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�أبل" و"غوغل" ..اح��ت��دام املناف�سة م��ن �أج��ل ال��ري��ادة
عندم���ا يح���اول اخل�ب�راء التنب����ؤ باالجتاه���ات
الرئي�سية التي �ستهيمن على قطاع التكنولوجيا
يف ع���ام  ،2010ف�إنهم دائم���ا يتفقون على �شيء
واح���د �أال وهو خدمات االنرتن���ت على الهواتف
املحمولة ،ويريد امل�ستخدم الع�صري �أن يت�صفح
�شبك���ة االنرتن���ت با�ستخ���دام هاتفه املحم���ول �أو
جه���از الكمبيوت���ر الدفرتي ال�صغ�ي�ر اخلا�ص به.
ويجري تناف�س حاد يف الوقت احلايل بني عمالقي
�صناع���ة التكنولوجيا غوغ���ل و�أبل على توفري مثل
ه���ذه اخلدمات ،ويكاد هذا التناف�س ي�صل �إىل درجة
املواجهة بني غوغ���ل �صاحبة حمرك البحث العمالق
ال���ذي يحم���ل ا�سمها و�أب���ل مبتكرة الهات���ف املحمول
الذكي "�أي فون" ،وكان �آخر ابتكارات غوغل يف �إطار
هذه املناف�سة الهاتف "نيكو�س وان" وهو �أول هاتف
حممول تنتجه ال�شركة.

جينات جديدة
ت�ؤثر يف ن�سبة
الكلوكوز بالدم
تو�صل جمموعة من العلماء
الأمريكيني والأ�سرتاليني
والأوروبيني م�ؤخرا الكت�شاف
 9جينات جديدة ت�ؤثر يف ن�سب
الكلوكوز بالدم ،و�آخر يف معدل
الأن�سولني .و�أ�شارت جملة "نيت�شر
جينيتك�س" يف ن�سختها الإلكرتونية
�إىل ان هذه االكت�شافات اجلديدة
�ست�ساهم يف زيادة تفهم طبيعة
تنظيم ن�سبة الكلوكوز يف الدم.
و�شارك يف الدرا�سة � 122ألف
�شخ�ص من �أ�صل قوقازي غري
م�صابني بداء ال�سكري للو�صول
�إىل هذه اجلينات اجلديدة ،وكان
الظن ال�سائد قبل هذه الدرا�سة هو
�أن هنالك  16جينا فقط يتحكمون
يف ن�سبة الكلوكوز ،واثنني �آخرين
يتحكمان يف معدالت الإن�سولني.
وفتحت نتائج هذا البحث �آفاقا
جديدة لدرا�سة طريق �أي�ضية ،مل
تكن معلومة من قبل ،و�أ�شارت �أخر
االح�صائيات �إىل �أن مر�ض ال�سكرى
يت�سبب كل  30ثانية يف فقدان �أحد
الأ�شخا�ص لأطرافه ووفاة  4ماليني
�شخ�ص �سنويا ،ف�ض ًال عن ا�صابة
�شخ�ص كل  10ثواين بهذا الداء.
ي�شار �إىل �أن من �ضمن �أعرا�ض
ال�سكري من الدرجة الأوىل والثانية
الرغبة الدائمة يف التبول والعط�ش
وفقدان الوزن واالرهاق و�صعوبة
الرتكيز ،ويف بع�ض الأحيان يتطور
الأمر �إىل ال�شعور بتنميل يف
الأطراف و�أمل يف املعدة وت�شو�ش
الر�ؤية وال�ضعف اجلن�سي وبطء
تعايف اجلروح.

نا�سا تك�شف
حقيقة الأ�شجار
على �سطح املريخ
ن�شرت وكالة الف�ضاء الأمريكية
"نا�سا" �صور ًا على موقعها لكوكب
املريخ تظهر �صفوف ًا من ظالل �أ�شجار
ال�صنوبر تنت�شر بني جزر وكثبان
وتالل من تراب �أحمر.
و�أو�ضحت "نا�سا" �أن امل�شهد للوهلة
الأوىل يظهر ظالل لأ�شجار على
التالل ال�صحراوية احلمراء والتي
منحت كوكب املريخ ا�سم "الكوكب
الأحمر" ،لكن بح�سب تف�سري علماء
"نا�سا" ما بدا يف ال�صور �أنه �أ�شجار
هو يف احلقيقة �آثار انهيارات ترابية
بفعل ذوبان اجلليد على �سطح املريخ
يف ف�صل الربيع.
و�أ�شار العلماء �إىل �أن ال�صور تظهر
بالفعل الكثبان الرتابية احلمراء
وهى مغطاة بطبقة رقيقة من غاز
ثاين �أك�سيد الكربون املجمدة بفعل
الربودة العالية على �سطح الكوكب.
يذكر �أن ال�صور التقطت بكامريا �آلة
الت�صوير على منت م�سبار املريخ
التابع للـ"نا�سا" والذي �أطلق العام
املا�ضي ،وقد متكن قبل الأ�سبوع من
ر�صد خم�سة كواكب جديدة خارج
املجموعة ال�شم�سية.

وم���ن املتوقع �أن ترد �أبل بحلول نهاية ال�شهر اجلاري
م���ن خ�ل�ال الك�ش���ف ع���ن كمبيوت���ر دف�ت�ري �صغ�ي�ر
م���ن �إنتاجه���ا عل���ى �أن تطرح���ه يف الأ�س���واق �أواخ���ر
�آذاراملقبل ،لذلك من املرج���ح �أن تبد�أ ال�شركتان اللتان
مازال���ت تربطهم���ا عالقة ودية حت���ى الآن يف التعامل
كخ�صوم ،وترتب���ع �شركة �أبل حاليا ب�ل�ا مناف�س على
عر����ش خدم���ات االنرتن���ت للأجهزة املحمول���ة بعد �أن
�أثب���ت هاتفه���ا املحمول���ة "�أي ف���ون" وجه���از ت�شغيل
امللف���ات املو�سيقي���ة "�أي ب���ود" �أن ت�صف���ح االنرتن���ت
بوا�سط���ة الأجه���زة املحمول���ة ميك���ن �أن يك���ون متعة
ال ت�ضاه���ى ،حتى ل���و كان بوا�سط���ة �شا�شات �صغرية
احلجم.
ومن املرج���ح �أن الكمبيوتر الدف�ت�ري اجلديد من �أبل
�سيكون عالمة فارق���ة يف �صناعة التكنولوجيا.ورغم
�أن �شرك���ة �أبل حتيط �آخر ابتكاراتها ب�ستار من

ال�سري���ة� ،إال �أن املدونات وو�سائ���ل االعالم الأمريكية
تق���ول �إن الكمبيوت���ر الدفرتي اجلديد م���ن �أبل مزود
ب�شا�شة تعمل بنظام اللم�س يرتاوح قطرها ما بني 25
�إىل � 28سنتيمرتا ما يجعله �أكرب يف احلجم من جهاز
كيندل لعر�ض الكتب الإليكرتونية من �شركة �أمازون،
و�سيك���ون "نيك�سو����س وان" �أول هات���ف حممول من
�شرك���ة غوغ���ل ينزل يف الأ�س���واق ،و�سوف يطرح يف
البداي���ة يف الوالي���ات املتح���دة  ،و�إذا نظرنا عن كثب
�إىل هذا اجلهاز ،ف�سوف نالحظ �أنه لي�س جمرد هاتف
حممول من غوغل.
ونظ���را لأن غوغ���ل لي�س���ت له���ا �أي خ�ب�رة يف �صناعة
الأجهزة الإليكرتوني���ة ،ف�إنها �أقامت �شراكة مع �شركة
"�إت����ش .تي� .س���ي" التايوانية الت���ي قامت بت�صنيع
الهات���ف اجلدي���د يف م�صانعه���ا .وتق���ول تقاري���ر
�إعالمي���ة �إن "�إت�ش.تي�.س���ي"

�ستك���ون م�س�ؤول���ة عن خدم���ات امل�ستهل���ك لأن غوغل
كان���ت �ستواج���ه م�ش���كالت �إذا م���ا حاولت ت���ويل هذه
العملي���ة دون خربة �سابق���ة ،وت�سعى غوغل من خالل
"نيك�سو����س وان" �إىل و�ضع �أ�س�س جديدة ل�صناعة
االجه���زة الإليكرتوني���ة ،فق���د زودت اجله���از مبعالج
تزي���د �سرعت���ه ع���ن جيجاهريت���ز واح���د وه���و يفوق
يف قدرات���ه جمي���ع الأجه���زة املماثل���ة املوج���ودة يف
الأ�سواق.و�أظه���رت االختب���ارات املبدئي���ة �أن اجلهاز
اجلديد ميكن���ه التعامل مع ملفات اجلرافيك جيدا كما
�أن���ه مزود ببطاري���ة تعمل لفرتة طويل���ة دون احلاجة
لإع���ادة �شحن.و�سيعم���ل الهات���ف اجلدي���د بربنام���ج
ت�شغي���ل من ابت���كار غوغ���ل ،و�سوف يجه���ز الإ�صدار
اجلدي���د م���ن الربنام���ج ال���ذي مل يط���رح بع���د بجميع
الوظائ���ف التي توفره���ا الهواتف احلالي���ة ف�ضال عن
خا�صية املالحة لل�سيارات".

الفح�ص املنتظم� ..صمام �أمان
للحامل وجنينها
�أك�ث�ر ما يت���وق �إلي���ه الأزواج الذي���ن ينتظرون مول���ودا جديدا هو
�إجناب طفل �سليم يتمتع ب�صحة جيدة.
و�أفادت جمل���ة "دويت�شه ايرت�ستبالت" الأملانية الطبية �أن ما يقرب
م���ن  97يف املائة من الأزواج ينالون ما يرغبون ،غري �أن ذلك لي�س
هو احل���ال دائما ،ف�إج���راء الفحو�صات الطبية ال�شامل���ة والوقائية
�أثن���اء ف�ت�رة احلمل هو وح���ده الذي ي�سم���ح باكت�ش���اف العديد من
املخاط���ر املحتملة وعالجها ،ه���ل يفتقد اجلنني �شيئ���ا؟ هل هو ذكر
�أم �أنث���ى؟ ..تل���ك الأ�سئل���ة ،والعديد من الأ�سئلة الأخ���رى ،ميكن �أن
جتي���ب عنها �أجه���زة الت�صوي���ر باملوجات ف���وق ال�صوتية اخلا�صة
باحلم���ل والوالدة .و�أ�شار اندريا�س �أومالنت ،وهو طبيب �أمرا�ض
ن�س���اء ووالدة يف برمي���ن� ،إىل �أن "الفحو�ص���ات تك�شف عن العديد
م���ن اجلوانب املهمة للحمل" ،م�ضيفا �أن الأطباء الذين ي�ستخدمون
املوج���ات ف���وق ال�صوتية ،عل���ى �سبيل املث���ال ،ميك���ن �أن يكت�شفوا
�سريع���ا ما �إذا كانت املر�أة حتمل طفال واح���دا �أو �أكرث ،و هذا الأمر
ميث���ل بال �شك "ج���زءا مهما م���ن املعلومات الالزمة ل�ل��أزواج الذين
ينتظ���رون مول���ودا جديدا" ،وميكن من خ�ل�ال الت�صوير باملوجات
فوق ال�صوتية �أي�ضا تقدير موعد الوالدة بدقة كبرية �إىل حد ما.
ويق���ول �أومالن���ت" :وميكنن���ا �أي�ض���ا اكت�شاف �أي عي���ب يف الطفل
مث���ل عيوب القلب ،التي ميكن معاجلته���ا على الفور".ولفت كارل-
ثي���و ماري���ا �شناي���در ،رئي�س ق�سم ط���ب ق�سم طب التولي���د والأجنة
بعي���ادة �أمرا�ض الن�ساء التابعة مل�ست�شف���ى جامعة ميونيخ التقنية،
�إىل �أن العدي���د م���ن الدرا�س���ات �أظه���رت �أن الفحو�ص���ات الوقائي���ة
له���ا ت�أث�ي�ر �إيجابي للغاية عل���ى تقدم احلم���ل ،م�ضيف���ا �أن "الن�ساء
الالئ���ي ال يخ�ضع���ن لتل���ك الفحو�ص���ات يتعر�ض���ن خلط���ر �أك�ب�ر"،
وتت�ضمن الفحو�ص���ات النمطية حتليل الدم والبول وقيا�س �ضغط
ال���دم وقيا����س مع���دل نب�ضات قل���ب اجلنني ،حي���ث يتم �إج���راء تلك
الفحو�ص���ات كل �أربعة �أ�سابيع يف البداي���ة ،ثم كل �أ�سبوعني ،ويتم
ت�سجي���ل نتائج كافة الفحو�صات يف ال�سجل اخلا�ص باحلامل ،غري
�أن كري�ستني كليم ،وهي طبيبة تعمل لدى خدمة لال�ست�شارة الطبية
تع���رف با�سم "اندبندنت بي�شنت كاون�سلن���ج" وي�شمل نطاق عملها
كاف���ة �أنحاء �أملاني���ا قالت" :نعلم من خالل خدمتن���ا اال�ست�شارية �أنه
لي�س كل الن�ساء يرغنب يف اخل�ضوع للفحو�صات".

الإجهاد
ي�ؤذي القلب
ك�شف بحث �أمريكي �أن الإجهاد
وال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ض لها
الأفراد ب�شكل يومي ميكن �أن ت�سبب
بع�ض �أنواع ال�سرطان ،يف حني وجدت
درا�سة �أوروبية م�شابهة �أن الإجهاد م�ضر
ل�صحة القلب.
و�أظهرت الدرا�سة التي نفذها باحثون
من جامعة "ييل" الأمريكية ،ال�ضغوط
النف�سية اليومي قد حتفز منو الأورام،
و�أن �أي �صدمة ،عاطفية �أو ج�سدية ،ميكن
�أن تكون مبثابة "ممر" بني الطفرات
ال�سرطانية التي ت�ؤدي يف النهاية
�إىل الإ�صابة ب�أورام خطرية .وتبني
نتائج الدرا�سة ،التي ن�شرت يف دورية
الطبيعة"� ،أن الظروف الالزمة للإ�صابة
بهذا املر�ض ميكن �أن تت�أثر بالبيئة
العاطفية مبا يف ذلك كل املهام اليومية
التي نقوم بها �سواء يف العمل �أو يف
نطاق العائلة.
وقال تيان �إك�سو ،بروفي�سور علم
الوراثة يف جامعة ييل الذي قاد
الدرا�سة" :هناك الكثري من
الظروف املختلفة ميكن
�أن ت�ؤدي �إىل الإجهاد
واحلد منه �أو جتنب
الظروف امل�سببة
له دائم ًا
ن�صيحة
جيدة".

وم���ع ذلك ،هناك فحو�صات يجب عدم رف�ضها حتت �أي ظرف ،وقال
�أومالنت" :يع���د اختبار الكالميديا "وه���ي بكترييا طفيلية ت�صيب
اجلهاز التنا�سلي عند الرجل واملر�أة على حد �سواء" مهما للغاية".
و�أ�ض���اف� :أن بكتريي���ا الكالميدي���ا يف اجله���از التنا�سل���ي للم���ر�أة
احلام���ل ميك���ن ،يف ح���ال ع���دم اكت�شافه���ا� ،أن تت�سب���ب يف �إ�صاب���ة
املول���ود بالعم���ى� ،أو �أن ت����ؤدي �إىل "والدة مبت�س���رة" ،كما ينبغي
عل���ى احلوامل �أن يخ�ضع���ن للك�شف ب�أجه���زة الت�صوير الكت�شاف
الفطري���ات املهبلي���ة ،وه���ي ع���دوى فطري���ة� ،إىل جان���ب بع�ض
امليكروبات الأخرى.
وق���ال وولف كري�ش�ن�ر ،وهو طبيب يف برنام���ج "بيبي كري"
اخلا����ص بفرتة م���ا قبل ال���والدة" :متثل البيئ���ة املهبلية غري
ال�صحي���ة �أك�ث�ر �أ�سب���اب الإجها����ض �شيوعا ..ميك���ن معاجلة
هذه الأمرا�ض املعدية بب�ساطة وفعالية" ،ورغم �أن الأطباء
يبحث���ون ع���ن م�ستويات عالية لن�سب���ة ال�سكر يف الدم يف
حتليالت الب���ول املنتظمة ،ين�صح كافة اخل�ب�راء باختبار
حتمل اجللوكوز �أي�ض ًا ،والذي تبلغ تكلفته ما يقرب من 20
يورو " 29دوالر".
وح���ذر �شنايدر م���ن �أن "ما يرتاوح بني  10و 15يف املئة من
احلوام���ل ي�صنب ب���داء الب���ول ال�سكري" ،وي�ساع���د اختبار
حتمل اجللوكوز على الوقاية من امل�ضاعفات املحتملة.
وقال �أومالنت �إن احلوامل املخالطات لأ�شخا�ص يعانون
من املر����ض اخلام�س �أو احل�صبة الأملاني���ة �أو اجلدري،
يج���ب �أن يخ�ضع���ن للفح����ص الكت�شاف وج���ود �أج�سام
م�ضادة.
ويذك���ر �أن املر�ض اخلام�س ،ال���ذي يعرف با�سم الطفح
ال���وردي االلتهابي احلاد ،ه���و عبارة عن مر�ض حموي
غ�ي�ر خطري ولكنه معد ،ي�صيب الأطفال يف �سن الدخول
�إىل املدر�س���ة ،وي�شبه مر�ض احل�صب���ة واحل�صبة الأملانية.
وق���ال كلي���م" :نن�ص���ح احلوام���ل �أي�ض���ا بالفح�ص ع�ب�ر �أجهزة
الت�صوي���ر الكت�ش���اف ع���دوى املك���ورات العقدي���ة "وه���ي ن���وع من
اجلراثيم" قبل الوالدة" ،م�شريا �إىل �أن انتقال البكترييا �إىل الطفل
قد ي�سبب ت�سمما يف الدم.

حت�سن القدرات
الألعاب الإلكرتونية ّ
الذهنية للم�سنني

�أثبت���ت درا�س���ة �أملانية علمي���ة �أجريت م�ؤخرا
�أن كب���ار ال�س���ن ي���زدادون �سع���ادة بالتدري���ب
املنتظم على �أجهزة الألعاب الإلكرتونية ،و�أن
�أثر هذه الألع���اب ال ينطبق فقط على اجلانب
النف�سي ،بل يتعداه كذلك �إىل القدرات البدنية
والذهنية لدى الكبار.

وق���ال املركز الديني لق�ساو�س���ة والية بافاريا
يف مق���ره مبدين���ة نورنب�ي�رج �إن املرك���ز قام
على مدار ثالثة �أ�شهر بتدريب نزالء ثالثة من
دور امل�سنني يف بلدة هوف بالوالية ومترنوا
على لعب التن����س والبولينج وقر�ص الرماية
وغريها م���ن الألعاب الإلكرتوني���ة و�أدى هذا

�إىل حت�س���ن
قدراته���م يف
الإدراك وتذك���ر
الأح���داث وغ�ي�ر
ذلك.
وقال املرك���ز �إنه �أجرى
هذه الدرا�سة بالتعاون مع
م�ست�شفى جامعة �إرالجنن،
و�أفاد املركز ب����أن �أ�سا�س هذه
الق���درات املح�سن���ة للن���زالء هو
مبد�أ �أجهزة الألع���اب الإلكرتونية
ذاتها ،فاجله���از ال يت���م التعامل معه
�أثناء اللع���ب بالأ�صابع فح�سب ،و�إمنا
ت�ش���ارك فيها ح���ركات ي�صدره���ا اجل�سم
كله و�أ�ضاف الباحثون باملركز واجلامعة
�أن امل�س���ن يتخي���ل نف�س���ه يف �ساح���ة للعب
التن�س يقوم فيها بالإم�ساك بامل�ضرب الذي
يتعقب ب���ه الكرة ،مبينا �أن ه���ذا التخيل يتم
حت���ى يف وق���ت جلو����س امل�سن �أم���ام اجلهاز
املهي����أ �أي�ض���ا للتعامل معه من خ�ل�ال الكر�سي
املتحرك للم�سن.
وخل�ص الباحثون �إىل نتيجة تقول �إن �أجهزة
الألع���اب الإلكرتونية ميك���ن �أن تكون و�سيلة
م�ساع���دة ومالئمة ل�شغل وقت ف���راغ امل�سنني
وحت�سني �صحتهم.

عطلة نهاية الأ�سبوع ُتعيد احليوية والن�شاط
يحت���اج كل امرئ تقريب ًا لعطلة نهاية الأ�سب���وع من �أجل ا�ستعادة حيويته
ون�شاط���ه بع���د العم���ل املجهد خالل �أي���ام الأ�سب���وع والتي غالب��� ًا ما تكون
مثقل���ة بالهموم واملتاع���ب اليومية.وبح�سب درا�س���ة ن�شرها موقع "اليف
�ساين�س".
ق���ال امل�شاركون �إنهم ي�شع���رون مبزاج �أف�ضل
وبحيوي���ة �أكرث وب����أمل �أقل
خ�ل�ال الف�ت�رة م���ا ب�ي�ن
م�س���اء يوم اجلمعة وحتى
لي���ل الأح���د مقارن���ة ب�أي���ام
الأ�سب���وع الأخرى.والح���ظ
ريت�ش���ارد رايان ،وهو �أ�ستاذ
يف عل���م النف����س يف جامع���ة
رو�ش�سرت "�إن املوظفني ،حتى
الذي���ن يقومون ب�أعم���ال مثرية
لالهتم���ام و مراكزه���م عالي���ة،
يقول���ون �إنه���م �أ�سعد ح���ا ًال خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع".
وراق���ب فري���ق البح���ث  74بالغ��� ًا
ت�ت�راوح �أعمارهم ما ب�ي�ن  18و62
�سن���ة يعملون ملا ال يقل عن � 30ساعة

وتناولت درا�سة
�أوروبية جانب ًا �آخر للإجهاد� ،إذ
�أظهر بحث بريطاين ت�أثريه ال�سلبي
على القلب وما ميكن �أن يت�سبب به من
�أمرا�ض ،لت�ؤكد علمي ًا االعتقاد ال�سائد منذ
القدم بارتباطه بالنوبات القلبية.
و�شملت الدرا�سة ،املن�شورة يف دورية
القلب الأوربية"  514م�شارك ًا من
اجلن�سني ،يبلغ متو�سط �أعمارهم 62
عاما ،مل ت�شر �سجالتهم الطبية �إىل
�إ�صابتهم يف �أي وقت ب�أمرا�ض القلب.
و�أخ�ضع كل امل�شاركني الختبارات
�ضغط ومن ثم قي�ست م�ستويات هرمون
الكورتيزول ،وهو هو هرمون الإجهاد
االبتدائي الذي ينتجه اجل�سم عندما
يتعر�ض �إىل �ضغوطات نف�سية �أو
ج�سدية ،وي�ؤدي يف حال �إطالقه �إىل
ت�ضييق ال�شرايني .وحلظ الباحثون �أن
امل�شاركني ممن �أ�صيبوا بالإجهاد جراء
االختبارات كانوا الأكرث عر�ضة ،وبواقع
ال�ضعف ،للإ�صابة ب�ضيق ال�شرايني ،عن
�أولئك الذين احتفظوا بهدوئهم .ويذكر
�أن "الكورتيزول" هرمون من�شط ينظم
�ضغط الدم ووظيفة القلب الوعائية
وجهاز املناعة ،كما ي�سيطر على ا�ستعمال
اجل�سم للربوتني والكربوهيدرات
والدهون ونتجية لزيادة ال�ضغوط �سواء
البدنية مثل املر�ض �أو ال�صدمة ،ويزيد
�إنتاج هرمون الكورتيزول كرد طبيعي
و�ضروري يف اجل�سم �إذا بقيت م�ستويات
التوتر عالية لفرتة زمنية طويلة.

يف الأ�سب���وع لثالثة �أ�سابيع ،وطلب منهم ملء ا�ستم���ارات عن املهام التي
كانوا يقومون بها خالل الأ�سبوع والتعبري عن م�شاعرهم �سواء االيجابية
مث���ل ال�سعادة والفرح البهج���ة� ،أو ال�سلبية ومنها ال�شعور
بال�ضغط النف�سي وال�صداع وم�شاكل اله�ضم والتنف�س �أو
فقدان احليوية.
وتو�ص���ل فريق البح���ث �إىل �أن الرج���ال والن�ساء الذين
يقوم���ون ب�أعم���ال خمتلف���ة قال���وا �إنهم �شع���روا براحة
نف�سي���ة وباحليوي���ة والن�ش���اط خ�ل�ال عطل���ة نهاي���ة
الأ�سب���وع بغ����ض النظ���ر ع���ن املدخ���ول ال�شه���ري �أو
�ساع���ات العم���ل املطلوبة منه���م� ،أو الثقاف���ة والعمر
والو�ضع العائلي.
وق���ال راي���ان �إن عطل���ة نهاي���ة الأ�سب���وع ترتاف���ق
مع ال�شع���ور باالنعت���اق واحلرية ورغب���ة النا�س
يف ق�ض���اء �أوقاته���م بال�شكل ال���ذي ينا�سبهم مثل
االلتقاء بالأ�صدق���اء و�أفراد العائل���ة على عك�س
بقي���ة �أي���ام الأ�سبوع الأخرى الت���ي تت�سم غالب ًا
بال�ضغط النف�سي والبدين.
وخل����ص �إىل �أن " درا�ستن���ا ت�شدد على �أهمية
احل�ص���ول على وق���ت للراحة لأنه���ا �أ�سا�سية
بالن�سبة �إىل رفاهية الب�شر".

كيف حتافظ على جهاز الكمبيوتر نظيف ًا و�سريع ًا
تقطع �صيانة �أج��ه��زة الكمبيوتر وتنظيفها م��ن الفريو�سات
م�سافات طويلة يف جم��ال جتنب امل�شاكل ال��ت��ي ت�سبب بطء
وق�صور �أدائها ،ومن
ح�����س��ن احل���ظ متكن
م��ط��ورو ال�برام��ج من
ت��وف�ير ب��رام��ج جمانية
جت��ري �صيانة �آلية ،غري
�أن��ه يجب الت�أكد من تنفيذ
ثالث مهام تنظيف رئي�سية.
وتعد �أهم مبادئ ال�صيانة حتميل
برامج التنظيف التي تعمل لدى
بدء ت�سجيل الدخول على اجلهاز،
ح��ي��ث جت���ري م�����س��ح�� ًا دوري������ ًا لكافة
املدخالت اخلاطئة الناجتة عن م�شاكل
التحميل و�إزالة الربامج وت�شغيل الألعاب
على الإنرتنت وتوقف التطبيقات املفاجئ
وم�شاكل حتديث الربامج� ،إذ ترتاكم مبرور
الوقت وتزداد معها م�شاكل اجلهاز.ومن جانب
�أخر ،متثل الفريو�سات التهديد الأكرب للأجهزة
حيث ُتكلف العامل مليارات الدوالرات �سنوي ًا ،ملنع
انتقالها وتنظيف الأجهزة بعد �إ�صابتها.

وي���ع���د ال����دف����اع الأم����ث����ل مل��واج��ه��ت��ه��ا هو
اال�شرتاك يف برنامج يوفر حتديث ًا م�ستمر ًا،
لي�شمل جديد الفريو�سات والقدمي منها والذي يظهر
ب�أ�شكال متطورة يومي ًا ،ويجب �أي�ض ًا �إجراء فح�ص
دوري للأجهزة مرة واحدة �أ�سبوعي ًا على الأقل.
وت�سبب برامج التج�س�س تهديد ًا �أمني ًا خطري ًا� ،إذ
يجرى حتميلها على الأجهزة دون علم امل�ستخدم،
لتتمكن من تتبع �سلوك امل�ستخدم على الإنرتنت وتنزيل
برامج �ضارة وتغيري �إعدادات اجلهاز والت�أثري على �سرعته.
وعلى ذلك يجب على امل�ستخدم �إجراء م�سح يومي جلهازه يف
حال الدخول اليومي على الإنرتنت وحتميل الربامج امل�ضادة
للتج�س�س والتي توفرها كثري ًا من ال�شركات جمان ًا.
يذكر �أن قرابة  %61من �أجهزة الكمبيوتر حتتوي على برامج
جت�س�س ،على الرغم من �أن  %92من م�ستخدميها ال يعلمون
�أن��ه��ا ت�ضم تلك ال�برام��ج ،وف��ق�� ًا ال�ستطالع �أج��رت��ه �شركة "�أيه
خ��دم��ات الإنرتنت
�أو �إل" املتخ�ص�ص يف توفري
بالواليات املتحدة.

