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"الحوسبة لم تعد مقتصرة عمى جهاز الحاسوب، إنها في الرئيس التنفيذي النتل: 

 كل مكان"
 : مقتطفات

 اإللكترونياتية" بإحداث تحول في انتل وقطاع صخوم الحوسبة "الششرح اوتيمميني كيف تق -
 بشكل عام

 في حواسيب انتل الشخصية وقطاعات رائدةعرض اتويمميني تكنولوحيا إبداعية وتصاميم  -
 النمو األخرى في الشركة 

من  52قدم اوتيمميني عدة منتجات لمنصات الكمبيوتر الشخصي بما في ذلك أكثر من  -
 Intel® Wireless عرض انتل الالسمكي"" و تقنية  ™Intel® Coreمعالجات 

Display 

جياز تسجيل برامج  و  *LG Electronics من كشف اوتيمميني النقاب عن الياتف الذكي -
طاقة إلدارة الومفاىيم تقنية مدمجة  *Orange من media set-top box إعالمية

  المنزلية والتسوق التفاعمي داخل المتاجر 

 netbookتطبيقات برمجيات ألجيزة النت بوك  اوتيمميني عن نسخة بيتا من مخزنكشف  -
و ايو اس يو  *OEMs Acerر وقال أن شركات أو اي ام ايس Intel AppUp تحت اسم

  مع انتل لتطوير تطبيقات إبداعية لمعمالء. تتعاون وسامسونغ *Dellوديل  *ASUSاس 

 
المعرض خالل  - 0202يناير  12المعرض الدولي إللكترونيات المستهمك، الس فيغاس، 

 شرح بول اوتيمميني الرئيس الدولي إللكترونيات المستيمك فى الس فيغاس اإلسبوع الماضى 
ل كيف أن "الحوسبة الشخصية" تتوسع اآلن وتتعدى نطاق أجيزة التنفيذي لشركة انت والرئيس

الحاسوب الشخصية لتشمل تقريبًا كل أنواع األجيزة اإللكترونية، وىو األمر الذي يؤدي إلى 
تحوالت في شركة انتل وقطاع اإللكترونيات بشكل عام. وكشف اوتيمميني عن تقنيات إبداعية 
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ل الشخصية وقطاعات النمو األخرى في الشركة ومن متنوعة وتصاميم رائدة في حواسيب انت
 وأجيزة الكترونيات المستيمك والتقنية المدمجة "المتصمة". بينيا اليواتف الذكية وأجيزة النت بوك 

 
وفي كممة رئيسية لو  في المعرض الدولي إللكترونيات المستيمك قال اوتيمميني: "لم تعد الحوسبة 

ميات "لقد سمح التقدم في عم :ا في كل مكان". وأضافمقتصرة عمى جياز الحاسوب. إني
ة والمحتوى المتعمق وأداء رقائق الكمبيوتر بنقل الحوسبة وواجيات المستخدم الحدسي توصيلال

ميات من حولنا إلى معوسبة إلى جميع أنواع األجيزة والإلى عوالم أخرى. ويؤدي انتقال الح
 تحسين انتاجيتنا الشخصية وزيادة متعتنا". 

 
وأوضح أوتيمميني كيف أن انتل وقطاع اإللكترونيات يحققون اآلن الرؤية التي رسميا خالل 
خطابو في المعرض قبل عامين وقال أن الحوسبة تدخل اآلن كل جانب من جوانب حياة الناس 

أجيزة الكمبيوتر أو يتحدثون في ىواتفيم الذكية أو يشاىدون التمفزيون أن سواء كانوا يستخدمون 
أو يتسوقون في المتاجر، حيث تقدم المعمومات ووسائل الترفيو والخبرات التي  سياراتيمدون يقو 

يريدىا الناس في أي وقت وفي كل مكان وبأي شكل ممصمة بطرق سمسة تمبي حاجات كل فرد 
 تواصمو االجتماعي. واىتماماتو و 

 
 Viral appletsتشار سريعة االنمفيدة تطبيقات صغيرة ؤدي إدخال يوبّين اوتيمميني كيف س

حول الحوسبة  ةيإلى احياء ىذه الرؤ  ™Intel® Atomلألجيزة التي تستخدم معالجات 
"الشخصية" أكثر وأكثر مما يخمق نماذج استخدام جديدة وقناة توزيع فريدة وقوية لمطوري 

في سبتمبر ليذه  Intel® Atom™ Developer Programالبرمجيات. وقد ابتكرت انتل 
المناسبة.  وكشف اوتيمميني عن نسخة بيتا من مخزن تطبيقات برمجيات ألجيزة النت بوك 

 Centerأطمقتيا اتنل اليوم باسم 
SM

Intel® AppUp تتوفر اآلن التطبيقات األولى والتي . و
أخرى لمتنزيل المجاني أو لمشراء عمى  والترفيو واأللعاب والصحة وميادين ن التعميمو تتناول شؤ 

 . www.intelappup.comالموقع 
 

ات وتقنيات كبيرة ن مع الوقت لتشمل تطبيقيا تنوي توسيع المخاز وقال اوتيمميني أن انتل وشركائ
واليواتف  باليدلكترونيات المستيمك المحمولة ا ب الشخصي وأجيزةلحاسو ا أخرى مثل أجيزة

الذكية واآلت المستيمك االلكترونية والتمفزيونات واألجيزة األخرى التي تستخدم المعالجيات 
 المستقبمية من عائالت انتل. 
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يدة لتوصيل أجيزة الحوسبة في المنزل كشف اوتيمميني أيضا عن منتج وكمثال عمى الطرق الجد
وباستخدام جياز  .Intel® Wireless Display "عرض انتل الالسمكي" جديد تحت اسم

ويستخدم  5202لعام  تماما الجديدة ™Intel® Core معالجات  كمبيوتر محمول يعمل عمى
رى من الكمبيوتر مباشر لمفيديو والصور ومحتويات أختقنية العرض ىذه يمكن لمشخص نقل بث 

وابتداء من  .WiFiمن خالل اتصال السمكي  HDTVالشخصي إلى التمفزيون عالي الوضوح 
يناير ستتوفر أجيزة كمبيوتر محمول من ديل وسوني وتوشيبا مع وصمة تحويل تمفزيون من  01

NETGEAR*  وتحتوي عمى عرض انتل الالسمكي في متاجرBest Buy*  في الواليات
 . Blue Label 2.0المتحدة وكندا وذلك ضمن برنامجيا 

 
سرعة خارج حدود جياز الكمبيوتر الشخصي. ويقول اوتيمميني: "الحوسبة في المنزل تنتشر ب

تماما مثمما تتطور اليواتف العادية إلى  حور المنزل لكنو سيكون أكثر ذكاء،سيظل التمفزيون م
الجديدة وأشكال التوصيل الجديدة الى تغيير الطرق  ىواتف ذكية. وستؤدي واجيات المستخدم

 التي نتفاعل فييا مع وسائل التسمية في المنزل". 
 
تطرق الرئيس التنفيذي النتل أيضا إلى واحد من المواضيع الرئيسية في معرض الكترونيات و 

قائال أن خمق محتوي ثالثي األبعاد يحتاج المستيمك وىي المحتوي التصويري الثالثي األبعاد 
إلى "طن من طاقة الحوسبة" وستمعب المعالجات الدقيقة دورًا مركزيًا في عممية التحول إلى 

ى الثالثي األبعاد. وقال اوتيمميني أن ىناك أجيزة كمبيوتر شخصي مختارة متوفرة حاليًا المحتو 
ود إلى غرف المعيشة في المنازل. الثي األبعاد من استوديوىات ىوليو تنقل عممية خمق المحتوى ث

وإلثبات ذلك عرض اوتيمميني كيف يمكن لشخص ما القيام بعمميات خمق وتحرير فيديو ثالثي 
 . Intel® Core™ i7د آليا باستخدم كمبيوتر شخصي يعمل عمى معالج األبعا

 
من  52عدة متنجات لمنصات كمبيوتر شخصي من بينيا أكثر من وقد أطمقت انتل صباح اليوم 

ووصالت تحويل السمكية مع رقائق  5202الجديدة تماما لعام  ™Intel® Coreمعالجات 
جات الجديدة وأجيزة مدمجة. وتقدم ىذه المعال لمكتبيةمتعمقة بيا ألجيزة الكمبيوتر المحمولة وا

أفضل تقنيات اإلعالم والصور من انتل بما فييا المقدرة عمى التكيف الذكي بما يعزز أداء 
 البث العالي الوضوح والفيديو ثالثي األبعاد. التطبيقات الصعبة مثل 

 
ير الطرق التي يستمتع يفي تغوشرح اوتيمميني أيضا كيف سيستمر التطور في تقنية المعالجات 

الناس من خالليا بمشاىدة األفالم والتمفزيون ثالثية األبعاد في منازليم. وإلثبات ذلك عرض 
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اوتيمميني طرقًا جديدة لمبحث بصريًا عن برامج تمفزيونية والدخول إلى الفيديو عن طريق اإلنترنت 
يعمل عمى  media set-top box وتطبيقات أخرى من خالل جياز تسجيل برامج إعالمية

واحد من منتجات انتل "كمبيوتر عمى رقيقة" ستطرحة شركة اورانج. وقد تم تصميم معالج 
Intel® Atom™ processor CE4100  جيزة ليناسب الجيل القادم من أالمتوفر حاليا

 يزة تشغيل الميديا والتمفزيونات المتصمة. تسجيل البرامج اإلعالمية وأج
 

ي ان "اليواتف الذكية تجسد بحق الحوسبة الشخصية. فالتواصل الالسمكي ضروري وقال اوتيممين
كما أن الجيل الثالث رائع، ولكنو ليس سريع بما يكفي. ونحتاج الى تقنيات الجيل الرابع مثل واي 

 لتنفيذ المزايا والقدرات التي تعد بيا مثل ىذه األجيزة الجديدة".  WiMAXماكس 
 

رضت مجموعة من التطبيقات المستقبمية التي تعتمد بكثافة عمى "قبل عامين ع :وأضاف
الكمبيوتر ليذه األجيزة المحمولة يدويا. وقد تمت عممية الحوسبة حقيقة عمى سطح جياز 

ن ىذه األجيزة المحمولة يدويا لم تكن تتمتع بقدرات المعالجة كمبيوتر شخصي خمف الستار أل
 يدينا". بعد. وبعد عامين أصبح المستقبل بين أ

 
ولمبرىان عمى ىذه النقطة عرض اوتيمميني كيف أن قدرات القيام بالعديد من الميام إضافة الى 
واجيات المستخدمين الجديدة أصبحت تخمق تطبيقات جديدة ومثيرة لميواف الذكية اليوم. وقد 

 LG Electronics* GW990اشتمل ذلك عمى أول عرض في العالم لجياز الياتف الذكي 
منصة انتل لمجيل  Moorestown"عمى عرض األداء والبرامج المستخدمة في "اعدة لممس

 Aavaالتالي لألجيزة المحمولة يدويا واليواتف الذكية. كما عرض تصميم ىاتف ذكي من 

Mobile*  وكذلك تصميم منOpenPeak* ومن المقرر إطالق ."Moorestown"  خالل
 جيزة في األسواق في النصف الثاني من العام. النصف األول من العام، فيما سيتم طرح األ

 
العديد من اآلالت والتطبيقات التي لم تكن ترتبط تقميديا بالحوسبة  كما وصف اوتيمميني كيف أن

أصبح من الممكن اآلن وصميا باالنترنت، مما يخمق تجارب حوسبة شخصية اكبر في المنزل 
مات والترفيو في السيارات والالفتات الرقمية المعمو وفي العالم. ومن األمثمة عمى ذلك أجيزة 

من انتل فرقًا واسعًا   Atomالتفاعمية، وأكشاك التسوق واألجيزة الطبية. وتحدث معالجات اتوم 
فون حاليًا عمى تطوير العمالء يعكفي ىذه األجيزة وغيرىا من األجيزة الذكية. وقال اوتيمميني ان 

جياز إلدارة استيالك الطاقة  من بينيا و  Intel Atom مختمفة مزودة بمعالج جياز وآلة 5222



 الذي يضفي Intel® Core™ i5في المنازل. كما كشف عن الفتة رقمية يستخدم فييا معالج 
 لتسوق عبر االنترنت. ا الغنى في بيانات عمى تجربة التسوق في المتاجر

 

نفيذي وكذلك أخبار انتل في لمزيد من المعمومات عن التطبيقات التي وردت في كممة الرئيس الت
معرض الكترونيات المستيمك، يمكن زيارة الموقع 

www.intel.com/pressroom/kits/events/ces2010. 
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