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 تعمل ال�رشكات امل�سنعة للهواتف ب�سكل م�ستمر 
واإمكانيات  باأ�سكال  امل�ستهلكني  تزويد  على 
والتي  الذكية  املحمولة  الهواتف  من  خمتلفة 

تتما�سى مع التطور ال�رشيع يف هذا املجال.
واأ�سدرت العديد من ال�رشكات مناذج خمتلفة من 
هواتفها يف الن�سف الأول من عام 2016، مثل 
 G5 جي  واإل  اإيدج،   7 واإ�س   7 "اإ�س  �سام�سونغ 
و�سوين اإك�سبرييا اإك�س، واإك�س بروفي�سنال، واإت�س 
تي �سي ون اإك�س 9" وغريها من الهواتف الذكية.
وت�ستعد ال�رشكات امل�سنعة لإطالق مناذج اأخرى 
يف الن�سف الثاين من العام احلايل، ونحاول يف 
الهواتف  تلك  على  ال�سوء  اإلقاء  التايل  التقرير 
واملعروفة  عنها  املتوفرة  املعلومات  وعر�س 
حلد الآن مثل املوا�سفات والعتاد وتاريخ الطرح 

وال�سعر.
�سام�سونغ غالك�سي نوت 7

هواتفها  باإطالق  عادة  �سام�سونغ  �رشكة  تقوم   
الن�سف  يف   )Note( "نوت"  فئة  من  الرائدة 
فاإن  ال�سائعات  اإىل  وا�ستنادا  العام،  من  الثاين 
هاتف هذا العام �سيحمل ا�سم" نوت 7" بدل من 

"نوت 6".
 "5 "نوت  لهاتف  اإطالقها  قبل  ال�رشكة  وعمدت 
الفئة من  العام املا�سي، بالك�سف عن مثل تلك 
بالتزامن  )اإي��ل��ول(  �سبتمرب  �سهر  يف  الهواتف 
العا�سمة  يف  يقام  ال��ذي   "IFA" معر�س  مع 
هاتف  ال�رشكة  اأطلقت  بينما  برلني.  الأملانية 
يف   "5 "نوت  ا�سم  حمل  ال��ذي  املا�سي  العام 
باإطالق  قيامها  يرجح  )اآب(، مما  اأغ�سط�س  �سهر 
من  الفرتة  نف�س  7" يف  "نوت  الأح��دث  الن�سخة 

العام املا�سي وقبل انعقاد املعر�س التجاري.
واأ�سحت املعلومات اإمكانية عدم وجود تغيريات 
ت�سميمية جذرية عن هاتف العام املا�سي "نوت 
5"، واأ�سارت باأن الهاتف اجلديد قد يحمل نف�س 
ال�سكل الت�سميمي لهاتف "غالك�سي اإ�س 7 اإيدج" 

ولكن مع وجود قلم "S-Pen" الإلكرتوين.
اآبل اآي فون 7 اآبل اآي فون 7 بال�س

من  جديدة  ن�سخة  لإط��الق  اآب��ل  �رشكة  ت�ستعد   
اإ�س  اأو  اأي  العامل بنظام  اآي فون  الرائد  هاتفها 
iOS، ويفرت�س اأن يحمل الهاتف اجلديد ا�سم اآي 
فون 7، وذلك ا�ستمرارا لنهج ال�رشكة يف ت�سمية 
�سهر  يف  عنه  الك�سف  يتوقع  وال��ذي  هواتفها، 

�سبتمرب )اإيلول( القادم.
�رشكة  ا�ستغناء  اإمكانية  اإىل  املعلومات  وت�سري 
قيا�س  م��ن  التقليدي  ال�سوت  منفذ  ع��ن  اآب���ل 

نوع  م��ن  ج��دي��د  منفذ  ل�سالح  ميليمرت   3.5
يقدم  مما  لل�سوت،  ال��داع��م   "Lightning"
كن  يمُ اأو���س��ع  داخلية  ت�سميمة  م�ساحة  لها 
ياأتي  وقد  البطارية.  حجم  لزيادة  ا�ستغاللها 
م�سابه  ت�سميم  م��ع  للمياه  مقاوما  الهاتف 
الهوائي  اإزالة  مع  ولكن  اإ�س،   6 فون  اآي  لهاتف 
�سماكة  تقليل  اإىل  بالإ�سافة  اخللفي،  اجلزء  من 
الهاتف.  ج�سم  عن  وب��روزه��ا  الكامريا  عد�سة 
اإمكانية  حول  املعلومات  من  العديد  وظهرت 
اآي فون 7 بال�س،  اآخر يحمل ا�سم  وجود منوذج 
جنبا  مزدوجة،  خلفية  بكامريا  ياأتي  قد  والذي 
 Smart" ملنفذ  امتالكه  اإمكانية  مع  جنب  اإىل 
اآي باد من  Connector" اخلا�س بحوا�سيب 

قيا�س 9.7 و12.9 اإن�س.
متيل �رشكة غوغل عادة اإىل الإعالن عن �سل�سلة 
يف  اجل��دي��دة   )Nexus( "نيك�سو�س"  هواتف 
)اإي��ل��ول(  �سبتمرب  �سهري  ب��ني  الواقعة  ال��ف��رتة 

واأكتوبر )ت�رشين الأول( من كل عام.
�سري معظم ال�سائعات اإىل نية ال�رشكة الك�سف   وتمُ
يطلق  وال��ت��ي  اأي�سا،  ال��ع��ام  ه��ذا  جهازين  ع��ن 
"مارلني" )Marlin و الرمزية  الأ�سماء  عليها 
�سي  تي  اإت�س  �رشكة  تعمل  والتي   ،)Sailfish

"HTC" على ت�سنيعها.
بينما ياأتي هاتف "نيك�سو�س Sailfish" ب�سا�سة 
اإن�س وبدقة 1920×1080  اأ�سغر من قيا�س 5 
بيك�سل، مع معالج "Snapdragon 820" من 

�رشكة كوالكوم.
Argon اأرجون Neon بالك بريي نيون

تعلقة  املمُ ال�سائعات  من  العديد  �سابقا  ظهرت 
ال��ت��ي من  ب��ريي  ب��الك  اأج��ه��زة  م��ن  مبجموعة 
العام،  اإطالقها يف وقت ما هذا  اأن يتم  املتوقع 
واأ�سارت اأحدث املعلومات اإىل نية ال�رشكة اإطالق 
3 اأجهزة تعتزم طرحها خالل الن�سف الثاين من 
القادم،  العام  من  الأول  والربع  العايل  العام 

ونقدم املعلومات املتوفرة عن الهواتف التي قد 
ت�سدر يف الن�سف الثاين من هذا العام.

ال��رم��زي  ال���س��م  الأول  اجل��ه��از  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ق 
 5.2 قيا�س  من  �سا�سة  يلك  قد  والذي  "نيون"، 
معالج  مع  بيك�سل،   1080×1920 وبدقة  اإن�س 
كوالكوم،  �رشكة  من   "617  Snapdragon"
مع كامريا خلفية بدقة 13 ميغابيك�سل وكامريا 

اأمامية بدقة 8 ميغابيك�سل.
Surface هاتف مايكرو�سوفت �سريف�س

�رشكة  نية  ح��ول  معلومات  �سابقا  انت�رشت   
مايكرو�سوفت اإطالق هاتف جديد رائد من الفئة 
العليا يتبع لفئة "�سريف�س" )Surface(، ويعمل 

بوا�سطة معاجلات �رشكة اإنتل.
اأن  اإىل  الهاتف بثالثة مناذج، وي�سار  ياأتي  وقد 
يقف  الذي  للفريق  موكلة  �ستكون  بناءه  عملية 
اللوحية  مايكرو�سوفت  �رشكة  حوا�سيب  وراء 

.)Surface( "سريفي�س�"

في نظام IOS تحذر المستخدم إن 
Lightnin رصد بلل بمنفذ

نوم مريحة وغير مسبوقة..
ZEEQ وسادة ذكية بمزايا مذهلة

إلضافة الوجوه التعبيرية 
على الصور ألجهزة "آي فون"

في أجهزة آبل تسمح باختراق 
أجهزتها عبر رسالة واحدة

 ن�رش اأحد امل�س��تخدمني على موقع م�س��اركة الفيديو يوتيوب ت�س��جيال م�س��ورا 
 Beta 3 ي�س��تعر�س املزايا اجلديدة التي جاءت بها الن�س��خة التجريبية الثالثة
من نظام الت�س��غيل اآي اأو اإ�س 10، والتي كانت اأبرزها حتذير امل�س��تخدم عندما 

.Lightning ير�سد النظام وجود بلل يف منفذ
وق��ال فيليب، �س��احب قن��اة EverythingApplePro عل��ى يوتيوب، اإن 
الن�س��خة التجريبية اجلديدة من النظام امل�س��غل لأجهزة �رشكة اآبل الذكية تاأتي 

باأكرث من 40 ميزة جديدة وتغيري.
�س��ار اإىل اأن معظ��م الهوات��ف الذكية حاليا متت��از باأنها مقاوم��ة للماء، ولكن  يمُ
اأحيانا يت�س��بب ت�رشب املاء اإىل داخ��ل اجلهاز من خالل املنافذ اإىل تعطله على 

املدى الطويل.

 ما راأيك باأن ت�س��ع راأ�سك على و�سادة ال�رشير وت�ستمع اإىل املو�سيقى املف�سلة بالن�سبة 
لك قبل النوم؟ اأو اأن ت�س��تيقظ لتكت�س��ف حتليل النوم اخلا�س بك، بل وتتمكن من حتليل 
ور�س��د درجة ال�س��خري اأثن��اء النوم؟ وما راأيك ب��اأن يتم كل ذلك بطريق��ة تلقائية وعرب 
الو�س��ادة الت��ي تنام عليها؟ ZEEQ هي و�س��ادة ذكية توفر للم�س��تخدم جمموعة من 
املزايا املذهلة، حيث يكن للو�س��ادة الرتباط عرب الهاتف الذكي اخلا�س بامل�س��تخدم 
قدم له جتربة نوم مريحة وغري م�سبوقة. حتتوي  �سواء بنظام اأندرويد اأو iOS ومن ثم تمُ
الو�س��ادة على �س��ماعات ترتب��ط عرب البلوت��وث بالهات��ف الذكي اخلا�س بامل�س��تخدم 
لتمكنه من ال�س��تماع اإىل الأغاين املف�سلة بالن�س��بة له قبل النوم، ومن خالل التطبيق 
اخلا�س بالو�س��ادة يكن للم�س��تخدم تتبع النوم وتعيني املنبه ور�س��د درجة ال�س��خري 
ومعرفة �سلوكه اأثناء النوم كمعرفة عدد التقلبات ومدى عمق النوم وغريها من املزايا.

 تزخر ال�سبكات الجتماعية بال�سور امل�سحكة اأو املعربة عن حالت معينة والتي 
يتم ا�س��تخدامها عادة لو�س��ف اأحداث ومواقف خمتلفة، وتعرف هذه ال�سور با�سم 
امليمات اأو �س��ور الكومك�س.  وللتعبري عن موقف معني فقد اعتاد رواد ال�س��بكات 
الجتماعي��ة ا�س��تخدام ع��دة وجوه معروف��ة تعرب عن حال��ة معينة مثل الغ�س��ب، 
I -"  احلزن، الفرح، اخلبث، الرف�س وغريها من احلالت التعبريية. ويتيح تطبيق
sta Rage" للم�س��تخدمني تركيب هذه الوجوه املتنوعة على �سورهم اخلا�سة 
وذل��ك للتعبري عن حالتهم حلظة التقاط ال�س��ورة اأو ل�س��ور خمزنة على هواتفهم. 
ويوف��ر التطبي��ق العديد م��ن املزايا التي ت�س��اعد امل�س��تخدم على اإ�س��افة الوجوه 
بطريقة مميزة من بينها ق�س ال�س��ورة اأو تدويرها، اإ�س��افة تاأثريات خمتلفة على 

ال�سورة، اإ�سافة الفالتر على ال�سورة، التحكم يف ال�سطوع والت�سبع والتعري�س

 اأكت�س��ف خبري اأمني ثغرة يف طريقة تعامل اأنظمة اآبل مع ال�س��ور ت�س��مح للقرا�سنة 
بال�سيطرة على هواتف اآي فون الذكية، واأجهزة اآي باد اللوحية، و�ساعة اآبل ووت�س، 
واأجه��زة كومبيوتر ماك ال�سخ�س��ية، ومن�س��ة التلف��از اآبل تي يف عن طريق اإر�س��ال 
ر�س��الة iMessage اأو ر�س��الة اإلكرتونية. واأو�س��ح اخلبري اأن الثغرة املوجودة يف 
واجهة برجمة التطبيقات API اخلا�سة بالتعامل مع ال�سور على اأنظمة اآبل ت�سمح 
Buffer Ove �س��مى - TIFF بفر�س ما يمُ  للملفات امل�س��بوهة التي تاأتي بن�س��ق
flow، الذي يتيح للقرا�سنة اخرتاق وظائف اآبل الأمنية وت�سغيل �سيفرتهم اخلا�سة 
 Cisco Talos ”عل��ى اجله��از. وق��ال تايل��ر بوهن من �رشك��ة “�سي�س��كو تالو���س
الأمني��ة: "تث��ري هذه الثغرة القلق خا�س��ة فيما يتعلق بالقدرة على ت�س��غليها يف اأي 

تطبيق ي�ستخدم واجهة برجمة التطبيقات API اخلا�سة بالتعامل مع ال�سور

MESUIT .. حافظة تجلب نظام التشغيل 
أندرويد إلى هواتف آيفون

محافظة على الصدارة

لينوفو... أكبر مورد لألجهزة الشخصية في العالم

منافسة قوية بين كبرى الشركات العالمية

أهم الهواتف خالل النصف الثاني من عام 2016

خوارزمية Lepton من Dropbox لضغط ملفات JPEG بنسبة ٪22

"المصور" .. مدونة عربية لتعليم فنون التصوير الرقمي والمرئي

إنفيديا تعلن عن أقوى بطاقاتها الرسومية 
TITAN X بسعر 1200 دوالر

 اأعلن��ت �رشكة �س��ينية ع��ن اإطالق حافظتها اخلا�س��ة بهواتف اآيف��ون الذكية، 
“مي�س��وت” MESUIT، الت��ي متت��از بقدرتها على ت�س��غيل نظ��ام اأندرويد 

التابع ل�رشكة جوجل على هذه الهواتف.
وقالت �رشكة “هاياوان” Haimawan املتخ�س�سة يف منتجات وتقنيات 
املحاكاة الفرتا�س��ية لأنظمة ت�س��غيل الأجهزة املحمولة، بالتعاون مع �رشكة 
ل  �سغِّ “جيجيا” Jijia التابعة لها، يف بيان اإن MESUIT هو اأول جهاز يمُ
نظ��ام اأندروي��د على هوات��ف اآيفون على �س��كل تطبيق ويدع��م التبديل ال�رشيع 
بالنق��ر عل��ى زر واحد. واأ�س��افت ال�رشكة انه يكن للم�س��تخدمني ت�س��غيل كال 
نظام��ي اآي اأو اإ���س واأندروي��د مع��ا عل��ى جهاز واح��د، ومتتاز احلافظ��ة باأنها 
حتتوي على منفذ ل�رشيحة الت�سال، ف�سال عن بطارية اإ�سافية ب�سعة 1،700 
ميلي اأمبري/�س��اعة )لهواتف اآيفون 6 واآيفون 6اإ���س( اأو 2،500 ميلي اأمبري/

�ساعة )لهواتف اآيفون 6 بل�س واآيفون 6اإ�س بل�س(.
ذك��ر اأن احلافظ��ة، التي تقدم ذاكرة تخزين الداخلية ب�س��عة 16 جيجابايتا،  ويمُ
تعم��ل بن�س��خة معدلة حتم��ل ا�س��م MESUIT OS 1.0 من نظام الت�س��غيل 
اأندروي��د. اأما عن اآلية عم��ل احلافظة MESUIT فهي تت�س��ل بهاتف اآيفون 
ثبت عل��ى الهاتف يكن  ع��ن طري��ق منفذ Lightning، وم��ن خالل تطبيق يمُ

للم�ستخدم الإقالع من نظام الت�سغيل اأندرويد.
وتتوفر احلافظة MESUIT عرب موقع �رشكة Jijia يف ال�سني ب�سعر يعادل 
150 دولرا اأمريكيا لطراز اآيفون 6 واآيفون 6اإ�س، وب�سعر يعادل 165 دولرا 

لطراز اآيفون 6 بل�س واآيفون 6اإ�س بل�س.

حافظت  اإن��ه��ا  لينوفو  �رشكة  قالت   
للحوا�سيب  مورد  كاأكرب  موقعها  على 
وذل��ك  ال��ع��امل،  يف  ال�سخ�سية 
ب��ح�����س��ب اأح�����دث ال��ت��ق��اري��ر 
عن  الأ�سبوع  هذا  ال�سادرة 
 IDC موؤ�س�ستي اآي دي �سي
الت�سنيف  ب�ساأن  وج��ارت��ر 
الأج��ه��زة  ل�سناعة  العاملي 

للربع الثاين لعام 2016.
ال�سينية  ال�����رشك��ة  واأ���س��اف��ت 
بلغت  ال�����س��وق��ي��ة  ح�ستها  اإن 
يف  ا�ستمرت  وقد  هذا   ،21.2%
على  احلوا�سيب  ب�سوق  تفوقها 
م�ستوى العامل، وذلك مع منو ن�سبة 
يف  وخا�سة  كبري  ب�سكل  املبيعات 

اأمريكا ال�سمالية.

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر، ق��ال 
واملدير  الرئي�س  لن�سي،  جليانفرانكو 
"ل  لينوفو:  يف  للعمليات  التنفيذي 
يف  الأج��ه��زة  �سناعة  جمموعة  زال��ت 
اأنها  كما  قوية،  نتائج  تقدم  �رشكتنا 
�سوقية  ح�سة  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق 

عالية وربحية قوية".
النتائج  اأحدث  "وتعد  لن�سي:  واأ�ساف 
جناح  ا�ستمرار  على  دليال  الف�سلية 
منتجاتنا من اأجهزة Yoga املتحولة 
 Y و�سل�سلة ThinkPad X1 وعائلة
نكتفي  لن  نحن  لالألعاب.  املخ�س�سة 
مبا حققناه. فنحن ن�سعى للو�سول اإىل 
الأجهزة  �سوق  ح�سة  من   30% ن�سبة 
البتكار  خ��الل  م��ن  وذل��ك  العاملية، 

وتقدمي منتجات ترّكز على العمالء".

بوك�س  دروب  ال�سحابي  التخزين  �رشكة  اأعلنت 
�سغط  خلوارزمية  اإطالقها  عن   Dropbox
ا�سم  اجلديدة  اخلوارزمية  وحتمل  جديدة،  لل�سور 
موقع  على  ن�رشها  ومت   ،Lepton “ليبتون” 
GitHub حتت  باملمُربجمني  اخلا�س  �ساركة  املمُ

رخ�سة امل�سدر املفتوح اأبات�سي.
امللفات  �سغط  على  اجلديدة  اخلوارزمية  وتعمل 
وفك ال�سغط عنهم معا، كما انها ت�سمح مليزة فك 
كن  با�رش، بحيث يمُ املمُ البث  اأثناء  بالعمل  ال�سغط 
للملفات بالعودة اإىل حجمها الكامل عند اإر�سالها 

عرب ال�سبكة.
لتجربة  ��ه��م��ة  ممُ ل��ي��ب��ت��ون  خ��وارزم��ي��ة  وت��ع��ت��رب 
نقلها  اإمكانية  اإىل  بالنظر  وذل��ك  �ستخدم،  املمُ
كما  اأ�رشع،  ب�سكل  للمحتوى  واإظهارها  للبيانات 

ملراكز  الأ�سا�سية  التحتية  البنية  على  توؤثر  اأنها 
البيانات.

يف  راي��رت  دان��ي��ال  الربجميات  هند�س  ممُ واأ���س��ار 

باأنه  الر�سمية  ال�رشكة  �رشت على مدونة  نمُ تدوينة 
مليار   16 ليبتون لرتميز  ا�ستخدام خوارزمية  مت 
ترميز  واإعادة  بوك�س  دروب  يف  حمفوظة  �سورة 
ال�سورة القدية ب�رشعة، كما �سمحت اخلوارزمية 
اأو  بيتابايت  عدة  على  واحلفاظ  بتحرير  لل�رشكة 

عدة اآلف من اجليجابايت.
لل�سور  �سغط  خوارزميات  عدة  حاليا  وتتواجد 
ذلك  يف  مبا  ا�ستخدامها،  كن  يمُ للعامة  تاحة  ممُ
امل�سدر  املفتوحة  ج��وج��ل  ���رشك��ة  خ��وارزم��ي��ة 

.Brotli املعروفة با�سم
اجلديدة  ليبتون  خوارزمية  وبرجمة  كتابة  ومت 
للتعامل و�سبط ال�سور بوا�سطة لغة الربجمة �سي 
اجلديدة  اخلوارزمية  وت�سمح   ،++C بل�س  بل�س 
بتقليل حجم ملفات JPEG بن�سبة 22 يف املئة.

لل�سباب   Mosawir “امل�سور”  مدونة  توفر   
العربي الذي يهوى الت�سوير الرقمي الفوتوغرايف 
الدرو�س  من  كبرية  جمموعة  املرئي  الت�سوير  اأو 
على  م�ساعدتهم  بغية  وذل��ك  املجانية،  العربية 

تخطي عائق اللغة بالن�سبة لكثري منهم.
واأ�سار الأخوان يون�س واأيوب التمايتي يف ر�سالة 
الرقمي  “الت�سوير  اإن  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ع��رب 
اأحد  الفيديو  اأو  الفوتوغرايف 
ال���ه���واي���ات الأك����رث 
بني  ان���ت�������س���ارا 
ال�����س��ب��اب يف 
ال�������ع�������امل 
وال�����ع�����امل 
ال����ع����رب����ي 
 ، �س �سا لأ با
واأن  ب������ل 

العديد منهم جتاوزوا مرحلة الهواية لياأخذوا الأمر 
على حممل اجلد وامتهان الت�سوير”.

ولفت الأخوان اإىل انه مع قلة املدار�س وامل�سادر 
تاأتي  العربية،  باللغة  الفن  هذا  بتعليم  تقوم  التي 
مدونة “امل�سور”، التي انطلقت يف العام 2014، 
باللغة  جمانية  درو�سا  لتقدم  العائق  هذا  “لك�رش 
اأكرب امل�سادر العربية  اأحد  العربية، ولتكون اليوم 

لتعليم الت�سوير”.
ويقول القائمون على مدونة “امل�سور” اإنه موقع 
اإلكرتوين ي�رشف عليه فريق عمل “حمب ومتبحر” 
لهواة  يكن  اإذ  الفوتوغرايف،  الت�سوير  جمال  يف 
جديد  ومتابعة  املدونة  زيارة  الت�سوير  وحمرتيف 
الدرو�س والن�سائح من املوقع مبا�رشة اأو بتحميل 

تطبيقها يف متجر جوجل بالي.
على  �سددوا  التي  املدونة،  على  القائمون  ويهدف 
وكذلك  واملتو�سط  للمبتدئ  موجهة  عامة  انها 

مقاطع  باإ�سافة  الفكرة  تو�سيع  اإىل  املحرتف، 
للمتعلم  اخلطوات  اأف�سل  ب�سورة  ت�رشح  م�سورة 

ومنح اأجوبة خم�س�سة لأي ا�ستف�سارات.
ومنذ انطالق املدونة اإىل الآن، قال الفريق اإنه اأنتج 
جمموعة من الكتب الإلكرتونية التي لقت جناحا 
اأ�سهرها  ومن  التحميالت  من  هائال  وعددا  كبريا 
كتاب “ن�سائح ذهبية يف الت�سوير الفوتوغرايف”، 
التي  العربية  املواقع  من  العديد  تداولته  وال��ذي 

�ساعدت يف انت�ساره.
اأنهم  امل��دون��ة  مدير  التمايتي  اأي���وب  و���رشح 
على  يعملون  واأنهم  املنهج  هذا  يف  م�ستمرون 
عن  تتحدث  خم�س�سة  ج��دي��دة  كتب  اإن��ت��اج 
الت�سوير املرئي، وهدفهم هو تقدمي �رشوحات 
تتعلق  معلومة  عن  يبحث  من  كل  وم�ساعدة 
الغر�س  لهذا  الت�سوير مت تخ�سي�سها  بعامل 

ليتو�سل.

 اأعلن��ت �رشك��ة اإنفيديا NVIDIA عن اإطالق بطاقة الر�س��وميات “تيتان اإك�س” 
TITAN X، الت��ي قال��ت اإنها اأقوى بطاقة تنتجها حتى الآن، وهي تنتمي اإىل 

�سل�سلة “تيتان” TITAN قوية املوا�سفات.
ومتتاز البطاقة اجلديدة باأنها قائمة على معمارية با�س��كال Pascal اجلديدة من 
��نعت با�س��تخدام عملية 16 نانوم��رتا FinFET، مما يجعلهما  اإنفيدي��ا والتي �سمُ
اأكرث كفاءة ثالث مرات مقارنة مبعمارية ماك�س��ويل Maxwell ال�سابقة، واأ�سغر 
حجم��ا. وقالت ال�رشكة الأمريكية املتخ�س�س��ة يف اإنتاج بطاقات الر�س��وميات يف 
 ،CUDA اجلدي��دة متلك 3،584 ن��واة TITAN X من�س��ور عل��ى مدونته��ا اإن
وتعم��ل برتدد 1.53 جيجاهرتز، مقارنة باجليل ال�س��ابق م��ن البطاقة الذي يلك 

1.08 جيجاهرتز. 3،072 نواة، وبرتدد 
اإنفيديا تعلن عن اأقوى بطاقاتها الر�سومية TITAN X ب�سعر 1200 دولر.

واأ�س��افت اإنفيدي��ا اأن البطاق��ة اجلدي��دة، الت��ي �س��تتوفر اأول يف اأمريكا ال�س��مالية 
واأوروب��ا اعتبارا من 2 اآب/اأغ�س��ط�س املقبل وب�س��عر يبل��غ 1،200 دولر اأمريكي، 
اأ���رشع بنحو %60 مقارنة باجليل ال�س��ابق. ومتت��از TITAN X اجلديدة باأنها 
تقدم ذاكرة و�سول ع�سوائي من نوع GDDR5 بحجم 12 جيجابايتا مع عر�س 
حزم��ة يبلغ 480 جيجابايتا/الثانية. وتقدم البطاقة، التي تدعم تقنيات اإنفيديا، 
Di Ansel، و G-Sync، و GameStream، منف��ذ -  مب��ا يف ذل��ك تقني��ة

.Dual Link-DVI HDMI 2.0b، ومنفذ  playPort 1.4، ومنفذ 

ثغرةتطبيقتجربةميزة

متابعة –الجورنال 


