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 BlackBerry  ك�شفت �رشكة بالك بريي 
وامل�شمى  الذكية  هواتفها  اأحدث  عن  اليوم 
اأجهزة  ثاين  الهاتف  ويعترب   ،DTEK50
الت�شغيل  نظام  بوا�شطة  العاملة  ال�رشكة 
�شكل  مع  جديد  ت�شميم  ويقدم  اأن��دروي��د، 

اأ�شغر وبدون لوحة مفاتيح فعلية.
على  تركيزها  بريي  بالك  �رشكة  وو�شعت 
روؤيتها  بعد  املتو�شطة  ال��ه��وات��ف  قطاع 
بنظام  العامل  الأول  هاتفها  ملبيعات 
يف  لالآمال  املخيبة   Priv بريف  اأندرويد 

عام 2015 واأوائل 2016.
ويقدم هاتف DTEK50 اأداء مميز وقوي، 
ويتوفر للطلب امل�شبق الآن عرب موقع متجر 
 ShopBlackBerry.com بريي  بالك 
املتحدة  واململكة  ك��ن��دا  ه��ي  دول   8 يف 
وفرن�شا واأملانيا واإ�شبانيا واإيطاليا وهولندا 
 299 يبلغ  وب�شعر  املتحدة،  وال��ولي��ات 

ب�شا�شة  الهاتف  وي��اأت��ي  اأم��ري��ك��ي.  دولر 
بدقة  اإن�ش   5.2 قيا�ش  من  باللم�ش  تعمل 
 424 وبكثافة  بيك�شل   1920×1080
تقوم  هاتف  اأرق  ويعترب  بالإن�ش،  بيك�شل 
 7.4 �شماكته  تبلغ  حيث  بت�شنيعه  ال�رشكة 

ميليمرت، وبوزن 135 جرام.
Sna p معال ج بوا�شطة  اجلهاز   ويعمل 
اأنوية   4( الأنوية  ثماين   dragon 617
جيجاهريتز   1.5 برتدد   CortexpA53
 1.2 ب��رتدد   CortexpA53 اأنوية   4  +
كوالكوم،  �رشكة  ت�شنيع  من  جيجاهريتز( 
و�رشيحة ر�شوميات Adreno 405 برتدد 

550 ميجاهريتز.
جيجابايت   3 ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف  وي��ح��ت��وي 
 16 م��ع  الع�شوائي،  ال��و���ش��ول  ذاك���رة  م��ن 
الداخلية  التخزين  م�شاحة  من  جيجابايت 
عرب  تريابايت   2 حتى  للتو�شعة  القابلة 
ب�شعة  بطارية  م��ع   ،MicroSD منفذ 
2610 ميلي اأمبري غري قابلة لالإزالة وتدعم 

ويقدم   .QC2.0 ال�رشيع  ال�شحن  خا�شية 
بدقة  خلفية  كامريا   DTEK50 هاتف 
بدقة  اأمامية  وكامريا  ميجابيك�شل،   13
ويعمل   ،LED فال�ش  مع  ميجابيك�شل   8
بوا�شطة نظام الت�شغيل اأندرويد 6 مار�شميلوا 
لالأمان  الإ�شافية  بريي  بالك  اأدوات  مع 
اإىل  بالإ�شافة  والإنتاجية،  واخل�شو�شية 
ميلي   12600 ب�شعة  خارجي  طاقة  بنك 

اأمبري.
�رشكة  اأول  ب��ريي  ب��الك  �رشكة  تعترب  ول 
تّدعي اأن جهازها هو اجلهاز العامل بنظام 
العامل، ويتوفر يف  اأمانا يف  اأندرويد الأكرث 
من  التي  املميزات  من  جمموعة  الهاتف 
 DTEK50 هاتف  جتعل  اأن  املفرت�ش 
اإىل  ال�رشكة  واأ���ش��ارت  اللقب.  ه��ذا  يك�شب 
بالتحديثات  الهاتف  تزويد  على  عملها 
ممكنة،  �رشعة  باأكرب  الأمنية  والرتقيعات 
كما ميكن مل�شتخدمي الهاتف مراقبة نظام 
متى  ملعرفة  تلقائيا  والتطبيقات  الت�شغيل 

معر�شة  خ�شو�شياتهم  تكون  اأن  ميكن 
لتح�شني  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  للخطر 

تلك اخل�شو�شية.
وتعقب  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف  وي��ع��م��ل 
مت  حال  يف  امل�شتخدم  واإع��الم  التطبيقات 
اأو  فيديو  مقطع  ت�شوير  اأو  �شورة  التقاط 
اإر�شال ر�شالة ن�شية  اأو  ت�شغيل امليكروفون 
املوقع  اأو  الت�شال  جهات  اإىل  الو�شول  اأو 
الت�شنيع  عملية  وت�شتخدم  معرفته.  بدون 
لدى بالك بريي تقنية امللكية التي ت�شيف 
بالتتبع  ت�شمح  بحيث  البداية،  منذ  الأم��ن 
امل�شتخدم بكل ما يحتاج  والتحقق وتزويد 
اإىل معرفته. كما يقدم الهاتف عملية اإقالع 
اآمنة ابتداءا من اجلذر حيث يتم متابعة كل 
مرحلة من مراحل الإقالع وت�شغيل الهاتف 
�شليمة  العنا�رش  جميع  اأن  من  والتحقق 
اأن  و�شمان  الثانية،  للمرحلة  املتابعة  قبل 
اجلهاز مل يتم العبث به منذ عملية الت�شغيل 

املا�شية.

تنشر نتائجها المالية للربع الثاني 
من السنة المالية 2016

عدم إمكانية االتصال بمتجر التطبيقات 
تحمي نفسك من التجسس على هاتفك؟App Store في آيفون وآيباد

تجلب ميزة “تعدد المحطات” إلى 
خرائطها على نظام آي أو إس

اأ�ش��درت �رشك��ة توي��رت منذ قلي��ل نتائجها املالي��ة للربع الثاين م��ن عامها املايل 
2016، وك�شفت عن ح�شولها على 3 ماليني م�شتخدم جديد، كما حققت عائدات 

اإجمالية بلغت 602 مليون دولر.
وكان حملل��و وول �ش��رتيت يتوقع��ون حتقي��ق ال�رشك��ة لعائ��دات اإجمالي��ة تبل��غ 
606.77 ملي��ون دولر، كما توقع املحللون متكن ال�رشكة من اإ�ش��افة 2 مليون 
م�ش��تخدم جديد. وحتدث جاك دور�شي الرئي�ش التنفيذي لل�رشكة يف ر�شالة وجهها 
للم�ش��اهمني باأنهم واثقون من خارط��ة الطريق ملنتجاتهم، وانهم يالحظون فائدة 
مبا���رشة م��ن التغ��ريات الأخ��رية الت��ي طال��ت اخلدمة و�ش��اعدت يف رفع م�ش��توى 

التعامل وال�شتخدام.

ُيعاين بع�ش امل�ش��تخدمني من م�ش��كلة عدم اإمكانية الت�ش��ال مبتجر تطبيقات اآبل 
اآب �شتور حيث تظهر ر�شالة cannot connect to itunes store على الرغم 

من وجود ات�شال بالإنرتنت.
ويف ح��ال واجه امل�ش��تخدم هذه امل�ش��كلة فج��اأة، فيمكن اإع��ادة املحاولة يف وقت 
لحق لأن امل�ش��كلة قد تكون اأ�شا�ش��ا من املتجر نف�ش��ه ولي�ش من جهاز امل�ش��تخدم. 
لكن يف حال ا�ش��تمرار امل�ش��كلة اأو ع��دم وجودها على جهاز اآخر فال�ش��بب يف هذه 

احلالة هو التاريخ والوقت.
ويحتاج امل�ش��تخدم هنا للدخول اإىل الإعدادات والتاأكد من �ش��ّحة التاريخ والوقت، 

ومبجرد تغيريهم اإىل الوقت ال�شحيح يعود املتجر للعمل مبا�رشة.

 دع��ت هيئ��ة تنظي��م ات�ش��الت الإماراتي��ة، م�ش��تخدمي الهواتف 
والأجه��زة الذكي��ة، اإىل ع��دم املوافق��ة عل��ى �ش��الحيات ل تتعلق 
بوظائ��ف بع�ش التطبيقات الت��ي يتم حتميلها لأه��داف واأغرا�ش 
معينة، وذلك حماية لهم من تعر�شهم لعمليات التج�ش�ش التي تتم 

من خاللها.
واأرفق��ت الهيئة عرب ح�ش��ابها الر�ش��مي على توي��رت، فيديو توعوي 
تو�ش��ح فيه كيفية التخل�ش من اإعطاء ال�ش��الحيات التي لي�ش لها 
عالقة بوظائف التطبيق، موؤكدة اأنه قد يكون هدفه التج�ش���ش على 

امل�شتخدم.

قال��ت �رشكة جوجل اأم���ش اجلمعة اإنها جلبت ميزة تع��دد املحطات اأو الوجهات 
اإىل الن�ش��خة اخلا�ش��ة بنظام الت�ش��غيل اآي اأو اإ�ش من خرائطه��ا، وذلك بعد قرابة 
�ش��هر من اإطالقها لنظام اأندرويد التابع لها.  واأو�ش��حت جوجل يف من�ش��ور على 
مدونتها اأن امليزة اجلديدة ت�ش��مح للم�شتخدم باختيار عدة حمطات مًعا ملعرفة 
الطري��ق لها بالرتتيب الذي يختاره.  وميكن الو�ش��ول اإىل املي��زة اجلديدة، التي 
تتوفر على ن�شخة �شطح املكتب من خرائط جوجل منذ مدة، من خالل النقر على 
 Add ”القائمة يف الزاوية العليا بعد اإدخال املحطة، ثم اختيار “اإ�شافة حمطة
stop.  ولرتتيب املحطات، ميكن ال�شغط مطوًل على املحطة التي ُيراد نقلها 

و�شحبها اإىل املكان املنا�شب.

 كيف تستعلم عن أسماء النطاقات عبر 
فيس بوك مسنجر؟

روبوت يجري العمليات الجراحية داخل جسم اإلنسان سي في ليقو.. منصة عربية 
لكتابة السيرة الذاتية مجانا

بالك بيري تكشف عن هاتف DTEK50 وتدعي انه أكثر هواتف أندرويد أمانا بالعالم 

لماذا ال تنظم لوحة المفاتيح بحسب الترتيب األبجدي؟

Radeon Pro WX ايه إم دي" ترد على إنفيديا عبر سلسلة بطاقات"

إنفيديا تعلن عن بطاقة P6000 المعتمدة 
على أسرع وحدة معالجة رسوميات في العالم

 يلج��اأ الكثري م��ن املهتمني بحج��ز اأ�ش��ماء النطاقات اإىل خدمات متخ�ش�ش��ة 
ملعرف��ة تواف��ر النط��اق "الدوم��ني" اأو عدمه قب��ل احلجز، اأو من خ��الل البحث 
عرب املن�ش��ات التي تتيح حجز اأ�ش��ماء النطاقات مبا�رشة واأ�ش��هرها غودادي. 
لك��ن اإن كنت من م�ش��تخدمي تطبيق في�ش بوك م�ش��نجر، وترغب مبعرفة حالة 
نط��اق مع��ني وفيم��ا اإذا كان متاح��ا للحجز اأم ل، فبو�ش��عك ال�ش��تعانة ببوت 
"DotCom" ال��ذي يتي��ح للم�ش��تخدمني معرف��ة حال��ة النط��اق من خالل 
الدرد�ش��ة الآلية مبا���رشة ودون مغادرة تطبيق م�ش��نجر. كل ما عليك فعله هو 
اإر�ش��ال ا�ش��م النطاق الذي ترغب بفح�شه من خالل الدرد�ش��ة الآلية مع البوت، 
و�ش��يقوم ب��وت "DotCom" باإعالمك بحالة النطاق عل��ى الفور. ويف حال 
كان النطاق متاحا للحجز فاإن بوت "DotCom" �ش��يوفر لك اإمكانية حجز 
النطاق ع��رب موقع غودادي، مبا�رشة مبجرد النقر على الرابط اخلا�ش باحلجز 
والذي �شيوفره لك البوت اأي�شا. كما ميكن مل�شتخدمي خدمة "Slack" )�شالك( 
ال�ش��تفادة م��ن مزايا ب��وت "DotCom" بنف�ش الكيفية ال�ش��ابقة وذلك عرب 
ال�ش��تعالم عن نط��اق معني دون مغ��ادرة اخلدمة، ويلزم امل�ش��تخدم اإ�ش��افة 
البوت على ح�ش��ابه يف �شالك ومن ثم كتابة "/dotcom" يليها ا�شم النطاق 

الذي يرغب بال�شتعالم عنه فقط.

 تو�ش��ل باحث��ون م��ن �ش��وي�رشا لتطوي��ر روبوت��ات جت��ري العمليات 
اجلراحي��ة داخل ج�ش��م الإن�ش��ان. وتتمي��ز الروبوتات اجلدي��دة باأنها 
لين��ة ومرن��ة وتعم��ل ب��دون حم��ركات، ويت��م حتريكه��ا ع��ن طري��ق 
تعري�ش��ها ملجالت مغناطي�ش��ية، وميكنها حماكاة حركة البكترييا.  
يعكف العلماء منذ �ش��نوات للتو�ش��ل اإىل طريقة ل�ش��تخدام روبوتات 
متناهية ال�ش��غر يف عالج الأمرا�ش، عن طريق حقنها داخل اأج�ش��ام 
الب�رش لتو�ش��يل جرع��ات دوائية اإىل اأماكن معين��ة اأو اإجراء جراحات 
دقيق��ة مث��ل اإذاب��ة اجللط��ات داخ��ل ال�رشايني امل�ش��دودة وما �ش��ابه.  
وتو�ش��ل الباح��ث �ش��يلمان �ش��اكار من كلي��ة العلوم الفني��ة بجامعة 
لوزان بال�ش��رتاك مع الباحثني هني وي هواجن وبراديل نيل�ش��ون من 
املعهد الفدرايل للتكنولوجيا يف زيوريخ ب�ش��وي�رشا اإىل و�شيلة ب�شيطة 
لبن��اء مثل هذه الروبوتات وتزويده��ا باإمكانيات متقدمة، كما ابتكر 
فريق البحث من�شة لختبار العديد من ت�شميمات الروبوتات ودرا�شة 

ال�شبل املختلفة لتحريكها.
 جمالت مغناطي�شية

بعك�ش الروبوتات التقليدية، مييز الروبوتات اجلديدة انها لينة ومرنة 
وتعم��ل بدون حم��ركات، وهي م�ش��نوعة م��ن جزيئات مغناطي�ش��ية 
متناهي��ة ال�ش��غر ومادة من اجلي��ل الهيدروجيني، ويت��م حتريك هذه 
الروبوت��ات ع��ن طريق تعري�ش��ها ملجالت مغناطي�ش��ية.  وت�ش��تطيع 

الروبوت��ات العالجي��ة تغيري اأ�ش��كالها عند تعري�ش��ها للح��رارة، وهو 
م��ا اأتاح للعلماء ت�ش��نيعها على �ش��كل نوع م��ن الطفيليات البكتريية 
ت�شمى "داء املثقبيات الفريقية" وت�شبب مر�ش النوم. وت�شتخدم هذه 
البكترييا زوائد �ش��وطية يف احلركة داخل اجل�ش��م، ولك��ن هذه الزوائد 

تختفي مبجرد و�شولها اإىل جمرى الدم كاآلية من اآليات البقاء. 
حركة البكترييا

واخترب الباحثون عدة ت�شميمات للتو�شل اإىل اأف�شل �شكل للروبوتات 
الت��ي ميكنه��ا اأن حتاك��ي حرك��ة البكتريي��ا داخل اجل�ش��م. ويت�ش��ابه 
النموذج الأويل من الروبوتات العالجية مع �ش��كل البكترييا ال�شوطية 
مم��ا يتي��ح ل��ه ال�ش��باحة داخل ج�ش��م الإن�ش��ان، وعندما يتم ت�ش��خني 
الروبوتات بوا�شطة اأ�ش��عة الليزر، فاإن الزوائد ال�شوطية للروبوت التي 
ت�ش��مح له باحلركة "تختفي".  واأكد الباحث �ش��يلمان �ش��اكار اأن هذه 
الدرا�ش��ة تقدم معلومات ثمينة ب�ش��اأن اأ�ش��لوب حركة البكترييا داخل 
ج�ش��م الإن�شان وكيفية تاأقلمها مع البيئات املختلفة التي تعي�ش بها.  
واأ�ش��اف يف ت�رشيح��ات اأوردها املوقع الإلكرتوين "�ش��اين�ش ديلي" 
املتخ�ش���ش يف العل��وم والتكنولوجيا اأنه "مازال��ت هناك العديد من 
العوام��ل الت��ي يتوجب اأخذه��ا يف العتبار، حيث يتع��ني التاأكد على 
�ش��بيل املثال اأن الروبوتات متناهية ال�شغر لن يكون لها اأي اأعرا�ش 

جانبية على املر�شى".

عندم��ا يتعل��ق الأمر بتقدمي طلب للح�ش��ول على وظيفة 
جدي��دة، فيمك��ن لل�ش��رية الذاتية اخلا�ش��ة ب��ك اأن تكون 
تذك��رة اأولية لالنتق��ال اإىل مرحلة متقدمة مثل املقابلة 
اأو غريه��ا. وبالت��ايل يجب عل��ى الراغب��ني بالتقدم اإىل 
وظائ��ف جديدة اإن�ش��اء �ش��رية ذاتي��ة متكامل��ة ومميزة 
لتجن��ب اإلقائه��ا مبا�رشة �ش��من كوم��ة ال�ش��رية الذاتية 
 "Cvlego" يف �رشك��ة اأو موؤ�ش�ش��ة م��ا. �ش��ي يف ليق��و
هي من�ش��ة عربية تتيح للم�ش��تخدم اإن�ش��اء �ش��رية ذاتية 
متكامل��ة باملج��ان ودون احلاجة اإىل ت�ش��جيل ح�ش��اب 
عرب املن�ش��ة. وتوفر املن�ش��ة العديد من املزايا املنوعة 
لإن�ش��اء وكتابة ال�شرية الذاتية من بينها اإمكانية حماية 
ال�ش��رية الذاتية بوا�ش��طة كلمة مرور، اإمكانية م�ش��اركة 

ال�شرية الذاتية عرب ال�شبكات الجتماعية.

�رشكات  يجعل  الذي  ال�شبب  عن  يوما  ت�شاءلت  هل 
اأجهزة الكمبيوتر تتبع هذا الرتتيب لالأحرف  اإنتاج 
الأبجدي  الرتتيب  اإىل  تلجاأ  ول  املفاتيح  لوحة  يف 
اليوم  لدينا  املعروفة  املفاتيح  لوحة  التقليدي؟  
على   1870 ع��ام  يف  الأوىل  للمرة  ت�شميمها  مت 
ويدعى  التقليدية  الكاتبة  الآل��ة  م�شممي  اأح��د  يد 
كري�شتوفر لثام �شولز. اأما اأول اآلة كاتبة فتعود اإىل 
عام 1868، ومت ت�شميم مفاتيحها ح�شب الرتتيب 
اأن  اإل  البيانو.  اآلة  ملفاتيح  م�شابه  ب�شكل  الأبجدي 
كانت  الرتتيب  ه��ذا  ح�شب  الكاتبة  الآل��ة  مفاتيح 
كانت  ما  �رشعان  حيث  امل�شاكل،  ببع�ش  تت�شبب 
الأكرث  الحرف  بع�ش  لقرب  نظرا  ببع�شها  تختلط 
�شولز  اإن  الفر�شيات  وتقول  بع�شها،  ا�شتخداما من 
هذه  مثل  لتجنب  بعد  فيما  املفاتيح  لوحة  �شمم 
عن  ا�شتخداما  الأك��رث  الأح��رف  وف�شل  امل�شاكل، 

�رشكة  مع  ذلك  بعد  �شولز  واتفق  البع�ش.  بع�شها 
التي  املفاتيح  ل��وح��ة  اأدخ��ل��ت  ال��ت��ي  رمينغتون، 
ب�شعبية  حظيت  التي  الكاتبة  اآلتها  يف  �شممها 
لوحة  من  العلوي  ال�شف  وي�شم  وقتها.  يف  كبرية 
عبارة  لكتابة  الالزمة  الأح��رف  جميع  املفاتيح 
�شحيفة  بح�شب  الإنكليزية  باللغة  كاتبة"  "اآلة 
اآخرين  باحثني  اأن  اإل  الأمريكية.  اإن�شايدر  بيزن�ش 
حاول   2011 ع��ام  ففي  اأخ��رى،  فر�شية  لديهما 
تتبع  يا�شوكا  وموتوكو  يا�شوكا  كوي�شي  من  كل 
تطور لوحة املفاتيح وربطها ب�شفرات مور�ش. حيث 
كانت  القدمية  الكاتبة  الآلت  اإن  الباحثان  يقول 
ت�شتخدم لإر�شال الربقيات، وكان الرتتيب الأبجدي 
مربكا يف عملية الإر�شال. واأيا كان ال�شبب، فقد مت 
تبني لوحة املفاتيح امل�شتخدمة يف الآلت الكاتبة 
القدمية باأجهزة الكمبيوتر احلديثة حتى يومنا هذا.

 ك�ش��فت �رشك��ة اأي اإم دي AMD بالأم���ش، و�ش��من 
معر���ش �ش��يغراف Siggraph التج��اري لر�ش��ومات 
احلا�ش��وب يف اأنهامي كاليفورنيا عن �شل�ش��لة بطاقاتها 
 Radeon Pro WX الر�شومية اجلديدة راديون برو

املوجهة مل�شتخدمي حمطات العمل للمحرتفني. 
وتاأت��ي اخلط��وة بعد �ش��اعات من قي��ام �رشك��ة اإنفيديا 
بالك�ش��ف ع��ن بطاق��ة Quadro P6000 املوجه��ة 
ملحط��ات العم��ل واملعتم��دة على اأ�رشع وح��دة معاجلة 
اإم  اأي  رقائ��ق  GPU.وت�ش��تند  الع��امل  ر�ش��وميات يف 
دي AMD اجلدي��دة على معمارية رقائق الر�ش��ومات 
بولري�ش Polaris، والتي ك�شفت عنها ال�رشكة حديثا، 
Fi p 14 نانومرت  واملعتم��دة عل��ى تقني��ة الت�ش��نيع

اأ�رشع واأ�شغر واأرخ�ش رقائق. FET، التي تقدم 
وت�ش��تهدف �شل�شلة بطاقات الر�شوميات اجلديدة راديون 
والر�ش��امني  الفنان��ني   Radeon Pro WX ب��رو 
وامل�ش��ممني واملهند�شني واملحرتفني، وت�شاعدهم على 

اأداء اأعمالهم ب�شكل �ش��ل�ش.وتتكون ال�شل�شلة اجلديدة من 
ث��الث بطاق��ات ه��ي Radeon Pro WX 7100 و
 Radeon Proو  Radeon Pro WX 5100
WX 4000، وم��ن املتوق��ع اأن تتوف��ر البطاقات يف 

الرب��ع الراب��ع من ع��ام 2016، وبح�ش��ب ال�رشك��ة فاإن 
اأ�ش��عارها تتبلغ اأق��ل م��ن 1000 دولر.وميكن لبطاقة 
WX 7100 الو�ش��ول اإىل 5.9 تريافل��وب م��ن الأداء 
احلا�ش��وبي ثنائ��ي الدقة، م��ع 8 جيجاباي��ت من ذاكرة 
GDDR5، وميكنه��ا التعام��ل م��ع 4 �شا�ش��ات بدقة 
الر�ش��وميات  بطاق��ات  واحد.وتتوج��ه  وق��ت  يف   5K
 WXو WX 5100 اجلديدة املتو�ش��طة راديون ب��رو
4100 اإىل اأجهزة احلوا�ش��يب املكتبية ال�شغرية، وهي 
اأنه��ا  اإل   ،WX 7100 اأداء مماث��ل لبطاق��ة  ل تق��دم 
ت�ش��تهدف حم��رري الفيديو ومطوي الألعاب وم�ش��ممي 
 WX املنتجات والتطبيقات الهند�ش��ية.وميكن لبطاقة
5100 حتق��ق اأداء حا�ش��وبي اأح��ادي الدقة ي�ش��ل اإىل 
5.2 تريافلوب، مع وجود 8 غيغابايت من الذاكرة من 
نوع GDDR5، بينما تقدم بطاقة WX 4100 اأداء 
حا�ش��وبي اأحادي الدقة ي�ش��ل اإىل 2.5 تريافلوب، مع 4 

.GDDR5 غيغابايت من الذاكرة من نوع

 Siggraph و�ش��من معر���ش �ش��يغراف ، Nvidia اأعلن��ت �رشك��ة اإنفيدي��ا 
التج��اري لر�ش��ومات احلا�ش��وب يف اأنه��امي كاليفورنيا ع��ن بطاقتها اجلديدة 
للر�ش��وميات امل�ش��ماة Quadro P6000، ومل يت��م توف��ري تفا�ش��يل ح��ول 

ت�شعريها وتوافرها بعد. 
وتعتم��د البطاق��ة اجلدي��دة عل��ى اأ�رشع وح��دة معاجل��ة ر�ش��وميات يف العامل 
GPU، وتتوج��ه نح��و حمطات العمل التي متتلك مكون��ات عادية اأكرث قوة 

واأكرث قدرة باملقارنة مع اأجهزة احلا�شب املكتبية العادية.
وت�ش��مح بطاقة الر�ش��وميات اجلديدة باأداء مهام معقدة، وت�شتهدف امل�شممني 
واملهند�ش��ني الذي��ن يتوجب عليهم خل��ق حماكاة معقدة لكل �ش��يء ابتداءا من 
حم��اكاة النماذج الهند�ش��ية با�ش��تخدام تطبيق��ات CAD / CAM، مرورا 
بتحري��ر الفيدي��و ع��ايل الدق��ة وتطبي��ق موؤث��رات خا�ش��ة عليه، وو�ش��ول اإىل 

حماكاة العاب الواقع الفرتا�شي.
وت�ش��تند بطاق��ة الر�ش��وميات Quadro P6000 عل��ى معماري��ة اإنفيدي��ا 
اجلدي��دة للر�ش��ومات امل�ش��ماة با�ش��كال Pascal، وت�ش��تخدم وح��دة معاجلة 

ر�شوميات GPU مع 3840 نواة معاجلة.
وميك��ن للبطاقة الو�ش��ول اإىل 12 تريافلوب من الأداء احلا�ش��وبي، اأو �ش��عفي 
اجليل ال�ش��ابق، وبزيادة تريافلوب عن بطاقة Titan X التي مت الك�شف عنها 

يف الأ�شبوع املا�شي.
ومتتل��ك بطاق��ة Quadro P6000 اجلدي��دة 24 جيجاباي��ت م��ن ذاك��رة 
GDDR5X، وتدع��م 432 جيجاباي��ت يف الثاني��ة م��ن عر���ش النط��اق 

.DisplayPort 1.4 الرتددي للذاكرة، اإىل جانب امتالكها لأربع فتحات
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