلكرتوين 

تقنيات االإت�صال احلديثة
 يف رقاقة واحده
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 BlackBerry 10 الهاتف
 L-Series

جوال Find 5  مبعالج رباعي النواة

ع��ن إط��الق تطبيقه��ا 
أو   بالخرائ��ط  الخ��اص 
“خرائ��ط جوجل” عىل 
أجه��زة آب��ل، آيف��ون، 
وآيب��ود تت��ش، وآيب��اد 

الت��ي تعمل باإلص��دار 5.1 
.iOS من نظام

ال��دويل 	  االتح��اد  ع��رض 
لالتصاالت يف املؤمتر العاملي 
لتنمي��ة االتص��االت ال��ذي 

الدوح��ة  يف  انعق��د 
توصيل وربط  مب��ادرة 
جمي��ع املجتمعات بني 
أرجاء العامل بحلول عام 

 . 2015

بنظام  امل��زود   L-Series هاتف  اإط��الق  يتوقع 
وت�سري  ال��ق��ادم  يناير  يف   BlackBerry 10
�سيدعم  الهاتف  هذا  اأن  اإىل  الأولية  املعلومات 
ل��الإزال��ه  قابلة  ببطارية  وي��اأت��ي    NFC تقنية 
�سغرية  ل�سريحة  وم��ن��ف��ذ  اأم��ب��ري  م��ل��ي   1800
اأي�سا �سغريه   احلجم ومنفذ للذاكرة اخلارجية 
وجودة الت�سنيع ممتازة اإىل اأبعد احلدود فمثال 
من  م�سنوعة  ال�سوت  مب�ستوى  التحكم  زّري 
املعدن  وهنالك منفذ USB و HDMI �سغريا 

احلجم من اجلهة الي�سرى .

ياأتي  وال��ذي   Find 5 هاتفها  ال�سينية    Oppo اأطلقت 
ب�سا�سة من نوع IPS بحجم 5 اإن�ص و دقة 1080p ..ومعالج 
 Qualcomm Snapdragon S4 Pro نوع  الهاتف من 
�سعة  ع�سوائية  بذاكرة  مدعوم  جيجاهرتز.   1.5 ب�سرعة 
 16 ب�سعة  الهاتف  يف  التخزينية  ال��ذاك��رة  جيجابايت.   2

ج���ي���ج���اب���اي���ت 
ل  و  ف������ق������ط، 
ي����وج����د م��ن��ف��ذ 
 m i c r o S D
ل�����زي�����ادت�����ه�����ا 

لالأ�سف.
الهاتف  ك��ام��ريا 
بدقة  الرئي�سية 

 HDR 13 ميجابك�سل وجمهزة بالقدرة على ت�سوير بنمط
يف و�سع ال�سور و الفيديو.. اما الكامريا الأمامية فهي بدقة 

1.9 ميجابك�سل.
ال�سوت هذا  لتنقية   Dirac HD بتقنية  تزويده  كذلك مت 
الهاتف �سيتم اإطالقه ال�سهر القادم ب�سعر يبلغ 499دولرًا.

لتطبيق   3.2 حت��دي��ث  م���وؤخ���رًا  ���س��در 
والذي   iPhone لل�   ان�سَتقرام  ال�سور 
للكامريا  حم�ّسن  جديد  بت�سميم  ياأتي 
يف  امللتقطة  ال�سور  لآخ���ر  ع��ر���ص  م��ع 
األ���ب���وم ال��ك��ام��ريا و���س��ب��ك��ة اخ��ت��ي��اري��ة، 
وحت�سينات لل�سرعة. كما مت اإ�سافة فلرت 
جديد )Willow( وهو مر�سح اأحادي 
Tilt- اللون. واأي�سًا مت حت�سني خا�سية

..Shift
ه���ن���اك حت�����س��ي��ن��ات اأخ������رى عرب 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ك�����س��ا���س��ة ال��رتح��ي��ب 
اجل����دي����دة، وب��ع�����ص ال��ل��م�����س��ات 
بالإ�سافة  الب�سيطة،  الت�سميمية 

اإىل اأنه مت اإ�سافة زر Foursquare  يف 
�سفحات املكان وعند ال�سغط عليه يتم 
موقع  )اأو  فور�سكوير  لتطبيق  حتويلك 

التطبيق(  حمماًل  تكن  مل  اإذا  ال��وي��ب 
وعر�ص تفا�سيل املكان..التطبيق متوفر 

جمانًا على متجر التطبيقات :
 www.apple.com/itunes   

 iPhone  حتديث جديد  لتطبيق ال�صور للـ 
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حول العامل. وتش��مل الدول 
الجدي��دة التي متت إضافتها 

اليمن.
موق��ع 	  إي��ران  أطلق��ت 

الفيديو  إلك��رتوين ملش��اركة 

به  لتنافس  به��ا،  الخ��اص 
التابع  موق��ع “يوتي��وب” 
محتوى  ألن  ل�”جوج��ل”، 
ثقافة  يناس��ب  ال  األخ��ري 
الجمهورية اإلسالمية، وفًقا 

أعلنت  مايكروسوفت  	 
عن توفري نس��خة الويب 
تطبيق��ات  متج��ر  م��ن 
واأللع��اب وين��دوز فون 
جدي��ًدا  بل��ًدا   37 يف   8

قامت جمموعة من ال�سباب املغربي بتطوير 
�سبكة “عربيك����و” الجتماعية والتي تنطلق 
من امل�سارك����ة كقيمة عربي����ة اأ�سيلة يف بناء 
الإبداعي����ة  الطاق����ات  وحتري����ر  حمتواه����ا 
للمت�سفح����ني الع����رب عرب امت����داد نطاقات 

جغرافية متعددة.
وجتم����ع �سبك����ة عربيك����و بع�����ص اخلدم����ات 
الت����ي تتميز بها مواق����ع التوا�سل الجتماعي 
العاملي����ة وت�سي����ف م����ا يوح����ي بخ�سو�سي����ة 
جمتمعن����ا العربي لتنا�سب خمتلف  ال�سرائح 

العمرية.
وتقدم’’ عربيك����و’’ للع�سو �سفحة �سخ�سية 
يتفاعل من خاللها مع دائرة اأ�سدقائه عرب 
اأق�سام اأ�سا�سها تقا�س����م الدرد�سات و تبادل 
التعليقات و املقالت و ال�سور والفيديوهات 
ال�سخ�سي����ة وتكوين  باملنا�سبات  والتعري����ف 

جمموعات يجمعها اهتمام م�سرتك.
ويتيح املوقع امل�ساركة ب�سكل �سهل با�ستعمال 
ح�س����اب الفي�سبوك دون احلاج����ة اإىل اإن�ساء 
ح�ساب جديد...للت�سجيل بال�سبكة اجلديدة 

www.arabiko.com :

اأط���ل���ق���ت »ج����وج����ل « م���وؤخ���رًا 
مبادرة »اأيام الإنرتنت العربي « 
لإثراء املحتوى العربي الرقمي 
امل�ستخدم  حتفيز  اإىل  تهدف 
العربي على القيام بدور فّعال 
يف زيادة املحتوى العربي على 
الإنرتنت وتقليل حجم الفجوة 
باللغة  املتحدثني  ن�سبة  ب��ني 

متكامل  برنامج  خالل  من  الإنرتنت  على  الرقمي  واملحتوى  العربية 
�ساهمت يف تاأ�سي�سه العديد من ال�سركات العربية والعاملية مثل ميلي 
وجوجل وتغريدات، وجاءت فكرة الربنامج لتلبي الطلب املتزايد على 
اأ�سرع  هي  العربية  اللغة  اأن  خا�سة  العربية  باللغة  الرقمي  املحتوى 
اللغات انت�سارًا على الإنرتنت ول ميثل املحتوى العربي �سوى 3٪ فقط 

من اإجمايل املحتوى الرقمي...ميكنك زيارة موقع املبادرة :
http://www.arabicwebdays.com 

داعية هو تطبيق اإ�سالمي 
بكتابة  يقوم  بوك  للفي�ص 
حت��دي��ث��ات حت��ت��وي اآي���ات 
م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي علي 
يف  ال�سخ�سي  ح�����س��اب��ك 
اأق�سي  بحد  بوك  الفي�ص 
بهدف  ال��ي��وم  يف  م��رت��ني 
بكالم  الأ���س��دق��اء  تذكري 
واب��ت��غ��اء  وج����ل  ع���ز  اهلل 

http://www.da3eya.com : الثواب منه..ورابط املوقع

»عربيكو« �صبكة اجتماعية 
عربية جديدة

لإثراء املحتوى العربي الرقمي
برنامج »اأيام االإنرتنت العربي« من جوجل

داعية.كوم 
 لن�صر اآيات من القراآن الكرمي 
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للتلفزيون الرسمي.
جوجل 	  رشك��ة  أعلن��ت 

من خ��الل مدونتها عىل 
عدد  أن  االنرتنت  شبكة 

املس��تخدمني ملوقع “جوجل 
بل��س” وص��ل إىل أك��رث من 

500 مليون.
أم��رت املحكم��ة املدنية يف 	 

املكس��يك رشك��ة االنرتن��ت  

ياهو بدفع غرامة 2.7 
النتهاكها  دوالر  ملي��ار 

رشوط عق��د بينها وبني 
بيجي��ز”  “يل��و  رشك��ة 

للخدمات اإلعالنية.

اأداة جلمع ال�سور التي ين�سرها  Pictarine.. عبارة عن 
يركز  فهو  املختلفة.  الجتماعية  ال�سبكات  على  اأ�سدقاوؤك 
لك  يعر�سها  و  اآخر  �سيء  اأي  دون  ال�سور فقط  على جمع 
يف واجهة �سهلة على العينني. التطبيق قد يكون رائعًا جدًا 
ملن ي�ستخدم ال�سبكات الجتماعية باإ�ستمرار، ف�سوف يوفر 

عليه الوقت الكثري اإذا كان فقط يريد م�ساهدة ال�سور.
عند عر�ص ال�سور �ستتمكن من التعليق عليها وم�ساركتها 
ميكنك  التطبيق  خالل  من  اأي�سًا  التطبيق.  من  مبا�سرة 
جمع ال�سور التي تعجبك وت�سنيفها يف جمموعات لعر�سها 

لحقًا متى اأردت.
الرابط  خالل  من  الآن  حتميله  ميكنك  جم��اين،  التطبيق 

https://play.google.com : التايل

ح�ساب  يف  متخ�س�ص  ع��رب��ي  م��وق��ع  ه��و  ���س��ع��رات 
يعر�ص  حيث  الأطعمة  ملختلف  احل��راري��ة  ال�سعرات 
املوقع ت�سنيف الأطعمة ح�سب الهرم الغذائي )فواكه، 
خ�سراوات، حلوم.... اإلخ( وعدد ال�سعرات احلرارية 
التي حتتويها بالإ�سافة اإىل توفر ق�سم خا�ص لوجبات 
البحث  حمرك  اإ�ستخدام  وت�ستطيع  املطاعم  بع�ص 
لت�سهيل عملية الو�سول اإىل نوع الغذاء اأو الوجبة التي 
تريد معرفة عدد �سعراتها احلرارية.. رابط املوقع : 

http://www.k-cal.com

 �صاهد جميع �صور اأ�صدقائك على 
الفي�صبوك و تويرت يف مكان واحد

موقع حل�صاب ال�صعرات
 احلرارية ملختلف االأطعمة 

موقع موؤقت يقدم خدمة الربيد الإلكرتوين 
ل�ستخدامه  ف��ق��ط  واح����دة  ���س��اع��ة  مل���دة 
تطلب  ال��ت��ي  امل��واق��ع  يف  الت�سجيل  ع��ن��د 
ليتمكن  الع�سوية  لتفعيل  اإلكرتونيًا  بريدًا 
بعد  الت�سجيل  اإنهاء عملية  امل�ستخدم من 
وتنتهي  الإمييل  من  التحقق  ر�سائل  تلقي 
الإمييل  ب��اأن  علمًا  ذل��ك،  بعد  �سالحياته 

يف  ا�ستخدمه  عند  ج���دًا  مفيد  امل��وؤق��ت 
فقط،  واح��دة  ملرة  حتتاجها  التي  املواقع 
اأما املواقع املهمة مثل املواقع احلكومية اأو 
ال�سبكات الجتماعية  فقد تكون نتائجها 
غري جيدة خا�سة عند ن�سيان كلمة املرور.

لزيارة املوقع  :
http://www.moakt.com 

موقع عربي يقدم خدمة الربيد االإلكرتوين املوؤقت 
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حتتوي على مــــا يقارب الع�سرين 
األفــــاً مــــن الكتــــب الإلكرتونية يف 

�ستى املجالت.

ريا�ض العلم 
www.al5aatr.com

                         احلكمة  
http://alhekmah.weebly.

com

�شبكة قلمي 
www.qlme.com

الباحث العلمي
http://alba7es.com

املدونة اخل�شراء
http://worthfoods.com

موقع �رشع��ي متكامل، علمي 
الباحث��ن باملج��االت  يخ��دم 
ال�رشعية ينا�سب جميع الفئات.

م��ا يخ�ص الباحث والطبيب مقاالت و كتب 
و ا�ست�سارات.

ع��ا ، فية ثقا ، علمية ، تقنية ، ت ال مقا
وثائقية،كت��ب  واأف��ام  مة،بح��وث 

الكرتونية،ت�ساميم الخ.

بعل��وم االأغذي��ة  تعن��ى  مدون��ة علمي��ة 
والتغذية وال�سحة العام��ة واأميز االأخبار 

العلمية.

اأب��رز احلك��م واالأمث��ال والكتب 
امل�سورة واملفي��دة وكتب التفا�سري 
وال�سرية و ق�س�ص االأنبياء والتاريخ  

واالأدب وال�سعر..الخ. 

موقع عربي متميز
مكتبة الإ�شكندرية

http://alexandra.ahlamontada.com

موقــع 
متميز
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جوايل 
http://jawaley.com

FM جنوم
http://tv.m7la.net

تطوير املوقع 
http://egy-kan.blogspot.com

موقع الذهب
www.aldahb.com

املراأة العربية
www.mjla.net

خمزن
http://download.m5zn.com

�شبكة النخيل والتمور
www.palmdate.net

موق��ع للثيم��ات والبلوتوث و 
النغم��ات م��ن برام��ج و �سور 

والعاب جوال.

الربام��ج  يف  متخ�س�س��ة   مدون��ة 
االإع��اين  الت�سوي��ق  و  والتطوي��ر 

للموقع. 

يقدم خدمات جمانية لاإطاع علي اأ�سعار 
الذهب يوميا يف ال�سوق العربي والعاملي 

بالعمات العربية واالأجنبية.

موق��ع متكامل للم��راأة العربية، 
املو�س��ة  موا�سي��ع  يناق���ص 
والرجي��م،  واالأزياء،وال�سح��ة 
والعاقات  واالإك�س�س��وارات، 

الزوجية.

ي�سمح لك برفع ملفات و �سور و فا�ص 
 لغاية 250 ميجا بايت ب�سكل جماين و 

ي�ستمل على العاب و فيديو.

موقع متميز يهتم بكل ما يخت�ص بالنخيل 
والتم��ور موج��ه للباحث��ن ، مزارع��ن، 

م�سنعن اأو م�ستهلكي التمور.

اإذاعة خا�سة تق��دم اأغاين �سبابية 
وبرامج.
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املتقدمة  والتطبيقات  واأللعاب  الفيديو  تدفق 
الحاجة  وزيادة  الشبكة  عىل  الطلب  من  واملزيد 
أبراج  األحامل عىل  كثافة  أفضل وتخفيف  لقدرات 
االتصاالت ...جميعها تقنيات تحتم علينا البحث عن 
جيل جديد لالتصاالت الالسلكية تعالج تلك القضايا 
سنتطرق للسامت العامة التي تتوفر يف الجيل الرابع 

من االتصاالت .

اإعداد/ �صهام العب�صي
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الجيل الرابع... مكونات ثورية يف عامل 
االتصاالت املحمولة

LTE- متقدمة  شبكة  إنها  نقول  عندما 
من  تحتويه  ملا  ذلك  نعني  فإننا   Advanced
املحمولة  االتصاالت  عامل  يف  ثورية  مكونات 
متعددة الوظائف ، و كون العام القادم )2013( 
أقل  لطاقة  تحتاج  فهي  انتشارها  عام  سيكون 
تدور  ذلك  ومع  السابقة  الشبكات  أجيال  من 
العمليات  تسليم  وكيفية  املعايري  حول  قضايا 
عند نر  الناقل مام سيجعلها أكرث تعقيداً  إىل 
بني  متجانسة  الغري  االتصال  شبكة  مكونات 
الجيلني الثالث والرابع ومنها أن خلية االتصال 
املثال  سبيل  فعىل  املايض  الجيل  من  أصغر 
 eg, picocells,(  تحتاج الشبكة مكونات خاليا
femtocells وما إىل ذلك( التي تحقق التجانس 

        .
 )ITU( متطلبات االتحاد الدويل لالتصاالت

تجعلها متقدمة !  

 Advanced ملفهوم )LTE-A( يأخذ االختصار
مضاف عىل شبكة الجيل الرابع من االتصاالت 
ملروع  مستجيبة  كونها  املتقدمة  “أي   LTE“
تنسجم  التي   )3GPP( الثالث  الجيل  رشاكة 
 )ITU( مع متطلبات االتحاد الدويل لالتصاالت
لنظم  املتقدمة  االتصاالت  بأنظمة  املتعلقة 
النقالة  )IMT-Advanced( وهذه  االتصاالت 
املحمول  االتصال  بخلية  الخاصة  املتطلبات 

والتي تعتمد عىل : 
 	 / بايت  ميجا   100 عند  القصوى  الرسعة 

ثانية لالتصال املتنقل العايل.
الرسعة يف وقت الذروة نحو  1 جيجابت / 	 

ثانية لالتصال املتنقل املنخفض .
عىل الرغم من أن هذه املتطلبات غري مطبقة 
عىل شبكة WiMAX )الجيل الرابع من اتصاالت 
)الجيل   )LTE( وشبكة   ) الالسلكية  االنرتنت 
الرابع من االتصاالت املحمولة ( إال أنهام أفضل 
تقنيات  من  أفضل  عالياً  أداء  وميتلكان  بكثري 
الجيل الثالث كام أن اإلصدارات السابقة لتلك 
 IMT-Advance األجيال متوافقة بالكامل مع
 .)LTE-A( و   WiMAX-2 شبكة  مع   وخاصة 
بنظام  املتعلق     3GPP مروع  يتطلب  كام 

 LTE شبكة  مع  وموامئة  املتقدم    LTE-A
لتحقيق املتطلبات التالية :

 	bps/ 16 كفاءة طيفية عالية بحد أقىص
 bps/Hz لنحو30  تزيد   LTE Hzلشبكة 

 . LTE-A لشبكة
تحسني األداء يف حواف الخلية )التحميل 	 

 bps/Hz/cell 2.40 2 مبعدلx2 MIMO
لكل خلية (.  

LTE-A التحسينات مستمرة لشبكة
هناك   LTE-A شبكة   نظام  احتياجات  لتلبية 
بعض التحسينات مقارنة بشبكة  LTE وتتمثل 
التقنيات  وتحسني   )CA( الناقل  تجميع   : يف 
 .)RN( التتابع املتعددة للهوائيات ودعم عقد 

وسنقدم نبذه عن كل هذه التحسينات :
”Carrier Aggregation « تجميع الناقل

نظام شبكة LTE-A بحاجة إىل املزيد من قوة 
اإلشارة الخاصة مبوجات عرض النطاق الرتددي 
الزيادة اإلنتاجية  لتلبية متطلبات  إىل حد كبري 
 LTE و   3G الثالث  الجيل  مع  مقارنة  الكبرية 
مع  التوافق  LTE-Aإىل  تحتاج   كام  العادية 
تجميع  خالل  من  ذلك  ويتم   LTE محطات 
ناقالت LTE املتعددة يف خط واحد من إشارة  
 LTE   ويسمى الناقل الكيل يف شبكة LTE-A
بالناقل  ويسمي   LTE-A إشارة   يضم  الذي 
 LTE-A من  األحادية  فاإلشارة   .)CC( املكون 
املتعددة  املكون  ناقالت  من  تتكون  أن  ميكن 
بتحقيق  يسمح  ومبا  الرتددي  النطاق  مبوجات 
املتاح. الطيف  خالل  من  الفعال   االستخدام 
 )LTE( شبكة  بني  الفرق  توضح   )1( *الشكل 

 )LTE-A(و

عىل  املكون  ناقل  شكل  الصورة  لنا  توضح 
مختلفة  تكون  التي  الرتددي  النطاق  موجات 
التغطية  يف  اإلرسال  سيل   مع  الرتددات 
ناقالت  عىل   )downlink )DL املنخفضة  
 .)UL( اإلرسال  مع  تتوافق  باملقارنة  إضافية 
“مع  املتاخمة  املكون  ناقالت  تجميع  ميكن  و 
non- وجود ثغرات الطيف بينهام )غري املتاخم

contiguously(” أو حتى عرب نطاقات متعددة 
.)inter-band  بني الخانة الفراغية(

تيار التجميع بالحدود القياسية عرب املجموعات 

  GHz 6.0 - 0.3الثالث أو أكرث منها ضمن تردد
بخانات  املستقبل  يف  متثله  أن  ميكن  ما  وهي 
منفصلة ملكونات الناقل CC وهذا أيضا يسمح 

باالستخدام الفعال للطيف املتاح. 
الشكل )2( يوضح صورة عرضية لشكل موجة 
عىل  تحتوي  واحدة  ملوجة  العريض  النطاق 
مكون LTE-A واملتكونة من نطاقات مختلفة 

ومتقطعة. 
هذه  من  فقط  واحد  تستخدم   LTE محطات 
ميكنها   LTE-A محطات  أن  حني  يف  الناقالت 
مكونات  خمسة  عن  يزيد  مام  االستفادة 

.CC  تجميعية
للنطاق  الحد األقىص  أن   LTE ومن مواصفات
برتدد  تكون   CC ملكونات  العريض  الرتددي 
كيل MHz 20. لذا فان عرض النطاق الرتددي 
CC تجميع 5 مكونات لشبكة LTE-A  عند 
هو 100 ميغاهرتز )ناتج MHz 20  مضاعف 
عىل 5 مكونات ( و من املهم أيضا أن نالحظ 
ال   )UL( واإلرسال   )DL( الهابطة  التغطية  أن 
ميكن  والهابطة  متناظرة  تكون  أن  إىل  تحتاج 
أن يكون لها نفس العدد أو أكرث من مكونات 
يسمح  هذا  و  اإلرسال  انتقال  اتجاه  يف   )CC(
املتاح،  للطيف  الفعال  لالستخدام  أخرى  مرة 
استنادا  الواحدة  القناة  من  االستفادة  وتعظيم 
إىل اإلنتاجية لخدمة االتصال املطلوبة من قبل 
ما  غالبا  الذي  النهايئ(   )املستهلك  املستخدم 

يكون غري متناظر أيضا. 
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الشكل رقم )3( يوضح طريقة تشكل الخاليا 
الواحد  الربج  LTE-Aيف  مكونات  املستقلة يف 

مع تباين التغطية عىل مسافات من الربج 
تتم معالجة شبكة  LTE-A من خالل التحكم 
 radio  “ اختصار  وهو   )RRC( باملوارد 
مكونات  أحد  قبل  من   ”resource control
االبتدايئ  املعالج  يُسمى  لذا   CC التجميع 
األخرى  املكونات  بقية  أما   )CC )PCC
فتكون معالجات ثانوية CCs )SCC( وهي 
معالجات معاونة ويتم إدخال بعض الرسائل 
اإلضافية يف موارد  RRC LTE-A لدعم هذا 
خلية  يشكل   CC من  مكون  فكل  التقسيم 
مستقلة مع التغطية التي قد تكون مختلفة. 
وهذا من شأنه أن يتيح لنا حرية أكرث يف ضبط 
بسبب  ليس  ولكن   CC لكل  اإلرسال  قوة 
وجود خانات فراغية أو هوائيات مختلفة إمنا 
الستخدام ناقالت  CC مختلفة فيام بينها .  

تشكيل  ميكن  أنه  هو  لهذا  اإليجايب  الجانب 
شبكة غري متجانسة بهذه الطريقة )كام سرى 
االتصاالت  تدعم  الشبكة  جعل  عند  الحقا 
ولكن  وغريها(   Wi-Max وخدمات  النقالة 
قد  محطة   LTE-A أن  هو  السلبي  الجانب 
ال تكون دامئا قادرة عىل ضم مجموعة كبرية 
.CCs   من املكونات التجميعية من الناقالت

تقنيات تحسني الهوائيات املتعددة 
لتلبية متطلبات زيادة كفاءة استخدام الطيف 
يف الهوائيات والتي يطلق عليها )اإلنتاجية يف 
تثبيت هوائيات  فإن  الرتددي(  النطاق  عرض 
تقنيات  عىل  أساسا  يرتكز     LTE-A شبكة 
العادية   LTE شبكة   يف  املتعددة  الهوائيات 
العالية  الضوضاء  ذات  اإلشارة  بيئات  ويف 
وتسمى  املتنوعة  املكانية  عىل  تعتمد  والتي 
متعددة املدخالت ومتعددة املخرجات وهي 

.)MIMO( هوائيات
بأعىل  بالتواصل   MIMO  فتسمح هوائيات
إرسال  من  أكرث  أو  اثنني  باستخدام  إنتاجية 
قبل  من   )RX( تيارات  تتلقى  التي   )TX(
اثنني أو أكرث من الهوائيات يف نفس الوقت يف 
حني تحتل نفس النطاق الرتددي. فكل هوايئ 
مام  مختلفة  مرجعية  إشارة  يستخدم  إرسال 
يسمح بالفصل بني اإلشارات من قبل املتلقي. 
وإذا كانت الهوائيات متباعدة بشكل مناسب 
و مثبتة عىل الربج وعىل املحطة فإن مسارات 
واالستقبال  اإلرسال  هوائيات  بني  االنتشار 
لتوفري  الكفاية  فيه  مبا  مكانياً  مختلفة  تكون 
أعىل رسعة نقل يف نفس الوقت مع الحفاظ 
الحد  من  تزيد   LTE-A الرتدد.  موارد  عىل 
بالتحميل  الخاصة   ( الهوائيات  لعدد  األقىص 

تكون  والتي   ”DL( ”download link
 )8( إىل  لتصل   LTE شبكة  يف  هوائيات   )4(
إىل  يؤدي  وهذا   LTE-A شبكة يف  هوائيات 
بيئات  يف  الطيف  استخدام  كفاءة  ضعف 
عالية.      ضوضاء  يف  ضعيفة  إشارة   تحقق 

       
دعم عقد التتابع )RN( لنظام الرتحيل

 واحدة من أصعب األمور يف شبكة االتصال 
حافة  عىل  الجيد  األداء  تحقيق  هو  الخلوية 
خلية قبل البدء بخلية جديدة “تقاطع الخاليا 
“ فشبكة LTE-A تستخدم نوعني من الخاليا 
هام الخاليا الصغرية والكبرية وهذا ما يطلق 
متجانسة  غري  مختلطة  شبكة  تخطيط  عليه 
نجمع  كيف  سابقا   ذكرنا  و   .)HetNet(
بالتعديالت  الناقل املكون مبا يسمح  خطوط 
عىل كل عنرص يف الناقل للمحطة الرئيسية يف 
منطقة تعرف بالعقدة B والتي تتلقى تعزيزاً 

من مكون ENB امللحق بالشبكة .
 LTE-A شبكة  يف  إضافية  ميزة  وتتحقق 
تعمل عىل تحسني األداء يف حافة الخلية وهي 
عقدة التتابع )RN( بني محطة وأخرى وهي 
تتطلب  ال  ومنخفضة  صغرية  طاقة  محطات 
يف  تقنية  حلول  وهي   )backhaul( وجود 

تحسني اداء الشبكات الالسلكية . 
  وينتر عادة ناقل RNs عىل حافة الخلية 
تخصيص  من  بدالً  اإلنتاجية  القدرة  لزيادة 
األلياف  شبكات  )مثل   backhaul وظائف 
الكابل اإلذاعية( فإن استخدام جزء  و وصلة 
 LTE-A شبكة  طيف  من  قليل  و  مختلف 
انتاجية  قدرة  يحقق   ”Un “ لها  يرمز  والتي 
الذي   RN ناقل  املثبت  للمحطات  عالية 
 / املزود  قاعدة  محطة  مع  بالتواصل  يسمح 
مع   )ENB باملانحة  تعرف  والتي   ( مرساة 
توفر محطة محلية من نوع   » Uu«. وميكن 
تردد  أو  الرتدد  نفس  عىل   RNs استخدام 
)املانحة  املزودة  الجهة  مع  لالتصال  مختلف 
يف  و  األخرى(  واملحطات  األساسية  للمحطة 

حالة وجود مشغل ناقل  RN عىل 
األساسية  للمحطة  الرتدد  نفس 
الواجب  الخطوات  فإن  املانحة 
يف  التدخل  من   RN ملنع اتخاذها 

حد ذاته)سيتم رشحها الحقا(.  
عىل سبيل املثال : ميكن أن تحدث 
من  بد  ال  كان  فإذا  كبرية  مشكلة 
وجود  RN الذي ينتقل من محطة 
الوقت  نفس  يف  لتلتقي  ألخرى 
األساسية  املحطة  من  موجات  مع 

املانحة عىل نفس الرتدد.

LTE-A  �توظيف التقنيات املتقدمة ل
 RN الشكل رقم )4( يوضح استخدام الناقل

مع واجهة Un لالتصال مع املحطة األساسية 
تعمل   Uu واجهة  الوقت  نفس  ويف  املانحة 

عىل التواصل مع املحطات األخرى. 
 RNs فمن وجهة نظر املحطة الفرعية فأن 
األساسية  املحطات  كامل  لها  ينقل  من  هو 
منها   وتختار  املحطات  هذه  تبثها  التي  و 
باسم  )املعروفة  باملعلومات  الخاصة  الخاليا 
خلية Cell Id( والتعامل مع جميع جوانب 
مع  مستقلة  بصورة  الهوائيات  واجهات 
القيام مبهام منها : مزامنة اإلشارات املرجعية  
...الخ..ونقلها   التحكم،  وقنوات   ، وجدولتها 
التسليم(.  )عمليات  التنقل  منظومة  إىل 
عن  مخفية  تكون  املانحة  املحطات  فقاعدة 
ميثلها  من  هو   RNs ويكون  الشبكات  بقية 

“الجزء الظاهري “ للمحطة األساسية.
وتوظف LTE-A التقنيات املتقدمة والحلول 
هذه  عنارص  بني  التداخل  من  للتخفيف 
هذه  وتشمل   . متجانسة  الغري  الشبكة 
بني  التتابع  عقد  ربط  عىل  القدرة  التقنيات 
املحطات واملزامنة و القدرة عىل التكيف أو 
الرتددي  الطيف  الستغالل  املوارد  تخصيص 
و  املوارد  تعزيز  ميكن  املثال  سبيل  )عىل 
يوفر  هذا  و  املجال(  وقت  بتقسيم  التكيف 
االتصال  شبكة  لتحميل  متزنة  دينامكية 
اليوم.  أوقات  وخالل  مختلفة  مواقع   يف 
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اجلزء الثاين من �شل�شلة حرب القرا�شنة 

موعد اإطالق
BioShock Infinite 

جديدة  �شيارات   7
 Forza Horizon لـ

اإ�ستعر�ست مايكرو�سوفت اإحدى اأقوى األعابها القادمة وهي 
بوك�س  الإك�س  على   ،Gears of War: Judgment لعبة 
من  جتربة  اأ�سعب  لتقدمي  اللعبة  ت�سميم  مت  وقد   ..360
�سمن الأجزاء ال�سابقة، كما اإنها �ستحتوي على منط جماعي 
جديدة  اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة   OverRun ُيدعى  جديد 

واأ�سياء اأخرى.. اللعبة قادمة يف �سهر مار�س من عام 2013

من  الثاين  اجلزء  عن   Namco Bandai اإ�ستديو  ك�سف  
 One Piece: Pirate الأوىل  القرا�سنة  حرب  �سل�سلة 
Warriors 2 وهي تكملة للعبة الأ�سلية التي اأطلقت هذا 
العام على PS3، و�سيتم اإ�سدارها على PS3 و PS Vita يف 
موعد مل يتم الإعلن عنه بعد.. و�سيعر�س العنوان القادم 
مراحل و�سخ�سيات جديدة يف New World بالإ�سافة اإىل 

..One Piece اأ�سلوب لعب مميز ملحبي

 BioShock للعبة  جديد  عر�س  موؤخراً  اأطلق 
يف  املختلفة  اللعب  عنا�سر  ي�ستعر�س    Infinite
ا�ستخدام القدرات وعوامل الطبيعة، كما اإننا ن�ساهد 
يف  ت�سدر  �سوف  اللعبة  الق�سة..  من  ب�سيط  جزءاً 
 3 البلي�ستي�سن  من  كل  على    2013 مار�س  �سهر 

والإك�س بوك�س 360 واحلا�سب ال�سخ�سي. 

 Forza Horizon ح�سلت لعبة ال�سباق ال�سهرية
�سيارات  �سبع  على  حتتوي  اإ�سافية  حزمة  على 
جمانية  �ستكون  ال�سيارات  هذه  اإحدى  جديدة، 

جلميع لعبي اللعبة. 
املميزة  ولكن  متنوعة،  �ستكون  �سيارات احلزمة   

.Halo حقاً هي �سيارة خا�سة بلعبة

عر�ض جديد للعبة
   Gear of War 
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http://8onlinegames.com

www.doublegames.mobi

www.slungo.com

 Soul للعبة  التجريبية  الن�سخة   Sony اأطلقت 
باجلزء  اللعب  على  قادراً  �ستكون  حيث   ،Sacrifice
الأول من ال�سيناريو الرئي�سي للعبة  برفقة ال�ساحر  
Nimue بالإ�سافة اإىل انك �ستكون قادراً على حتدي 
ثلثة زعماء اإ�سافة اإىل اإمكانية اللعب عرب ال�سبكة.. 
 PS يذكر باأن اللعبة �سوف يتم اإ�سدارها يف 2013 على

.Vita

 Far Cry 3
X360 PC PS3

  irBuccaneers
 PC

   WWE
 WrestleFest

 X360

 Mass Effect
Trilogy PS3

  007 Legends
WIIU

Sonic & All-
 Stars Racing

3DS

Soul Sacrifice اإ�شدار دميو لعبة 
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بواسطة الفأرة ولوحة املفاتيح يجهلها الكثري 

من املستخدمني يف تحديد النصوص أو التعامل 

القوائم والروابط.

Shift   حتديد الن�ص بوا�سطة مفتاح

من أبس��ط اإلمكانيات لتحديد فقرة معينة من النص ، ميكنك يدوياً 
التحديد بواس��طة الزر األيرس للفأرة مع الس��حب لألسفل , لكن من 
خالل الضغط بالزر األيرس للفأرة يف بداية الفقرة ثم الضغط املستمر 

عيل زر Shift والضغط مرة أخري عيل آخر الفقرة ليتم التحديد. قد 
تري الفكرة بس��يطة لكنها تكون مفيدة وعملية جداً يف حالة تعطل 
 Scroll الزر األوس��ط للسحب ألس��فل أو ما تس��مي بعجلة النزول

.Down

]CTRL[ التحديد املتعدد با�ستخدام مفتاح
 

مهارات ا�ستخدام
الفاأرة ولوحة املفاتيح 

يف ويندوز 7

مية
علي

 الت
ابة

لبو
ا
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هذه امليزة غري معروفة للكثري من املس��تخدمني وهي تحديد كلامت 
أو نص��وص متعددة دون خس��ارة أي تحديد. وميكن��ك تحديد أول 
نص بش��كل طبيعي باستخدام الزر األيرس للفأرة ثم الضغط عيل زر 
CTRL و تحدي��د النصوص األخرى بالطريق��ة املعتادة. أيضا َوَجب 
التنويه أن طريقة النس��خ املتعدد ال تعمل عيل متصفح اإلنرتنت أو 

أي برنامج آخر سوي مستندات Microsoft Office فقط.

Alt حتديد الن�ص عموديا با�ستخدام مفتاح
 

لتحديد نص بش��كل عمودي اضغط باستمرار عيل مفتاح Alt وحدد 
النص باستخدام الزر األيرس للفأرة بالطريقة التقليدية. َوَجب التنويه 
أن طريقة النس��خ العم��ودي ال تعمل عيل متصف��ح اإلنرتنت أو أي 

برنامج آخر سوي مستندات Microsoft Office فقط.

تكبري وت�سغري عر�ص الن�سو�ص
 

خاصية التكبري 'zoom in' و التصغري 'zoom out' مفيدتني إذا كنت 
تتصف��ح اإلنرتنت أو تق��رأ النصوص , ميكنك تكب��ري العرض بالضغط 
املس��تمر عيل مفت��اح ]CTRL[ مع مترير عجلة الف��أرة لألعىل ، إمنا 
للتصغري اس��تخدم نفس املفتاح ولكن مع مترير عجلة الفأرة لألسفل. 
و تعمل هذه امليزة مع أي برنامج عرض للنصوص و الصور كمتصفح 

اإلنرتنت مثاًل و برنامج مايكروسوفت وورد.

تكبري اأو اإغالق النوافذ.
 

إلغ��الق أي نافذة اضغط ضغطاً مزدوجاً عيل ش��عار النافذة إلغالقها 
, بين��ام الضغط املزدوج ع��يل رشيط العنوان يق��وم بتكبري / تصغري 

النافذة.

فتح الروابط يف تبويبات جديدة

عن��د اس��تخدام متصف��ح انرتنت ميكن��ك الضغط املس��تمر عيل زر 
]CTRL[ والضغ��ط عيل أي رابط بالزر األي��رس للفأرة وذلك لفتحه 

يف تبويب جديد.

Context Menu[ متديد القائمة املخت�سرة

القامئ��ة املخترصة Context Menu التي تظهر من خالل الزر األمين 
للفأرة , تظهر مخترصة بش��كل معني , إلظهار كافة الخصائص املتاحة 
فيها استخدم مفتاح Shift ثم اضغط الزر األمين للفأرة لتظهر بكامل 

خصائصها.

Auto Scroll[ مترير اإطار ال�سفحة تلقائيًا

إذا كن��ت تقوم بقراءة صفحة انرتنت أو مس��تند نيص طويل ميكنك 
عم��ل مترير تلقايئ للصفحة صعوداً وهبوطاً وذلك من خالل الضغط 
عيل زر التمري��ر يف الفأرة "ضغطة كضغطة األزرار األخرى" وتحديد 

نسبة رسعة التمرير بواسطة تحريك مؤرش الفأرة لألسفل واألعىل.

ال�سحب والإفالت يف ن�سخ / ق�ص الن�سو�ص.
 

من خالل تحديد نص ثم س��حبه وإفالته بواس��طة الزر األمين للفأرة 
تستطيع نسخه / قّصه ملكان معني
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اإنـــ�ســـاء ن�ص 3D  فــي
Adobe Illustrator

يف هذا الدرس سيتم التعرف عىل كيفية رسم صورة بيانية متجهة ثالثية األبعاد، 

وسوف نناقش كيفية إنشاء مجموعة متنوعة من أمناط ثالثية األبعاد يف 

ألسرتيتور cs4 وسوف نقوم بعمل منط متميز وتطبيق تدرجات لونية جميلة 

باستخدام أشكال أساسية إلنشاء كائنات مخصصة، 

)1(
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والدرس األس��ايس يف هذا الربنامج أنه يجب 
التنويه إىل أن برنام��ج Illustrator ميكنك 
من تحقيق نتائ��ج مذهلة من خالل اختيار 
الخطوط واأللوان الحقيقية، وبأن تكون أكرث 
واقعية ملبادئ التوضيح األساسية يف املنظور 

واإلضاءة.

الخطوة 1: إعداد لوح الرسم
إنش��اء مس��تند جدي��د يف Illustrator مع 

.500pt × 500 الحجم يف

الخطوة 2: إنشاء أول حرف
اختيار الخط والس��مك للحرف وهذا سيتيح 
لن��ا املزيد من املس��احة الس��طحية للعمل 
حوله��ا، وميكن��ك اختي��ار أن��واع مختلف��ة 
للخطوط يف كل حرف ليك يتم تصميم شكل 
متميز وجع��ل التصميم حي ومثري لالهتامم 
يف النهاي��ة واآلن نب��دأ بعم��ل أو تأثري ثاليث 

األبعاد للحرف واملوجود يف الربنامج.
نكتب الحرف األول باس��تخدام أداة الكتابة 
 )T( الح��رف  مفت��اح  ع��ىل  بالضغ��ط  أو 
والحرف األول س��يكون )D( بعد ذلك انتقل 
 )V( إىل أداة التحدي��د باس��تخدام الح��رف
وح��دد الح��رف ال��ذي كتبته ث��م انتقل إىل 
 CTRL( كتابة> إنش��اء الخط��وط العريضة
right-click/ أو   O + كم��د  /  + SHIFT
Control-click وم��ن عىل الحروف يف لوح 
الرس��م اخرت إنش��اء الخط��وط العريضة من 
القامئة التي تظهر وسوف يتم تحويل الحرف 

إىل خطوط متجهة.

3D الخطوة 3: جعل الحرف
دعونا إضافة تأثري 3D للحرف. حدد الحرف 

 3D<Extrude & Bevel>وانتقل إىل تأثري

 ،Extrude&Bevel خي��ارات  إط��ار  يف 
والتحق��ق م��ن اختيار معاينة لتك��ون قادراً 
عىل مشاهدة ما س��يبدو عليه الحرف بينام 
نح��ن نقوم بعمل االختي��ارات والتأثريات يف 
Extrude وم��ن حيث ضبط زوايا املوضعية 
له��ذا الحرف، و ال تنىس تعيني قيمة االختيار 

للمنظور.

واملنظور ه��و جزء مهم جدا يف عم أي كائن 
3D عىل أي منظور مس��طح )مث��ل برنامج 
الرس��ام( واألمرين هامني ح��ول املنظور ويف 
الحجم واملس��افة. إذا كان هناك أي زيادة يف 
املسافة بيننا وبني كائن نالحظ، نحن بحاجة 
إىل تقليل حجم هذا الكائن. بهذه الطريقة، 
ميكننا تحقيق الخيال وعمق دقيق يف عملنا.

عندم��ا تك��ون املعاين��ة مناس��بة للتصميم 
، اضغ��ط مواف��ق لتطبيق اإلع��دادات عىل 

الحرف.

الخطوة 4: التوسيع والجمع بني 

املكونات يف الحرف
توسيع هذا الحرف عن طريق اختيار كائن< 

توسيع املظهر.
اإلج��راء التايل نقوم بفك تجميع هذا الحرف 
من أج��ل أن يكون جمي��ع أجزائه منفصلة، 
ل��يك يعطين��ا القدرة ع��ىل تطبي��ق األلوان 
والتدرج��ات عىل كل جزء م��ن هذا الحرف 
بش��كل منفصل، وميكنك فك تجميع الكائن 
من خالل الذهاب إىل كائن- فك التجميع أو 
)CTRL + SHIFT + G( وقد تكون بحاجة 
لعم��ل فك التجميع عدة مرات ألن الش��كل 

يحتوي عىل الكثري من القطع.
ميكن اس��تخدام أداة التكب��ري )Z( ميكنك أن 
ترى أنه يتم تقس��يم بع��ض األجزاء الصغرية 
وما عليك س��وى اختيار القطع والجمع بينها 
حسب الحاجة باستخدام زر لوحة املفاتيح . 

الخطوة 5: تطبيق التدرجات
ح��ان الوق��ت والب��دء لتطبي��ق التدرجات 
اللونية واختي��ار األلوان وح��اول أن تتخيل 
مصدر واتج��اه الضوء، لكل قطعة وهنا مثاًل 
سوف نتخيل مصدر الضوء من فوق الحرف، 
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ووفقاً ملصدر الضوء وكأن الصورة التقطت بعض أجزء الحرف تحتاج 
أن تكون أكرث قتامة وس��وف نس��تحدث ونس��لط الضوء عىل الظل 
والسطوع بأكرب قدر ممكن، ويف كل مرة سوف نطبق تعبئة متدرجة 

إىل كائن والتفكري يف زاوية مصدر الضوء.

الوق��ت لتطبيق تدرجات اللون. للبدء، وحاول أن تتخيل مصدر ضوء 
ل: لدين��ا قطعة، دعونا جع��ل مصدر الضوء يأيت من فوق رس��التنا. 
لذل��ك، وفقا ملص��در الضوء ونحن ق��د التقطت، وبع��ض أجزاء من 
الرسالة تحتاج إىل أن تكون أكرث قتامة، وينبغي أن يكون بعض أخف 
وزنا. بهذه الطريقة، س��وف نستحدث ويسلط الضوء عىل ظالل عىل 
السطوح بأكرب قدر ممكن. يف كل مرة كنت تطبيق تعبئة متدرجة إىل 

كائن، والتفكري يف زاوية مصدر الضوء.
 Ctrl أوال، تأكد من لوحة التدرج مفتوحة )نافذة< التدرج أو اضغط

.)+ F9
بالنسبة للجانب األمامي من هذا الحرف، واستخدام التدرج شعاعي.

عىل الجانب األيرس، اس��تخدم الت��درج الخطي. ال ترتدد يف أن تجرب 
األلوان مع األلوان حتى ميكنك تحقيق نظرة تريدها.

بالنسبة للجزء الداخيل من الحرف، أيضاً استخدام التدرجات الخطية.

الخطوة 6: الضوء عىل املكون
دعونا اآلن إضافة إىل تفاصيل الحرف من خالل إعطائه بعض الجامل، 
وحواف تس��ليط الض��وء. حدد الجان��ب األمامي من ه��ذا الحرف، 

.)Ctrl + F( ثم لصق مرتني أمام ،)Ctrl + C( انسخها
حدد النس��خة األعىل باس��تخدام أداة التحدي��د )V( ودفع ذلك إىل 
أس��فل 1px 1px وإىل اليمني )استخدام مفاتيح األسهم(. إبقاء هذه 
النسخة عىل املحدد. اآلن، اضغط عىل مفتاح Shift وانقر عىل نسخة 
أخ��رى إلضافتها إىل التحديد. يف لوحة pathfinder، اضغط عىل الزر 
ناقص. وهذا يرتكنا مع كائن واحد هذا هو مجرد أجزاء غري متداخلة 

من كل نسخة.

تغيري لون التعبئة للكائن بحيث يكون أخف يف اللون من التدرج لون 
الحرف؛ الوردي السلمون سيكون اقرتاحي.
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