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ناسا تسابق الزمن حلل مشاكل املكوك
لن تتوافـر لرواد الفضـاء الذين سيقـومون برحالت
فضائيـة يف العام القـادم إمكانيـة إصالح العطل مثل
الذي تـسبب يف تـدمري مكـوك الفضـاء كولـومبـيا يف
شباط عام .2003
وتتسـبب الشـظايـا املتـطايـرة أثنـاء إنطالق املـكوك
الفضـائي يف إحداث فجـوة يرتاوح قطرهـا ما بني 15
و 25سنـتيمرتا يف اجلنـاج األيسـر للمكـوك األمر اليت
تؤدي بدورها لسخـونة اإلطار اهلوائي بصورة خميفة
أثنـاء عـودة املكـوك للغالف اجلـوي لألرض .وذكـرت
وكالة الفضاء األمريكية “ناسا” أنه ال يوجد يف الوقت

الـراهن وسيلة لـوقف ارتفاع درجة احلـرارة النامجة
عـن هذا الـثقب إىل أكثـر من  1600درجـة مئـوية
أثناء عودة املكوك لألرض.
ويتعني على نـاسا إجياد حل للـتلف الذي يتعرض له
جنـاح املكوك الناجم عن تدافع الـشظايا الناجتة عن
إنطالق املكوك من أجل التغلب على هذه املشكلة.
وبـدأت الـوكـالـة بــالفعل وضـع تصـامـيم جـديـدة
خلـزانـات الـوقـود بــاملكـوك .وأشـارت نـاسـا إىل أن
اخلـزانات اجلـديدة لـن ينتج عـنها أجـزاء كبرية من
خبـار االنصهـار باحلـجم اخلطـري نفسـه الذي أدى إىل

ملــاذا نستمتـع بتوبيــخ النــــاس؟

اشباه موصالت
تتحمل احلرارة
العالية
توصل فريق حبث من
خمتربات تويوتا املركزية
لألحباث والتطوير باليابان إىل
أسلوب جديد لصنع بلورات
أشباه موصالت من كاربايد
السيليكون ،وهي قادرة على
العمل حتت درجات حرارة
عالية بدون احلاجة إىل
تربيد .وميكن االستفادة منها
يف جماالت استكشاف الفضاء،
وإلكرتونيات املفاعالت
النووية ،ومفاتيح الكهرباء
عالية اجلهد ،وغريها.
وردت نتائج هذا االبتكار يف
تقرير نشرته جملة نيتشر
بعددها األخري الصادر
اخلميس املاضي 2يف شهر آب.
وقد توصل فريق البحث إىل
أسلوب تصنيع كاربيد
السيليكون بقدر أقل من
العيوب ،بقصد استعماله يف
أشباه موصالت اإللكرتونيات.
وستكون اإللكرتونيات
املصنوعة من كاربيد
السيليكون قادرة على حتمل
درجات حرارة عالية ال
تتحملها رقائق السيليكون
شائعة االستعمال يف
اإللكرتونيات .كذلك لن حتتاج
رقائق كاربيد السيليكون إىل
تربيد لدى استعماهلا يف بيئات
عالية احلرارة.
وتتوفر رقائق كاربيد
السيليكون جتاريا ،لكن
الواحدة منها (مقياس 3
بوصات) تكلف  2000دوالر،
وحتتوي على عيوب تعرف
بـ”املسارب الدقيقة” microp
 pipesوهي تشبه ثقوب
الرباغي ،ومتتد عرب الرقائق.
وتعمل هذه البنية األنبوبية
كدارات كهربية قصرية يف
األجهزة اإللكرتونية الدقيقة.
وتعهد الباحثون يف تقريرهم
املنشور مبجلة نيتشر بإنتاج
جتاري لرقائق أكرب ،وبدون
أية عيوب مفرتضة.
وبناء على ما حتقق من
كثافات لكاربايد السيليكون
حبسب ما ذكر التقرير ،فقد
حقق فريق البحث قفزة
نوعية كبرية حنو اهلدف.
وجنح الباحثون اليابانيون يف
تصنيع كاربايد السيليكون
حبيث ال تزيد نسبة العيوب
فيه على  %1من العيوب
املوجودة يف البلورات املنتجة
تقليديا.
وعلى الرغم من أن األنباء
مبشرة فعال ،فإن اإلنتاج
التجاري للرقائق اجلديدة
سيستغرق وقتا غري قصري.
والتحدي األول أمام اإلنتاج
التجاري هو حجم الرقائق
الذي ال بد أن يصل إىل 4
بوصات ،ألن عملية التصنيع
ال تتحقق مع أي قياس أصغر.
بل إن إنتاج رقائق مبقياس 4
بوصات غري ممكن عمليا يف
الوقت احلالي ،وقد حيتاج ذلك
إىل ثالث سنوات أخرى.
والعقبة األخرى هي التكلفة
اليت جيب أال تتجاوز 500
دوالر للرقاقة الواحدة
(مقياس  4بوصات) لكي
ميكن تسويقها.
وهذا اهلدف بدوره قد ال
يتحقق يف أقل من مخس
سنوات.

تدمري املكوك كولومبيا.
وأفاد بيل بارسونـز ،مدير برنامج مكوك الفضاء ،يف
كلمـة ألقاهـا ملنـاسبـة مرور عـام على نـشر تقـرير
جملـس التـحقيق يف حـادثـة كـولـومـبيـا بـأن نـاسـا
تتحرك خبطى ثابتة لعودة رحالت مكوك الفضاء يف
آذار أو نيسان من العام القادم.
وقال بـارسونز“ :لقد أحرزنـا تقدما كبريا ،إال أننا مل
خنـرج حبل نهـائي يف ذلك اإلطـار الـزمين يتـيح لنـا
إصالح فجوة كبرية (يف جسم املكوك).
نتـوقع أنه عنـدما نـصلح خزانـات الوقـود فإنـنا لن

نواجه مثل هذا الشيء مرة أخرى”.
يذكـر أن وكالة الفضاء األمريـكية مل تنفذ إال مخسة
من الـشــروط اخلمـسـة عـشــر اليت أرسـاهـا جملـس
التحقيق يف حـادث كولـومبيـا لعودة رحـالت مكوك
الفضاء.
ويتعني على نـاسا االمتثال للشـروط العشرة األخرى
حبلـول شهـر كـانـون األول لكـي يتـم إطالق مكـوك
الفضاء ديسكفري حملطة الفضاء الدولية.
وسيـحمل مكـوك الفضـاء إضـافـة إىل خـزان الـوقـود
اخلارجي املعدل املزيد من الكامريات.

كما سـيجري إطالق أوىل رحالت مـكوك الفضـاء بعد
استئنافها يف وضح النهار.
ويــأمل بعـضهـم أن تكـون أجهــزة استـشعـار تـعمل
بالليزر جاهزة لالستخدام يف املكوك الكتشاف حدوث
أية فجوات يف جـسم املكوك وذلك قبل إنطالق رحلة
ديسكفري.
وسيكـون رواد الفضـاء قادريـن على إصالح الـشقوق
البـسيطـة ،إال أن فجـوة ممـاثلـة ملـا وقع علـى سطح
كولومبيا ستتطلب من فريق املكوك البقاء يف احملطة
الدولية حلني إرسال مكوك آخر إلعادتهم لألرض

يقـول العلمـاء إن من طبـائع الـبشـر
األصيلـة توبيخ اآلخرين إذا ما وقعوا
يف اخلطأ.
فقـد أجرى علماء جبـامعة زيوريخ يف
ســويـســرا دراســات علــى  14رجال،
قــسمـوا إىل سـبع جممـوعــات ،أثنـاء
قـيــــامهـم بـلعـب إحــــدى األلعـــاب
اإلليكرتونية ،وكلما أخطأ العب وخبه
زميله.
وقال الـعلماء ،يف الـبحث الذي نـشرت
نتـائجه يف دوريـة العلـوم ،إن تنـبيه
اآلخـريـن إىل اخلطـأ ينـشط جـزءا يف
املخ مـرتبطا بـالنشوة والـرضا .وقال
العلماء إن ذلك يفسر ميل العديد من
الـنــاس النـتقــاد اآلخــريـن إذا مــا
أخطأوا.
ومل يكـن مسموحـا للرجال مبـشاهدة
بـعضهـم بعضـا أثنـاء ممـارسـة هـذه
اللـعبــة ،وأعــطي كـل منـهم عـشــر
وحـدات مـن النقـود ،وقيل هلـم إنهم
قـد حيصلـون على مـزيد مـن األرباح

إذا وثق كل منهم يف زميله.
ومنح الالعب األول خيـار أن حيتفظ
باملال كله أو أن يعطيه لزميله.
فإذا احـتفظ به ال حيقق رحبا ،أما إذا
أعطــاه كله لـزمـيله ،فـستـتضـاعف
أرباح زميله أربع مرات.
ثم يطلب مـن الالعب الثانـي حتديد
ما إذا كـان يرغب يف االحتفـاظ باملال
أو يف اقتسامه مع زميله.
فإذا رفـض اقتسـام املبلغ ،يـطلب من
الالعـب األول حتــديــد مــا إذا كــان
يــرغـب يف عقــاب زمـيله ،وتـرتك له
دقيقة ليتخذ قراره.
وقــد اختــار ستـة مـن بني الـسبعـة
معاقبـة زمالئهم ،وخالل الفرتة اليت
كـانـوا يتخـذون فيهـا قـرارهم ،قـام
العلماء مبراقبة نشاطهم الدماغي.
واكـتشف العلمـاء أن قرارهم بـتوقيع
العقوبة على اآلخرين أدى إىل حدوث
نـشاط يف منـطقة “املخطـط الظهري”
من الـدمـاغ ،وهي مـنطقـة معـروفـة

بـارتبـاطهـا بـالـشعـور بـاالستـمتـاع
واللذة.
وقال العلمـاء إن اكتشافـاتهم تشري إىل
أن البـشـر يـستـمتعــون بطـبيعـتهم
بتــوبـيخ اآلخـــرين إذا مــا كـســروا
القـواعد املـألوفـة .وقالـوا“ :اكتشـافنا
يـدعـم االفرتاض القـائل بـأن الـبشـر
يـشعـرون بـاللـذة يف عقـاب اآلخـرين
علــــى ارتكـــاب األخـطـــاء” .غـري أن
الــدكتـور مــايك إيــزاك ،استـشـاري
األمـــراض الـنفــسـيـــة واحملـــاضـــر
مبسـتشفـى مـودزلـي بلنـدن ،قـال إن
األدلـة علـى هـذا الكـشف مل تكـتمل
بعد.
وقـال“ :من الثـابت نـفسيـا أن البـشر
يـشعرون بلذة التغلب عندما يوخبون
اآلخـرين على أخطـائهم ،غري أنه من
اخلطـأ القول بـإمكانيـة تتبع ذلك يف
جزء معني من الـدماغ ،إننا بـبساطة
ال نستـطيع احلكـم على ذلـك مبجرد
النظـر إىل صور النـشاط الـدماغي”.

التـدخني:

أكثر ضررا من عوادم السيارات
أفـاد خرباء بـأن املدخـنني يصـدر عنهم
هواء ملوث أكثر عـشر مرات من العوادم
الصادرة عن السيارات.
فقد اكتـشف العلمـاء أن الدخـان الصادر
عـن التبـغ ينتـج كميــات أكرب من املـادة
املسبـبة للتلـوث واألكثر تهـديدا لـصحة
اإلنسـان من العوادم النـاجتة عن احرتاق
الديزل.
وأوضح فـريق العلماء من املعـهد الوطين
اإليطالي للسرطان يف تقرير رفعه هليئة
الرقـابة عـلى الـتبغ أن نتـائج الـدراسة
األخرية تـكشـف عن سبـب تضـرر رئـات
غري املدخنني الـذين يتعرضـون لدخان
السجائر.
كمــا أيــد فــريق العـلمــاء املـطــالبــات
املتـزايـدة حبظـر التـدخني يف األمـاكن
العامة.
يذكـر أن املواد اجلزيئـية املنبعثـة تزيد
خماطـر اإلصابة بسرطـان الرئة والربو.
وتنتـج هذه املـواد من عـوادم السـيارات
والشـاحنات واحلـافالت وأخبرة املـصانع
ومواقع البناء.

ويعد الـدخان الصـادر عن احرتاق التبغ
أحد مصـادر هذه املواد اجلزيئية الضارة
اليت مل يـوهلـا جيـوفـاني إنفـرنـيتـزي
وزمـالؤه يف هيئـة الـرقـابـة علـى الـتبغ
الـذين أجـروا البحـث األخري الكـثري من
االهتمام.
وأجرى فـريق الباحثـني جتربة ملـعرفة
درجة انبعاث املـواد امللوثة مـن السجائر
مقارنة بعادم السيارات.
ونفــذت الـتجــربــة يف مــرأب خــاص
لـلسيـارات يقع ببلـدة جبليـة صغرية يف
مشالي إيطاليا تتميز بقلة معدالت تلوث
اهلواء بها.
وترك حمرك ديزل يعمل ملدة  30دقيقة
يف املـرأب الــذي أغلقت أبـوابه .وفـتحت
األبـواب بعـد ذلك بـأربع سـاعـات .كمـا
أشعلت ثالثـة سجـائـر وتـركت ملـدة 30
دقيقة.
ووضـع العلـمـــاء جهـــاز حتلـيـل للهــواء
حممـوال يف املكـان لقيـاس درجة الـتلوث
يف اهلواء كل دقـيقتني خالل وقت إجراء
التجربة.

واكـتشف العلـماء أن معـدل املواد امللـوثة
الصادرة عـن السجائر أكثـر مبعدل عشر
مــرات من العــادم املنـبعث عـن احرتاق
الديزل يف الساعة األوىل للتجربة.
وزاد عادم الـديزل من كـمية اجلـزيئات
امللوثـة يف اهلواء مبقـدار الضعف عنـدما
فـتح بــاب املـــرآب ،بيـنمــا أدى دخــان
الـسجـائـر إىل زيـادة معـدل هـذه املـواد
مبقـدار  15مـرة .وقـال القـائمـون علـى
التجربة“ :إن نتائج التجربة األخرية تعد
مبعثا للقلق”.
ويف دراسة ممـاثلة ،اكتشف بـاحثون من
جامعة لوند السويدية أن املواد امللوثة يف
هـواء حجرة بهـا مدخـنون أكثـر مبعدل
 120مرة من املواد امللوثة يف هواء حجرة
خالية من التدخني .ونشرت نتائج هذه
الدراسة يف دورية “إندور إير”.
وقـالت أمـانـدا سـانـدفـورد من هـيئـة
الصحة والتدخني الربيطانية“ :ميكن أن
يقود هـذا البحث إىل فهـم كيف ميكن أن
يتـسبب التـدخني يف اإلصـابة بـأمراض
الصدر مبا فيها الربو.

األجداد الفقراء
يؤثرون إجيايبا على صحة قلوب أحفادهم!
أظهــرت دراســة طـبيــة جــديــدة
أجريت يف الـسويد حديـثا ،أن تغذية
الـذكور يف فـرتات الطفـولة تـؤثر يف
صحـة أحفـادهـم يف املسـتقبل ،فـإمـا
تزيد خطـر إصابة األجيـال القادمة
بــأمـــراض القلـب والــسـمـنــة وداء
السكري وغريها واما تقللها.
وأوضح اخلرباء يف جـامعـة أوميـا ،أن
سـوء التغذيـة يف مرحلة الـطفولة أو
املـراهقة ،بـسبب الفـقر وضيق ذا)ت
الـيد ،يـؤثر تـأثريا طـويال قد ميـتد
مدى احلياة ،ألنها تربمج اجلسم على
قبـول التـغذيـة الضعيـفة ،بـدال من
الغــذاء الـــدسم الـغين بــالــسعــرات
احلرارية ،الذي يزيد خماطر اإلصابة
باألمراض.
ووجد الـباحـثون بعـد متـابعة 300
رجل من ثالثـة أجيــال متالحقـة،
ولـدوا يف األعـوام ،1905 ،1890
 ،1920أن أحفادهم الذين عاشوا

يف منـاطق الـتخمــة وفرية الـطعـام
تعرضوا للوفاة بسبب أمراض القلب
والــسكــري بـنحــو أربع مــرات من
أحفـاد ،الــذين عـانـوا اجملـاعـة يف
صغرهم.
ونبه اخلرباء إىل أن للعوامل الـبيئية
تــأثـريا ملحــوظــا علــى املــورثــات
اجليـنية ،ألنها تغـري تركيب احلمض
الـنووي “دي أن ايه” ،احلـامل للـمادة
الوراثيـة ،فيتغري على أثـره ترمجة
اجلـينــات ألشكـال أخــرى ،وإنتـاج
بروتينات خمتلفة.
وقـال الـعلمـاء يف اجمللــة األوروبيـة
للـوراثـة الـبشـريـة ،إن أثـر تغـذيـة
الطفـل ينتقل إىل أجـياله الـالحقة،
فـاجلــد من نــاحيـة األب هـو الـذي
يؤثـر على صحـة األحفاد أكـثر من
اجلد مـن ناحيـة األم ،وبالتـالي فإن
أحفــاد األجــداد الــذين عــاشــوا يف
فرتات جمـاعـة وفقـر أقل عـرضـة
خلطـر اإلصـابـة بـأمـراض الـقلب

ميكـننــا أن نتحـكم يف معــدالت انبعـاث
دخان السجائر يف الوقت الذي يوجد فيه
العديد مـن مصادر التلـوث األخرى اليت
ال منلك التحكم فيها”.
وأضـافت“ :تـؤكـد نتـائج البـحث األخري
ضـرورة حظـر التـدخني يف كل األمـاكن
العامة املغلقـة وأماكن العمل .ويعين كل
يـوم تأخري إصـابة املـزيد مـن األشخاص

باألمراض نتيجـة التدخني السليب .لقد
حــان وقت إختـاذ إجـراء حــازم ”.ومن
جــانبه ،قــال متحـدث بـاسـم مجعيـة
مـصنعي التبـغ“ :ال يوفر مـرأب يف جبال
مشالـي إيطاليـا األجواء املعملـية الالزمة
لتجربـة كهذه .جيب أن تعتمد السياسات
العامـة املتعلقة بـالتدخني علـى مصادر
علمية سليمة”.

اخر فنون احلمية
رقصـة السـالسـا تنقـص الــوزن
تعتـرب رقصـة السـالسـا من أفـضل أشكـال
التمرينات الـرياضية املفيدة .فقد أظهرت
دراسـات أنها تـساعـد على ختفـيف الوزن،
وزيــادة الكـتلــة العـضـليــة ،ورفع درجـة
الـتحمل البـدني ،ومـدى احلركـة ،وليـاقة
اجلسم .وأوضح باحثـون أن رقص السالسا
حترق حنو  10سعـرات حرارية يف الدقيقة
الــواحــدة ،أي مــا يعــادل  600سعــرة يف
الساعة ،من دون أن تسبب تأثريات جانبية
سلـبيـة كتـلك النـاجتـة عن الـتمـرينـات
العنيفة والقاسية كالركض مثال.
وتعـتمـد هـذه الــرقصـة علـى أداء بـعض
متــرينـات اإلمحــاء يف البـدايـة ،وطـرق
صحـيحــة للـشـد واالسـتعـداد حلـركـات
الـرقـص ،وميكـن القيـام بهـا يف املنـزل مع
شريك أو من دونه.
ويـرى اخلرباء أن ممـارسـة هـذه الـرقصـة
يعترب مبثابة بـرنامج لياقـة مفيد وفعال،
يـساعـد على التـمتع بالـرشاقـة ،وحتسني
مـظهــر اجلــسم وشـكله ،وزيــادة الـثقــة
بالنفس.

سر انتشار
البكرتيا آكلة
حلوم البشر
توصل باحثون إىل األسباب
املؤدية إىل االنتشار السريع
للبكترييا آكلة حلوم البشر يف جسم
اإلنسان.
وتسبب بكترييا من اجملموعة (أ)
من نوع Streptococus
Gasقرحة بسيطة يف احللق يف
األحوال العادية ،ولكنها يف بعض
األحيان تتمكن من االنتشار
السريع يف اجلسم وتؤدي إىل وفاة
حنو  %25من املصابني .وقال
باحثون من جامعة ميشيغان
األمريكية بقيادة الدكتور ديفد
غينسربغ يف دراستهم اليت
نشروها يف جملة
SCIENCEاألسبوع املاضي
إنه يف بعض حاالت اإلصابة
بالعدوى البكتريية فإن البكترييا
تطور آلية إلذابة اجللطات يف
اجلسم لكي تتمكن من االنتشار
بسرعة داخل أنسجته .وتؤكد
الدراسة أن البكترييا تقاوم ذلك
بإفراز إنزيم (إسرتبتو كاينيز)
املذيب للجلطات ،وميكن البكترييا
من االنتشار بهياج داخل اجلسم
مؤدية إىل مرض البكترييا آكلة
حلوم البشر .ومتكن الدكتور
غينسربغ ورفاقه من حتديد آلية
عمل اإلنزيم املذيب للجلطات
الدموية بدقة ،إذ توصلوا إىل أن
ذلك اإلنزيم الذي تفرزه البكترييا
يستحث حتوّل الربوتني املذيب
للجلطات وهو البالزمينوجني إىل
صورته النشطة .ويتحول
البالزمينوجني -املوجود
بصورته غري النشطة بصورة
طبيعة ودائمة يف الدم -إىل الصورة
النشطة ملنع تكون اجللطات يف
الدم ليحافظ على انسيابه بصورة
طبيعية .وتفسر الدراسة عدم
إصابة فئران التجارب بالبكترييا
آكلة حلوم البشر .فالفئران
حتتوي على نسخة من بروتني
بالزمينوجني خمتلفة عن
النسخة البشرية .وهلذا فعند حقن
الفئران ببكترييا GASحتت
اجللد ،ال يؤدي ذلك إىل أكثر من
إصابات موضعية حمدودة ،وحيث
مل يتمكن إنزيم إسرتبتو كاينيز
من تنشيط البالزمينوجني
املذيب للجلطات .وللتأكد من
ذلك ،قام الباحثون أوال حبقن
فئران حمورة وراثيا (حتتوي على
نسخة بشرية من بروتني
بالزمينوجني) ببكترييا GAS
حتت اجللد ،وكانت النتيجة أن
انتشرت العدوى بسرعة وماتت
معظم الفئران .ثم كرروا
التجربة ،ولكن حبقن الفئران
(ذات النسخة البشرية من
البالزمينوجني) ببكترييا GAS
منزوعة اإلسرتبتو كاينيز ،ومل
ينتج عن ذلك سوى إصابات
بكتريية موضعية حمدودة
للفئران ،ومل ميت أي منها.
ويشري ذلك حتديدا إىل دور
التفاعل بني إنزيم إسرتبتو
كاينيز وبروتني بالزمينوجني يف
اإلصابة مبرض البكترييا آكلة
حلوم البشر .ومل جيب الباحثون
عن سؤال :ملاذا حيدث انتشار
سريع ومميت للبكترييا يف بعض
األشخاص من دون غريهم؟
ويعتقد أن ذلك قد يرجع إىل
اختالف يف اجلينات اليت حتمل
شفرة إنتاج بروتني
البالزمينوجني من شخص آلخر.
وعلى الرغم من أن هذا يظل
افرتاضا ،فإنه رمبا يؤدي يف
املستقبل إىل إمكانية التنبؤ
باألشخاص األكثر عرضة ملرض
البكترييا آكلة حلوم البشر.

معلومــــات اضافيــــة عـــن نظـــــام التشغيــــل (وينــــــــدوز)
طرق تنصيب Win XP
هنـالك عـدة طــرق للتـنصـيب بــاستخـدام القـرص
املضغـوط لـ(وينـدوز  ) XPمع مـراعـاة انه جيب ان
يكون Bootableوان جتعلوا  CD Driveهو االول
يف االقـالع عند تشغيل اجلهـاز ،وميكن التحكم يف ذلك
من خالل الـتغيري يف الـ  Biosبعـد ذلك تضـع قرص
الــوينـدوز يف مـشغل  CD Driveوتعيـد تـشـغيل
اجلهاز وسيعمل برنامج التنصيب تلقائيا.
اذا فـشلت الطريقـة االوىل الي سبب بامكـانك تشغيل

اجلهـاز بـاستخـدام اي قـرص تـشغيل  Dosمع دعم
للقرص املـضغوط وشغل الربنامج  Winnt.exeالذي
جتـــده داخل اجمللـــد  i386يف القـــرص املــضغـــوط
للـويندوز اذا كـانت لديـك على اجلهـاز نسخـة اخرى
لــــــويــنــــــدوزW9X XPاو  NT4او Win2000
فلـتـنـصـيـب Win XPقـم بـتـــشغـيل الـربنـــامج
 Setup.exeوالـذي جتده يف القرص املضغوط لـWin
 XPاو بتـشغـيل امللف  Winnt32.exeوالـذي جتـده
داخل اجمللـد  i386ويف هـذه احلـالـة سيكـون لـديك

خيــاران امــا ان تقــوم بـتنـصـيب Win XPفــوق
الويندوز القديم ،او تنصيب Win XPبشكل مستقل
ويف هذه احلـالة وبعد انهاء التنصيب ستظهر لك عند
تـشغيل اجلهـاز قـائمـة فيهـا خيـاران Win XP :او
الـوينـدوز القـديم ختتـار منهـا النظـام الذي تـريد
تـشغيله ،وهنـاك مالحظـة وهي انه يفـضل ان تقوم
بـتنـصـيب  Win XPعلـى قــسم اخـر غـري القــسم
املـنصب عليه الـويندوز القـديم منعـا للتداخل ،واذا
كنـت مضطرا لذلك بان ال يـكون لديك اال قسم واحد
ومل تـتمـكن مـن تقــسيـمه بــاسـتخــدام بــرنــامج

 Partition Magicعندها قـد جتد بعض املشاكل يف
تـشـغيل  Outlook expressيف الــوينـدوز القــديم
وحلل هـذه املشاكل سـيكون عليك نـسخ بعض امللفات
مـــن اجملـلــــــــد  Winnt\system32اىل اجملـلــــــــد
 windows\systemولـلتعــرف علـى هــذه امللفـات
اذهب اىل
outlook express\help\about

وهناك ستجد قائمة بامساء امللفات اليت عليك نقلها.
اما الطريقة اليت كانت متاحة ايام  Win2000واليت
تتمثل بـاعداد 4اقراص مـرنة واجراء الـتنصيب عن

طــريقهــا فلـم تكـن متـاحـة يف Win XPمن قـبل
مـايكـروســوفت لكـن مت التـغلب علـى هـذه املـشكلـة
واعداد  6اقراص مرنة الجراء التنصيب منها.
بعد حتميل مجيع امللفات فك الضغط عنها باستخدام
برنـامج  winaceثم اسـتخدم بـرنامج winimage
لـنسخ كل مـلف ناتـج اىل القرص املـرن ،بعد االنـتهاء
سـتكون االقـراص جاهـزة وممكن االقالع منهـا لبدء
تنصيب Win XP
وال تـنســى ان تضع القـرص املضغـوط لـ Win XPيف
حمرك االقراص املضغوطة.

