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أعلنت شركة هوندا للسيارات أنها
ستطرح ضمن طرزها اجلديدة

لعام 2005 سيارات ميكن قيادتها
باألوامر الصوتية، كما أنها تساعد

قائدها على الوصول للمكان
الذي يقصده من خالل توجيهه

عبر التحدث إليه.
جاء ذلك يوم اخلميس املاضي يف

إطار فعاليات مؤمتر "أوتو تك"
املنعقد يف مدينة ديترويت، مركز

صناعة السيارات بالواليات
املتحدة. ويأتي ذلك التطوير

اجلديد كثمرة تعاون طويل بني
.IBMشركتي هوندا و

استخدمت هوندا تقنية التعرف
على الصوت الفائقة التي طورتها

IBM، واملعروفة باسم "فيا
فويس" ViaVoice، وهي متكن

السيارة من التعرف على نحو 700
أمر صوتي يستعملها قائد

السيارة، وكذلك التعرف على
حوالي 1.2 مليون شارع ومدينة

عبر الواليات املتحدة.
وبالتنسيق بني تقنية التعرف
على الصوت وتقنية "املالحة"

املتصلة باألقمار االصطناعية
واملدمجة يف خطوط معينة من

سيارات هوندا، يستطيع القائد أن
يذكر فقط اسم الشارع أو املدينة

التي يقصدها، ليقوم نظام
الصوت يف السيارة بإرشاد القائد،

خطوة بخطوة، إلى االجتاهات
التي يجب أن يسلكها حتى يصل

إلى مقصده. كما يدله على أماكن
االزدحام املروري ليتجنبها.

وستدمج هذه التقنية كتجهيز
أساسي يف طراز 2005 من سيارة
"أكيورا آر إل" و"أكيورا" هو خط

السيارات الفاخرة من هوندا،
وكتجهيز اختياري يف طراز 2005
من سيارة "هوندا أوديسي"، وكلتا
السيارتني ستطرحان يف األسواق

ابتداء من أيلول و تشرين األول
من هذا العام يف الواليات املتحدة

وكندا. بذلك، تعتبر هوندا أول
مصنعي السيارات الذين

يستخدمون هذه التقنيات، التي
تتيح لقائد السيارة أن يوجه كل

تركيزه للقيادة فحسب، وأن
يتحدث إلى سيارته لتنفذ أمورا

أخرى مثل التحكم يف تكييف
السيارة أو املذياع أو االتصال عبر

هاتفه اجلوال )إذا كان يحوي
تقنية "بلو تووث"( أو حتى التوجه

إلى أقرب مطعم مثال، حيث مت
تخزين أكبر دليل مطاعم

بالواليات املتحدة على نظام
املالحة بالسيارتني املذكورتني.

وروعيت يف نظام الصوت الفروق
يف اللهجات بني متحدثي اللغة

اإلجنليزية. إذ يستطيع ذلك
النظام التعرف على األوامر

الصوتية من القائد سواء كان من
شمال الواليات املتحدة أو من

جنوبها أو من سكان املقاطعات
الفرنسية يف كندا، حيث تختلف

لهجة كل منهم. 
كما روعي أال تتأثر كفاءة نظام

الصوت بضوضاء صوت احملرّك أو
جهاز التكييف.

وسيتمكن مالك السيارات من
حتديث البرمجيات احلاسوبية

لنظام املالحة والتعرف على
الصوت من خالل حتميل

التحديثات من على اإلنترنت
)اجلديد يف الطرق وخطوط

السير وغيرها(.
ولكن لن يقوم أصحاب السيارات
أنفسهم بذلك، وإمنا سيذهبون

إلى وكاالت السيارات، وسيتم
حتميل التحديثات السلكيا عبر
Wi- اإلنترنت باستخدام تقنية
  Fi وينتظر أن حتصل شركات

سيارات أخرى على هذه التقنيات،
ألن االتفاق بني هوندا و IBM ال

يجعل تلك التقنيات حكرا على
هوندا فحسب.
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توصل باحثون أميركيون
إلى حقائق جديدة حول
الطريقة التي يراوغ بها
الفيروس املسبب ملرض
نقص املناعة املكتسبة

)اإليدز( عالجات املرض. 
كما اكتشفوا صالت بني
ذلك الفيروس وجينات

)مورّثات( لم تعرف من قبل
عالقتها مبرض اإليدز. 

ويؤمل أن تؤدي هذه
االكتشافات إلى فتح أفق

جديد لتطوير عالجات
أكثر فاعلية للمرض.

يكمن قصور األدوية املتاحة
حاليا لعالج اإليدز وتسمى

مضادات الريتروفيروسات
يف أنها حتاول فقط منع

فيروس اإليدز  HIV من
االنقسام والتكاثر. ولكن

هذه األدوية ال تفلح يف
القضاء على الفيروس ومن
ثمّ املرض من اجلسم كلية

ألن الفيروس يكمن، إضافة
إلى صورته النشطة، يف

مخازن أو "مستودعات" من
اخلاليا يف صورة غير

نشطة وغير انقسامية، فال
تستطيع األدوية التعرف

على هذه الفيروسات، ومن
ثم ال تهاجمها. ويعرف

ذلك بـ "العدوى الكامنة".
جنح فريق بحث من املعهد

الوطني األميركي للسرطان
بقيادة الدكتور ستيفن

زايشنر، يف حتديد بعض
اجلينات التي تستطيع أن

تستثير الفيروسات،
وحتولها من حالة الكمون

إلى النشاط واالنقسام،
ومن ثم تتمكن األدوية

احلالية من إزالتها بصورة
أكثر فاعلية.

وأعلن الباحثون أنهم
استخدموا بنجاح مركبا
يسمى "ريسفيراتول" يف

تنشيط جني Egr 1، الذي
يستحث فيروس اإليدز على

االنقسام. 
ويعكف فريق البحث اآلن

على اختبار عدد من
العوامل األخرى القادرة

على تنشيط اجلينات التي
تقوم بدورها بتحويل

الفيروسات من الكمون إلى
النشاط.

ويذكر أنه عندما قام
الدكتور زايشنر وفريقه

باختبار اخلاليا ذات
العدوى الكامنة وجدوا أنها

تشبه يف الشكل اخلاليا
الطبيعية، ولكن جينات
هذه اخلاليا كانت غير

طبيعية، حيث كانت تؤدي
دورها بالصورة التي حتافظ

على الظروف املواتية
لكمون الفيروسات.

واجلديد كذلك يف هذه
الدراسة هو اكتشاف أن
جينات اخلاليا املريضة
باإليدز تكون بها نفس

املورثات التي مت الربط
بينها وبني مرض السرطان،

مما يعني أن ثمة أطوارا
مشتركة مير بها كل من
مرض اإليدز والسرطان

خالل تطورهما. 
وهذا يعني إمكانية إتاحة

األبحاث التي أجريت على
هذه اجلينات يف سياق

أبحاث السرطان لالستفادة
منها لدى الباحثني

املشغولني مبرض اإليدز.

واوضح باحـثون يف كليـة الطب بجـامعة
ســــاوث كــــارواليـنــــا ان مـــسـتـخلــصــــا مـن
الــشجــرة رمبـــا يكــافح االصــابــة بـبعـض

االورام. 
وكــان االمـــريكـيــون يــسـتخــدمــون شــاي
شـــابـــارال علـــى نـطـــاق واسع مـن نهـــايـــة
اخلـمــسـيـنـــات وحـتـــى الــسـبعـيـنـــات مـن
القـــرن املـــاضـي كـعالج شعـبــي ملكــــافحـــة
الـــســـــرطـــــان. لـكـن رابــطـــــة الـــســـــرطـــــان
االمـريكية قـالت انه ال يوجـد دليل على
فعــالـيــة ذلـك يف عالج الــســرطــان او اي
مــــــــــرض اخــــــــــر، كــــمــــــــــا حــــــــــذرت االدارة
االمــــريكـيــــة للـعقـــاقـيـــر واالغـــذيـــة مـن
اســـتخــــــدامـه بعــــــد ان اظهــــــر بحـــث انه
ميكن ان يصيب الكبد والكلى باضرار. 

لكن النتائج االولية للدراسة التي جرت
مـؤخـرا تـظهـر ان مــستخـلصــا من اوراق
العــشب الـصحــراوي ليــس امنـا وحــسب
ولـكــن له اثـــــر ايجــــابـي ايــضــــا. واجــــرى
البــاحثـون جتـارب علـى مـسـتخلـص من

العشب اطلق عليه "ام 4 ان". 
وحقن البـاحثون املـستخلص يف ثمـانية
مـرضــى بحـاالت مـتقـدمــة من سـرطـان
الــرأس والـعنـق لم يـسـتجـيبـــوا من قـبل

مـن املعــروف أن ضعـف البـصـــر من أبــرز
املــضـــــاعفــــات احلـتـمـيـــــة للـــشــيخــــوخــــة
والتقـدم يف السن ولكن أصبـح باإلمكان
ـــــدة ـــــة اجلـــــدي ـــــة الـالسلـكــي مع الـــتقــنــي
والبسيطـة حل هذه املشكلة واالستمتاع

بنظر قوي معافى يف سن الثمانني.
ــــــة الــــطــب ــــــاحــثــــــون يف كـلــي وأوضـح الــب
بجامعـة تولني يف نيـوأورليانـز أن تقنية
رأب أو ترميـم القرنية الـتوصيلي تالقي
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عــــــــــالج قـــديـــــم يكـــافــــح الـســـــرطــــــــــان
ويعتـزم الباحـثون االن اجراء دراسـة اكبر
تهدف الـى اظهار مـا اذا كان املـستخلص

فعال بشكل حقيقي. 
وقــــــال هــنــــــري سـكــــــوكــــــروفــت مــــســــــؤول
املـعلــــومــــات الـعلـمـيــــة يف مــــركــــز ابحــــاث
الـســرطـــان البــريـطـــاني "مـشــروب عــشب
شـــــابـــــارال لــيــــس له سـجل طــيــب كـعالج
ملكـــافحــة الــســرطـــان لكـن هــذه الـنـتـــائج
مـثـيــــرة وتــــوضح ان املـكــــونــــات الـفعــــالــــة

للنبات يتعني دراستها بشكل اكبر." 
واضـاف "الـنبـاتــات مصــدر مفيـد للغـايـة
يف انتاج عقاقير مضادة للسرطان... من
املهم جدا اخـتبار مـستخلصـات النبـاتات
بدقة قبل ان يستخدمها الناس من اجل
الــتـــــأكـــــد مــن عـــــدم وجـــــود اثـــــار ضـــــارة ،
ولـذلك ستكـون التجـارب السـريريـة على

مستخلص ام 4 ان مهمة جدا " 
وتعــــــالج الــــســـــرطـــــانـــــات الــتــي تـــصــيــب
مـنطقتـي الرأس والعـنق عادة عـن طريق
اجلــــــــراحــــــــة واالشـعــــــــاع رغـــم ان بـعـــــض
العقـاقير حققت بعض النـتائج الواعدة.
لكـن الن الـنـــاس ال تـــدرك احـيـــانـــا انهـــا
مـصـــابـــة بـــالــســـرطـــان اال بعـــد انـتــشـــاره

يصبح من الصعب جدا عالج املرض.

اصـــابـــة الكـبـــد بـــاضـــرار خـطـيـــرة كـــانـت
تـرتـبط مـن قبل بـاستخـدام مـستـخلص
من العـشب. لكن الـدراسة اظهـرت ايضا
بعـض االدلـــة علـــى ان املــســتخلـص ادى
ايــــضـــــــا الـــــــى انـكــمـــــــاش بـعــــض االورام.

لوسائل العالج اخرى. 
وتهدف التجـربة يف االساس الى اختبار
مـــا اذا كـــان املــســتخلـص امـنـــا. وجـــاءت
الـنـتـــــائج مـــشـجعـــــة وبـــــدا ان املـــــرضـــــى
يــسـتجـيـبـــون له ولـم تــظهـــر ادلـــة علـــى

اظهر عالج للسرطان كان
يستخدمه الهنود احلمر
فعالية يف مكافحة
املرض برغم تشكك
املؤسسات الطبية فيه.
وكان االمريكيون
القدامى يستخدمون
مادة يستخرجونها من
عشب صحراوي يدعى
"شابارال" يف عالج
السرطان ونزالت البرد
واجلروح وااللتهابات
الشعبية واالمراض
اجللدية. لكن اخلبراء
كانوا يشككون يف فعالية
هذا املستخلص وحذروا
من انه قد يكون خطرا.

بارقة امل للمسنني باالستغناء عن نظارات القراءة
وأشـار البـاحثـون إلى أن هـذا اإلجراء ال
يـعنـي االستـغنــاء متــامــا عـن النـظــارات
ولكـنه يــســاعــد يف حتــسـني الـبـصــر إلــى
حد كبير منبهني إلـى أنه أكثر أمانا من
جــراحـــة اللـيــزك اخملـصـصــة لـتـصحـيح
البصـر ألنه ال يعتـمد علـى ضوء اللـيزر
بل يـــشــبه ربــط حــــزام حـــــول القــــرنـيــــة
ليـصبح اجلـزء املـركـزي منهـا أكثـر حـدة
وفعالية يف زيادة قوة التركيز البصرية.

رواجا كبيرا يف الـواليات املتحدة مؤخرا
ـــــــصــــــــــــــر ـــــب ـــــــضــعــف ال كــعــالج فــعــــــــــــــال ل
ــــــى الـــــشــيـخــــــوخــي، حــيــث تـعــتــمــــــد عـل
اسـتخــدام طــاقــة الـتـــرددات الالسـلكـيــة
املـنـبعـثـــة مـن مجــس صغـيـــر يــسـتخـــدم
للـضغـط داخل اجلـدار اخلــارجي لـلعني
ويف أقل مـن سبع دقـائـق، تتخــذ العيـون
شكال جـديـدا ممـا يحـسّن قــوة التــركيـز

والقدرة البصرية. 
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مـــــا جيــــب أن يعـــرفـــه االبــــــاء عــــن ألعــــــاب الكـمبيــوتــــر 
مـــــن املـعـــــــــــــدل الـــــــصـحـــــي
ـــــــــــــة الســـــتــخـــــــــــــدام وســـــيــل
إعـالمـــيــــــــة". وحـــتــــــــى االن
يـنـتـقل االطفـــال يف كـثـيـــر
من احلــاالت ببـسـاطــة من
ــــــــــــى ــــــــــــر إل ــــــــــــوت الـــكـــــمـــــبـــــي

التليفزيون. 
ويشرح هوشني "الكمبيوتر
لـم يـحل مـحل اســتخـــــدام
الــتـلــيـفـــــــزيـــــــون". وأفــــضـل
سبـيل بــالنــسبــة لالبـاء أن
يحــسبــوا اسـتهـالك جمـيع
وســــــــــــائـل االعـالم مـعــــــــــــا:
االنـتــــرنـت والــتلــيفــــزيــــون
وااللـعاب الكمـبيوتـرية وأن
يحــــــددوا لـالطفــــــال "إمــــــا
اسـتخــدام الـتلـيفــزيــون أو
الـكمـبيـوتــر وليـس االثنـان

معا".
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التجارية "مـستوطنون من
كــــــــاتــــــــان" حـــيـــث يـحـــتــــــــاج
الالعبـون إلـى فهم أنـظمـة
مـعقــــدة مــن أجل الــنجــــاح

يف اللعبة. 
وهنــاك شيء صـحيح آخـر
بــالنـسبـة إلــى تنـويعــة من
املــــواد الـتـعلـيـمـيــــة والـتـي
ميـكن أن تقـدم علـى االقل
شيئا ال يسـتطيع املعلمون
تقدميه: وهو الـصبر الذي
ال نهـايــة له علـى مــستـوى

قدرة املستخدم نفسه. 
ولـكـن مــثل هــــذه الــــدورات
الــتـعلــيــمــيـــــة الــتـــــربـــــويـــــة
اجلـديـرة بـاالهـتمــام يجب

أال تكون بال حدود. 
وقـال هــوشني إن "سـاعـتني
يف الـيــــوم هــــو وقــت أعلــــى

هـــــــــذه الـعـالمـــــــــة لـــيـــــــســـت
ضمانا كافيا". 

ويقـــول هـــوشـني إن االبـــاء
لـكـي يـــسـتــطــيعــــوا احلـكـم
علـــى االلعـــاب الـتــي يلعـب
بها أطفـالهم حـكما دقـيقا
يجـب علـيهـم اجللــوس مع
أطفـالهم ويجربوا االلعاب
بأنفسهم. وتابع "إذا لعبت
بــنفـــسـك سـيـكــــون لــــديـك
وجهــة نـظـــر مخـتلفــة عـن

اللعبة". 
وأشار إلـى أن عدد االلعاب
ـــــــــــاء الـــــتـــــي ســـــتـجـعـل االب
يتـرددون محـدودة علـى أي

االحوال. 
ويقول إن "هنـاك كثير من
االلعــاب الـتي يــوصــى بهــا
بقــــوة مـثـل ألعــــاب الـــسـلع

ـ

وقال هـوشني إن اللعبة إذا
كـانت حتوي قـتل أشخاص
بـــــــشــكـل واقـعـــي ومـــــــــؤثـــــــــر
يــنــبـغــي أن تـــــــوضـع عـلـــــــى

قائمة حتذير االباء. 
وأضـــاف إن القـتل إذا كـــان
يف إطـار لعبـة مـركبـة وذات
اسـتـــراتـيجـيـــة ثـــريـــة فـــإن
االطفـال ميكنـهم التفـريق

بني اللعب والواقع. 
ويجـب أن يــتعــــرف االبــــاء
علـى أنـظمــة تقيـيم ألعـاب
الكـمبيـوتـر يف بلـدهم. ويف
بعـض الدول متيـز االلعاب
الـتــي بهــــا عالمـــة حـمـــراء
تـــــــشـــيـــــــــر إلـــــــــى خـــــطـــــــــورة
محـتــــواهــــا بــطــــابـع ملــــون
علــى عـبـــوتهــا اخلــارجـيــة.
وقـــال هـــوشـني "حـتـــى االن

 عندما ميارس االطفال ألعاب الكمبيوتر حتفل كل ثانية بطرقة تعني قرارا باملوت أو احلياة.
ويرى اخلبراء أن االباء يجب أن يفكروا مليا عندما يقيمون االلعاب من أجل أطفالهم.  ويرى ديرك
هوشني من شبكة مساعدة االطفال، وهي منظمة أملانية معنية مبساعدة االطفال واالباء، إن

"السؤال االساسي هو: ما موضوع اللعبة؟" وكان هوشني يتحدث مع الصحفيني قبل مؤمتر
ألعاب الكمبيوتر يف اليبزج. 

جدل حول عالقة املرشوبات الغازية بمرض السكري
الفـيــروســات أو  الـتعــرض لـبعـض العـــوامل الـبـيـئـيــة

األخرى يرفع نسبة اإلصابة بالسكري.
وتـظهـــر األبحــاث أن نــسـبــة اإلصــابــة لـــدى األطفــال
الـذين أرضـعوا مـن حليب األم أقل مـقارنـة باألطـفال

الذين أرضعوا من حليب البقر. 
وأعــــراض الـــسـكــــري هـي االسـتــيقــــاظ أثـنــــاء الـنــــوم
  لـلتبـول والعطـش الشـديـد وكثـرة شـرب املـاء ونقص
الـــوزن والتـشــويــش يف النـظــر ونقــص وتخلف   الـنمــو
عنــد األطفــال وزيــادة قــابـليــة اإلصــابــة بــااللـتهــابــات

امليكروبية والشعور بالتعب واإلرهاق والدوخة.  

يف   الـدول العربية إلـى اكثر من 30 يف املـائة. ويتوقع
أن ترتفع إلى 300  مليون عام 2025 .  

ومـن أسبــاب املــرض، الـسـمنــة   الــزائــدة بـحيـث يعجــز
البـنكريـاس عن إنتـاج الكميـة الكافـية من األنـسولني

ملعاجلة   السكر الزائد يف الدم .  
  يـــضــــــاف إلــــــى ذلـك أســبــــــاب وراثــيــــــة، مــثـل بعـــض
املــتالزمــــات الــــوراثـيــــة واضــطــــرابــــات يف مـــســتقــبالت
األنـــســــولـني إلــــى جــــانـب أمــــراض عــضــــويــــة تــصـيـب

البنكرياس مثل التهابات أو تليفات وأورام .  
  وتبـني أبحــاث حـــديثــة أن اإلصــابــة بـبعـض أمــراض

وبالـتالـي فإن أي زيـادة يف السـعرات احلـرارية، نـاجتة
عن املـشروبات الغـازية، ميكن أن يكـون له أثر يف زيادة

احتماالت اإلصابة باملرض.
أمــــا إحــــدى الـــشــــركــــات الــــشهـيـــــرة يف مجــــال إنـتــــاج
املـشـروبــات الغـازيــة فتــرى إن نتــائج الـدراســة ليــست
علمـية، مـطالـبة بـأن يكـون التـركيـز على ربـط املرض

بالعادات السيئة وزيادة الوزن.
وتقـدر منـظمــة الصحـة العـامليـة عــدد املصـابني بـداء
الـسكـري بـ135 مليـون حـالـة  تتـراوح نـسبـة اإلصـابـات
يف العـالم الغـربـي بني ستـة و 10 يف املـائـة فيمـا تصل

أكدت دراسة حـديثة أن السيدات الـالتي يتناولن أكثر
من مشـروب غازي واحـد يوميـا أكثر عـرضة لإلصـابة
مبــرض الــسكـــري من الــسيــدات الـالتي يـتنــاولـن أقل

من مشروب واحد شهريا.
ووفقــا لـتقــريــر وكــالــة أســوشـيـتــد بــرس، فـــإن بعـض
االنـتقادات الـتي وجهت لنـتائج الـدراسة كـانت بـسبب
وجـــود عالقــة ممـــاثلــة بـني بعـض العـــادات الغــذائـيــة

ومرض السكري أيضا.
ومن جـانـبهم يقـول املشـرفـون علـى الـدراسـة إن زيـادة
الـــوزن له عالقــة قــويــة بــأحــد أنــوع مــرض الــسكــري،

فــشل فــريق الـبحـث املــســؤول عـن
عمليـات استكشاف املريخ بواسطة
املــــركــبــتــني الــتــــوأمــني ســبــيــــريــت
وأوبــورتـيــونـيـتــي يف العـثـــور علــى
قــيعـــان الــبحـيـــرات الـتــي يعــتقـــد
انـتــشـــارهـــا فـــوق املــــريخ. وكـــانـت
املركبتـان عثرتـا على كميـة صغيرة
من امليـاه يف عينـات الصخـور. فقد
أراد فـــريق الـبـــاحـثـني مـن وكـــالـــة
ـــــاســـــا( الفــضـــــاء األمــيـــــركــيـــــة )ن
اسـتكـشـاف مـوقعـني معيـنني علـى
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ناسا ختفق يف العثور عىل املاء فوق املريخ
الغاية املنشودة.

ومـن املعوقات التي تـواجه الباحثني
أن غبـار املــريخ مـنتـشــر يف كل مكـان
علـــى ســطح الـكـــوكـب، وهـــو كـثــيف
بحـيـث يغـلف كل شـيء مبــا يف ذلك
األجهــزة الـتـي حتـملهــا املــركـبـتــان.
وبلغـت كـثــافــة الغـبــار حــدا حجـب
ألــواح خاليــا الـطــاقــة الــشـمــسـيــة
املستخدمـة يف تشغيل بعض اآلالت
علـى منت املـركبـتني منـذ هبـوطهمـا

يف كانون األول املاضي.
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الصخـور غيـر البـركـانيـة. ويـرجح
الباحثـون وجود مسطحـات مائية
ـــى املــــريخ رمبـــا تـكـــون كـبـيــــرة عل
مدفـونة عـميقا حتـت السطح. أي
أعـمق من أن تصل إليها املركبتان.
ويـنـصـب اهـتـمــام وكــالــة الفـضــاء
األميــركيــة )نــاســا( علــى تعـلم مــا
ـــى املـــريخ ميـكـن بــشـــأن املـيـــاه عل
وترفع شعار "اتبع املـاء" باعتبار أن
وجـــود مــســطحـــات مـيـــاه كـبـيـــرة
هـنــــاك يعـنـي وجـــود حـيـــاة وهـــو
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سـطح املــريخ أحــدهمــا مـنخفـض
"غــوسيف" كــان يعتقـد احتــوائهمـا
علـى مـسطحـات مـائيـة كبيـرة لكي
جتــوبهــا املــركـبــة سـبـيــريـت، ولكـن
املـركبـة لـم تعثـر علـى مـا يـدل علـى
وجــــود بحـيـــرة أو مــســطح مـــائـي
كـبـيـــر. وظهــرت أدلـــة علــى وجــود
تدفقات حمم بركانية تشير إلى أن
معــظــم صخـــور املــــريخ هـي نـتـــاج
انــدالعــات بــركــانـيــة، وقــد وجــدت
ــــورتــيــــونــيــتــي بعــض مــــركــبــــة أوب
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مراجعة مصادر النظام
بــــــرغــم أن Windows يــــســتـــطـــيع إنــــشــــــاء الــــــذاكــــــرة
الــتخــيلـيــــة  Virtualبــنفـــسه بــــاســتخــــدام املـــســــاحــــة
اخلـاليـة علـى القـرص الصلب، فـإنه يـضع مجمـوعات
مــن الــــــذاكـــــــرة بجــــــانـــب بعــــضهــــــا يف شـكـل بلــــــوكــــــات
تـسـمـي Resources تـسـتخــدم لـبعـض األعـمــال مـثل
Windowsإظهار البيـانات واملربـعات احلواريـة. ويقوم

بحجز الذاكرة لثالثة مصادر هي: 
النظام: لتتمكن من متابعة البرامج أثناء تنفيذها . 

العميل: الستخدام املربعات احلوارية. 
  GDI: الستخدام الرسوم . 

إذا رأيــت أن مـــصـــــادر الــنـــظــــــام يف أي مجــمـــــوعـــــة مــن
اجملـمـــوعـــات الــثالث تعـمل بـبــطء يف جهـــازك فــــاغلق
جــمـــيع الــبـــــــرامج واخــــــرج مــن Windows، الن هــــــذا
اإلجــراء من شــأنه يفــرغ الــذاكــرة مـن كل مــا فـيهــا من
بـــرامج وبـيــانــات، وبــالـتــالــى يـبــدأ Windows العـمل

باستخدام ذاكرة خالية. 
لـكي تتأكـد هل هذا اإلجـراء أدي الى حتـسني العمل أم
ال، أعــد تــشغـيل System Resource مــرة ثـــانيــة بعــد
إعــادة تــشغـيل Windowsلـتــرى كـمـيــة املـصــادر الـتـي

.Windows يستخدمها

Accessories ثم Programs ثم Start فتح القـائمـة
Resource Meter ثم انقر System Tools  ثم

Resource Meterيــــظهــــــر مـــــــربع حـــــــواري بعــنــــــوان
Resource Meterمـــشـتـمـال علــــى مــصــــادر الـنــظــــام

Ok  ويوضح أيضا أنه يقوم بضبطها، ثم انقر زر
task يف شــريـط املهــام Resource Meter يـظهــر رمــز
Resource انقـــره بـــزر املـــاوس األميـن ثـم اخـتـــر bar 
ــــــــــــــواع مــــــن ــــــــــــــذي يــعــــــــــــــرض ثــالثــــــــــــــة أن   Meter ال
UserوAvailable System وهي Resource املصـادر

G.D.I. و

ـ ـ ـ ـ

ورغـم أن جهـازك قـد يـحتــوي علـى حـجم إضـافــى من
الـذاكــرة املتـاحــة إال أن امتالء واحــد من هـذه املـصـادر
الثالثـة يـسبـب له مشـاكل كتلـك التي حتـدث يف حـالـة

عدم وجود ذاكرة إضافية. 
      System Resourceوملــشـــاهـــدة مــصـــادر الـنــظـــام
 Resourceإذا لــم يكـنResource Meter   اســتخـــدم
 Meterمــــوجــــودا علــــى جهــــازك أو لـم يــظهــــر ضـمـن
قــــائـمــــة System Toolsيجـب تـثـبـيـتـه علـــــى اجلهــــاز
باستخدام لوحة التحكم   Control Panal من الرمز
 Add/Remove ثــــم  Windows Setup بـعــــــــــد ذلــك
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