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علي محمد

أطلقت شركة »لينوفو« الصينية هاتفا جديدا وأسمته 
»Vibe X«، مع جودة تصنيع عالية حيث انه من مادة البولي 
كربونايت وهي مادة أقوى من البالستيك كما أنها معتمة 

مما يعني أنك لن ترى بصمات أصبعك من اخللف.
يأتي اجلهاز شاش���ة من نوع »LCD« مقاس 5 إنشات 
بدرجة وضوح تبلغ 1080 في 1920 بيكسل، ويعمل على 
 »MediaTek« ويحمل معالج »Android 4.2« نظام تشغيل
رباعي النواة وسرعته 1.5 غيغاهرتز، مع سعة تخزين 
داخلية تبلغ 16 غيغاباي���ت، وذاكرة تبلغ 2 غيغابايت، 
ويستطيع االتصال باإلنترنت عبر »واي فاي«، ويحمل 
اجلهاز كاميرا خلفية تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، وكاميرا 
أمامية تبلغ دقتها 13 ميغابكسل، أما البطارية فهي سعة 
2000 ميللي أمبير، ويزن 121 غراما، ويأتي باللون األسود 

والفضي.
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أطلقت شركة »MSI« التايوانية حاسوبها 
اجلديد حيث يطلق عليه »الكل في واحد« أو 
All-in-one، وهو عبارة عن شاشة واحدة 
يأت���ي وراءها كل قطع اجلهاز الباقية مبا 
فيها املعالج والذاكرة وغيرها، ويأتي مع 
معالج Core i5 من شركة »إنتل« بسرعة 
2.6 جيجاهرتز وبذاكرة عشوائية تصل 
إل���ى 8 جيجابايت وفيما يخص الس���عة 
التخزيني���ة فإنه يأتي م���ع قرص صلب 

ضخم يبلغ 1 تيرابايت، مع نظام 
 Creative Sound« صوتي رائع هو
إل���ى كارت  Blaster« باإلضاف���ة 

 Nvidia Feforce« الرس���وم وهو ملعاجلة 
GT 730M« بسعة 2 جيجا، كذلك يحتوي 
 »HD« على كاميرا أمامية تعم���ل بتقنية
مع دقة 2 ميجا بيس���كل، باإلضافة إلى 4 
منافذ USB 3.0»« ومنافذ صوتية للسماعة 
واملايكرف���ون، ومنفذ »HDMI«، باإلضافة 
 ،»«Wireless-LAN لبطاقة الشبكات القياسية
ويأتي احلاس���وب بشاشة ضخمة قياس 
23.6 إنشا، واجلهاز يعمل فقط عن طريق 
الطاقة الكهربائية نظرا لضخامة مكوناته 
الداخلية مع نظام تشغيل النوافذ املعتمد 

.Microsoft Windows 8.0

Discover

 »Android « 
يستحوذ على

 الهواتف الذكية 
بنسبة %79 

في 2013 
املاضي
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ذكر مرك���ز اإلحصائي���ات األميركي 
»Strategy Analytics« في تقرير قام بنشره 
الفترة املاضية أن سوق الهواتف الذكية 
بدأ باالنتش���ار بشكل كثيف جدا في عام 
2013 املاضي، وذلك مبساعدة نظام تشغيل 
»أندرويد« والذي احتل 79 باملائة من سوق 
الهوات���ف مقارنة مبا كان عليه في العام 
2012 حيث كانت النسبة فقط 69 باملائة، 
ولكن املركز أكد في السياق نفسه أن عملية 
منو النظام الذي يتبع »غوغل« هي األبطأ 
منذ أن أعلن رس���ميا عنه في عام 2007 
أما فيما يخص ش���ركة »ابل« األميركية 
فإنها قامت ببيع كمية كبيرة من هاتفها 
الذكي »آيفون« ولكن انخفضت نسبة نظام 
تشغيل »iOS« في سوق الهواتف الذكية 
إلى 15.5 باملائة أما نظام تشغيل »ويندوز 
فون« فلقد ارتفع إلى 3.6 باملائة، أما فيما 
يخص األنظمة األخرى مثل »بالك بيري« 
فلقد انخفضت من 9 باملائة في العام 2012 

إلى 2 باملائة في العام 2013.

٭ بالل حجازي

تطبيق » Shifu« هو تطبيق إلدارة املهام، 
حيث يقوم مبراقبة طريقة استخدامك لهاتفك 
ويتمكن تلقائيا من معرفة األشياء املهمة التي 
حتتاج إلى لفت انتباهك إليها من أجل تذكيرك 

بها في الوقت املناسب من خالل مراقبة منط 
استخدامك للهاتف، ويقوم التطبيق بتذكيرك باملهام 
حسب الوقت أو املكان، كما يقوم باملزامنة مع جميع 

أجهزتك في حال قمت بتثبيته على أكثر من جهاز، 
وميكنك تنزيله من متجر »غوغل بالي«.

Shifu 

Snapseed 
رضوان فواز

هو تطبيق لتحرير الصور وإضافة املؤثرات املختلفة عليها مما يجعل أي صورة 
عادي���ة تبدو وكأنها اس���تثنائية وذات جودة عالية، كم���ا ميكنك تعديل الصور 
ومشاركتها مع األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى امكانية 
طباعة الصور من جهازك بسهولة، عالوة على استخدام ميزات متقدمة أخرى، 
والتطبي���ق يعمل على أجهزة اآليفون واآليباد واآليبود تاتش التي حتمل نظام 

تشغيل iOS 7.0 أو أحدث.

 »  iTunes « املهمة املستحيلة « في متجر  « 

 »  Google Play « في متجر »  Motoheroz « 

ماجد سمير

هي لعبة عربية مليئ���ة باملتعة والتحدي، 
وتقوم على فكرة اختبار الذكاء، حيث يتم حساب 
درجة ذكائك بناء على سرعة اإلجابة املعتمدة 

على الوقت احملدد لكل مرحلة، فكلما كانت اإلجابة 
سريعة كانت نقاط الفوز أكثر، وهي مكونة من 
ثالث مجموعات للمراحل، كل مجموعة مكونة 
من ثالثني مرحلة شيقة، وميكن تنزيل اللعبة 

من متجر »آب ستور« بشكل مجاني.

أحمد يوسف عبدالرحمن

هي لعبة ثنائية األبعاد لكنها تتميز برسوميات 
رائع���ة، حيث تعتمد على س���باق اآلليات بهدف 
احلصول على النقود، وحتتوي اللعبة على 6 أنواع 

من اآلليات و30 مسارا مختلفا، وميكن اللعب بشكل 
فردي أو منافسة األصدقاء باإلضافة إلى امكانية 
تطوير هذه اآلليات للحصول على أفضل أداء بغية 
كشف كامل األسرار املخفية لكي تصل إلى نهاية 
اللعبة، وميكنك تنزيلها من متجر»غوغل بالي«.
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