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] تزداد ألعاب الكمبيوتر اقترابًا من الواقع يومًا تلو اآلخر، لكن أحيانًا 
ألعاب  إلى  التقليدية  البسيطة  الجرافيك  بألعاب  المغرمون  الالعبون  يتجه 

الماضي. 
لالستمتاع  المناسب  الجهاز  المستخدم  ل��دى  يتوافر  ل��م  إذا  حتى 
األلعاب  إحياء  في  يساهم  أن  يمكن  خاصًا  برنامجًا  فإن  القديمة،  باأللعاب 
خطوة  يلزم  ما  كل  الحديثة.  الكمبيوتر  أجهزة  على  أخ��رى  مرة  القديمة 
أو«أسترويدس«  »دفيندر«  مثل  الكالسيكية  باأللعاب  لالستمتاع  سريعة 
أو  عامًا   20 فهناك  الحد.  هذا  عند  يتوقف  ال  األمر  لكن  آيالند«.  »مونكي  أو 

أكثر من تاريخ ألعاب الكمبيوتر يمكن استعراضها. 
النظير  منقطعة  وشعبيتها  المديد  عمرها  بفضل  األلعاب  هذه  وتحولت 
مهتمًا  الالعب  كان  إذا  األولى،  الخطوة  وتتمثل  شهيرة.    كالسيكيات  إلى 
جهاز  على  العثور  بشأن  القلق  عن  التوقف  في  الكالسيكية،  باأللعاب 
كمبيوتر جديد يالئم األلعاب القديمة، ويركز انتباهه على إيجاد »محاكي« 
للعمل مع الكمبيوتر الموجود حاليًا. ويشار إلى أن برامج »المحاكاة« هي 
 « أو   )64 )سي  »كوموردور64«  مثل  القديمة  األنظمة  عمل  تحاكي  برامج 

أميجا500« على أجهزة الكمبيوتر الحديثة. 

األلعاب القديمة تعود مجددًا على أجهزة الكمبيوتر الحديثة
] أظهر استطالع جديد للرأي أن االنترنت فائقة السرعة كان لها أكبر 
أثر تكنولوجي على المجتمع خالل العقد الماضي وأنها تمثل التكنولوجيا 

التي يقول معظم الناس انه ال يمكنهم العيش دونها.
الذي  االستطالع  في  شاركوا  أميركيًا   1950 من  المئة  في   24 وقال 
ان  العنكبوتية  الشبكة  خ��الل  من  انترناشونال  زغبي  مؤسسة  أجرته 
موقع  يعقبه  حياتهم  على  االث��ر  أكبر  لها  كانت  السرعة  فائقة  االنترنت 
في  عشرة  بنسبة  غوغل  ثم  االص��وات  من  المئة  في   22 بنسبة  فيسبوك 
دونها  العيش  يمكنهم  ال  أن��ه  الناس  ي��رى  التي  التكنولوجيا  وع��ن  المئة.  

المئةمن  ف��ي   28 بنسبة  ال��ص��دارة  ف��ي  السرعة  فائقة  االن��ت��رن��ت  ج��اءت 
االصوات ثم البريد االلكتروني بنسبة 18 في المئة.

خالل  تكنولوجي  تقدم  أكبر  سيمثل  أنه  يعتقدون  عما  سئلوا  وحين 
حين  في  المنازل  داخل  الترفيه  سيكون  انه  المئة  في   24 قال  القادم  العام 

قال 16 في المئة انه سيكون العمل على الكمبيوتر بوجه عام.
وفيما يتعلق بالعقد القادم توقع 43 في المئة من المشاركين أن يكون 
لتخليق  االستنساخ  وتكنولوجيا  الجذعية  للخاليا  واسع  استخدام  هناك 

أعضاء بشرية يمكن زرعها في أجساد البشر.

اإلنترنت السريع... خبز األميركيين الرقمي

من  الجديد  إصدارها  رسميًا  »غوغل«  شركة  طرحت   [
»غوغل«  موظفو  وأطــلــق  األســــواق،  فــي   Nexus S هاتف 
سبعة بالونات على شكل شعار نظام التشغيل الخاص بها 
هاتف  على  منها  واحد  كل  ويحتوي  السماء،  في  »أندرويد« 

بداخله، وذلك احتفااًل بهذه المناسبة.
خــال،  ــن  وم للجهاز  المنتجة  الشركة  مــدونــة  ـــرت  وذك
في  االستشعار  أجهزة  أحد  الختبار  تسعى  أنها  ــغ،  وان زي 
المشرفين  إلقناع  وجدت،  إن  العيوب،  اكتشاف  قبل  الهاتف 

على المشروع بنجاح التجربة.
أجراها  التي  بالمقابلة  المشروع  هذا  يرتبط  أن  ويمكن 
فيها  ذكر  والتي  الماضي،  األسبوع  سياينتيست«   »نيو  مع 
في  الصناعية  األقمار  تصنيع  شركة  مع  محادثات  وجــود 
صناعية  أقــمــار  تصنيع  فــي  للمساهمة  المتحدة  المملكة 

خاصة بالهواتف الجديدة.
قوي  الهاتف  سياينتيست«:»إن  »نيو  لمجلة  وانغ  وقال 

بما فيه الكفاية«.
التي  السبعة  األجهزة  استعادت  إنها  »غــوغــل«    وقالت 
الهاتف  أن  وتبين  الجو،  في  بإطاقها  لاختبار  أخضعت 
ضعف  أي  قدم  ألف   60 علو  إلى  يصل  حين  العمل  عن  يقف 
الهواتف  أحد  أن  إلى  ــارت  أش بينما  الطائرات،  تحليق  علو 
على  كيلومتر،   32 من  أكثر  أي  قدم،  ألف   100 علو  إلى  وصل 
عادت  االرتفاع،  ذلك  على  العمل  عن  توقفت  التي  األجهزة  أن 

للعمل بصورة طبيعية إثر استعادتها.
الشهر  من  األول  األسبوع  في  كشفت  قد  »غوغل«  وكانت 
الــذي  أس«  »نيكسس  الجديد  الــذكــي  هاتفها  عــن  الــجــاري 
ــذي  وال لإللكترونيات،  سامسونغ  مــع  بالتعاون  طــورتــه 

يمكن استخدامه كهاتف محمول وبطاقة االئتمان.

»غوغل أندرويد« في الفضاء 
Nexus S مع طرح

] توصف أقراص البلو راي بأنها ستكون الوسيط الرئيسي لتخزين 
خمسة  تزيد  التي  التخزينية  سعتها  بفضل  المستقبل  فــي  البيانات 
لألسف  أنها  إال  ــي.دي(،  )دي.ف الرقمية  الفيديو  أسطوانات  عن  أضعاف 
ما  وهو  الوقت  من  طويلة  لفترات  البيانات  لتخزين  بعد  جاهزة  ليست 

يعرف باسم األرشفة اإللكترونية. 
وذكرت منظمة شتيفتونج فارنتست الختبارات المستهلك األلماني أن 
االعتماد  يمكن  ال  جيجابايت   25 إلى  سعتها  تصل  التي  راي  بلو  أقراص 

عليها لتخزين البيانات لفترات طويلة. 
و11  خام  رقمية  فيديو  أسطوانة   15 اختبار  بعد  المنظمة  وأضافت 
قرصًا بلو راي أن هناك بعض أنواع المشغات التي ال يمكنها استعراض 
راي  بلو  ــراص  أق وحصلت  راي.  البلو  ــراص  أق على  المخزنة  البيانات 
تقديرات  على  كيه  دي  وتي  وسوني  باناسونيك  مثل  شركات  إنتاج  من 
مقبولة من حيث القدرة على تخزين البيانات، ولكن لم تحصل أي شركة 

على تقدير أعلى من »مرضي«. 
جــودة  يرفع  ــل  أق بسرعات  البيانات  نسخ  أن  المنظمة  ــت  ــح وأوض
نسخ  بوحدة  المرفق  للبرنامج  الدائم  بالتحديث  ونصحت  التخزين، 
»جيد«  تقدير  على  راي  بلو  أقراص  من  أي  تحصل  لم  ولكن  األسطوانات. 
األرشفة  مجال  في  به  المسموح  األدنــى  الحد  بأنه  الخبراء  يصفه  الــذي 
)دي. الرقمية  الفيديو  أسطوانات  حققت  أخرى،  جهة  ومن  اإللكترونية. 

في.دي( نتائج أفضل في االختبارات التي أجرتها المنظمة حيث حصلت 
األسطوانات  وحصلت  جيد،  تقدير  على  أسطوانة   15 بين  من  ثمانية 
ولاحتفاظ  تقدير.  أعلى  على  وفيليبس  باناسونيك  شركتي  إنتاج  من 
ممكنة،  فترة  ألطول  الرقمية  الفيديو  أسطوانات  على  المخزنة  بالبيانات 
بلو  أقراص  أن  ورغم  الضوء.  عن  بعيداً  األسطوانة  بحفظ  دائمًا  ينصح 
الحرارة  درجــات  تحمل  تستطيع  ال  أنها  إال  للضوء،  حساسة  ليست  راي 

المرتفعة.

أسطوانات الفيديو الرقمية )دي.في.دي( 
تتفوق على أقراص بلو راي في التخزين

... وتشتري مقرًا لها 
في نيويورك مقابل ملياري دوالر

العمالقة  األميركية  اإلنترنت  خدمات  شركة  استعرضت   [
أفخم  من  واح��د  ش��راء  أعلنت  عندما  المالية  عضالتها  »غوغل« 
يتم  ل��م  بنيويورك.  مانهاتن  ح��ي  ف��ي  اإلداري���ة  المباني  وأق��ي��م 
بشارع   111 رقم  المبنى  تشمل  التي  الصفقة  سعر  عن  اإلعالن 
األميركية  تايمز«  أنجليس  »لوس  صحيفة  ولكن  بالمدينة   8 رقم 

قدرت السعر بملياري دوالر.
سيعملون  موظفيها  من   2000 من  أكثر  أن  الشركة  وذكرت 
مساحته  تصل  الذي  و  طابقا   18 من  المكون  الجديد  المبنى  في 
بعض  أن  »غوغل«  وأضافت  مربع.  متر  ألف   280 إلى  اإلجمالية 
أرم��ان��ي  »ك��ارن��ت  مثل  بالمقر  ال��م��وج��ودة  الصغيرة  المتاجر 
في  ستظل  و«سبرنت«  و«نايك«  نوبل«  أند  و«بارنز  إكستشنج« 

المبنى.
بارتنرز«  إنفستمنت  »تاكونيك  شركة  ذك��رت  ناحيتها،  من 
أن  يمكن  الصفقة  هذه  إن  لغوغل  المبنى  في  نصيبها  باعت  التي 
خالل  المتحدة  الواليات  في  واحد  أصل  بيع  صفقة  أكبر  تكون 

.2010

] معظم محركات البحث تسمح للمستخدم باستخدام 
مفهوما  أو  مصطلحا  يستثني  كي  )ناقص(  الطرح  عامة 
عــبــارة  ــال  ــث ــم ال سبيل  عــلــى  ــث،  ــح ــب ال نــتــائــج  ــن  م بعينه 
نتائج  عن  ستسفر  آلي«   خلفيات-حاسب  »صور  البحث 
المرتبطة  الخلفيات  صور  تشمل  ال  خلفيات  بصور  ترتبط 

بالحاسب اآللي. 
وعلى العكس، إذا استخدمت عامة الجمع )زائد( فإنها 
تتضمن  أن  تريد  ــك  أن البحث  محركات  معظم  فــي  تعني 

النتائج الكلمة أو العبارة الواردة بعد العامة.

عالمات الجمع والطرح 
ودالالتها في محركات البحث  

»أبل« تنضم إلى مقاطعي »ويكيليكس« و»غوغل« تدعمه
] انضمت شركة »أبل« الى عدد متزايد من الشركات االميركية التي قطعت صلتها بموقع ويكيليكس وألغت 

برنامجًا من على موقعها االلكتروني كان يتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى الموقع المثير للجدل.
من  أكثر  أتاحت  المحمولة  االجهزة  لتطبيقات  العالم  في  موقع  أكبر  ثاني  تدير  التي  »غوغل«  شركة  لكن 
نشرها  التي  السرية  االميركية  الوثائق  الى  الوصول  تسهل  ماركتبليس  أندرويد  موقع  على  تطبيقات  ستة 
احداها  ينبه  بل  ويكيليكس  برقيات  إلى  مباشر  وصول  امكانية  أندرويد  برامج  بعض  وتقدم  ويكيليكس.   موقع 

المستخدمين عندما تتاح وثيقة جديدة مسربة من موقع ويكيليكس للجمهور.
وسحبت مجموعة من الشركات االميركية من بينها أمازون دوت كوم وبنك أوف أميركا في االسابيع الماضية 
الخارجية  لوزارة  السرية  البرقيات  آالف  بنشر  االميركية  السلطات  غضب  أثار  الذي  ويكيليكس  لموقع  خدمات 
مثل  شركات  االنترنت  نشطاء  استهدف  ويكيليكس  بموقع  صاتها  قطعت  التي  المنظمات  على  ورداً  االميركية.  

فيزا اعتبرت من خصوم الموقع.
وقال كبير مسئولي التكنولوجيا لدى شركة سايبر كونسيكوانسيز االميركية والخبير في مثل هذه الهجمات 

جون بومجارنر »هل من المرجح أن تصبح شركة ابل هدفًا... نعم بالطبع«.
واضاف »كل من ينأى بنفسه عن ويكيليكس من المحتمل أن يصبح هدفًا لهجوم الكتروني«.

مقابل  ابل  تطبيقات  موقع  على  فقط  متاحًا  بارينوف  ايجور  المبرمج  طوره  الذي  ويكيليكس  برنامج  وكان 
1.99 دوالر اليام قليلة قبل حذفه.  وقالت شركة »أبل« في بيان »حذفنا التطبيق الخاص بويكيليكس من على 

موقع »أبل« النه ينتهك القواعد االرشادية لواضعي البرامج«.
المستهدفة  الجماعة  أو  الفرد  تعرض  وأال  المحلية  القوانين  بجميع  التطبيقات  تلتزم  أن  »يجب  وتابعت 
لاذى«.  ولم يتضح بعد ما اذا كان مؤيدو ويكيليكس سيستهدفون شركة »أبل« رغم أنه من الواضح أن الخطوة 

التي أقدمت عليها أغضبت بعضهم.
وأرسل أحد مؤيدي جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس رسالة عن طريق موقع تويتر تقول »ابل تفرض مزيداً 
من الرقابة«.  وأرسل آخر رسالة تقول »لهذا السبب لن اشتري أبدا جهاز اي أو اس« في اشارة الى نظام تشغيل 

اآلي فون ولوحات آي باد.

»مؤسسة قطر« تطلق المنبر اإللكتروني 
الدوريات لنشر   QScience.com

جديدة  حلة  في  النجوم  أخبار  تقدم  مكتوب   !Yahoo
!OMG من خالل إطالق المنصة العربية لموقع

للبحوث  السنوي  قطر  مؤسسة  منتدى  شهد   [
النشر  منبر   ،QScience.com موقع  إطاق   2010
قطر  اللتزام  بلورة  يمثل  ــذي  وال للدوريات،  الرقمي 
على  عمليًا  وتأكيداً  العلمي  البحث  في  باالستثمار 
QScience. موقع  ويقوم  به.  النهوض  على  عزمها 

بلومزبري  دار  دوريات  قبل  من  تطويره  تم  الذي   ،com
مشترك  مــشــروع  ــي  وه  ،)BQFJ( قطر  مؤسسة   -
بلومزبري  ودار  قطر  مؤسسة  بين  العلمي  للنشر 
األوراق  بنشر  المحدودة  العامة  المساهمة  للنشر 
مستخدمًا  ــران  األق لمراجعة  تخضع  التي  البحثية 
المواد  يجعل  الذي  المفتوح  الوصول  نظام  ذلك  في 

متاحة مجانًا للجميع. 
بنشر  مبدئيًا   QScience.com موقع  ويــقــوم 
القلب،  ــب  ط ــاالت  ــج م تغطي  علمية  ــــات  دوري ستة 
والهندسة،  والمكتبية،  المعلوماتية  ــات  ــدراس وال
والتعليم، والرعاية الصحية، والدراسات اإلسامية، 
وسلسلة العلوم والممارسات الخاصة بمركز أسوان 
وسياسات  نظم  المكتبات،  علم  منظورات  للقلب، 
واألوسط  األدنى  الشرق  مجلة  المستدامة،  التقنيات 
مجلة  سينا،  ابن  مجلة  التعليم،  مجال  في  للبحوث 

الدراسات اإلسامية المعاصرة.
إن   .2011 الــعــام  فــي  ــرى  أخ مجات  وسُتضاف 
QScience. موقع  يوظفها  التي  المتقدمة  التقنيات 

للبحث  وقابلة  متاحة  البحثية  النتائج  تجعل   com

المتعددة  الوسائط  وظائف  خال  من  فــوري  بشكل 
والصوت  والبيانات  النصوص  تنسيقات  تدعم  التي 
يتيح  علمية  أبحاث  برنامج  أول  ُيعد  كما  والفيديو. 
ملخصات الدوريات باللغتين اإلنجليزية والعربية.

وفي خطاب ملهم أمام 600 من الوفود الحاضرين 
رائد  أكد  للبحوث،  السنوي  قطر  مؤسسة  منتدى  في 
المعرفة  نشر  أهمية  على  ألدرين  باز  الشهير  الفضاء 
إستراتيجيات  ــال  خ مــن  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي 

وطرق النشر المبتكرة.
مهمًا  مرتكزاً  ُيعد   QScience.com ــاق  إط إن 
 - بلومزبري  دار  ــات   ودوري قطر  مؤسسة  رسالة  في 
البحثي  المناخ  عن  للتعبير  العلمية  قطر  مؤسسة 
خال  مــن  بــأســره  العالم  ــام  أم قطر  لــدولــة  الناهض 
مشروع نشر يقوم على أحدث التقنيات. وقال رئيس 
مؤسسة قطر الدكتور فتحي سعود اليوم: »إن موقع 
عالية  جودة  ذا  نشر  مناخ  يتيح   QScience.com
إنه  العالم.  أنحاء  جميع  في  والدارسين  للباحثين 
ذات  األبحاث  برعاية  قطر  مؤسسة  التزام  من  جزء 
أجل  من  الباحثين  أفضل  واجتذاب  العالية  الجودة 
كوستر،  أريند  وقال  المعرفة.  على  قائم  مجتمع  بناء 
مؤسسة   - بلومزبري  دار  لــدوريــات   اإلداري  المدير 
يضيف   QScience.com موقع  »إن  العلمية:  قطر 
زخمًا ال ُيقدر بثمن لجهودنا الرامية إلى إنشاء برنامج 

رائد لنشر األبحاث.

تفاصيل  أحدث  عن  مكتوب   !Yahoo تكشف   [
الشرق  في  الفن  عالم  ونخبة  األحداث  ومستجدات 
 !OMG مــوقــع  إطـــاق  خــال  ــن  م وذلـــك  األوســــط، 
للعالم  والمخصصة  المشاهير  ألخــبــار  العربية 
خلف  من  تحليات  العربي  الموقع  ويقدم  العربي. 
أخبار  وآخر  المشاهير  حول  ومعلومات  الكواليس 
ضمن  ذلــك  وكــل  وخارجها،  المنطقة  في  الفنانين 

 !OMG لموقع  العالمية  الواجهة 
الروابط  آالف  دمج  على  تلقائيًا  الموقع  ويعمل 
ــت  ــرن ــت ــر الــمــجــتــمــع اإلن ــب والــمــواقــع اإلخــبــاريــة ع
فريدة  فرصة  للزوار  ليقدم  المنطقة،  في  الحيوي 
اليومية  اإلخبارية  العناوين  وتطوير  للمساهمة 
االتــجــاهــات  أحـــدث  مناقشة  ستتم  كــمــا  لــلــمــوقــع. 
منتديات  عــبــر  األوســـط  ــرق  ــش ال ــي  ف والــصــيــحــات 
إليها  الدخول  ويمكن   !OMG موقع  على  حصرية 

المستخدمة.  األجهزة  مختلف  ومن  مكان  أي  من 
والمدير  الرئيس  نائب  قــال  المناسبة،  وبهذه   
ــد  ــم أح األوســـــط  ـــرق  ـــش ال  !Yahoo لــــدى  ـــام  ـــع ال
يتميز  األوســط  الــشــرق  فــي  الفن  عالم  أن  نــاصــف، 
مشاهير  يتصدر  حيث  التنوع،  من  مذهلة  بتشكيلة 
غالبية  صــفــحــات  والــمــوســيــقــى  السينما  عــالــمــي 
ويهدف  المتخصصة.  ــام  اإلع وسائل  في  األخبار 
من  المايين  ــد  ــزوي ت ــى  إل الــجــديــد   !OMG مــوقــع 

بمحتوى  العربي  العالم  في  اإلنترنت  مستخدمي 
 !Yahoo ــون  ــك ــت ل ــة  ــي ــص ــخ ــش ال ــم  ــه ــات ــب رغ ــي  ــب ــل ي
اإلنترنت  عبر  االجتماعية  لحياتهم  مركزاً  مكتوب 
تحظى  التي  واألشياء  األشخاص  مع  وليتواصلوا 

. » تهم ما هتما با
األصل  في   !OMG موقع  »بدأ  ناصف:  وأضاف   
هائًا  ارتفاعًا  يشهد  واآلن  األخبار،  لتجميع  كمركز 
التقنيات  بفضل  المستخدمين  مشاركة  مستوى  في 
والتعبير  التواصل  من  الناس  تمكن  التي  الجديدة 
هذا  ــي  وف قبل.  مــن  نعهده  لــم  بشكل  حماسهم  عــن 
ــوم والــمــشــاهــيــر  ــج ــن ــم يــتــمــتــع ال ــال ــع الــجــزء مــن ال
الناس  وبمحبة  المنطقة  حــدود  تتجاوز  بشعبية 
الجمهور  يحظى  ولكن  والثقافات.  األعمار  كافة  من 
ــد،  واح إقليمي  منتدى  فــي  للتجمع  قليلة  بفرص 
توفير  إلى  العربي   !OMGموقع خال  من  ونهدف 
من  الــجــمــهــور  ــارك  ــش ي متخصصة  محلية  منصة 

وآرائهم«.  أفكارهم  عن  للتعبير  خالها 
أعقاب  في  العربية   !OMG موقع  افتتاح  ويأتي 
صفحتها  بإطاق  مــؤخــراً  مكتوب   Yahoo! قيام 
لمنطقة  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الرئيسية 
الشبكة  محتويات  أفضل  لتقدم  ــط،  األوس الشرق 
وجهة  في  مكتوب   !Yahoo موقع  يقدمه  ما  وأفضل 

فريدة. واحدة 


