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تكنولوجيا المعلومات الخضراء
تكنولوجيا المعمومات الخضراء أو الحوسبة الخضراء ترجع الى
تكنولوجيا المعمومات المستقرة بيئيا فيي دراسة وممارسة تصميـ
وتصنيع واستخداـ والتخمص مف أجيزة الكمبيوتر والخوادـ  ،وجميع ما
يرتبط مف منظومات فرعية  ،مثؿ أجيزة العرض والطابعات وأجيزة
التخزيف والشبكات ونظـ االتصاالت  ،بكفاءة وفعالية وبأقؿ أثر وبال
أي مردود عمى البيئة الخضراء وىي تنشد أيضا تحقيؽ الجدوى
االقتصادية وتحسيف أداء النظاـ واستخدامو ،مع االلتزاـ بمسئولياتنا
االجتماعية واألخالقية  .وبالتالي فيي تشمتمؿ عمى أبعاد االستقرار
البيئي  ،واقتصاديات وكفاءة الطاقة والتكمفة االجمالية لمممكية والتي
تشمؿ تكمفة التخمص منيا واعادة تدويرىا فيي باختصار دراسة
وممارسة استخداـ موارد الحوسبة بكفاءة .
ومع تزايد انبعاثات غازات االحتباس الحراري والتي تعد مف
العوامؿ الرئيسية التي تساىـ فى ظاىرة االحتباس الحراري  ،فاف مف
واجب المؤسسات  ،والحكومات  ،والمجتمع ككؿ وضع جدوؿ أعماؿ
جديد يركز عمى معالجة القضايا البيئية واعتماد ممارسات سميمة بيئيا
 .ومف ىذه الممارسات تخضير منتجات تكنولوجيا المعمومات ،
والتطبيقات والخدمات  .ولذلؾ فاف عددا متزايدا مف مستخدمي
ومصنعي وبائعي تكنولوجيا المعمومات يتجو نحو تكنولوجيا المعمومات
الخضراء مما يساعد فى بناء مجتمع واقتصاد اخضر  .ويقصد
باالقتصاد األخضر جميع االنشطة االقتصادية التي ترتبط بخفض
استخداـ الوقود وتقميؿ التموث وانبعاث الغازات وزيادة كفاءة استخداـ
الطاقة وتدوير المواد وتطوير مصادر جديدة لمطاقة .
يقؼ العالـ اليوـ فى منتصؼ عصر التحوؿ الرقمي حيث تتطور
جميع القطاعات بدءا مف قطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة وقطاع
التعميـ الى استخداـ التقنيات الرقمية وذلؾ مف خالؿ التقدـ فى

تكنولوجيا المعمومات  .وىذه الحقبة مف التحوؿ الرقمي ليست مقصورة
فقط عمى التقدـ الممحوظ فى زيادة االنتاج والجودة ولكف ليا أيضا
تأثير ممحوظ عمى البيئة  .وتتسابؽ شعوب العالـ اليوـ عمى تحقيؽ
متطمبات تكنولوجيا المعمومات الخضراء لما ليا مف فوائد تعود عمى
البيئة .
وتتسابؽ شعوب العالـ اليوـ عمى تحقيؽ متطمبات تكنولوجيا
Green Information Technologyوتعرؼ تكنولوجيا المعمومات
الخضراء او الحوسبة الخضراء بأنيا تكنولوجيا المعمومات المستقرة
بيئيا  .وىي تعني بتصنيع مكونات اليكترونية وحاسبات تتسـ بتوفير
الطاقة وليا أقؿ تأثير عمى البيئة وكذلؾ تيتـ بالتخمص مف ىذه
المكونات عند االنتياء مف استخداميا او تقادميا وتدويرىا الى
مكونات اليكترونية أخرى .
ىناؾ عدة تطبيقات وامثمة لتكنولوجيا المعمومات الخضراء يمكف
تمخيصيا كاآلتي :
 -2حيث تيتـ األبحاث الراىنة بزيادة  Power Suppliesمصادر
القدرة بكفاءة  % 91وذلؾ لتقميؿ الفقد فى الطاقة وتقميؿ الحرارة
.
 -3تقميؿ كمية الكيرباء بشاشات العرض  GITحيث تيتـ األبحاث
بنوع جديد مف شاشات العرض يستخدـ مصفوفة مف اليود
المشع لمضوء بدال مف أنبوبة الفمورسنت .
-4استخداـ البطاريات الشمسية عالية الكفاءة .
-5كفاءة الخوارزمات حيث وجد أف متوسط البحث فى جوجؿ ينتج 8
جرامات مف ثاني أكسيد الكربوف .
-6ادارة القدرة حيث تسمح التقنيات الحديثة ألنظمة التشغيؿ بأف
تغمؽ المكونات آليا مثؿ الشاشة ومشغالت األقراص الصمبة بعد

انقضاء فترة زمنية  ،أو ينتقؿ التشغيؿ الى حالة البيات الشتوى مف
عدـ الحاسب الى حالة االغالؽ بما فييا وحدة المعالجة وكذلؾ حالة
وفر القدرة .Power Saving Mode
 -7تدوير المكونات  ،حيث يسمح تدوير مكونات الحاسبات القديمة
بمنع المواد الضارة مثؿ الرصاص والزئبؽ مف تموث البيئة  ،كما
يمكف أيضا تدوير ممحقات الحاسبات مف أوراؽ وبطاريات
وحاويات أحبار الطابعات .
 -8العمؿ عف بعد  ،وفيو يتـ استخداـ مبادرة تكنولوجيا المعمومات
الخضراء لحضور الشخص لألحداث عف بعد مثؿ Video
 ، Conferenceحيث يتحقؽ توفير الطاقة وذلؾ بالتقميؿ مف
االنشطة المستيمكة لمطاقة كالسفر جوا او االنتقاؿ بالسيارة مف
مكاف الى مكاف .
 -9بيئة عمؿ مستقرة  ،حيث يكوف االىتماـ بكيفية توزيع أجيزة
الحاسبات فى القاعة ونوع الحاسب وأيف يجمس األشخاص وكيؼ
يتـ تصميـ مكاف العمؿ  .فيجب تحديد مكاف تجمع الحاسبات.
 -:البنية التحتية لممباني حيث تراقب جميع أنواع البنايات GIT
وتيتـ البنية التحتية التي ترتبط بالفراغات والتحكـ فى منظومات
التيوية والتدفئة .
فى الواقع فاف جعؿ تكنولوجيا المعمومات أكثر وف ار فى الطاقة
ىو جزء مف التحدي .فتكنولوجيا المعمومات يرجع الييا % 3
فقط مف انبعاثات الغازات فمعظـ االنبعاثات ترجع الى مصادر
غير مرتبطة بتكنولوجيا المعمومات ولكف يمكف أف تحقؽ زيادة
.عالوة عمى أف تطوير تكنولوجيا المعمومات الخضراء يخمؽ
فرص عمؿ جديدة ويساىـ فى خمؽ أبحاث جديدة تتعمؽ بوفر
الطاقة وتدوير المخمفات الحاسوبية .

انجذٌذ فى عبنم انكمبٍىتش
اطالق نىحت مفبتٍح شمسٍت صذٌمت
نهبٍئت ألجهزة آبم :

أزاحة شركة "لوجتيؾ " السويسرية عف لوحة مفاتيح جديدة

تعمؿ بالطاقة الشمسية وتتميز بأنيا تتيح الربط بيف ثالثة

أجيزة فى الوقت ذاتو بواسطة تقنية البموتوث وتتمتع البطارية

المدمجة بالموحة امكانية شحنيا عف طريؽ أشعة الشمس او

الضوء االصطناعي لمدة ثماني ساعات متواصمة مف
االستخداـ اليوـ ولمدة ثالث شيور متتالية فى ظؿ االضاءة

المنخفضة .

لهم سلمً ٌزٌح فأسة
انكمبٍىتش

قاـ الدكتور" ريكموتو " وفريقو بتطوير تقنية جديدة أطمؽ عمييا
اسـ "بيؾ اند دروب " وتعني التقاط الممؼ مف الكمبيوتر ووضعو عمى
كمبيوتر آخر باستخداـ قمـ مف نوع خاص ويمكف لصاحب أي كمبيوتر
أف يمتقط ممفا باستخداـ ىذا القمـ وأف يسقط الممؼ عمى شاشة
الكمبيوتر آخر عف طريؽ وضع القمـ عمى الشاشة  ،كما تسمح ىذه
التقنية لممستخدـ بانتقاء الممفات وتحريكيا مف كمبيوتر آلخر دوف
الحاجة الى استخداـ شبكات .

هبتف ركً بأكمهه داخم
لهم
شاشة الياتؼ الػذكي قابمػة لمطػي داخػؿ قمػـ ذكػي ويسػمى " One
 "Penوىػو عبػارة عػف شاشػة تعمػؿ بػالممس بمقػاس  7أنشػات مرنػة
قابمة الطي وتستطيع حفظيا داخؿ القمـ .
تطبيؽ فيس بوؾ جديد عمى أجيزة آي باد وىواتؼ آي فوف :

تطبٍك فٍس بىن جذٌذ
عهى أجهزة آي ببد
وهىاتف آي فىن :
كشؼ «فيس بوؾ» عف تطبيؽ جديد ييدؼ الي تحسيف النفاذ
الي شبكتو بواسطو ىواتؼ «اي فوف» واجيزه «اي باد» الموحيو.

ومف شاف ىذا التطبيؽ الجديد اف يضاعؼ سرعو استخداـ بعض
مرور بمشاىده الصور ،وصوالً الي
ًا
بدءا بفتح الموقع،
الوظائؼً ،
االطالع عمي المستجدات.

أول مكتبت عشبٍت نهكمبٍىتش
آي ببد انهىحً
أطمقػػت شػػركة "فػػالغ شػػيب بػػروجيكتس" أوؿ مكتبػػة إلكترونيػػة
عربيػػة لتػػوفير المحتويػػات العربيػػة عمػػى اليواتػػؼ الذكيػػة والكمبيػػوترات
الموحية.

كٍىجستىن تكشف عه أحذث
أطمم انزاكشة ضمه سهسهت
"هبٌبش اكس"
صػػرحت الشػػركة العالميػػة إف أطقػػـ الػػذاكرة الجديػػدة ذات األدائيػػة
الفائقػػة تمثػػؿ إضػػافة نوعيػػة إلػػى سمسػػمة  HyperXبمػػا تتميػػز بػػو مػػف
معايير فائقة مف حيث السرعة وزمف ال ُك ُموف والسعة التخزينيػة ،وقالػت
«كنجسػػتوف » إف أطقػػـ الػػذاكرة الجديػػدة تتسػػـ بتصػػميـ منسػػاب يتػواءـ
مػػع تصػػميـ أحػػدث الحواسػػيب الشخصػػية ،وىػػي مػػزودة بمش ػتِّت ح ػرارة
متطػ ِّػور يعػػزز موثوقيػػة وأدائيػػة الػػذاكرة وتتػػيح أطقػػـ الػػذاكرة Kingston
سر سرعة حواسيبيـ باختيار الوضػعية
HyperX Predatorلمستخدمييا َك ْ
المالئمة في نظاـ  BIOSدوف الحاجة إلى إدخاؿ تعديالت يدوية.

 6وصبئح نمستخذمً انكمبٍىتش

 -2يفضؿ وضع شاشة لحماية العيف مف األشعة الخارجة مف الشاشة
األصمية .
 -3عدـ االستمرار بالعمؿ المتواصؿ عمى الكمبيوتر لمدة تتجاوز 41
 51:دقيقة  ،والبد مف عمؿ فترات استراحة قصيرة مف  6: 5دقائؽ
 ،ويفضؿ القياـ بجولة عمى االقداـ وغسؿ الوجو بالماء البارد .
 -4القياـ بالتماريف التالية :
دوراف العيف باتجاه وبعكس اتجاه عقارب الساعة مف اربع الى خمس
مرات بعد كؿ ساعة مف العمؿ خمؼ شاشة الكمبيوتر ؛ اغالؽ
العيف بقوة لمدة اربع او خمس ثواف ثـ فتحيا بأقصى متسع ممكف
 ،أغمض عينيؾ اليمنى واضغط بمطؼ بطرؼ األصبع عمى العيف
لمدة  4ثواف ثـ قـ بازالة االصبع مع ابقاء العيف مغمضة لمدة 4
ثواف ايضا ثـ افتح عينيؾ وكرر العممية بالعيف اليسرى مرتيف عمى
األقؿ
 -5عدـ اعتماد الحاسوب كوسيمة وحيدة لمترفيو عف النفس والتواصؿ
االجتماعي  ،فاالفراط مف التواجد فى العالـ االفتراضي قد ينتيي
باالكتئاب الحاد .
 -6الفحص الطبي الدوري  ،واالستشارة الطبية دوف تأخير عند
الشعور بأي متغيرات جسدية ونفسية .

