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 .Monoالنسخة الرابعة من النت فرٌم وورك أصبحت مدعومة بشكل كامل على بٌئة •

 .TIOBEلغة برمجة الماك وعائلته تسٌر نحو األمام بخطى ثابته حسب تقرٌر •

 .....والمزٌد 

 

 الجهاز الذي ال ٌقارن... iPhone 4Gاآلٌفون 

 قوة فً األداء وأمكانٌات تفوق المتوقع...  2011معالجات انتل 

 all right reserved to NAS® Group for programming            2011للبرامجيات  ®جميع الحقوق محفوظة لمجموعة ناس 

 :لألستعالم واألعالن فً المجلة وأرسال المقاالت على العنوان التالً
@yahoo.com630ammar 

 أو األتصال على الرقم
009647701256233 

mailto:ammar630@yahoo.com
mailto:ammar630@yahoo.com
mailto:ammar630@yahoo.com


 كلمة العدد
 

 أمواجه على باللعب والتمتع غماره خوض ٌرٌد منا الكثٌرون زال ما األطراف مترامً بحر

 لغتنا ٌتكلمون ال أغلبهم السرٌعة األمواج هذه فً األبحار ٌعلمون الذٌن المدربون ولكن الجمٌله

 معها تحمل قادمة أمرٌكٌة موجة هذه مانقول ودائما موجة لدٌنا فلٌس بوجودنا ٌعرفون وال

 الموجة ركوب لتعلم االسراع نحاول ونحن الكثٌر وغٌرها الوٌندوز معها تحمل وتلك األٌباد

 .بنا خاصة موجة بناء ولٌس

 نحتاج ما نصنع وكٌف العالم إلٌه وصل بما ٌخبرنا دلٌل وجود عدم إلى هذا فً السبب ٌرجع قد

 مجال فً العلم إلٌه وصل ما بأهم تعنى والتً المجلة هذه بنٌنا المنطلق هذا بأٌدٌناومن

 والمشارٌع واألكواد التعلم فً األسد حصة للبرمجٌن تعطً كما أخبار خالل من التكنولوجٌا

 مصدرا تشكل مجلة وضع إلى نسعى كما بأحترافٌة برامجنا نبنً كٌف وتعلم المصدر المفتوحة

 .المهارات فٌه وٌتعلمون الخبرات فً ٌتبادلون العرب للمبرمجٌن

 أن القراء من ونرجو المجلة من الول العدد اخراج فً ساهم من كل نشكر أن نحب النهاٌة فً

 لهم وٌكون العمل هذا فً نصٌب لهم ٌكون حتى ومقترحاتهم وأفكارهم بمقاالتهم علٌنا الٌبخلو

 .العالم إلى قدراتهم تخرج نافذة

 علٌه والقادر ذلك ولً أنه وٌرضى ٌحب لما وٌوفقنا هذا سعٌنا فً التوفٌق هللا ن نرجو

 

 

 

 رئيس التحرير

 عمار ياسين طعمة



 :المستخدمٌن لبعض الٌها المرفوعة للفٌدٌوهات دقٌقة 15 حد تزٌل ٌوتٌوب

 ٌوتٌوب أعلنت دقٌقة 15 إلى دقائق 10 من للفٌدٌوهات المسموح الحد رفع من قلٌلة أشهر بعد

  دقٌقة 15 على تزٌد فٌدٌوهات لتحمٌل المشتركٌن لبعض الحد رفع الرسمٌة مدونتها على مؤخرا

 ظهور بعد وخاصة موقعها مع التعامل وقوة لشعبٌة كزٌادة الخطوة بهذه ٌوتٌوب قامت وقد

 لتجعل وطولها الملفات حجم زٌادة إلى الحاجة إلى دعت والتً الحدٌثة الفٌدٌو تقنٌات

 وذلك فقط المستخدمٌن بعض شمل الرفع هذا ولكن, ٌرٌدون ما لعرض أكبر فرصة للمستخدمٌن

 .الموقع على المستقبلً تأثٌرها وحساب الخطوة هذه لتجربة

 األٌام لنا ستظهره ما هذا محدودة غٌر التحمٌل أمكانٌة لجعل الحظر رفع قرٌبا سنشهد فهل

 القادمة

 

 :الرسمٌة المدونة على تابعها ٌوتٌوب أخبار من مزٌد على لألطالع

-long-away-and-up-/up12/2010global.blogspot.com/-youtubehttp://

more.html-for-videos 

 

 

 

 

vmWare أنظمة توفٌر على تعمل Andorid على وهمٌة 

 :الذكٌة جً أل أجهزة

 تعمل ذكٌة هواتف بناء إلى الشركات وسعً أندورٌد لنظام المتوقع غٌر النجاح بعد

 من كبٌرة طبقة من واسعا وأستحسانا أقباال شهد والذي رائع من الكثر النظام بهذا

 الشركة vmWare مع تعمل األلكترونٌة الصناعات رائدة جً أل هاهً المجتمع

 ستوفر أنها رسمً بٌان وفً أعلنت واألفتراضٌة الوهمٌة األنظمة مجال فً الرائدة

 .النظام هذا تدعم ال التً أجهزتها على األندورٌد نظام لتشغٌل وهمٌة بٌئة

 وهذا وهمٌة بٌئة على هاتفً نظام بتشغٌل األولى للمرة المجال ستفتح الخطوة هذه أن

 .الخطوة بنفس القٌام تحاول األخرى الشركات سٌجعل ما

 انظمة عالم فً الجدٌد الحقٌقً المنافس هو األندورٌد نظام أن بالذكر الجدٌر ومن

 .windows mobile , iOSX , symbian الثالثة العمالقة أمام الذكٌة الهواتف



تطلق حملة جدٌدة لفائدة مشتركٌها الجدد  CashUكاش ٌو 

 :Skypeبالتعاون مع 

صاحبة خدمة الدفع عبر اإلنترنت التً تحمل نفس  CashUأعلنت شركة 

االسم عن حملة جدٌدة لمشتركٌها الجدٌد و ذلك بالتعاون مع خدمة 

 Skypeاالتصاالت 

كوبونات خاصة  CashUو تتمثل الحملة فً إهداء المشتركٌن الجدد لدى 

دقٌقة من  30تسمح االستفادة من رصٌد مجانً قٌمته  Skypeبخدمة 

 .االتصال

 

 

 

 JoliCloud  1.1 أصداره إلى ٌصل 

 mieux vaut tard que) ”نهائٌا تصل ال أن من خٌر متأخرا تصل أن“ : الفرنسً المثل ٌقول كما

jamais), نظام من 1.1 اإلصدار مع الحال هو هذا JoliCloud ( موعده عن صدوره تأخر الذي و 

 التحسٌنات و الجدٌدة اإلضافات ٌعكس ال ذلك أن إال الترقٌم فً الطفٌف التغٌر من بالرغم لكن المحدد,

 .اإلصدار هذا فً

 االنتقال من كال نجد ”الجمٌلة السحابة“ نظام من 1.1 اإلصدار فً تحسٌنه أو إضافته تمت ما مجمل فً

 أداء تحسٌن و الخلفٌة, تغٌٌر و Dashboard الـ تخصٌص إمكانٌة و للنظام كقاعدة 10.04 اإلصدار إلى

 .Facebook الـ عبر الدخول تسجٌل

  مع YouTube 720p  و Full HD 1080p الفٌدٌوهات دعم و النظام إقالع سرعة من كل تحسٌن تم كما

 (Atom N550) معالجات

 

 

 



 :Javaتتنحى من مجتمع  Apacheمنظمة 

 آخر ترٌد كنت وإذا بعد, ٌنقضً لم Java محن عام أن ٌبدو ,Java/Oracle مسلسل مع زلنا ال

 على اإلقرار تم أن فبعد ,Java مجتمع لحق قد جلل آخر خطب هو الخبر, هذا فإلٌك حلقة

 Java) التنفٌذٌة اللجنة من االنسحاب Apache منظمة  قررت ,8 و Java7 من كل مواصفات

Community Process (JCP, تنتهجها التً الرخص سٌاسة حول دار نزاع بسبب Oracle 

 . Java لغة فً لمساهماتها حدا تضع وبالتالً

 

 

 

 

 

 

  أنهت فقد المطورٌن, مجتمع من كثٌرة أفعال ردود تولد قد المؤلم, المسلسل من الجدٌدة الحلقة هذه

Apache  مشروع فً المساهمة من سنوات 10 هذا, بقرارها Java, لعدم ذلك أرجعت وقد 

 TCK) Java Technology Compatibility رخصة على قٌودها رفع لطلب Oracle احترام

Kit) لمشروع منحها وعدم Harmony . ٌدري أحد وال مجهوال, مستقبله أصبح الذي األخٌر هذا 

 .علٌه العمل فً  Apache ستستمر هل

 مفتوحة لبرامج الصحٌح االستعمال تمنع ,Sun شركة مستحوذ طرف من المفروضة القٌود

 . النقالة الهواتف منصات فً المصدر

Apache لجنة أعضاء بعض تطبٌع أٌضا استنكرت JCP لسلوكات استنكارهم وعدم Oracle 

 .Intel و HP, Ericsson,Fujitsu, VMware ومنهم Java الـ منصة على

 الحدود تجاوز قد -حسبها- الذي Java على Oracle لـ المفرط التحكم ترفض Apache باختصار

 .علٌها المتفق

 من الرسمٌة مدونتها على من Java مجتمع من استقالتها Apache إعالن على االطالع ٌمكن

 :هنا

20101209http://blogs.apache.org/foundation/date/ 

 



 أطالقها تم Box Virtual برنامج من الرابع لألصدار التجرٌبٌة النسخة

 :رسمً بشكل

الشهٌر الخاص  VirtualBoxمن برنامج  4.0.0رقم   اإلصدار التجرٌبً للنسخة Oracleأطلقت 

 .2نظمة االفتراضٌة بعد حوالً سنتٌن على اإلصدار رقم ألبا

 :تأتً هذه النسخة الرئٌسٌة بمزاٌا عدٌدة منها 

 دعم نسخ الملفات للنظام الضٌف

 Open Virtualization Format Archiveدعم لصٌغة الضغط 

 بالنسبة للنظام الضٌف 2GBأكبر من  Ramدعم حجوم ذاكرة 

 Intel ICH9 chipsetإضافة دعم لرقاقة 

 كجهاز للنظام الضٌف Intel HD Audioبالنسبة للصوت إتاحة 

 إعادة تصمٌم واجهة المستخدم:بالنسبة للواجهات 

 iSCSI, VMDK, VHDجهزة ألدعم نقل البٌانات غٌر المتزامن 

من  4دعم التحدٌث التلقائً للنظام الضٌف بشرط تنزٌل النسخة رقم  Windowsلنظام 

Windows Guest Additions . 

 :خطاء والمشاكل وهذه بعضها ألتم معالجة الكثٌر من ا

 إصالح األخطاء التً تحدث عند تصغٌر وتكبٌر الواجهة الخاصة بالنظام الضٌف

 فً ملف واحد  64Bitو  32Bitالخاصة ب  Linux Additions  تم دمج

 (كضٌف Linuxخاصة بنظام ) symbolic linksالمجلدات المشتركة أصبحت تدعم 

 فً نفس الوقت (guest)إمكانٌة تشغٌل الصوت من أكثر من نظام ضٌف 

 .إمكانٌة حذف األقراص المتصلة بالنظام االضٌف أثناء حذفه

 . 3.2.12ان آخر نسخة ثابتة من هذا البرنامج تم إصدارها منذ عدة أٌام برقم ٌذكر 

لمزٌد من المعلومات عن الخواص الجدٌدة وطرٌقة االستخدام ٌمكنك تحمٌل الدلٌل المؤلف من 

صفحة من  254

/UserManual.pdf1_BETA4.0.0http://download.virtualbox.org/virtualbox/ 

 تحمٌل هذا اإلصدار التجرٌبً لألنظمة المختلفة من صفحة 

/1_BETA4.0.0http://download.virtualbox.org/virtualbox/ 

 .انه الٌنصح االعتماد بشكل كلً علٌه علما 

 



 فً كانت والبداٌة بالسٌطرة بدأت أبل ... الحسبان فً ٌكن مالم وحصل

 :أوربا
 
 
 
 

 أن فبعد ,”طوٌال فٌها تبقى أن الصعب من لكن القمة إلى الوصول السهل من”:المثل ٌقول كما

 فلقد ,Windows نظام تراجع بوادر أولى بدأت طوٌلة, لمدة علٌها حافظ و األسد حصة التهم

 تاركا أوروبا فً طفٌفا تراجعا سجل Windows أن AT Internet Institute لـ دراسة أظهرت

 .المنصرم أغسطس شهر خالل ذلك و بالتقدم Apple ألنظمة المجال

 شهر خالل %93.3 من أوروبا فً Windows حصة تراجعت فلقد الدراسة هذه حسب و

 نظراؤه تقدم فٌما الجاري, العام من الفترة نفس خالل %91.1 إلى الماضً العام من أغسطس

 .الفترة نفس خالل %7.4 إلى %5.4 من (iOS و Mac OS X) Apple لدى

  بـ Vista  ٌتلوه %51.3 الصدارة ٌحتل Windows XP ٌزال ال Windows ”فصٌلة“ ضمن و

 .%17.5 بنسبة Windows 7 ٌتبعه و 20.7%

 .%0.9 حصته بلغت حٌث %0.1 بـ قدرت زٌادة إال ٌسجل فلم Linux أما

 كذلك األمر ٌكون قد  ؟ Mac OS X إلى iOS بضمها ”منصفة غٌر“ الدراسة تكون أن ٌمكن هل

 تتوقع متى إلى رأٌك فً لكن .الساحة إلى iPad أجهزة دخول إلى راجعا التراجع هذه ٌكون قد و

 الحواسٌب؟ أجهزة سوق على هٌمنتها Windows أنظمة تواصل أن

 



النسخة الرابعة من النت فرٌم وورك أصبحت مدعومة بشكل كامل على 

 : Monoبٌئة 

 Gnomeالنسخة النهائٌة من البٌئة الحرة لسطح المكتب سبتمبر من العام الحالً  29صدرت فً 

قبل االنتقال إلى الجٌل  Gnome 2وهً األخٌرة من سلسلة إصدارات الجٌل الثانً من  ,2.32

تأتً هذه اإلصدارة بعدد ال بأس به من التحسنات واإلضافات وإصالح للعلل,  .Gnome 3الثالث 

  –: ونذكر من ذلك

 .GTK 3 مكتبة و Gnome 3 لـ تمهٌدا المتقادمة والمكتبات الوظائف بعض إزالة

  لـ الملفات ومدٌر ,Nautilus الملفات عارض تحدٌث – .PDF ملفات وعرض دعم تحسٌن -

Gnome 

 GNOME System و Eye of GNOME, Totem :من كل على المهمة التغٌٌرات بعض -

Tools. 

 .GSettings بـ GConf تعوٌض -

 . العربٌة ومنها العالمٌة اللغات من العدٌد دعم-

 اإلشارة ٌجدر .(تعربٌها ٌكتمل لم) 2.32 جنوم إصدارة مالحظات على االطالع ٌمكن وللمزٌد

 لقطات صور, معلومات, سٌحوي والذي القرٌب المستقبل فً GNOME3.org موقع سٌطلق أنه

 نوعٌة نقلة تعتبر وهً اآلن من أشهر ستة بعد صدورها المرتقب من التً Gnome3 عن فٌدٌو

 .Gnome مكتبة لسطح وجوهرٌة

 



  تقرٌر حسب ثابته بخطى األمام نحو تسٌر وعائلته الماك برمجة لغة

TIOBE. 

 العالم حول وشعبٌة أنتشارا البرمجة لغات أكثر حول السنوي تقرٌره فً TIBOE موقع عرض

 الى التقرٌر أشار فقد Objective-C  لغة مستوى فً ملحوظ أرتفاع السنوي التقرٌر وضح وقد

  تقرٌر أشار حٌث , شعبٌة البرمجة لغات أكثر سلم على ارتقاءها  Obective-C لغة تواصل

TIOBE حصول أكتوبر لشهر شعبٌة البرمجة لغات ألكثر Obective-C   أن بعد 8 المرتبة على 

 .خلت سنة منذ 12 المرتبة فً كان

Objective-C تنتجها التً األنظمة على المستعملة اللغة Apple فً متواصلة زٌادة تشهد 

 ٌونٌو شهر ( شعبٌة برمجة لغات 10 أكثر) الكبار نادي إلى دخلت أن لها سبق حٌث شعبٌتها,

 لغة أنها إذ شعبٌتها, زٌادة فً كبٌرا دورا iOS4 الـ و iPad الـ من كل لعب لقد و .الماضً

 .بهما الخاصة التطبٌقات لكتابة الرئٌسٌة البرمجٌة

 مرتبتها فً C لغة بقٌت و عرشها, على Java حافظت فلقد البرمجة لغات باقً ٌخص فٌما أما

 .الرابعة المرتبة فً PHP تلتها و ثالثة ++C حلت حٌث PHP مع مكانها ++C بادلت و الثانٌة,

 

 لغة البرمجة  الحالة    2009أكتوبر    2010أكتوبر  
  نسبة االستعمال

 2010أكتوبر 

  نسبة االستعمال

   2009أكتوبر 

1 1 = Java 18.166% -0.48% 

2 2 = C 17.177% +0.33% 

3 4 ↑ C++ 9.802% -0.08% 

4 3 ↓ PHP 8.323% -2.03% 

5 5 = (Visual) Basic 5.650% -3.04% 

6 6 = C# 4.963% +0.55% 

7 7 = Python 4.860% +0.96% 

8 12 ↑↑↑↑ C-Objective 3.706% +2.54% 

9 8 ↓ Perl 2.310% -1.45% 

10 10 = Ruby 1.941% -0.51% 

11 9 ↓↓ JavaScript 1.659% -1.37% 

12 11 ↓ Delphi 1.558% -0.58% 

13 17 ↑↑↑↑ Lisp 1.084% +0.48% 

14 24 
↑↑↑↑↑↑

↑↑↑↑ 
SQL-Transact 0.820% +0.42% 

15 15   Pascal 0.771% +0.10% 

16 18   )400RPG (OS/ 0.708% +0.12% 

17 29   Ada 0.704% +0.40% 

18 14   SAS 0.664% -0.14% 

19 19   MATLAB 0.627% +0.05% 

20 -   Go 0.626% +0.63% 

  

http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Java.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/C.html
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http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Ruby.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/JavaScript.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Delphi.html
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http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Transact-SQL.html
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http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Pascal.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/RPG_(OS_400).html
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http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Ada.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/SAS.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/MATLAB.html
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 :ٌقارن ال الذي الجهاز ... على تعرف

iPhone  إطالق تم أن منذ الذكAppleً  هاتف على دخل الذي األهم التطوٌرiPhone 4  ٌعتبر

3G الوظائف من والعدٌد سرٌع ومعالج جذابة جدٌدة وشاشة متطور تصمٌم من قدمه لما وذلك 

 .iPhone منصة على األولى للمرة النور ترى التً الجدٌدة

 كبٌرة مجموعة بدوره ٌقدم الذي iOS 4 الجدٌد التشغٌل بنظام ٌعمل أنه أٌضا   الجهاز ٌمٌز ما وأهم

 تكن لم بصورة القدٌمة الخصائص بعض أداء تحسٌن إلى باإلضافة الجدٌدة الخصائص من

 .متوقعة

 من iPhone 4 فً المادٌة المكونات ووظائف قدرات بٌن تجمع أن Apple شركة استطاعت وقد

 وراء من Apple وأرادت أخرى, ناحٌة من iOS 4 نظام ٌوفرها التً المتمٌزة والخصائص ناحٌة

 .الذكٌة الهواتف عالم فً بقوة للمنافسة المطلوب التمٌز على الحصول الجدٌد الجهاز هذا

 ألول ٌتوافر الذي ”Multitasking“ المهام تعدد مفهوم هو الجهاز عشاق انتباه شد ما أبرز ولعل

 للمرة الفٌدٌو مؤتمرات مفهوم ٌقدم والذي المرئٌة للمكالمات FaceTime تطبٌق جانب إلى مرة,

 .iPhone أجهزة فً األولى

 المتحدة الوالٌات فً علٌه الحصول وٌمكن جٌجاباٌت, 32و 16 تخزٌن بسعتً الجهاز وٌتوافر

 مع حصرٌا   AT&T شبكة خالل من وذلك للثانٌة, دوالر 299و األولى للسعة دوالر 199 بسعر

  دوالر 599 إلى سعره فسٌرتفع معٌنة بشبكة مقٌد غٌر الجهاز كان إذا أما عامٌن, لمدة خدمة عقد

 .(جٌجاباٌت 32 لسعة) دوالر 699و (جٌجاباٌت 16 لسعة)

 وهً بالتفصٌل iPhone 4 فً المتوافرة المزاٌا كافة على التالٌة المراجعة فً الضوء وسنسلط

 :كالتالً

   :التصميم

 األول التصمٌم على تحسٌنا   أو تعدٌال   iPhone جهاز من 3GSو 3G النموذجٌن تصمٌم ٌعتبر

 بالجذرٌة وصفها ٌمكن التً التغٌٌرات بعض شهد iPhone 4 ولكن األصلً, iPhone لجهاز

 .السابقة النماذج مع مقارنة

 وٌتمتعان الزجاج من مصنعان iPhone 4 من واألمامً الخلفً الجانبٌن أن اآلن نلحظ أن وٌمكن

 ٌصدأ ال الذي الفوالذ من مصنوع بحد أٌضا   الجدٌد التصمٌم ٌتمٌز كما تماما , منبسطٌن بسطحٌن

 .واألسود األبٌض هما بلونٌن حالٌا   متوافر Phone 4 بالكامل, بالجهاز ٌحٌط

http://www.tech-arabia.com/?tag=apple
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 للمرة الزجاج فتواجد هامتٌن, نقطتٌن فً وتحدٌدا   للقلق ٌدفع قد أنه إال التصمٌم روعة وبقدر

 والبراق المشرق المظهر من الرغم على لالتساخ, عرضة أكثر سٌكون Phone 4 فً األولى

 ستٌف“ لكن للكسر, مٌال   أكثر ٌكون قد الزجاج أن كما والخلفً, األمامً للجانب منحه الذي

 قدرة أكثر سٌكون الزجاج أن للجهاز تقدٌمه فً أكد – Apple لشركة التنفٌذي المدٌر – ”جوبز

 .iPhone من السابقة النماذج فً استخدامه تم الذي البالستٌك من والكسر الخدوش لمقاومة

 األمر ,”بوصة 0.37“ وبسماكة ”بوصة 2.3“ وعرضه ”بوصة iPhone 4 “4.5 طول وٌبلغ

 ما وهذا ,%25 بنحو أنحف لكنه الطول, ناحٌة من iPhone 3GS لنموذج مماثال   ٌجعله الذي

 احتدام مع قرٌبا   ٌفقده قد الذي اللقب وهو اإلطالق, على ذكً هاتف أرفع بأنه لوصفه ”جوبز“ دفع

 جراما   137 نحو iPhone 4 وزن فٌبلغ الوزن ناحٌة من أما الذكٌة, الهواتف عالم فً المنافسة

 أقل بوزن ٌتمتعان 3GSو 3G جهازي كان فٌما) iPhone من األول النموذج بذلك ٌماثل وهو

 تقدٌم فً ٌبررها ما لها أن كما ملحوظة تكون أن بالكاد تكاد الطفٌفة االختالفات وهذه ,(نسبٌا  

 .عمرا   وأطول أكبر بطارٌة

 

   المستخدم تحكم أدوات

 طالب طالما التً) الجدٌدة VGA كامٌرا فً تتمثل التصمٌم فً الجدٌدة العناصر من العدٌد هناك

  الرئٌسٌة الكامٌرا عدسة فً المتواجد الجدٌد LED بتقنٌة فالش ضوء مع ,(الجهاز عشاق بها

 على أٌضا   الجدٌدة األدوات اشتملت كما للضجٌج, المزٌل الماٌكروفون على عالوة ,”الخلفٌة“

 مستوى فً التحكم أزرار أعلى وٌوجد الصوت, مستوى فً للتحكم المنفصلة الجدٌدة األزرار

 .شكله على طفٌف تغٌٌر إدخال مع تماما   الصوت بإغالق الخاص المفتاح الصوت

  فً كما) Micro-SIM صٌغة على Apple اعتماد تضمنت فقد األخرى الكبرى التغٌرات أما

iPad) لبطاقات SIM ًبهذا تحدث ”جوبز“ تحدث وقد األٌمن, الجانب إلى موجودة أصبحت والت 

 األمر وهذا أكبر, بطارٌة وتقدٌم المساحة توفٌر على القدرة تمنح Micro-SIM صٌغة أن مؤكدا  

 .اآلن بعد التقلٌدٌة SIM بطاقات استخدام ٌستطٌع لن المستخدم أن ٌعنً

  الرأس سماعات توصٌل ومنفذ Home زر سواء تغٌٌر دون فبقٌت الخارجٌة التحكم عناصر أما

 – ٌمكن وال ,(سن 30) التوصٌل ومنفذ والسماعات الضوضاء إلغاء وماٌكروفون ملٌمتر 3.5

 على تحتوي الجهاز علبة أن كما .المستخدم قبل من ٌدوٌا   البطارٌة تغٌٌر اآلن حتى – الحظ لسوء

 iPhone علبة أن الغرٌب من أنه إال الجهاز, من السابقة النماذج مع المتوفرة التقلٌدٌة الكمالٌات

 



 انتزاع أن ذلك سبب ٌكون وقد SIM بطاقة وتغٌٌر لنزع البسٌطة األداة على تحتوي تعد لم 4

 .األوراق تثبٌت بدبوس ٌتم أن وٌمكن جدا   سهل (Micro-SIM) الجدٌدة البطاقات

 

 :الهوائي

 هوائٌٌن (iPhone 4 فً جمالٌا   عنصرا   كونه جانب إلى) بالجهاز المحٌط الفوالذي الحد ٌتضمن

 أن Apple تطوٌر فرٌق تمكن وقد داخلٌة, ممرات ثالثة خالل من كامل بشكل بالجهاز ٌحٌطان

 .للهوائً الفعلٌة والوظٌفة التصمٌم فً الجمال بٌن ٌجمع

 األٌسر الجانب على الموجود الممر حتى الهاتف أعلى فً األول الممر من األول الهوائً وٌمتد

 الممر من فٌمتد الثانً الهوائً أما ,Bluetoothو Wi-Fi اتصال عن مسؤول وهو الهاتف من

 عن مسؤول وهو للهاتف السفلً بالجانب لٌحٌط األٌمن الجانب على الممر حتى نزوال   األول

 وفً الٌسار على بهوائٌٌن مزود الجهاز أن أي ,EDGE وتقنٌة 3G الثالث الجٌل اتصاالت

 .األسفل

-Wi اتصال إشارة استقبال أو المكالمات فً الصوت جودة من كل بتحسٌن وعدا   Apple تقدم ولم

Fi بوجود مباشر غٌر ضمنً اعتراف وجود ٌعنً وجودها ولكن الجدٌدة الهوائٌات خالل من 

 إحقاقا   ولكن .iPhone 4 مع اآلن حلها ٌجب وكان سابقا   والصوت البٌانات استقبال فً مشاكل

 كفاءة بمدى أٌضا   تتعلق بل الهوائً على فقط تتوقف ال والصوت البٌانات استقبال مسألة فإن للحق

 .المختلفة االتصاالت شبكات

 

 الواجهة والشاشة

على الرغم من أن الشاشات السابقة لم ٌشتك  iPhone 4قد تكون الشاشة أجمل ما تم تطوٌره فً 

التً تسعى بها لكسب  Appleالمستخدمون منها وهو ما منح المستخدم شعورا  باالمتنان لجهود 

 x 940)تتمتع بدرجة وضوح  Retina Displayرضاءه بشتى الطرق, فالشاشة الجدٌدة المسماة 

ما ٌجعلها تتفوق على شاشات النماذج السابقة بأربعة أضعاف, كما أنها تستعٌن بتقنٌة ( بكسل 640

IPS  ًكما هو الحال فiPad  800:1بمعدل تباٌن. 

وقد ال تعطً الكلمات واألوصاف هذه الشاشة الرائعة حقها, فهً رائعة من جمٌع الجوانب بداٌة 

وٌمكن مشاهدة محتوٌاتها بوضوح حتى . من األلوان الزاهٌة والرسوم الحٌة والنصوص الواضحة

 حتىفً الضوء الساطع, لكن أبرز ما فٌها أنه من المستحٌل أن تشاهد أٌة نقاط على الشاشة أو 

 



 الشاشة أن زعمت قد Apple وكانت المستخدمون, منها اشتكى طالما التً الصفراء المناطق تلك

 .تدركها أو تعالجها أن اإلنسان عٌن لشبكٌة حتى ٌمكن ال عالٌة بجودة صورة تقدم

 (proximity sensor) التقارب وحساس المحٌط للضوء حساس على iPhone 4 جهاز وٌحتوي

 اإلصدارات فً توافرت التً ذاتها الحساسات وهً (Accelerometer) التسارع ومقٌاس

 .الوظائف صعٌد على جدٌدا   تقدم لم لكنها iPhone جهاز من السابقة

 

 الخصائص

 خالل مع نوعه من فرٌدا   جاء بعضها الجدٌدة والخصائص المزاٌا من بالكثٌر iPhone 4 ٌتمتع

 وسنتناولها iOS 4 الجدٌد التشغٌل نظام خالل من البقٌة وجاءت المادٌة والمكونات التصمٌم

 :كالتالً وهً بالتفصٌل

 

 :(Multitasking) المهام تعدد

 أما ,iPhone جهاز فً المتواجدة والمزاٌا الوظائف من العدٌد فً المهام تعدد مفهوم تطبٌق تم

 قائمة خالل من االنطالق نقطة وستكون المستقلة, الخارجٌة التطبٌقات مع استخدامه فٌمكن اآلن

 الئحة سترى للقائمة الدخول وعند ,Home زر على متتالٌتٌن مرتٌن الضغط عبر المهام تعدد

 خالل من بٌنها التنقل للمستخدم وٌمكن الشاشة أسفل فً تشغٌل وضعٌة فً المتواجدة بالبرامج

 أنه إال فقط برامج أربعة إال الشاشة على المتواجدة القائمة تعرض وال بإصبعه, الجانبٌة النقرات

 .السفلً الشرٌط على منها بالعدٌد االحتفاظ ٌمكنك

 إلى وصوال   القائمة عبر التنقل علٌك معٌن برنامج ولفتح جدا , سهلة المهام قائمة إدارة وتعتبر

 خالل من بإغالقه تقوم أن ٌمكنك منه االنتهاء وعند أٌقونته, على والنقر ترٌده الذي البرنامج قائمة

 أن كما العلوي, األٌسر الركن فً الحذف أٌقونة على النقر ثم أٌقونته على نسبٌا   طوٌلة ضغطة

 تامة بحرٌة وإٌابا   ذهابا   التحرك ٌمكنك حٌث أٌضا   بسٌطة عملٌة ٌعتبر المختلفة البرامج بٌن التنقل

 أن حٌث النظام بسمة القائمة تتسم كما التشغٌل, وضعٌة فً المتواجدة المختلفة البرامج بٌن

 .الٌسار على سٌتواجد استخداما   األحدث البرنامج

 الذكٌة الهواتف فً علٌه هو عما ما نوعا   مختلف Apple لدى المهام تعدد مفهوم فإن الحقٌقة وفً

 بالسماح iOS 4 نظام ٌقوم العاملة, البرامج لجمٌع الجهاز موارد كامل توفٌر من فبدال   األخرى,

 البطارٌة مثل الجهاز موارد من أقل قدرا   سٌستهلك ما وهو الخلفٌة, فً بالتواجد برامج لسبعة فقط

 

 

 



 فً المتواجدة البرامج أن حٌث Apple لدى كبٌر بقدر متطور المفهوم هذا أن كما الذاكرة, أو

 .النظام فً الموارد استخدام سٌحرر ما وهو مؤقت إٌقاف وضعٌة فً ستكون الخلفٌة

   الخلفية؟ في استغالله يمكن الذي ما ولكن

  الصوت :الترتٌب على وهً الخلفٌة فً دائما   متواجدة عملٌات سبع للمستخدم Apple وفرت لقد

 الصوتً االتصال خدمات وأٌضا   ,(ٌرٌدها التً الصوتٌة المواد تشغٌل اآلن للمستخدم ٌمكن حٌث)

 تقدٌم وعملٌة المختلفة, للتطبٌقات GPS المواقع تحدٌد وخدمات ,(VoIP) اإلنترنت عبر

 عبر للتوزٌع تحتاج ال لتً) المحلٌة التنبٌهات توفٌر عملٌات جانب إلى الموزعة, اإلشعارات

 أن حٌث) البرامج بٌن السرٌع واالنتقال المهام إكمال فهما المتبقٌتان العملٌتان أما ,(خادم جهاز

 هما األخٌرتان والعملٌتان ؛(المركزٌة المعالجة وحدة تستخدم وال سبات وضعٌة فً التطبٌقات

 وضعٌة فً فهو ما أمر بإنهاء سٌقوم برنامج أي فإن المهام إلكمال فبالنسبة اإلطالق على األهم

 تنبٌه رسالة بإرسال المهام إكمال عملٌة ستقوم كما للخلفٌة أرسلته قد كنت وإن حتى تشغٌل

 االنتقال وظٌفة أما .أجلها من بتشغٌله قمت التً وظٌفته من البرنامج ٌنتهً عندما للمستخدم

 واالنتقال مؤقت سبات حالة فً البرامج وضع عن المسؤول التطبٌق فهً البرامج بٌن السرٌع

 .تامة بحرٌة المختلفة البرامج بٌن بسرعة

 ولكن ”الكلمة بمعنى“ المهام تعدد مفهوم ٌقدم ال iOS 4 أن من المستخدمٌن بعض اشتكى وقد

 ال ”الكلمة بمعنى“ المفهوم أن على التأكٌد وٌجب ,”كامل غٌر“ المفهوم أن هو الصحٌح التوصٌف

 خصائص مجموعة تشغٌل إمكانٌة ٌوفر iOS 4 ولكن موارد, من ٌستنفذه قد لما تطبٌقه ٌمكن

 من العدٌد ٌتفق ال وقد المهام, تعدد باسم ٌعرف ما ”تقنٌا  “ وهو الوقت نفس فً البرامج من العدٌد

 بعٌدا   بتوقعاتهم المستخدمٌن ٌذهب أن ذنبها لٌس ولكن المهام لتعدد Apple رؤٌة مع المستخدمٌن

 .وأخٌرا   أوال المستخدم ٌخدم Apple به قامت وما التقنً, الصعٌد على ممكن هو ما عن

 سلبٌا   تؤثر ال أنها كما تامة بسهولة وتتم للغاٌة ممتعة Apple برؤٌة المهام تعدد خاصٌة وتعتبر

  لزعم وفقا   المهام تعدد مفهوم لتطبٌق طرٌقة أفضل هً تكون ال وقد األهم, وذلك البطارٌة على

Apple مثل أخرى طرق فهناك (deck of cards) ًنظام ف WebOS إلى ومبهرة جدا   مثٌرة 

 .بعٌد حد

 ٌمكن ولكن بحق متمٌز أنه إلى iPhone 4 فً المهام تعدد بشأن العامة النظر وجهة وتشٌر

 الخلفٌة, فً ووضعها البرامج تشغٌل فً سواء التطوٌر فً فعلٌة مساحة لوجود مستقبال   تحسٌنه

 فً Apple لشركة ٌمكن حٌث المراحل متعددة تحدٌدا   اإلغالق وعملٌة إغالقها, بإمكانٌة وانتهاء

 



 البرامج إلرسال وأٌضا المهام تعدد قائمة فتح لعملٌات مخصصة أٌقونة بوضع تقوم أن المستقبل

  على ٌقع ال المهام تعدد خاصٌة عبء فإن أٌضا   للحق وإحقاقا   منها, االنتهاء عند وإغالقها للخلفٌة

Apple ,مع متوافقة وجعلها برامجهم تطوٌر عبء علٌهم ٌترتب أٌضا   المطورٌن إن بل وحدها 

 .المهام تعدد مفهوم

 

  Home الرئيسية الشاشة مجلدات

 صفحات بٌن التنقل من ملل بلحظات مروا قد السابقة iPhone أجهزة مستخدمً أن شك ال

 خاصٌة وهً الرئٌسٌة, الشاشة مجلدات باسم ٌعرف ما بإدخال القرار جاء لذا المختلفة, البرامج

 .iPhone لجهاز المنافسة األجهزة وفرتها طالما

 الشاشة, على األٌقونات تهتز حتى الرئٌسٌة الشاشة على طوٌلة ضغطة خالل من البداٌة وستكون

 بعد المجلد وسٌظهر مجلد, إنشاء بغرض أخر تطبٌق على ووضعه تطبٌق سحب ٌمكنك ذلك وبعد

 على الضغط وسٌؤدي بداخله, الموجودة البرامج إلى تشٌر أٌقونات علٌه مربع صورة فً ذلك

 فعلٌه برنامج إزالة المستخدم أراد ما وإذا المجلد, ومحتوٌات البرامج لرؤٌة فتحه إلى المجلد

 .أوال   الرئٌسٌة الشاشة إلى مجددا   سحبه

 أي بإنشاء تقوم أن كمستخدم وٌمكنك المجلدات, ترتٌب عملٌة حقا   ٌمٌز الذي الطابع هً المرونة

 إلى البرامج من عدد أي وإضافة للمجلد, االفتراضً االسم تغٌٌر وٌمكنك المجلدات, من عدد

 التطبٌقات وضع ٌمكن كما البعض, ببعضها صلة ذات غٌر أو صلة ذات كانت سواء المجلد

 .واحد مجلد فً Stockو Weather مثل القدٌمة

 

 األعمال وبيئة اإللكتروني البريد

 التنقل ٌوما   المستخدمٌن ٌستطع لم ولكن اإللكترونً البرٌد مع متوافقا   جهازا   iPhone كان طالما

 iOS نظام قام فقد الحظ ولحسن اآلن لكن الرسائل, لقراءة المختلفة اإللكترونً البرٌد حسابات بٌن

  اإللكترونً البرٌد خٌار عبر إلٌه الوصول ٌمكن الذي الموحد البرٌدي الصندوق إمكانٌة بتقدٌم 4

Mail المنفصلة البرٌدٌة صنادٌق من أعلى خٌار ٌوجد حٌث الرئٌسٌة, الصفحة على المتواجد 

 ال لكن المختلفة, البرٌدٌة الصنادٌق إلى الواردة الرسائل جمٌع ٌحتوي والذي All inboxes ٌسمى

 كمستخدم وٌمكنك الموحد, البرٌد الصندوق خالل من مستقل برٌد صندوق أي الوصول ٌمكن

 .ترٌدها رسالة أي نقل أو مسح

 

 

 

 



 من العدٌد إضافة إمكانٌة فتتضمن اإللكترونً البرٌد على طرأت التً األخرى التغٌٌرات أما

 مباشرة والقفز العام, لطابعها وفقا   اإللكترونٌة الرسائل وترتٌب ,Exchange نوعٌة من الحسابات

 المرفقة الملفات وفتح اإلرسال, قبل الصور تحجٌم وإعادة المستقلة, البرٌدٌة الصنادٌق إلى

 المشترك العام الموضوع أو العام الطابع ذات الرسائل أن كما المستخدم, ٌفضله الذي بالبرنامج

 على وبالنقر الرسالة, عنوان من األٌسر الجانب على متواجدة بسٌطة أعداد وفق تصنٌفها فٌمكن

 الرسائل هذه نقل أو مسح وٌمكن المتصلة, الرسائل على تحتوي منفصلة شاشة إلى سٌقودك الرقم

 مباشرة إلكترونٌة رسائل مسح إمكانٌة للمستخدمٌن أتاح كما المنفصلة, الشاشة هذه فً المتواجدة

 .البحث نتائج من

 المتقدمة بالحماٌة متعلقة خٌارات على فسٌحصلون األعمال قطاع من للمستخدمٌن بالنسبة أما

  تطبٌق من لكل والدعم الالسلكً, للتوزٌع وتطبٌقات المحمولة, األجهزة وإدارة للبٌانات,

Exchange 2010 وشبكة SSL VPN. 

 Home الرئيسية الشاشة تخصيص

 بعمل قامت Apple أن إال المستخدمٌن من بقوة مطلوبا   ٌكن لم التغٌٌر هذا أن من الرغم على

 , خارجً برنامج باستخدام السوداء الخلفٌة تغٌٌر سابقا   للمستخدم ٌمكن وكان األمر, هذا فً رائع

 وٌمكن ,iPhoneو iPod Touch لجهازي اإلمكانٌة هذه iOS 4 التشغٌل نظام فٌوفر اآلن أما

 صورة أو خلفٌة بٌن االختٌار أٌضا   وٌمكن Settings القائمة عبر بالخلفٌة الخاص الخٌار تغٌٌر

 لشاشتك خلفٌة الصورة تكون أن بٌن االختٌار علٌك سٌكون الصورة تحدد أن وبعد الكامٌرا, على

 .لكلٌهما أو اإلغالق لشاشة أو الرئٌسٌة

 المستخدم ٌمّكن ال السوداء الرئٌسٌة الشاشة عن التخلً أن التخصٌص هذا فً المشكلة وتكمن

 .الجدٌدة الخٌارات عبر تلقائٌا   تتغٌر قد الجدٌدة الخلفٌات بعض أن كما أخرى, مرة استرجاعها

 اإلمالئي التدقيق

 تروق تكن لم الخاصٌة هذه لكن التلقائً, التصحٌح خاصٌة فً طوٌال   باعا   iPhone ٌمتلك

 التً الجدٌدة اإلمالئً التدقٌق بخاصٌة الكبٌر اإلعجاب فً السبب هو هذا ٌكون وقد للكثٌرٌن,

 كتابة عند تعمل التً الخاصٌة وهً صحٌحة, غٌر أو معروفة غٌر كلمة بأي المستخدم بتنبٌه تقوم

 .المقترحة التصحٌحات من بقائمة المستخدم وتزوٌد النصٌة, والرسائل اإللكترونً البرٌد رسائل

 



 البحث

 البداٌة وستكون الخصائص, من مجموعة خالل من البحث خٌارات من العدٌد iOS 4 نظام ٌقدم

 الصفحات عناوٌن إٌجاد على ٌساعد حٌث ,Safari المتصفح فً إلكترونً عنوان كتابة مع

 حفظ تم التً الوٌب مواقع عناوٌن معرفة ٌمكن كما .تحدٌدا   بزٌارتها قمت التً اإللكترونٌة

 .الهاتف على المخزنة محتوٌاتها

 فً بحث شرٌط أمامك ستجد وأخٌرا   .المواقع هذه إلى للذهاب مرات عدة النقر األمر وسٌتطلب

 .اإللكترونٌة الرسائل فً المتواجدة البحث خٌارات فً كما النصٌة, الرسائل

 األلعاب مركز

 شبكة وسٌمثل الحالً العام من الحق وقت فً ”Game Center“ أو األلعاب مركز سٌتوافر

 واالستمتاع األلعاب لممارسة أصدقائك دعوة إمكانٌة سٌوفر حٌث األلعاب, لعشاق اجتماعٌة

 مباراة ترتٌب فرصة توفر التً ”matchmaking“ تسمى إمكانٌة سٌوفر كما معا , بالمنافسات

 .شخصان فٌها ٌتبارى

 االتصال

 البقع مع اتصال وضعٌة فً سٌظل iPhone 4 أن ٌعنً ما Wi-Fi االتصال إمكانٌة iOS 4 ٌوفر

 كما البطارٌة, على السلبً أثره سٌترك الذي األمر انتظار وضعٌة فً كان وإن حتى الساخنة

 االنتظار وضعٌة من الجهاز تفٌق التً الالسلكً االستٌقاظ باسم خاصٌة ٌعرف بما الجهاز ٌتحلى

 عبر مفاتٌح لوحة توصٌل إمكانٌة تتوافر وأخٌرا   محمول, اتصال شبكة أي نطاق فً ٌدخل عندما

 .Bluetooth تقنٌة

 إضافية تغييرات

 ومن الواجهة, فً والتحسٌنات الوظٌفٌة التطوٌرات من مجموعة الجهاز لعشاق iOS 4 نظام حمل

 إمكانٌة وكذلك كهداٌا, تطبٌقات إرسال على والقدرة الحاسبة, اآللة لتطبٌق الجدٌدة األٌقونة بٌنها

 مع والعمل للتوافق متقدمة وقدرة للخطوط, أكبر وأحجام والحروف, باألرقام مرور رموز كتابة

 Birthday وخاصٌة ,Google Maps لتطبٌق الجدٌدة األٌقونة إلى إضافة ,iPod مشغل

Calendar الرئٌسً التطبٌق من إلٌها الوصول ٌمكن التً الجدٌدة. 

 



 iPod مشغل تطبيق

  فً ٌتغٌر لم ما وهو المحمولة األجهزة عبر والموسٌقى الفٌدٌو مجال فً رائدة Apple تعتبر

iPhone 4 برنامج ظل حٌث iPod أو العروض بعض علٌه طرأت ولكن تغٌٌر بدون هو كما 

 هذه أن كما فقط, خطوتٌن فً تامة بسهولة تشغٌل قوائم إنشاء على القدرة مثل الجدٌدة المزاٌا

 من بعض المستخدم سٌجد المهام تعدد قائمة إلى وبالعودة ,iTunes بـ لالستعانة تحتاج ال الخطوة

 الشاشة, تدوٌر إلٌقاف اختصار أٌقونة وأٌضا   الجدٌدة المتخصصة الموسٌقٌة التحكم أدوات

 .األٌسر الجانب على منطقة أبعد على النقر علٌك القسم هذا إلى الوصول وبمجرد

 الكاميرا

 افتقدت حٌث متمٌزة, تكن لم لكنها جٌدة دائما كانت أنها iPhone فً الكامٌرا تصنٌف ٌمكن

  محبً دفع الذي السبب وهو المنافسة, الذكٌة الهواتف كامٌرات من العدٌد فً متواجدة لمزاٌا

iPhone وفالش مٌجابكسل 5 تبلغ وضوح بدرجة متمٌزة بكامٌرا تزوٌده خبر الستقبال LED 

 .كبٌرة بسعادة 5x بقدرة رقمً وتقرٌب جدٌد

 الكامٌرا فً الحقٌقة المٌزة أن إال الخلف, فً لإلضاءة جدٌد حساس على اآلن الجهاز وٌحتوي

 لقطة 20 ٌبلغ وبمعدل 720p بدقة HD الوضوح فائق فٌدٌو تصوٌر على القدرة هً تلك الجدٌدة

 من هالة وسط قدمها ولكنه اإلمكانٌة هذه ٌقدم الذي األول الهاتف لٌس بذلك وهو الثانٌة, فً

 .فائقة متعة استخدامها تجربة ستعطً التً المتمٌزة القدرات

 على القدرة مثل مستقبال   الكامٌرا فً إضافٌة مزاٌا على للحصول iPhone مستخدمو وٌتطلع

 .األلوان ودرجات السطوع درجة فً التحكم

 من مجموعة خالل من 3GS فً علٌه كانت عما تغٌٌر بدون فهً األساسٌة الكامٌرا واجهة أما

 فً الحدٌث التحكم زر فً ٌتمثل iPhone 4 فً الجدٌد لكن .الجهازٌن فً المتماثلة التحكم أدوات

  نمطً بٌن االختٌار اآلن ٌمكنك كما ,.LED الخلفٌة اإلضاءة تشغٌل عن والمسؤول الخلف

“Auto” و”always-on”, ًالكامٌراتٌن بٌن لالنتقال تحكم زر هناك المقابل الركن أعلى وف 

 FaceTime تطبٌق عبر الفٌدٌو مؤتمرات مع األمامٌة الكامٌرا استعمال وٌمكن والخلفٌة, األمامٌة

 .شخصٌة صور لعمل وأٌضا  

 النوعٌات من وهً VGA نموذج من الكامٌرا ألن وذلك فائقة لٌست فهً الصور لجودة وبالنسبة

 .التقنٌة الناحٌة من تطورا   األقل

 



 المهمة لهذه مخصص شرٌط عبر الشاشة خالل من استخدامه فٌمكن الرقمً للتقرٌب بالنسبة أما

 المستخدم, إصبع عبر التقرٌب مقدار زٌادة أو تقلٌل سٌكون وهنا الخلفٌة بالكامٌرا التصوٌر أثناء

 تصنع لم أنها إال الفٌدٌو وتصوٌر الصور التقاط فً tap-to-focus خاصٌة استخدام ٌمكنه كما

 .التصوٌر تجربة فً كبٌرا   فارقا  

 الثابتة الصور مع سواء كبٌر بقدر تطورت أنها التصوٌر جودة على تمت التً التجارب وأثبتت

 فً واضحة صور التقاط اآلن ٌمكن حٌث واضح إٌجابً تأثٌر له كان الفالش أن كما الفٌدٌو, أو

 ولكن مذهلة أٌضا   فهً الفٌدٌو جودة أما فورا , الصورة بالتقاط الكامٌرا تقوم حٌث المظلمة الغرف

 فً المتعة أن كما جٌدة صورة على تحصل حتى ثبات وضعٌة فً الهاتف على تحافظ أن علٌك

 والصورة الصوت بٌن لمزامنة أما النقاط, مثل الصورة فً عٌوب أي على ٌحتوي ال أنه الفٌدٌو

 أٌضا   متواجدة كانت التً الفٌدٌو تحرٌر خاصٌة خالل من اللقطات تقطٌع وٌمكن مذهلة, فكانت

 .iPhone 3GS فً

 :الصور معرض

 ٌتواجد متعددة لصور أو معٌن لحدث كانت سواء تفضلها التً بالطرٌقة صورك تنظٌم اآلن ٌمكنك

 التعرف خٌارات تفعٌل أوال   علٌك ولكن فٌها, لظهوره وفقا   وترتٌبها بعضها فً لك معٌن صدٌق

 .iTunes مع مزامنة عمل مع Apertureو iPhoto تطبٌقً من كل فً الوجه على

FaceTime 

 تقدٌمها عند متعة وأكثرها الخصائص أبرز من كواحدة FaceTime لخاصٌة Apple روجت

 تعتمد ال مستقلة أنها وخصوصا   iPhone 4 مستخدمً إعجاب بالفعل الخاصٌة نالت وقد للجهاز,

 المرئٌة المكالمات فً توفرها التً الجودة تلك متعة واألكثر معٌن, تطبٌق على عملها فً

 كان إذا خصوصا   النقاط بعض على ستحتوي الفٌدٌوهات بعض أن من بالرغم الفٌدٌو, ومؤتمرات

 المستخدم استعان ما إذا أفضل الصورة جودة تكون وقد األمامٌة, الكامٌرا ٌستخدم الثانً الطرف

 .الوقت من لكثٌر لٌس ولكن الخلفٌة بالكامٌرا

 البداٌة وستكون األخر, الطرف على iPhone هاتف وجود فً فقط FaceTime خاصٌة وتعمل

 أمامك سترى المكالمة توصٌل وبمجرد .Wi-Fi شبكة عبر المكالمة ووضع الخاصٌة تفعٌل مع

 الخٌار على الضغط الطرفٌن على وٌتوجب التقلٌدي, Hold الخٌار من بدال   FaceTime الخٌار

 من تماما   إنهاءها حتى أو المكالمة من الصوت إزالة ٌمكنك ذلك وبعد المرئً, االتصال لفتح



 رقم أن ستالحظ مرة ألول FaceTime عبر اتصال بعمل تقوم أن وبعد,FaceTime شاشة خالل

  خاصٌة بتفعٌل سٌقوم رقم وهناك .المستقبلة المكالمات قائمة فً لمرتٌن مسجال   سٌكون هاتفك

FaceTime المحمولة الهواتف عبر كالمعتادة طبٌعٌة مكالمة بعمل سٌقوم واألخر مباشرة. 

 قدرتهم عدم المستخدمٌن فٌها أكد نادرة حاالت هناك لكن مشاكل أٌة الخاصٌة هذه تتضمن وال

 من كبٌرا   قدرا   تستهلك المرئٌة المكالمات أن أٌضا   المشكلة وتكمن مرئً, اتصال إقامة على

 وهً الخاصٌة فً إٌجابٌة نقطة وهناك قصوى, حدود إلى االستخدام بفاتورة ٌرتفع قد ما البٌانات

 .تامة بصورة Wi-Fi اتصاالت على العتمادها نظرا   الرصٌد دقائق من تستهلك ال أنها

 (االتجاه أو التوازن حفظ جهاز) الجيروسكوب

 وحدة فً ٌتمثل أخر إبداعا   وتقدم تعود هً ها البوصلة 3GS جهاز فً Apple قدمت أن بعد

  التسارع بمقٌاس مرتبط عملها أن والمذهل محاور, ثالثة على تعتمد جٌروسكوب

(accelerometer) ٌعنً قد ما محاور, ستة عبر بالحركة اإلحساس على قدرة للمستخدم لتوفر 

 .والبرامج األلعاب لمطوري كبٌرة فائدة

 (Tethering) الربط

 تعٌق من هً كانت AT&T شبكة ولكن الربط وخدمة لمفهوم داعما   iPhone جهاز كان طالما

 استخدام على القدرة للمستخدمٌن اآلن تقدم فإنها AT&T شبكات تقدم مع ولكن منها, االستفادة

 لالستفادة المستخدم سٌدفعه إضافً مبلغ نظٌر ستكون ولكنها الشخصً للكمبٌوتر كمودٌم الجهاز

 .الخدمة هذه من

iMovie وiBooks 

 المستخدم على ولكن ,iPhone أجهزة إلى الفٌدٌو تحرٌر ووظائف قدرات iMovie برنامج ٌقدم

 الكتب لقراءة Apple تطبٌق أما تقرٌبا , أمرٌكٌة دوالرات 5 نظٌر البرنامج على الحصول أوال  

 للمستخدم وٌمكن اإللكترونٌة, الكتب قراءة برامج أهم من أصبح فقد (iBooks) أو اإللكترونٌة

 وٌمكن جدٌد, محتوى أي لشراء أٌضا   Apple لشركة التابع iBookstore متجر على الدخول

 (الكتاب نفس كان لو حتى) أٌضا   iPadو iPhone أجهزة على اإللكترونٌة الكتب هذه قراءة

 .بٌنهما مزامنة وعمل



 المعالج

 نفس وهً جٌجاهرتز 1 بسرعة تعمل التً ARM Cortex A8 المعالج بشرٌحة Apple استعانت

 النماذج عن واضح بفارق أسرع الجدٌد الجهاز ٌجعل ما ,iPad جهاز فً المستخدمة الشرٌحة

 البصر لمح فً عملها تبدأ جمٌعها والخصائص والتطبٌقات القوائم أن حٌث الجهاز, من السابقة

 سرٌعان الكامٌرا مصراع و البرامج بٌن السرٌع التنقل خاصٌة أن كما إطالقا , تأخٌر أي بدون

 .ملحوظ بشكل أٌضا  

 البيانات وجودة المكالمات

 بهذه عالقة لها لٌس Apple أن والحقٌقة ,iPhone 4 فً منتظرة نقطة أهم المكالمات جودة تعتبر

 وكانت AT&T شركة المتحدة الوالٌات فً وهً التشغٌل شركة إلى ٌعود األمر بل المسألة

 أي تشهد لم وأخرى تعدٌالت دخول معٌنة مناطق فشهدت للمناطق وفقا   النتائج متفاوتة التجارب

 األماكن فً حتى طبٌعٌة وأكثر أوضح األصوات أصبحت حٌث المكالمات, جودة فً تغٌر

 من كلٌا   اختفت الجانبٌة الضوضاء أو األصوات أن كما باألشخاص, تعج التً المزدحمة

 من بسٌطة فترة بعد الظهور فً المكالمات تلقً مشاكل وبدأت .العامة األماكن فً المكالمات

 لمسك الصحٌحة الوضعٌة أوضحت Apple ولكن فٌها دور للهوائٌات ٌكون وقد الجهاز طرح

 وحدها واألٌام Apple رأي وفق السبب هً كانت المستخدمٌن أٌادي أن حٌث الجهاز واستخدام

 بنتائج أٌضا   أتت Apple لنصائح األولٌة التجارب ولكن ,Apple رؤٌة صحة ستثبت من هً

 المحاوالت من العدٌد فً سلبً تأثٌر بالفعل لها كان الٌد أن إال السبب تحدٌد معها ٌمكن ال متفاوتة

 .المبالغة من قلٌل السلبً لتأثٌرها Apple رؤٌة فً تكون قد ولكن

 PC Magazine مجلة عبر الجهاز مسك كٌفٌة Apple فٌه أوضحت الذي الرسمً البٌان وبدا

 الغرٌب من انه إال بذلك, تقوم التً األولى الشركة لٌست أنها من الرغم على غرٌبا   اإللكترونٌة

 للهوائً بوضعها المكالمات استقبال فً مشكلة وجود فً تسببت Apple مثل مخضرمة شركة أن

 تصمٌمات أغلب فً الشركات من متبع هو ما خالف على المحمولة األجهزة مسك منطقة فً

 .الذكٌة الهواتف

 من مصنع للجهاز خاص غطاء لشراء المستخدمٌن دعوة خالل من أخر حال   Apple وقدمت

 االقتراح وهو الصحٌح بالشكل عمله أداء على والمحافظة الهوائً لحماٌة المطاط أو البالستٌك

 دوالرا   30 نحو ٌبلغ الغطاء هذا سعر أن حٌث البعض من والرفض باالستهجان قوبل الذي



 .أمرٌكٌا  

 ٌنتظرها التً األجهزة مع خصوصا   طبٌعٌا   أمرا   المشاكل هذه فً التكنولوجٌا خبراء وٌرى

 بسٌطة كانت ولو حتى مشكلة وأٌة الكمال إلى أقرب صورة فً ٌرونها حٌث طوٌال   المستخدمٌن

 بالضٌق, المستخدم لدى إحساسا   ٌولد قد المكالمات استقبال مشكلة فً حاصل هو كما متقطعة أو

 إصالح بالفعل تم وقد تقرٌبا   المشكلة بنفس 2008 عام فً iPhone 3G مع تماما   حصل كما

 .حٌنها للنظام أضٌف صغٌر برمجً تطوٌر عبر المشكلة

 حٌث ,EDGE إلى 3G من الهاتف بانتقال تتعلق أخرى مشكلة عن iPhone 4 مستخدمو وأبلغ

 واجهت مشكلة وهً ,EDGE إلى االنتقال وٌرفض الضعٌفة 3G إشارة فً الجهاز ٌعلق

 قائمة من 3G خٌار إغالق حٌنها الحل كان وقد iPhone 3GS جهاز فً أٌضا   المستخدمٌن

 .Settings اإلعدادات

 بالرغم بالصوت ٌتعلق فٌما iPhone 4 مزاٌا أبرز من بالمكالمات الخاص الصوت مكبر وٌعتبر

 األخر الطرف على الشخص سماع ٌمكن حٌث متقطعا , ٌبدو له مستوى أعلى فً الصوت أن من

 لٌس أمر وهو صوتك, إلسماعهم الجهاز من لالقتراب ستحتاج ولكنك الجهاز, من االقتراب بدون

 .متفاوتا   ”البلوتوث“ سماعات أداء جاء كما الذكٌة, الهواتف فً غرٌب

 ٌتمتع فعندما الصوتٌة, المكالمات لجودة مشابهة فجاءت البٌانات اتصال لجودة بالنسبة أما

 قوٌا , االتصال وٌظل معدودة ثوان مسألة ٌكون الصفحات تحمٌل فإن قوٌة 3G بإشارة المستخدم

 .قلٌال   متعبا   كان فقد EDGE تقنٌة عبر التصفح أم

   البطارية عمر

 وبالتالً استخدامها ٌمكن التً الطاقة من أكبر قدرا   ٌعنً ما حجما   أكبر ببطارٌة iPhone 4 ٌتمتع

 التحدث من ساعات 7 بنحو رسمٌا   مستخدمٌها Apple وعدت وقد للبطارٌة, أطول عمرا  

 التصفح من ساعات 10و ,3G الثالث الجٌل اتصاالت عبر التصفح من ساعات 6و المتواصل

 .االنتظار وقت من ساعة 300 وأخٌرا   Wi-Fi عبر

 وعدت عما بالفعل تزٌد قد المدة أن بل Apple وعد صحة األولٌة االختبارات أظهرت وقد

 رقمٌا   معدال   ٌقدم iPhone 4 أن لالتصاالت الفٌدرالٌة اللجنة اختبارات وأوضحت به, الشركة

 .كٌلوجرام لكل واط 1.17 ٌبلغ النوعً لالمتصاص

 



 2011 انتل معالجات : بالعربً التقنٌة مختبر

 عن أنتل صرحت فقد ولهذاAMD  مثل كبرى شركات من جدٌدة معالجات عدة ظهور بعد

 الجدٌد المعالج هذا وٌتمٌز SandyBridge الرمزي األسم ٌحمل والذي القادم معالجها مواصفات

 المكتبٌة المعالجات أقوى من واحد تجعله جدٌدة بمواصفات النقبل العام فً سٌطرح الذي

 .العالم فً والمحمولة

 مطورٌن رسومٌٌن معالجٌن + معالج على تحتوي رقاقة أول على بأحتوائه الجدٌد المعالج ٌمتاز

 الحاسوب أجهزة فً رسومً معالج مع أنتل معالج دمج من الناجحة التجربة بعد جاء وهذا

  بمقبس سٌأتً أنه أي تقرٌبا ملٌمترمربع 225 بحجم الجدٌد المعالج وٌأتً المحمول

Socket  هو جدٌد LGA 1155 بمعالجات الخاص المقبس الى مشابه وهو Core ix ولكن 

 السادسة الفئة مسمى تحت هذه الرقاقات وتأتً LGA 1156 هو مقبسها Core i3,5,7 معالجات

 أجل من SATA 3-6 Gbps بدعم الرقاقات هذه تتمٌز وسوف Cougar Point هو رمزي وبأسم

  و 2.8GHz بٌن ما فهً المعالج علٌها ٌعمل التً للترددات بالنسبة أما .SSDال من القادم الجٌل

3.4GHz تقنٌة تفعٌل عدم عند Turbo Boost ًعند تلقائٌا المعالج سرعة بزٌادة تسمح الت 

 3.8GHz الى 3.0GHz مابٌن ستكون الخاصٌة هذه تفعٌل عند المعالج ترددات فأن وبهذا الحاجة

 ٌحتوي فسوف للكاش بالنسبة أما , Hyper-Threading تقنٌة بالطبع ستدعم المعالج هذا ونواة

 الجرافٌك نواة مع مشترك L3 الكاش ٌكون وسوف L3 نوع من 8MBو L2 نوع من 256KB على

 .المدمجة

 حساب على السوق فً ألنتل التقدم سٌعطً ما وهذا nm 32 تبلغ صنع بدقة الجدٌد المعالج ٌأتً

 .النواة ورباعً النواة ثنائً نوعٌن على وسٌكون دي أم أي

 المركزي المعالج نواة بٌن حقٌقً اندماج أول فٌه سٌكون الجدٌد المعالج أن أنتل صرحت وقد

 الجدٌد المعالج أن ٌعنً وهذا Monolithic ٌعنً وهو واحد قالب فً الرسومً المعالج ونواة

 واحد قالب فً الذاكرة ومتحكم الرسومً والمعالج المركزي المعالج بٌن ما اندماج أول سٌكون

 الرسومً المعالج سرعة فً زٌادة الى أدى األندماج وهذا دي أم أي قبل أنتل تحققه األنجاز وهذا

 ان كما %20 بحوالً CoreI7 معالج عن تزٌد بسرعة الجدٌد المعالج وٌتمٌز.الضعف الى

  السابق الجٌل من %2 بحوالً أصغر ٌكون سوف Mobile المحمول الخاص المعالج

Westmere 32 بدقة المصنوع nm البطارٌات أستهالك من الجدٌد المعالج ٌحسن وسوف 

 .المعالج هذا تدعم التً المحمولة األجهزة صناعة فً المستخدمة التكلفة من وغٌرها

 

http://amd.com/


 ماٌكروسوفت أٌن ... قادم األسد : المستقبل فً

 ابل شركة طرحت التشغٌل بأنظمة الخاص السوق على السٌطرة فً ستبدأ أنها الى أشارة فً

 السنورٌات احد أسم حمل كالعادة والذي  الجدٌد نظامها فً الموجودة الجدٌد والممٌزات الصور

 جاء وقد القادم العام فً وسٌطرح Lion األسم 10.7 الجدٌد األصدار حمل وقد أبل عودتنا كما

 النظام لٌصبح الماك تشغٌل نظام مع األٌباد تشغٌل بنظام الخاصة الممٌزات دمج من الجدٌد النظام

 .معنى من الكلمة تحمله ما بكل متمٌزا

 الجهاز هذا دعم الى أشارة فً الجدٌد أٌر بوك الماك جهاز على الصور أبل موقع عرض وقد

 القادم للنظام الجدٌد

 ؟ترى ٌا ماٌكروسوفت غرٌمتها سترد فكٌف

 

 












