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 اثزىبس و١جٛسد عذ٠ذح ٌّٕغ صِالء اٌؼًّ ِٓ اصػبعه

ابتكر احد علماء الكومبيوتر طريقة جديدة للتخلص من ازعاج الزمالء في العمل اثناء تركيزك على مهمة 

ما اثناء الدوام حيث يتعلق االمر بضوء احمر واخر اخضر يظهر على لوحة مفاتيح حاسوبك وتتفاعل مع 

 حالة عمل ونشاط الفأرة والكيبورد 

استاذ في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا انه في حال  واوضح العالم الدكتور )توماس فرينز( وهو

كانت الفأرة تتحرك ويكتب الموظف بشكل مستمر على لوحة المفاتيح فان هذا سيشغل الضوء االحمر حتى 

يعرف زمالء العمل ان زميلهم غير متاح ، وفي حال لم تتحرك الفأرة ولم يكتب شيئا على لوحة المفاتيح 

 لضوء سيصبح اخضرلمدة طويلة فان ا

مبينا عندما يقاطعك احد ما اثناء عملك يلزمك وقت طويل حتى تستعيد تركيزك مشيرا الى ان االضواء 

تظهر مثل حالتك على برنامج " سكايب" تخبر من خاللها زمالئك اذا كنت متفرغا للدردشة معهم ام ال 

 دون الحاجة الى سؤالك
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 ثزٛةػالط عؾشٞ ٌّؼبٌغخ اسرفبع ؽشاسح اٌال

( ساعات متواصلة على جهاز الكومبيوتر المحمول )الالبتوب( او 3اذا كنت في خضم عمل مستمر لمدة )

  …كنت ممن يهوى االلعاب االلكترونية وفوجئت بحرارة الجهاز ترتفع فال داعي للقلق

االجهزة اذ ابتكر احد المستخدمين اليابانيين حال سحريا من خالل وضع عمالت نحاسية على اعلى سطح 

 لتبريدها والتخلص من ارتفاع الحرارة باستخدام قوة الديناميكا الحرارية 

وبسبب قوانين الديناميكا الحرارية يمتص النحاس حرارة االجهزة اكبر بكثير من االلومنيوم او البالستيك 

سوف تمتصها وهذا يعني انه طالما ان النقود النحاسية اكثر برودة من جهاز الكومبيوتر الخاص بك فهي 

دون ان تسبب مشاكل لوحدة المعالجة المركزية وبنفس تجرربة المستخدم الياباني قام مستخدمون اخرون 

 بتجريب نفس الخطوات على االجهزة المكتبية التي اتت ثمارها وانخفضت حرارة االجهزة 
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 اثزىبس فأسح رغزخذَ ثٛاعطخ اطبثغ اٌمذَ

ا١١ٌ٢ّىٓ اٌزسىُ ثٙب ثٛاسطخ أطبثغ اٌمذٍِّٓ ٠ؼبْٔٛ أ٠خ ِشىالد فٟ اثزىش ػبٌُ ٠بثبٟٔ فأسح ٌٍسبست 

 .ا١ٌذ٠ٓ رؼٛلّٙؼٓ أداء ٘زا اٌؼًّ

ٌألفىبس اٌّجزىشح فئْ رظ١ُّ اٌفأسح٠ز١ر إِىب١ٔخاٌمجغ ػ١ٍٙب ث١ٓ أطبثغ   'yankodesign' ٚثسست ِٛلغ 

اٌؼ٠ٍٛخخشاء اإلطبثخ ثبٌشً أٚ أٞ  اٌمذِٛأوذ ِجزىش اٌفأسح أٔٙب سزّىّٕٓ ٠فمذْٚ اٌمذسحػٍٝ رسش٠ه أؽشافُٙ

 ٔٛػّٓ أٔٛاع اإلطبثبربٌزٟ رؼ١ك زشوخ ا١ٌذِٓ أداء ِٙبُِٙ ػٍٝ اٌسبست ا٢ٌٟ ثىً سٌٙٛخ ٠ٚسش
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 اٌّزفغشاد سائؾخ ٠شُ ؽبعٛة فٟ رغزخذَ فئشاْ خال٠ب

اٌؼظج١خ ٌٍفئشاْ، فٟ وشف ا١ٌٕد١شٞ أٚشٟ أغبثٟ إٌمبة ػٓ خٙبص وّج١ٛرش ال ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌس١ٍ١ىْٛ ٌٚىٓ ػٍٝ اٌخال٠ب 

 ِؤرّش ر١ذغٍٛثبي فٟ رٕضا١ٔب.

ٚلبي أغبثٟ إْ ٘زا إٌظبَ ُدسة ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ سائسخ اٌّزفدشاد ٠ّٚىٓ اسزخذاِٗ ١ٌسً ِسً األِٓ اٌزم١ٍذٜ فٟ 

 اٌّطبساد.

ٓ "دِبؽ" ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف، ٠ّىٓ ٌٙزا اٌدٙبص، ٚ٘ٛ ثسدُ اٌّٛدَ ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ اسُ "و١ٔٛىٛ وٛس"، أْ ٠ىْٛ خضءا ِ

 اٌشٚثٛربد فٟ اٌّسزمجً.ٚلبي اٌخجشاء إْ رذاٚي ِثً ٘زٖ األٔظّخ فٟ سٛق وج١شح ٚػٍٝ ٔطبق ٚاسغ ٠ّثً رسذ٠ب وج١شا.

ٚرزسبثك خ١ّغ ششوبد اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌىج١شح، ثذءا ِٓ غٛغً ٚززٝ ِب٠ىشٚسٛفذ، ِٓ أخً رظ١ُّ روبء اططٕبػٟ ػٍٝ غشاس 

 اٌذِبؽ اٌجششٞ.

ىّج١ٛرش أفؼً ِٓ اٌجشش فٟ اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ اٌّؼمذح، ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٛظبئف اٌّؼشف١خ اٌزٟ ٚفٟ ز١ٓ رىْٛ أخٙضح اٌ

٠ىْٛ ف١ٙب اٌّخ اٌجششٞ أفؼً ثىث١ش ِٓ أخٙضح اٌىّج١ٛرش: فؼٍٝ سج١ً اٌّثبي، س١زطٍت رذس٠ت اٌىّج١ٛرش ٌٍزؼشف ػٍٝ 

 اٌشٚائر و١ّبد ٘بئٍخ ِٓ اٌطبلخ اٌسسبث١خ.

ثشىً ٕ٘ذسٟ ػًّ ػٍُ األز١بء، اٌزٞ ٠ٕدض ٘زٖ اٌٛظ١فخ ثبٌفؼً ثدضء طغ١ش ِٓ اٌطبلخ اٌزٟ سٛف  ٠ٚسبٚي أغبثٟ أْ ٠سبوٟ

٠سزٍٙىٙب اٌّؼبٌح اٌمبئُ ػٍٝ اٌس١ٍ١ىْٛ. ٠ٚمٛي: "اٌج١ٌٛٛخ١ب ٟ٘ شىً ِٓ أشىبي اٌزىٌٕٛٛخ١ب، ٚشجىبد اٌزؼٍُ اٌؼ١ّك ٌذ٠ٕب 

 وٍٙب رسبوٟ ٚظ١فخ اٌذِبؽ"."
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رؼًّ فٟ اٌخفبء ؽ١ٓ رشغ١ً ؽش٠مخ ا٠مبف اٌجشاِظ اٌزٟ 

 اٌٛٔذٚص فٟ وً ِشح

غبٌجًب ِب رمَٛ ثزٕظ١ت ػّذح ثشاِح ػٍٝ خٙبص اٌىّج١ٛرش اٌخبص ثه، ٚثؼغ ٘زٖ اٌجشاِح لذ رؼًّ رٍمبئ١ًب ػٕذ ثذء رشغ١ً 

 ٠ٕٚذٚص ِّب لذ ٠زسجت ثجطئ ٌٍدٙبص ػٕذ اإللالع ٚس٠ثّب ٠زُ رد١ٙض سطر اٌّىزت.

 األداء األفؼً ٌدٙبصن لُ ثبرجبع اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ: ٌزؼط١ً ٘زٖ اٌجشاِح ٚاٌسظٛي ػٍٝ

 +٠ٕٚذٚص( ٟلُ ثفزر ٔبفزح اٌزشغ١ً ػٓ ؽش٠ك اٌؼغؾ ػٍٝ ِفزبزR ٍٝفٟ ٌٛزخ اٌّفبر١ر، أٚ اػغؾ ػ )“إثذأ ”

Start  ٚاوزتRun. 

  ًاوزت فٟ ِشثغ اٌزشغ١msconfig .ثُ اػغؾ ِٛافك 

  ثذء اٌزشغ١ً“رٛخٗ إٌٝ اٌزج٠ٛجخ ”Startup ( سزدذ لبئّخ 2ر فٟ اٌظٛسح أػالٖ )اٌخطٛح سلُ وّب ٘ٛ ِٛػ

 ثبٌجشاِح اٌّسّٛذ ٌٙب ثبٌؼًّ ػٕذ ثذء رشغ١ً ٠ٕٚذٚص.

  ٖلُ ثئٌغبء اٌزسذ٠ذ ػٓ اٌجشاِح اٌزٟ ال رش٠ذ ٌٙب أْ رؼًّ ػٕذ ثذء رشغ١ً ٠ٕٚذٚص وّب ٘ٛ ِٛػر فٟ اٌظٛسح أػال

 ( ثُ اػغؾ ِٛافك.3)اٌخطٛح سلُ 

 ٚ ًإػبدح اٌزشغ١ً“٠ٕذٚص أٚ اٌخشٚج ثذْٚ إػبدح اٌزشغ١ً، اخزش س١ظٙش ٌه رٕج١ٗ ثئػبدح رشغ١ ”Restart  ٌُىٟ ٠ز

 رطج١ك اإلػذاداد اٌدذ٠ذح.

خ١بًسا ٌزشغ١ً ” ثذء اٌزشغ١ً“سزالزع فٟ رج٠ٛجخ  8٘زٖ اٌطش٠مخ طبٌسخ ٌىبفخ إطذاساد ٠ٕٚذٚص، ٌٚىٓ فٟ ٠ٕٚذٚص 

جشاِح غ١ش اٌؼشٚس٠ٗ أثٕبء ثذء اٌزشغ١ً ِٓ ِٚٓ خالٌٗ ٠ّىٓ إ٠مبف رشغ١ً اٌ Task Manager” ِذ٠ش اٌّٙبَ“

 .Startupاٌزج٠ٛجخ 

لذ رىْٛ ثؼغ اٌجشاِح اٌّٛخٛدح فٟ اٌمبئّخ ِّٙخ ٠ٚدت ثذء رشغ١ٍٙب ِغ ثذء رشغ١ً ٠ٕٚذٚص وبٌزؼش٠فبد ٚإٌٝ ِب  ِالزظخ:

رٌه ٚلذ ٠سزبج رسذ٠ذ أ١ّ٘زٙب خجشح فٟ ِدبي اٌىّج١ٛرش، ٌزٌه ٕٔظر ثؼذَ إٌغبء اٌزسذ٠ذ إال ػٓ اٌجشاِح اٌزٟ لذ رىْٛ ِؼشٚفخ 

 ثبٌٕسجخ ٌه ٌزفبدٞ أٞ خًٍ فٕٟ

. 
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 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ػّش ثطبس٠خ اٌالثزٛة

عندما تقوم باستخدام الحواسيب المحمولة خارج البيت وداخله لكن تالحظ بعد فترة من استخدام الحاسوب 

بان بطاريته بدات باالهتراء وبدات تضعف وتستمر بالعمل لساعات اقل من المفروض ان تعمل بها ولكن 

اسيب المحمولة لفترة اطول يجب ان تقوم بازالتها عندما اذا اردنا المحافظة على عمر بطارية الحو

تستخدم الحاسوب ونحن نقوم بشحنه في الكهرباء واذا اردنا استخدام الحاسوب المحمول ونحن نضع 

البطارية بداخله يجب ان تقوم بسحب سلك الكهرباء من القابس حتى تحافظ على عمر البطارية ولكن 

حاسوب باضافة بطاريته وتفريغها حتى نهاية مدة استخدامها ويجب ان علينا ان نقوم بعملية تشغيل ال

 نقوم بتلك العملية مرة واحدة كل اسبوع للمحافظة على جودة البطارية ومدة صالحية استخدامها

 

 

 

 

 



 لالوا ددلعا                                وباسالحم علوم قس                         يةهرش صفنمجلة 

 تصميم : م.مبرمج زهراء ازهر 

 ً٘ رخشٝ ػٍٝ ؽبعٛثه ِٓ اٌٙىش

وٍّخ ٘ىش خٍّخ أطجبػبد أُٙ أبط ثفؼً ٚسبئً االػالَ اٌؼب١ٌّخ را سّؼخ س١ئخ رسزذػٟ   “ hacker٘ىش "اطجر ِظطٍر

س١ئْٛ ِزطفٍْٛ ِخشثْٛ ٠سزبٌْٛ ػٍٝ اٌششوبد ٚاالفشاد ٠ٚسشلْٛ افىبسُ٘ ِٚؼٍِٛبرُٙ ٚسثّب رّزذ ا٠ذ٠ُٙ ٌزذ١ِش 

الزظبد٠بد دٚي اٚ رذ١ِش أظّخ وّج١ٛرش ػسىش٠خ ٚال ٠ّىٓ أىبس وً رٌه ٌٚىٓ ٘زٖ ١ٌسذ وً اٌسم١مخ فبٌّخشثْٛ ال ٠شىٍْٛ 

١ٍٍخ ِٓ ِدزّغ " اٌٙىش" فٕٙبن ا٠ؼب " ٘ىش اٚ ِزس١ٍٍٓ" رٚٚ ٔٛا٠ب زسٕخ ٌٚىٓ ِٓ ُ٘ اٌٙىش ؟ ٚو١ف ٔسّٟ سٜٛ ٔسجخ ل

 أفسٕب ُِٕٙ؟

) اٌٙبوشص ( ٟ٘ وٍّخ رسًّ اٌّؼٕٝ ) ِزخظض فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌجشِد١بد ( ٚ ٟ٘ ػجبسح ػٓ أسُ أخزبسٖ ألٔفسُٙ 

ػٍٝ اثزىبس اٌجشاِح ٚ اٌمبدس٠ٓ أ٠ؼبً ػٍٝ زً ِشىالد اٌجشاِح فٟ اٌسبست ِدٛػخ ِٓ اٌّجشِد١ٓ األوفبء اٌّٙشح اٌمبدس٠ٓ 

ا٢ٌٟ فٟ خ١ّغ أٔظّزٗ ٚ اٌزؼبًِ ِغ خ١ّغ شجىبد اٌسبست ا٢ٌٟ ٚ ٠زمْٕٛ ػٍٝ األلً أسثغ ٌغبد ِٓ ٌغبد اٌجشِدخ اٌّؼشٚفخ 

األخطبء فٟ األٔظّخ ٚ اٌشجىبد ٚ اٌؼًّ ػٍٝ رالش١ٙب ٚ رظس١سٙب ، ٚ إْ  ٚ اٌثغشادزا ِّب ٠دؼٍُٙ ٠سزط١ؼْٛ اوزشبف ، ٚ ٘

طر اٌمٛي أْ ) اٌٙبوشص ( ُ٘ اٌز٠ٓ طٕؼٛا أغٍت ثشاِح اٌسبسجبد ٚ اٌشجىبد ٚ اٌجشِد١بد ، ٚ ٌذالٌخ ػٍٝ رٌه أٔٗ ٠دت أْ 

( أٚي ٔظبَ  Unixاٌزشغ١ً )  ٔؼٍُ أْ أشٙش ) اٌٙبوشص ( ززٝ ا٢ْ ٘ٛ ) ر١ٛس فبٌذط ١ٌٕٛط ( أزذ أُ٘ ِزطٛس٠ٓ ٔظبَ

( رمش٠جبً ، ٚ ٘ٛ أ٠ؼبً اٌّجزىش ٌٕظبَ اٌزشغ١ً األوثش أِبٔبً ٚ رطٛساً ٚ شٙشح فٟ اٌؼبٌُ ٚ ٘ٛ  1791زبسجبد ػشفخ اٌؼبٌُ سٕخ ) 

غ ( ، ٚ لذ ثذأ ظٙٛس ) اٌٙبوشص ( أثٕبء اٌسشة اٌؼب١ٌّخ اٌثب١ٔخ ٚ وبٔٛا فٟ ٘زا اٌٛلذ ٠ؼٍّْٛ ِ Linuxٔظبَ اٌزشغ١ً ) 

اٌد١ٛش ٌفه شفشاد إشبساد األخٙضح اٌالسٍى١خ ٌٍد١ٛش األخشٜ ثذلخ ٚ سشػخ وج١شح خذاً ، ثُ ثؼذ رٌه أٔزشش ) اٌٙبوشص ( أٚ 

اٌّجشِد١ٓ ثؼذ أزٙبء اٌسشة اٌؼب١ٌّخ اٌثب١ٔخ ، ٚ ػٕذ اخزشاع أٚي خٙبص زبست آٌٟ ، وبْ الثذ ٌٗ ِٓ ٔظبَ رشغ١ً ٚ ِٓ ٕ٘ب 

 اٌجشِدخ ٚ االثزىبس ، ٚ ٘زا ثبخزظبس شذ٠ذ وً شٟء ػٓ ) اٌٙبوشص ( . ثذأ دٚس اٌٙبوشص فٟ اٌظٙٛس ٚ

اْ اٌسّخ االثشص اٌزٟ ردّغ ٘ؤالء اٌٙىش ٘ٛ شؼٛسُ٘ اٌمٛٞ ثبٌفؼٛي فؼٛي اٌٝ زذ اٌٙٛط ٌّؼشفخ و١ف رؼًّ اٌجشاِح 

ت اٌزٟ رؼزشع ؽش٠مُٙ ٚاالٔظّخ االخشٜ ؟ ٚو١ف رؼًّ اٌشجىبد ؟ ِٚب ٟ٘ ٔمبؽ اٌؼؼف ف١ٙب؟ ُٚ٘ دائّخ اٌجسث ػٓ اٌّظبػ

٠ٚدؼٍٛٔٙب ثّثبثخ رسذ٠بد رٛاخُٙٙ فُٙ اسزخذِٛا لذسارُٙ اٌؼجمش٠خ ػٍٝ اٌّسبػذح فٟ ثٕبء رذاث١ش ا١ِٕخ ٌشجىبد اٌّؤسسبد 

اٌسى١ِٛخ ٌٚٙزا ٔدذ ششوبد اٌسبسٛة اٌؼب١ٌّخ رٛظف ٘ؤالء اٌٙىش ٌالسزفبدح ِٓ ِٛا٘جُٙ ٚثشٚارت ػب١ٌخ خذا فٟ لجبي اٌٙىش 

 ١ٓئاٌس١

 
 

 



 لالوا ددلعا                                وباسالحم علوم قس                         يةهرش صفنمجلة 

9 
دحاولا دبع لصيف ليساتصميم وتنفيذ: م. مبرمج   

8102من أجهزة الب توب بالترتيب هذا العام  5أفضل   

  :2118ِٓ اٌششوخ االِش٠ى١خ لبئّخ افؼً الة رٛة فٟ   Dell XPS 13اٌّشوض االٚي ٠سزً الة رٛة-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :اٌّٛاطفبد األسبس١خ

  .اٌغ١ً اٌضبِٓ  i7  –Intel Core i5ِؼبٌظ-

  . Intel UHD Graphics 620ٟسعِِٛؼبٌظ - 

  .ع١غب ثب٠ذ 66ع١غب ثب٠ذ ؽزٝ عؼخ  8راوشح ٚطٛي ػشٛائٝ ثغؼخ - 

 . 4kأٚ   FHDثٛطخ ، ثذلخ 61.1شبشخ ثّمبط - 

 . SSDر١شا ثب٠ذ ِٓ ٔٛع 6ع١غب ثب٠ذ ؽزٝ عؼخ  656راوشح ثغؼخ - 

  :ٚ ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ١ِّضارٗ
 . IRش وب١ِشا ٠ٚت ثّغزشؼ- 

 )اخز١بس٠خ(.  4kشبشخ ع١ٍّخ ثذلخ - 

  .أعؼبس ِخزٍفخ ِٕبعجخ ٌٍغ١ّغ- 

، فٙٛ ٠ؾزً اٌّشوض ا٤ٚي ِٕز صالس عٕٛاد إٌٝ ا٢ْ ، فىً ػبَ ٠ظذس إطذاس أفؼً  اٌمبئّخفٝ أػٍٝ  Dell XPS 13 عٙبص

ِغ ٌْٛ عذ٠ذ 4kخػب١ٌخ اٌذلؼبٌظ لٜٛ ثغبٔت شبشخ ٘ٛ ا٤لٜٛ ػٍٝ اإلؽالق فٙٛ ِؼضص ثّ 6168ِٓ رٜ لجً ، ٚ إطذاس ػبَ 

ٚ  XPS 13 ٚ ٘ٛ إطذاس خبص ٚ أغٍٝ صّٕبً ثبٌطجغ ػٓ اإلطذاس اٌغبثك ِٓ Alpine White ٘ٛ اٌشٚص اٌز٘جٟ فٝ إطذاس

 ، ِغ شبشخ ثزم١ٕخ Intel i7 ٚ صب١ّٔٙب Intel i5 ٌىٓ ٘زا اٌؼبَ عبء ثّؼبٌظ ِٓ اٌغ١ً اٌضبِٓ ِٓ ششوخ إٔزً ٚ ثخ١بس٠ٓ أٌّٚٙب

Infinity Edge رؼًّ ثبٌٍّظ ، ٚ ِضٚد ثؼذح ِٕبفز ِٓ ث١ٕٙب USB Tupe C ٚ USB 3.0 ِغ ِٕفز وبسد ، SD  ِزبػ ٚ ،

ع١غب  8ثغؼخ RAMإخز١بسوّب ٠ّىٕه  4kأٚ ثذلخ  FHD ٌه رخظ١ض ِٛاطفبد اٌغٙبص ، ؽ١ش ٠ّىٕه إخز١بس شبشخ ثذلخ

ر١شا ثب٠ذ ٚ وً رٌه ٠غبػذ فٟ إخز١بس  6ع١غب ثب٠ذ ٚ ؽزٝ  656 ع١غب ثب٠ذ ٚ راوشح ثغؼبد ِخزٍفخ ثذءاً ِٓ 66ثب٠ذ ٚ ؽزٝ 

 . ٠ٛسٚ 6711اٌّٛاطفبد ا٤ٔغت ٌه ٚ وً رٌه ثّزٛعؾ عؼش 
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 Asus Zenbook UX310UAالثزٛة  2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اٌّٛاطفبد األسبس١خ

 . Intel Core i3 – i5 ِؼبٌظ -

 . Intel HD Graphics 620 ِؼبٌظ سعِٛٝ -

 . ع١غب ثب٠ذ 8ػشٛائٝ ثغؼخ  راوشح ٚطٛي -

 . QHDثٛطخ ؽزٝ دلخ 61.1شبشخ ثّمبط  -

 . SSDع١غب ثب٠ذ ِٓ ٔٛع 656راوشح ثغؼخ  -

 : ٚ ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ١ِّضارٗ

 . ١٘ىً سائغ ِٓ ا٤ٌّٕٚجَٛ -

 . إعز١مبظ عش٠غ ٚ عًٙ اإلعزخذاَ -

 . عٙبص ِّزبص ِمبثً عؼشٖ -

 . ػّش ثطبس٠خ ِزٛعؾ -

إٌّبعت دْٚ اٌّغبِٚخ ػٍٝ ا٤داء ال ٠جذٚ ا٤ِش سائًؼب  DPS XPS 13 عؼش Asus ZenBook UX310UA ٠زغٕت عٙبص

ِٓ اٌغ١ً  Kaby Lake، وّب أْ ػّش اٌجطبس٠خ ١ٌظ ع١ًذا ٌٚىٕٗ ٠أرٝ ثبٌىبًِ ِٓ ا١ٌّٕ٤َٛ ِغ أداء سائغ ِٓ ِؼبٌظ Dell ِضً

سائؼخ  + QHD أٚ شبشخ Full HD االخز١بس ِب ث١ٓ شبشخثبإلػبفخ إٌٝ رٌه ٠ّىٕه  i5 أٚ i3 اٌغبثغ عٛاء وبْ ِؼبٌظ إٔزً

ثغغ إٌظش ػٓ اٌطشاص اٌزٞ  Apple ثٛطخ ِٓ 61ِمبط  Retina ٪ ِمبسٔخ ثشبشبد11ثذلخ ، ِغ ٚؽذاد ثىغً أوضش ثٕغجخ 

أؽذ أفؼً أعٙضح اٌالة رٛة اٌزٟ ٠ّىٕه ششاؤ٘ب فٙٛ ٠أرٝ ثغؼش  Asus ZenBook UX310UA رغزخذِٗ ، ٠ؼزجش عٙبص

 . دٚالس فمؾ 716
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 Lenovo Yoga Bookالثزٛة  -3

 

 

 

 

 

 

 

 : اٌّٛاطفبد األسبس١خ

 . Intel Atom x5-Z8550 ِؼبٌظ -

 . Intel Atom ِؼبٌظ سعِٛٝ -

 . ع١غب ثب٠ذ 4راوشح ٚطٛي ػشٛائٝ ثغؼخ  -

 . FHDثٛطخ ثذلخ 61.6رؼًّ ثبٌٍّظ ثّمبط  IPS شبشخ -

 668ؽزٝ microSD، ٚ ٠ذػُ رشو١ت وبسد راوشح خبسعٝ SSD ع١غب ثب٠ذ ِٓ ٔٛع 64راوشح ثغؼخ  -

 . ع١غب ثب٠ذ

 : ٚ ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ١ِّضارٗ

 . سل١ك ٌٍغب٠خ ٚ ِؼ١ئ -

 . شبشخ ِّزبصح -

 . ثخظ اٌضّٓ -

 Lenovo Yoga إرا وٕذ رجؾش ػٓ عٙبص الة رٛة سخ١ض ٠مذَ ش١ئًب ١ًِّضا إٌٝ ؽذ ِب ، فبثؾش ػٓ

Book 2017 ح ا١ٌٛغب ، ٠زُ ؽٟ اٌشبشخ ثشىً ِغطؼ ثؾ١ش ٠ّىٕه اعزخذاِٙب وّب ٘ٛ اٌؾبي ِغ ع١ّغ أعٙض

 إِب وغٙبص ٌٛؽٟ أٚ الة رٛة ٚ إلػبفخ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزٕٛع ، أػبفذ ١ٌٕٛفٛ ا٢ْ خ١بس ششائٗ إِب ِغ

Windows 10 ٚأ Android 6.0 -  أٞ ٚاؽذ رخزبسٖ ع١ؼزّذ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاِه ٌٍغٙبص ػٍٝ ا٤سعؼ

ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌزٟ رؼًّ وٍزبّ٘ب ثبٌٍّظ فٟ غب٠خ اٌشٚػخ ٚ ٠ؼذ ٘زا خ١بًسا سائًؼب إرا اٌشبشخ ػٍٝ ٘زا اٌغٙبص ٚ

وٕذ رشغت فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ عٙبص سخ١ض ٌّٙبَ اٌؾٛعجخ ا٤عبع١خ ، إلٔشبء أػّبي ف١ٕخ ثبعزخذاَ أداح 

بساد أٚ ٌّشب٘ذح ا٤فالَ ٚ ع١ىْٛ ِٓ ا٤فؼً اخز١بس أؽذ اٌخ١ Wacom اٌزؾ٠ًٛ اٌشلّٟ اٌّؼّٕخ فٟ

فٟ ٘زا اٌشٟء سائؼخ فٟ رٛف١ش اٌطبلخ ٚعؼً  Intel Atom اٌّزوٛسح أػالٖ ؽ١ش أْ ٚؽذح اٌّؼبٌغخ اٌّشوض٠خ

 . اٌجطبس٠خ رذَٚ ٌفزشح أؽٛي ٌٚىٕٙب ١ٌغذ ع١ذح فٟ اٌّؼبٌغخ اٌغش٠ؼخ ٌٍغب٠خ
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 : Touch Barِغ  Apple Macbook Pro الة رٛة -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اٌّٛاطفبد األسبس١خ

 . ، صٕبئٟ إٌٛاح Intel Core i5 – i7 ِؼبٌظ -

 . Intel Iris Plus Graphics 640 – 650 ِؼبٌظ سعِٛٝ -

 . ع١غب ثب٠ذ 66ع١غب ثب٠ذ ؽزٝ عؼخ  8راوشح ٚطٛي ػشٛائٝ ثغؼخ  -

 . ثىغً 66611×  66561ثٛطخ ثذلخ  61.1رؼًّ ثبٌٍّظ ثّمبط  IPS شبشخ -

 . PCIe 3.0 SSDِٓ ٔٛعر١شا ثب٠ذ  6ع١غب ثب٠ذ ؽزٝ  665راوشح ثغؼخ  -

 : ٚ ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ١ِّضارٗ

 . أفؼً ِبن ثٛن ثشٚ ػٍٝ اإلؽالق -

 . أداء عش٠غ -

 . ػّش ثطبس٠خ ِزٛعؾ -

 ِغ Macbook Proثٛطخ ِٓ 61ٔمزشػ ػ١ٍه أْ رشؽت ثغٙبص  Apple أؽذس عٙبص الة رٛة ِٓإرا وٕذ رجؾش ػٕ

Touch Bar ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ادػبءاد ِب٠ىشٚعٛفذ ثأْ عٙبص Surface Book 2 ٌذ٠ٗ ػؼف لٛح ثشٔبِظ MacBook 

Pro ِٓ اٌشائذ Apple إال أٔٗ أوضش رىٍفخ أ٠ًؼب ، ثطج١ؼخ اٌؾبي فإْ ١ِضح شش٠ؾTouchBarأٙب شبشخ OLED  ٟسل١مخ ف

ٝ اٌغضء اٌؼٍٛٞ ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ٤ٞ غشع عٛاء وبْ رٌه إلخز١بس إؽذٜ وٍّبد اٌّظؾؼ اٌٍغٜٛ اٌز

ؽزٝ رزّىٓ ِٓ رغغ١ً اٌذخٛي ػٓ ؽش٠ك ثظّخ إطجؼه فمؾ ٚ إرا وٕذ ِٓ وجبس ٠TouchIDش١ش إ١ٌٙب أصٕبء اٌىزبثخ أٚ إعزخذاَ

، فغٛف رىْٛ عؼ١ًذا ثٙزا اٌطشاص ٌٚىٓ اٌجطبس٠خ وبْ أدائٙب ِخ١ت ٣ٌِبي ل١ٍال ٌزا ، إرا  Macbook Pro 2017اٌّؼغج١ٓ ثـ

وجذ٠ً أوضش ؽذاصخ ٚأسخض ٌٚىٓ إرا وٕذ ِٓ اٌّزؾّغ١ٓ ٌششوخ أثً  XPS 13 فىش فٟ وٕذ ِٕفزًؾب ػٍٝ أعٙضح اٌالة رٛة ،

 . ! فٙزا ثبٌزأو١ذ أفؼً الة رٛة ٌه
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 : 2118أفؼً خ١بس ٌّسجٟ األٌؼبة فٟ  Asus ROG Zephyrus GX501 الة رٛة-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اٌّٛاطفبد األسبس١خ

 . ع١غب ١٘شرض 1.8ثزشدد ، سثبػٟ إٌٛاح  Intel Core i7-7700HQ ِؼبٌظ -

 . Nvidia GeForce GTX 1080 + Intel HD Graphics 630ِؼبٌظ سعِٛٝ -

 . ع١غب ثب٠ذ 66ثغؼخ  DDR4 راوشح ٚطٛي ػشٛائٝ -

 . FHDثٛطخ ثذلخ 65.6شبشخ ثّمبط  -

 . SSDع١غب ثب٠ذ ِٓ ٔٛع 566راوشح ثغؼخ  -

 : ٚ ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ١ِّضارٗ

 . ل٠ٛخ ثشىً ال ٠ظذق -

 . شح ٚ ٘بدئخِجزى -

 . ػّش ثطبس٠خ ِّزبص -

، ٚ٘ٛ ٠ز١ّض ثغّؼخ  6167فٟ ػبَ  Max-Q عضًءا ِٓ ع١ً عذ٠ذ ِٓ أعٙضح اٌالة رٛة ؽشاص ROG Zephyrus ٠ؼذ آعٛط

ٌٚىٓ ثبٌّمبسٔخ ِغ أعٙضح  XPS 13 ِٓ Dell أٚ Macbook Proل٠ٛخ ٚٔؼبسح ِزٍ٘خ. ال رمٍمٛا ٘زا اٌغٙبص وج١ش ِمبسٔخ ة

٠ؼذ إٔغبًصا وج١ًشا ٌٓ رىْٛ رٛلؼبره اٌخبطخ ثأعٙضح اٌالة  Asus اٌخبطخ ثب٤ٌؼبة فٟ اٌّبػٟ ، فإْ ٘زا اٌغٙذ ِٓاٌالة رٛة 

 Core i7 إٔٙب ِىٍفخ ثبٌطجغ ٌٚىٓ ثفؼً ِؼبٌظ Asus ROG Zephyrus ثٛطخ ٟ٘ ٔفغٙب أثًذا ثؼذ ِشب٘ذح 65رٛة ِمبط 

CPU ٚ GTX 1080 ث١ىغً إٔٗ عٙبص ِضبٌٟ  6181ٌؼبة ٌغٕٛاد ػذ٠ذح ػٍٝ شبشخ ع١ىْٛ ِٓ اٌغًٙ عًذا رشغ١ً أفؼً ا٤

 . دٚالس 6111العزجذاٌٗ ثبٌىّج١ٛرش اٌّىزجٟ ٚ عؼشٖ 

  

 

 


