
ت�ش��تعد �رشكة مايكرو�شوفت لك�شف النقاب 
عن جه��از حا�ش��ب جديد من فئ��ة الكل يف 
التجاري��ة  لعالمته��ا  يتب��ع   AIO واح��د 
�ش��رف�س Surface، وذل��ك وفق��ًا لتقري��ر 

جديد ن�رشه موقع DigiTimes التقني.
�ش��ناعة  �رشك��ة  تق��وم  اأن  ويفرت���س 
الربجمي��ات الأمريكي��ة بك�ش��ف النقاب عن 
 Surface اجلدي��د  ال�شخ�ش��ي  حا�ش��بها 
AIO يف الرب��ع الثال��ث من العام احلايل 
2016. كما يتوقع اأن تقوم ال�رشكة، والتي 
يق��ع مقرها يف مدين��ة ريدموند الأمريكية، 
بتاأخ��ر اإط��الق اجلي��ل الثاين من حا�ش��ب 
Surface Book اإىل الن�ش��ف الأول من 

عام 2017.
واأ�ش��ار التقري��ر اإىل اأن اإزاح��ة ال�ش��تار ع��ن 

 Surface حا�ش��ب  م��ن  الث��اين  اجلي��ل 
Book ق��د مت تاأجيله من الن�ش��ف الثاين 
لع��ام 2016 اإىل الن�ش��ف الأول م��ن العام 

القادم 2017.
تاأخ��ر  اإىل  اأي�ش��ًا  التاأجي��ل  �ش��بب  ويع��ود 
و�ش��ول ال�ش��حنات املطلوب��ة م��ن وح��دات 
املعاجل��ة املركزي��ة CPU من قبل �رشكة 
ت�ش��نع الرقائ��ق اإنت��ل Intel، مم��ا يدف��ع 
مايكرو�ش��وفت اإىل ت�رشيع اإطالقها حلا�شب 
Surface AIO. وي�شيف التقرير، والذي 
ح�ش��ل على معلوماته من م�ش��ادر مطلعة 
على الأمور مل يقم بت�ش��ميتهم، باأنه �شيكون 
 Surface حلا�ش��ب  ق��وي  تاأث��ر  هن��اك 
AIO على �شوق اأجهزة احلوا�شيب من فئة 

الكل يف واحد العاملي.

ب��اأن   Digitimes اأبح��اث  واأظه��رت 
�ش��حنات اأجهزة احلا�ش��ب من فئ��ة الكل يف 
واحد العاملية انخف�ش��ت اإىل 12.6 مليون 
جه��از يف عام 2016، وذلك باملقارنة مع 

عدد 14 مليون جهاز يف العام املا�شي.
جتدر الإ�ش��ارة اإىل قيام مايكرو�شوفت يوم 
م�ش��احة  ذات  الن�ش��خة  باإط��الق  اخلمي���س 
تخزين داخلي��ة تبلغ 1 ترابايت من جهاز 
 Surface Pro 4و  Surface Book

يف 10 اأ�شواق جديدة.
كن حاليا ملحبي اجلهاز احل�شول  بحيث يمُ
عليه يف اأ�شرتاليا والنم�شا وال�شني وفرن�شا 
وهونغ كونغ ونيوزيلندا و�شوي�رشا واململكة 
املتح��دة من خمازن مايكرو�ش��وفت وجتار 

عتمدين. التجزئة ال�رشيكة واملوزعني املمُ
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النقاب  لالإلكرتونيات  �شام�شونغ  �رشكة  ك�شفت   
لالإزالة  القابلة  الفال�س  ذاك��رة  بطاقات  اأول  عن 
JEDEC العاملية للتخزين  عتمدة على تقنية  املمُ

.UFS الفال�شي
حفظ  عملية  يف  البطاقات  تلك  ا�شتخدام  كن  ويمُ
الأج��ه��زة  ع��رب  امللتقطة  ال��دق��ة  عالية  ال�����ش��ور 
 DSLR الحرتافية  الكامرات  مثل  املحمولة 
الأب��ع��اد  الف��رتا���ش��ي ثالثية  ال��واق��ع  وك��ام��رات 

والكامرات اخلا�شة بالطائرات بدون طيار.
مبا  خمتلفة  تخزين  بخيارات  البطاقات  وتاأتي 
ومن  غيغابايت،  و32  و64  و128   256 ذلك  يف 
UFS دفعة  قدم بطاقات �شام�شونغ  تمُ اأن  املتوقع 

تخزين  بطاقات  ل�شوق  الأداء  جم��ال  يف  هامة 
الذاكرة اخلارجية، الأمر الذي قد ي�شمح باحل�شول 

تعددة مر�شية ب�شكل اأكرب. على نتائج و�شائط ممُ
وتعمل بطاقة التخزين الفال�شي اخلارجية القابلة 
غيغابايت   256 ب�شعة  �شام�شونغ  من  ل��الإزال��ة 
�شتخدم اإىل حد كبر  UFS على حت�شني جتربة املمُ
عالية   3D الأبعاد  ثالثية  الألعاب  يف  وخا�شة 

الدقة والأفالم ذات الدقة العالية.
اأ�رشع  اأداء قراءة مت�شل�شل  البطاقة اجلديدة  وتوفر 
مع  الأم��ر  عليه  ك��ان  مبا  مقارنة  م��رات  بخم�س 
قدم  تمُ حيث  التقليدية،   MicroSD بطاقات 
اإىل  ي�شل  مت�شل�شل  قراءة  معدل  اجلديدة  البطاقة 
ال�رشعة  الثانية، ومتاثل هذه  530 ميغابايت يف 
اأقرا�س  من  قدمة  املمُ املت�شل�شلة  القراءة  �رشعات 

.SATA SSD التخزين
قراءة  اجلديدة  البطاقات  عرب  �شتخدم  للممُ ويكن 
غيغابايت   5 اإىل  اأحجامها  ت�شل  التي  امللفات 
قارنة مع بطاقات  يف حوايل 10 ثواين، وذلك باملمُ
MicroSD UHS-1 التقليدية والتي ت�شتغرق 
عدل قراءة مت�شل�شل يبلغ 95  اأكرث من 50 ثانية مبمُ

ميجابايت يف الثانية.
وتوفر بطاقة 256 غيغابايت معدل قراءة ع�شوائي 
اأعلى  الثانية، مما ي�شمح باأداء  يبلغ 40.000 يف 
الع�شوائية  ال��ق��راءة  ناحية  من  م��رة   20 مبعدل 
والتي  التقليدية   MicroSD ببطاقات  مقارنة 

قدم معدل قراءة وكتابة يبلغ 1800 يف الثانية. تمُ
بينما تقدم البطاقة اجلديدة معدل كتابة ع�شوائي 
عترب  يمُ ال��ذي  الأم���ر  الثانية،  يف   34000 يبلغ 

بطاقات  مع  باملقارنة  م��رة   350 مبعدل  اأعلى 
قدم اإمكانية كتابة  MicroSD التقليدية والتي تمُ

ع�شوائية مبعدل 100 يف الثانية.
وت�شمح بطاقة 256 غيغابايت اجلديدة بالعتماد 
بيانات  حتميل  وقت  بتقليل  اأدائها  اأرق��ام  على 
ب�شكل  ال�شور  �شغرات  وممُ امل��ت��ع��ددة  الو�شائط 
فيد مل�شتخدمي الكامرات  ملحوظ، مما يعترب اأمر ممُ

.DSLR الحرتافية
تعددة مع ميزة النتظار  وتدعم البطاقة الأوامر املمُ
زامنة القراءة والكتابة من خالل ا�شتخدام  وميزة ممُ
الذي  الم��ر  منف�شل،  ب�شكل  �ش�شة  خممُ م�شارات 
والأكرث كفاءة من  الأداء  م�شتوى من  اأعلى  حقق  يمُ
وم�شاعفة  البيانات  لنقل  الالزمة  الطاقة  حيث 

الإنتاجية.

لمعرفة جميع األوامر الصوتية 
في غوغل ناو

سهلة وعملية.. موقع لتحميل 
مقاطع الفيديو الغنائية من يوتيوب

تغيير الكود لبطاقة االتصال 
بنظام "آي أو أس"؟

يابانية تحول ترامب إلى 
"بوكيمون"

كورتان��ا، غوغل ناو و�ش��ري، جمعيهم يري��دون منك التحدث ليه��م للقيام ببع�س 
الأ�ش��ياء وم�ش��اعدتك يف اإجناز املهام ب�رشعة ومرونة من خالل الأوامر ال�ش��وتية 
املختلف��ة والتي قد ت�ش��بب بع���س الإرباك عن��د حتديد طبيعة ه��ذه الأوامر وكيفية 
التعاط��ي معه��ا. لك��ن اإن كنت من م�ش��تخدمي جوجل ن��او، فرمبا ل��ن يكون هناك 
كنك  اأي م�ش��كلة يف التعاط��ي م��ع الأوام��ر ال�ش��وتية اخلا�ش��ة بالتطبيق، حي��ث يمُ
معرف��ة جمي��ع الأوامر ال�ش��وتية املتوفرة يف غوغ��ل ناو من خ��الل املوقع املميز 
اإن�شاوؤه من قبل املربمج كري�شتيان  OK GOOGLE. ويوفر املوقع، الذي مت 
ريت�شوف�ش��كي Kristijan Ristovski، العدي��د من الت�ش��نيفات الهامة لالأوامر 
ال�ش��وتية من بينه��ا الأوامر املتعلق��ة بالعالق��ات الجتماعية، ال�ش��فر والرحالت، 

املو�شيقى، الرتجمة، ت�شفح الإنرتنت، ال�شبكات الجتماعية، الوقت، الطق�س..

عد حمتوى الفيديو الغنائي على موقع يوتيوب هو الأكرث �ش��عبية مقارنة   لغاية الآن يمُ
بباقي املحتويات املن�شورة على الإنرتنت، وخالل الفرتة املا�شية اتخذت �رشكة غوغل 
ع��دة خطوات بهدف اإيقاف اخلدمات التي تتيح للم�ش��تخدمني حتميل الفيديوهات من 
يوتي��وب. موقع Tubenab هو اأحد املوقع املميزة التي تتيح للم�ش��تخدمني حتميل 
مقاطع الفيديو الغنائية بكل �شهولة، حيث يدعم املوقع حتميل الفيديوهات على هيئة 
 .MP3 اأو حتميله��ا على هيئة ملف مو�ش��يقى ب�ش��يغة MP4 مل��ف فيدي��و ب�ش��يغة
ك��ن للم�ش��تخدمني البحث عن مقاطع الفيدي��و الغنائية مبا�رشة م��ن داخل املوقع  ويمُ
وم��ن ث��م حتميله��ا اأو من خ��الل اإدراج رابط املقطع م��ن يوتيوب مبا���رشة، كما يوفر 
ظهر لك جميع الفيديوهات الغنائية  املوقع خا�ش��ية البحث با�ش��م فنان معني حيث يمُ

املتوفرة له على موقع يوتيوب مع امكانية حتميلها على جهازك.

 يكن موا�ش��لة ا�ش��تخدام كود "PIN" القدمي بعد احل�ش��ول على بطاقة "�شيم" 
جديدة. يكن للم�ش��تخدم موا�شلة ا�شتعمال رقم PIN القدمي حتى بعد احل�شول 
عل��ى بطاق��ة SIM جدي��دة، وذلك ع��ن طريق تغي��ر الكود املخ��زن على بطاقة 
SIM بالهاتف الذكي ويف حالة اآي فون يكفي ت�شفح قائمة الإعدادات للجهاز 
امل��زود بنظام اأبل "اآي اأو اإ�س"، ثم النقر على البند الفرعي "الهاتف"، ويف اجلزء 
ال�شفلي من هذا البند يوجد اخليار " رقم PIN لبطاقة SIM"، وبعد ذلك يتعني 

 ."PIN على امل�شتخدم النقر عليه لظهور اخليار "تغير رقم
ويف البداي��ة يتع��ني عل��ى امل�ش��تخدم اإدخال رق��م PIN احلايل، وبع��د ذلك يتم 
اإدخ��ال الرقم املرغ��وب مرتني، ويتم النته��اء من هذه العملية م��ن خالل النقر 

على زر "اإنهاء"، وبالتايل يتم تخزين رقم PIN اجلديد.

 يف وقت �ش��ابق من هذه ال�شنة، اأعلنت �رشكة "نينتندو" اليابانية املنتجة لألعاب 
الفيديو، اإ�شدار مباراتني جديدتني من �شل�شلة العاب "بوكيمون"، بعنوان "ال�شم�س 
والقمر"، ومنذ ذلك احلني ينتظر ع�ش��اق �شل�ش��لة الر�ش��وم املتحركة بفارغ ال�ش��رب 
كل اإع��الن جديد ح��ول اللعبة املنتظ��رة. وحتى الآن، اأ�ش��افت ال�رشك��ة اثنني من 
البوكيمون��ات املتطورة و3 لعبني مبتدئني جدد، ولكن العر�س الرتويجي اجلديد 
للعب��ة، ال��ذي اأطلقته ال�رشك��ة موؤخراً، لفت النتب��اه اإىل اأحد البوكيمونات ال�ش��ديد 
ال�ش��به باملر�ش��ح اجلمهوري املحتمل لالنتخابات الأمريكية دونالد ترامب. واأثار 
البوكيمون "يونغو�س" )Yungoos(، �ش��خرية رواد مواقع التوا�شل الجتماعي 
ل�ش��بهه بدونالد ترامب، اإذ اأرفق م�ش��تخدمون �ش��ورته ب�ش��عار "اجعلوا البوكيمون 

عظيمًا جمدداً"، يف اإ�شارة ل�شعار حملة ترامب "اجعلوا اأمريكا عظيمة جمدداً". 

تغني عن استعمال سماعات السقف

 نظام صوتي السلكي بتقنية دولبي 
آتموس من سامسونغ

سامسونغ تكشف عن بطاقات ذاكرة بسعة 
تصل إلى 256 غيغابايت

"أدفانتشر أوتدور"

3 شابات إماراتيات يبتكرن لعبة تفاعلية لشركة مايكروسوفت
في الربع الثالث من العام الحالي

 Surface مايكروسوفت تستعد إلطالق حاسب
AIO الكل في واحد

آبل تطلق مجموعة من الملصقات المتحركة الخاصة بتطبيق 
10 iOS لنظام iMessage

تطبيق الستخدام هواتف أندرويد بسرعة 
وفاعلية يسهل العديد من المهام 

 HW-K950 اأعلن��ت �رشك��ة �شام�ش��ونغ ع��ن اإط��الق �ش��ماعة �ش��اوند ب��ار
اجلديدة، التي توفر للم�شتخدم نغمات بجودة دولبي اآمتو�س يف غرف املعي�شة 

دون احلاجة اإىل ا�شتعمال �شماعات ال�شقف.
واأو�ش��حت ال�رشكة الكورية اجلنوبية اأن النظام ال�ش��وتي اجلديد ي�ش��تمل على 
�ش��ماعة �ش��اوند بار و�ش��ب ووفر واثنني من ال�ش��ماعات اخللفية، ويعتمد على 
القن��وات اخلا�ش��ة به، التي ي�ش��در منها ال�ش��وت باجتاه ال�ش��قف، ومن خالل 
انعكا�س املوجات ال�شوتية ين�شاأ ال�شوت املمتد اإىل اأعلى، وي�شعر امل�شتمع يف 

هذه احلالة كاأن ال�شماعات مركبة يف ال�شقف فوق راأ�شه.
وي�ش��تمل النظام ال�ش��وتي اجلديد ب�ش��كل اإجمايل على 15 �شماعة بقدرة 500 
وات، وتتم عملية نقل الإ�ش��ارات ال�شوتية اإىل ال�شماعات ل�شلكيًا. وبالإ�شافة 
اإىل ذلك، ت�ش��تمل �ش��ماعة �ش��اوند بار على اثنني من مناف��ذ HDMI، والتي 

تتيح اإمكانية نقل �شور UHD و HDR اإىل اأجهزة التلفاز.
 UHD وتوفر هذه املنافذ اأي�شًا اإمكانية تو�شيل م�شغل اأ�شطوانات البلوراي 
واأجهزة الألعاب اأو اأجهزة تدفق البيانات. ويتوفر اأي�شًا مدخل �شوئي ومدخل 
AUX تناظري لتو�ش��يل اأجهزة الألعاب الأخرى. ويكن للم�شتخدم ت�شغيل 
املو�ش��يقى بوا�ش��طة النظام ال�ش��وتي اجلديد م��ن الهواتف الذكية واحلوا�ش��ب 

اللوحية عن طريق �شبكة WLAN الال�شلكية وتقنية البلوتوث.
واأعلنت ال�رشكة الكورية اجلنوبية عن طرح النظام ال�شوتي اجلديد يف الأ�شواق 
العاملي��ة م��ع حلول نهاي��ة يوليو )مت��وز( اجل��اري، ولكنها مل تف�ش��ح عن اأية 

تفا�شيل ب�شاأن اأ�شعار اجلهاز اجلديد يف اأ�شواق املنطقة العربية.

لعبة  فكرة  لتطبيق  اإماراتيات،  �شابات  ثالث  ت�شعى   
تفاعلية با�شم "اأدفانت�رش اأوتدور" )مغامرة يف اخلارج(، 
بها  اأن فزن  بعد  ل�شالح �رشكة مايكرو�شوفت،  ابتكرنها 
اأخراً يف م�شابقة اأقامتها ال�رشكة العاملية يف اأبو ظبي، 

بعنوان "اإياجني كب 2016".
وفاطمة  ال�شام�شي،  اأحمد  مرا  الثالثي،  الفريق  واأجن��ز 
للعبة  مف�شاًل  ت�شوراً  الرميثي،  �شامل  وحمدة  التميمي 
تفاعلية متزج اخليال بالواقع، على �شوء "هولو لين�س" 
مده�شة  تقنية  تعترب  والتي  مايكرو�شفت،  و�شعتها  التي 
اأقرب  نظارة  خالل  من  الفرتا�شي  العامل  اأب��واب  تفتح 

�شغرة  �شا�شة  "يف  ال�شام�شي:  وتقول  متكامل.  جلهاز 
الفرتا�شي  العامل  دمج  منا  للواحد  يكن  العينني  على 
التعامل  يكن  �شخ�شيات  للعبة  جعلنا  لذا  بالواقعي، 
معها �شمن حميط املكان الوا�شع، وهي منا�شبة لالأطفال 

والكبار، جتمع بني املتعة والريا�شة".
وت�رشح الرميثي: "تدفع لعبتنا م�شتخدمها لبذل جمهود 
التي  اللعبة  �شخ�شيات  مع  واحلركة  بالرك�س  ج�شدي 
املحيط  تعزل  ل  كونها  اآمنة  وهي  كالواقع،  له  ترتاءى 
األ  يعني  مما  بو�شوح،  حولك  ما  ت��رى  بل  اخل��ارج��ي، 

تتعر�س ملخاطر ال�شقوط اأو التعرث وما �شابه".

احلركة،  على  اللعبة  هذه  يف  "ن�شجع  التميمي:  وتقول 
لنلحق  مده�شة  �شخ�شيات  جنلب  النظارات  وبا�شتخدام 
خاللها،  م��ن  نكت�شف  اأو  ندربها  اأو  ونناف�شها  بها 
اللعبة،  هذه  تطبيق  كيفية  يف  جداً  وا�شعة  فالحتمالت 

ال�رش فقط يف روح املغامرة".
يف  يدر�شن  اللواتي  ال��ث��الث،  الطالبات  فكرة  وتعترب 
تطوير  تخ�ش�س  يف  الثاين  للعام  العليا  التقنية  كليات 
من  وينتظرن  بعر�س  م��زودة  اأولية  خطة  التطبيقات، 
مايكرو�شفت تطبيقها يف كندا واأمريكا وبريطانيا، حيث 

تنت�رش تقنية "هولو لين�س" اأخراً.

عرف  تحركة والرموز التعبرية اأو ما يمُ زم من املل�شقات املمُ  اأطلقت �رشكة اآبل اأربعة حمُ
 iMessage الرتا�شل  تطبيق  من  اجلديدة  للن�شخة  املمُوجهة   emoji اإيوجي  با�شم 

.iOS 10 اخلا�س باأحدث ن�شخة من نظام ت�شغيلها لالأجهزة املحمولة اأي اأو اإ�س
كن حتميلها كال على حدى وب�شكل جماين  وتاأتي احلزم الأربعة ب�شكل فردي، بحيث يمُ
تحركة �شبيهة مبا  من خالل متجر اآبل الر�شمي، وحتتوي احلزم على مل�شقات ر�شومية ممُ

قدمه تطبيق الرتا�شل ما�شنجر في�س بوك. يمُ
م�شاركة  اإمكانية  من   iMessage الرتا�شل  تطبيق  من  اجلديدة  الن�شخة  �شهل  وتمُ
اأكرث حيوية بدل  �شتخدمني خيارات  للممُ تيح  يمُ الذي  الأمر  املمُحادثات،  املل�شقات �شمن 

من الرموز التعبرية الثابتة التقليدية.
�شتخدمي ن�شخة الختبار من نظام اأي اأو اإ�س 10، على  وتتوفر احلزم حاليا للتحميل ملمُ

�شتخدمي الن�شخة التجريبية العمومية من النظام. اأن تقوم اآبل لحقا باإ�شدارهم ملمُ
 ،Smileysو Handsو Heartsو Classic Mac وتتاألف احلزم الأربعة من حزم
�شبق �شمن الن�شخة التجريبية من نظام  ثبتة ب�شكل ممُ زمة Classic Mac ممُ وتاأتي حمُ
اأي اأو اإ�س 10، وتتكامل الرموز بعد تثبيتها من املتجر مع لوحة املفاتيح، لتظهر ب�شكل 

.iMessage فوري �شمن تطبيق الرتا�شل
العمومية  الر�شمية  للن�شخة  اإ�شدارها  العامل  حول  اآبل  �رشكة  �شتخدموا  ممُ اأغلب  وينتظر 

.iOS 10 لأحدث ن�شخة من نظام ت�شغيلها لالأجهزة املحمولة اأي اأو اإ�س

 تتوف��ر العدي��د من تطبيق��ات الالن�رش املميزة عل��ى متجر غوغل بالي والتي ت�ش��اعد 
امل�ش��تخدم عل��ى تخ�ش��ي�س النظام وفق��ًا لحتياجاته والو�ش��ول اإىل امله��ام الأكرث 

ا�شتخدامًا بكل �شهولة.
ولع��ّل العدي��د م��ن تطبيق��ات الالن���رش ا�ش��تطاعت اأن تكت�ش��ب �ش��عبية وا�ش��عة ب��ني 
امل�ش��تخدمني مث��ل ADW.Launcher وNova Launcher، ه��ذا بخ��الف 
 GOOGLE NOW تطبيق��ات الالن���رش التقليدية من ال���رشكات املعروفة مث��ل

.Yahoo Aviate Launcherو LAUNCHER
لكن اإن كنت ت�ش��عر بامللل من تطبيقات الالن���رش التقليدية وترغب بتجربة تطبيقات 
جديدة يف هذا املجال، فرمبا يجدر بك جتربة تطبيق ASAP Launcher املتوفر 

جمانًا مل�شتخدمي نظام اأندرويد اإ�شدار 5 اأو اأحدث.
ويوف��ر التطبي��ق، ال��ذي يتمي��ز بت�ش��ميم Material design، العديد م��ن املزايا 

الهامة التي ت�شاعد امل�شتخدمني على التفاعل مع الهاتف مبرونة كبرة.
كن من خالل ال�شا�ش��ة الرئي�شية اإ�ش��افة العديد من التطبيقات اأ�شفل ال�شا�شة  فمثاًل يمُ
كن من خالل النقر على ال�ش��اعة يف ال�شا�ش��ة  ب��دًل م��ن التطبيقات املح��دودة، كما يمُ

الرئي�شة الذهاب اإىل تطبيق ال�شاعة يف الهاتف اأو �شبط املنبه وغرها من املهام.
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