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تقنيات جديدة في عالم احلواسيب 
في عقد الستينات ونتيجة احلرب الباردة بني الشرق والغرب 
حقل  في  العاملني  من  األمريكي  البنتاغون  طلب  آنذاك 
العمل اليجاد وسيلة آمنة لالتصال  احلاسوب واالتصاالت 
جهاز  على  االعتماد  دون  العمالقة  احلواسيب  أجهزة  بني 
ً للهجوم املباغت  ً من أن يكون هدفا حاسوب مركزي خوفا
وبالتالي فقدان االتصال بتلك االجهزة العمالقة. من هنا 
كانت البداية االولى ملا يعرف اآلن بشبكة االنترنت حيث مت 
ربط أجهزة احلواسيب في اجلامعات واملؤسسات البحثية 
ببرمجيات  الشبكة  تعزيز  مت  كما  والعسكرية  املدنية 
تساعد على تبادل البريد االلكتروني، وأصبحت املعلومات 
مكان  أي  ألى  مكان  اي  من  االنترنت  شبكة  على  متوفرة 

في العالم.
الشرائح  صناعة  في  املتسارعة  التطورات  انعكست 
على  مباشر  بشكل  األخيرة  السنوات  خالل  االلكترونية 
تطور أجهزة احلاسوب ونظم االتصاالت، وأخذت الشركات 
لتقدمي  املنافسة  االلكترونية  للشرائح  املصنعة  الكبرى 
احلاسوب  أجهزة  صناعة  في  تدخل  متقدمة  شرائح 
أصبحت  بحيث  اخللوية  االتصاالت  وأجهزة  بأنواعها، 
احلاسوب  بها جهاز  يقوم  التي  املهام  العديد من  تتضمن 

حققت  لقد  االنترنت.  شبكة  مع  ربطه  عند  احملمول 
الشركات املصنعة للشرائح االلكترونية وشركات تصنيع 
أجهزة احلاسوب وأجهزة االتصاالت إيرادات كبيرة، وتسعى 
لتثبيت أقدامها في هذا السوق املتنامي من خالل حجم 
استثماراتها في مجال البحث والتطوير. وتشير البيانات 
مليون  من  أكثر  بيع  تشهد  العاملية  األسواق  بأن  املتوفرة 

 .ً جهاز حاسوب يوميا
االلكترونية  األجهزة  عن  احلديث  كثر  األخيرة  الفترة  في 
التي تتعامل مع تطبيقات االنترنت والتي ميكن من خاللها 
كما  وأفالم  رقمية  كتب  إلى  والوصول  االنترنت  تصفح 
تتيح خدمة التحدث الصوتي عن طريق اإلنترنت و الرسائل 
الصوتية. هذه االجهزة شبيهة بأجهزة احلاسوب احملمولة 
للتعامل  (Laptop) لكن بحجم أصغر وتقنيات أفضل 
.  لقد  مع الصوت والصورة وقدرة اكبر على احلركة والتنقل
ارتفع حجم مبيعات مثل هذه األجهزة خالل عام 2010 
بتقنيات شرائح  املهتمة  الكبرى  الشركات  بشكل جعل 
لهذه  نعة  املصّ الشركات  وكذلك  الدقيقة  املعاجلات 
تقدميات  أجل  من  والتطوير  البحث  على  بالعمل  األجهزة 
أجهزة ذكية صغيرة احلجم لها تطبيقات عديدة وبأسعار 
جتعلها منافسة في السوق العاملي، و سنعرض ما قامت 
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فيما يلي نا قامت به شركة إنتل (Intel) وشركة 
احليوي. اجملال  هذا  (Apple) في 

 
انتل (Intel) الرائدة في صناعة املعاجلات الدقيقة
انتل(Intel)  الرائدة في صناعة الشرائح  قدمت شركة 
اإللكترونيات  معرض  في  مشاركتها  وخالل  االلكترونية 
االستهالكية الذي عقد في مدينة الس فيغاس بالواليات 
ً اجليل اجلديد من املعاجلات الدقيقة  املتحدة األميركية مؤخرا
من عائلة (Intel Core) املتطورة والتي تتمتع بالعديد 
اجهزة  من   ً جزءا لتكون  تؤهلها  التي  اجلديدة  املزايا  من 
الشركات  ستطرحها  التي  واملكتبية  احملمولة  احلواسيب 
الكبرى املصنّعة للحواسيب خالل العام اجلاري. من مزايا 
هذه املعاجلات قابلياتها للتعامل مع الرسوم ثالثية األبعاد 
واألفالم بدقّة عالية حيث أنشأت لها بيئة آمنة للتعامل 
بسرعة  وتشغيلها  وتخزينها  لألفالم  الرقمي  احملتوى  مع 
الالسلكي  العرض  تقنية  انتل  شركة  وعرضت  عالية. 
معاجلاتها  مستخدمي  متكّن  التي   (Intel WiDi)
احلاسوب مباشرة  احملتوى من جهاز  لبث  اجلديدة  الدقيقة 
(أو من خالل األنترنت) إلى شاشة تلفاز كبيرة. كما قدمت 
ً للعبة جديدة تظهر من خاللها  ً ترويجيا شركة انتل عرضا
والصورة  الصوت  مع  التعامل  من  اجلديدة  املعاجلات  قدرة 
ً للعديد من الشركات  ً هدفا بأسلوب ممتع مما يجعلها حتما

املهتمة بصناعة األلعاب االلكترونية. 
العديد  املؤمتر عن  إنتل ومن خالل هذا  لقد أعلنت شركة 
من املزايا اجلديدة للمعاجلات الدقيقة من هذا اجليل والتي 
أجهزة  بتصنيع  املهتمة  الشركات  أمام  الفرصة  ستتيح 
احلاسوب وأجهزة األلعاب االلكترونية مبنية على شريحة 
احلجم  صغيرة  بتصاميم    (Single Chip) واحدة 
الطاقة  استهالك  تخفيض  إلى  يؤدي  مما  الوزن  وخفيفة 

  . وبالتالي إطالة عمر البطارية وتقليل كلفة التصنيع

شركة (Apple) وصناعة احلواسيب الذكية:
تعتبر شركة آبل (Apple) من الشركات العاملية الرائدة 
اخللوية  االتصاالت  وأجهزة  احلاسوب  أجهزة  صناعة  في 
جديد  هو  ما  كل  طرح  ً إلى  دائما تسعى  احملمولة، فهي 
في عالم التكنولوجيا. رمبا سمعت عزيزي القاريء بجهاز 
الهاتف النقال الذكي آي فون  (iPhone) وكذلك جهاز 
احلاسوب اللوحي آي باد (iPad) الذي حقق مبيعات كبيرة 
من  أشهر  ستة  أول  في  جهاز  مليون   7.5 إلى  وصلت 

إطالقه عام 2010.
ً بني قدرات الهواتف الذكية  ً وسيطا يعتبر جهاز آي باد  حال
تصفح  مهام  يدعم  لكنه  احملمولة  احلواسيب  وأجهزة 
اإللكترونية  الكتب  وقراءة  اإللكتروني  والبريد  االنترنت 
ً بجهاز آي فون  لكن  بشكل أفضل. يبدو جهاز آي باد شبيها

بحجم أكبر، وفيمايلي اهم املواصفات الفنية للجهاز:
سرعة  (1)  جيجا  دقيق (نوع(A4 SOC  ذو  - معالج 

هيرتز.
عرض  بدقة  قياس (9.7) انش  باللمس  تعمل  - شاشة 

.(1024×786)
بايت. بسعات (16 و 32 و 64) جيجا  تخزين  - ذاكرة 

 (Wi-Fi) تقنية   باستخدام  الالسلكي  التوصيل   -
. (Bluetooth 2.1) باإلضافة إلى تقنية

التسارع  رقمية، حساس لقياس  - تقنيات اخرى:  بوصلة 
الضوء احمليط، باإلضافة  استشعار  تقنية  إلى  باإلضافة 

إلى تقنية AGPS في بعض النسخ.
مايكروفون  و  سماعات  اإلدخال/اإلخراج :مخرج  - منافذ 

داخلي و سماعات مدمجة. 
إلى 10 ساعات. عمرها  للشحن  يصل  قابلة  - بطارية 

- األبعاد:  (243*190*13) ملم .
.ً - الوزن: 680 غراما

يعمل جهازآي باد  بنظام تشغيل معدل من نظام تشغيل 
واجهة  إلى  إضافات جديدة  (iPhone OS) الذي ميتلك 

املستخدم  نذكر منها:
تصفح  من  املستخدم  ميكن  الذي  سفاري  متصفح   -

االنترنت بأسلوب ممتع وبسيط.
الكتب  حتميل  و  لقراءة  - تطبيقات (iBook) اخملصص 
الشركة  وتسعى  مباشرة،  اجلهاز  إلى  االلكترونية 
الكتب  لبيع  متجر  لتوفير  عاملية  نشر  دور  مع  للتعاون 

على االنترنت.
 The New Yourk) صحيفة  تصفح  تطبيقات   -

.(Popular Science) وصحيفة (Times
الشاشة  كامل  على  متتد  جديدة  مفاتيح  لوحة   -
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مفاتيح  كلوحة  تبدو  عرضي )والتي  أو  طولي  (بشكل 
تقليدية.

املوقع  بتحديد  تقوم  التي  اجلغرافي  املوقع  - تطبيقات 
بشكل تلقائي على اخلريطة.

وصفحات  والصور  األلكتروني  والبريد  امللفات  - طباعة 
باد)  (آي  بني  أسالك  استخدام  إلى  احلاجة  دون  الويب 

.(AirPrint) والطابعة من خالل تطبيقات
املفردات  لتدوين   (Calendar) األجندة  تطبيق   -

اليومية بدقة وبشكل جذاب.
أللعاب  كبيرة  الكترونية  االلكترونية: مكتبة  - األلعاب 

إلكترونية ذكية متنوعة.
فون  آي  جهاز  معها  يتعامل  التي  التطبيقات  - جميع 

ميكن تنفيذها مع جهاز آي بود.

وتستمر املنافسة:
ً مؤسسة فورستر  لقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤخرا

لألبحاث بأن 37 %من األمريكيني 
بني 18-30  أعمارهم  تبلغ  الذين 
عبر  االنترنت  الى  يلجأون   ً عاما
يفضل  بينما  النقالة،  هواتفهم 
15 % منهم استخدام هواتفهم 
النقالة ملشاهدة القنوات الفضائية 
وأفالم الفيديو (جريدة العرب اليوم 
البيانات  هذه   .(3/1/2011 في 
ً الستخدام  ها توجّ هناك  بأن  تؤشر 
من  بدأل  الذكية  النقالة  الهواتف 
املعلومات  إلى  للوصول  احلواسيب 
املطلوبة والتعامل معها بسهولة. 
لقد كشفت شركة مايكروسوفت 
أول 2010 عن  تشرين  شهر  في 
محاولة  في  ذكية  الة  نقّ هواتف 
ابل. ودخلت  ملنافسة شركة  منها 
غوغل  شركة  كذلك  املنافسة 
على  تستحوذ  التي   (Google)
أهم ما في االنترنت من تطبيقات.

بني  الشديدة  املنافسة  تقتصر  ال 
أعلنت  حيث  االمريكية  الشركات 
بأنها  الروسية  سيستيما  شركة 
ذكي  نقال  هاتف  جهاز  ستطرح 
خالل  فون  آي  جهاز  ينافس  جديد 
وبسعر  العام  هذا  من  األول  الربع 

يتفوق  اجلديد  اجلهاز  بأن  الشركة  وأشارت  جدا.  منافس 
على نظيره احلالي بقدرته على التعامل مع نظامي حتديد 

املواقع االمريكي  والروسي.
تكنولوجيا  سوق  في  واضحة  حتول  نقطة  أمام  نحن 
املتعلقة  البيانات  تشير  حيث  واالتصاالت  احلاسوب 
أجهزة  بأن  املبيعات  حجم  وكذلك  االستثمار  بحجم 
حتت  من  البساط  تسحب  بدأت  الذكية  النقال  الهاتف 
أقدام أجهزة احلاسوب والتلفاز. لقد انعكس هذا التحول 
حقل  في  تعمل  التي  الشركات  وتوجهات  أهداف  على 
تكنولوجيا املعلومات سواء املتخصص بتصنيع املعاجلات 
الدقيقة أو أجهزة الهاتف النقال الذكية أو تلك املهتمة 
بصناعة البرمجيات التطبيقية. من هنا تأتي الدعوة إلى 
استثمار  على  اجلامعات  في  األبحاث  مراكز  قيام  ضرورة 
ميكن  تعليمية  نظم  تصميم  في  احلديثة  التكنولوجيا 

التعامل معها من خالل أجهزة الهاتف النقال الذكية.


