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بسم اهلل الرحمن الرحيم   

و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين 

 ...سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 نواكبفي عصر صار علينا لزامًا أن  واكبتأتي إنطالقة 

و الذي التطور الهائل الذي يشهده عالم التكنولوجيا 

يتسارع بصورة غير مسبوقة و التنافس يبدو على أشده بين 

 ...الشركات العمالقة 

هدفنا من خالل هذه المجلة أن نبني أساسًا يمكننا من 

الوصول الى ما قد وصلت اليه هذه الشركات ، وقد يأتي 

ذلك اليوم الذي يصير الحديث عن شركة عربية عمالقة 

 ...في مجال تقنيات الحاسب اآللي 

أخر ما توصل اليه العلم في  مواكبةالى  واكبتهدف  

مجال الكومبيوتر و ذلك من خالل متابعة أهم االحداث و 

 ...أفضل المواقع األلكترونية المختصة 

تارة عن شروحات  ب ثابتة تتكلمأبوا واكبتتواجد في 

و أحيانًا ألهم البرامج وتارة عن مسيرة اقوى الشركات 

نستعرض مصطلحات حاسوبية و كل ذلك بهدف تحقيق أكبر 

 ...قدر من الفائدة الى متابعينا 

 ننتظر دعمكم و اهلل ولي التوفيق

 

 محمد سالمه



 

 

وامة  2
 الرقىيح

   

إورل ذنشف عه ذقىيح جذيذج لىقل 

 الثياواخ عثز أشعح الضىء

أػٍٕذ إٔزً ِؤخشاً ػٓ إؽشاص٘ب رمذِبً وج١شاً فٟ عؼ١ٙب العزخذاَ أشؼخ 

. فٟ أعٙضح اٌىّج١ٛرشاٌؼٛء ٌٕمً اٌج١بٔبد ػٛػبً ػٓ اعزخذاَ اإلٌىزشٚٔبد 

 

ٚلذ ؽٛسد اٌششوخ ّٔٛرعبً أ١ٌٚبً ٌٍذساعخ ٠ؼذ األٚي ِٓ ٔٛػٗ فٟ اٌؼبٌُ 

. ٚاٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ ٔمً اٌج١بٔبد ػٛئ١بً ِٓ خالي رم١ٕخ ا١ٌٍضس اٌّذِغخ

ٚرغّؼ اٌزم١ٕخ اٌغذ٠ذح ثٕمً اٌج١بٔبد ٌّغبفبد أؽٛي ٚثغشػبد ِؼبػفخ 

َٚ، ٚرظً عشػخ ٔمً ػّب ٘ٛ ِغزخذَ فٟ اٌىبثالد إٌؾبع١خ اٌٟ

ع١غبثذ فٟ اٌضب١ٔخ اٌٛاؽذح، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼبدي إِىب١ٔخ ٔمً  50اٌج١بٔبد إٌٝ 

.ف١ٍُ وبًِ ثذلخ ػب١ٌخ خالي صب١ٔخ ٚاؽذح

 

ٚرزظً ِىٛٔبد اٌىّج١ٛرش ا١ٌَٛ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ػٓ ؽش٠ك وبثالد 

ٔؾبع١خ أٚ ِٓ خالي ِغبساد ٔؾبع١خ ػٍٝ ٌٛؽخ اٌذٚائش اإلٌىزش١ٔٚخ، 

إٌٝ ػؼف اإلشبسح خالي ٔمً اٌج١بٔبد ػجش اٌّؼبدْ، وّب أْ  ٚ٘زا ٠ؤدٞ

ٌٙزٖ اٌىبثالد أؽٛاي ِؾذدح، ٚ٘زا ٠ؾذ ثبٌزبٌٟ ِٓ رظ١ُّ أعٙضح 

اٌىّج١ٛرش، ٠ٚؼطش اٌّظّّْٛ ٌٛػغ ِىٛٔبد اٌىّج١ٛرش وبٌّؼبٌظ ٚاٌزٚاوش 

فٟ أِبوٓ ِؾذدح لش٠جخ ِٓ ثؼؼٙب، ٌىٓ االثؾبس اٌؾب١ٌخ رزغٗ ٔؾٛ 

االرظبالد ثأ١ٌبف ػٛئ١خ خف١فخ ٚسل١مخ ٌٍغب٠خ  االعزؼبػخ ػٓ ٘زٖ

رغزط١غ ٔمً اٌّض٠ذ ِٓ اٌج١بٔبد ٌّغبفبد أؽٛي ثىض١ش ٚرؤدٞ إٌٝ رغ١١ش 

عزسٞ فٟ رظ١ُّ أعٙضح اٌىّج١ٛرش ٚرغ١١ش ٕ٘ذعخ ٚرظ١ُّ ِشاوض اٌج١بٔبد 

. ِغزمجالً 

 

 

 

ٚع١ىْٛ ٌزم١ٕخ اٌغ١ٍ١ىْٛ اٌؼٛئٟ رطج١مبد فٟ ِغبي طٕبػخ 

فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ِٚغ ٘زٖ اٌّؼذالد اٌؼب١ٌخ ٌٕمً اٌج١بٔبد اٌؾٛاعت، 

٠ّىٓ أْ رزخ١ً شبشخ ػشع صالص١خ األثؼبد ثؾغُ اٌؾبئؾ، ٚإِىب١ٔخ ػمذ 

اٌّؤرّشاد ػجش اٌف١ذ٠ٛ ِغ دلخ ػب١ٌخ عذاً، ثؾ١ش ٠ّىٕه اٌزفبػً ِغ 

ا٢خش٠ٓ ٚوأُٔٙ ِؼه فٟ ٔفظ اٌغشفخ، وّب أْ ِىٛٔبد ِشاوض اٌج١بٔبد 

عزىْٛ ِٕزششح فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌّجٕٝ ٚرزٛاطً ِغ ثؼؼٙب  اٌّغزمج١ٍخ

ثغشػبد ػب١ٌخ ثذالً ِٓ ؽشش٘ب فٟ ِىبْ ٚاؽذ ثٛاعطخ اٌىبثالد 

. إٌؾبع١خ راد اٌمذساد اٌّؾذٚدح فٟ اٌزٛاطً

 

صب١ٔخ ؽظ١ٍخ /ع١غبثذ ٠ٚ50ؼزجش ّٔٛرط ٚطٍخ اٌغ١ٍىْٛ اٌؼٛئٟ ثغشػخ 

ٞ ٠ٚزأٌف إٌّٛرط ِٓ أثؾبس اعزّشد ٌغٕٛاد فٟ ِغبي اٌغ١ٍىْٛ اٌؼٛا

. عٙبص إسعبي ٚسلبلخ اعزمجبي

 

رزأٌف اٌشلبلخ ِٓ ِشعً ِؤٌف ِٓ أسثؼخ ثٛاػش ١ٌٍضس، ٠ؾًّ وً ِٕٙب 

صب١ٔخ، صُ ٠زُ اٌغّغ ث١ٕٙب ٌز١ٌٛذ /ع١غبثذ 12.5ؽضِخ ث١بٔبد ثّؼذي ٔمً 

صب١ٔخ، ٚػٍٝ اٌطشف /ع١غبثذ 50ؽضِخ ٚاؽذح ِٓ األ١ٌبف اٌؼٛئ١خ ثزشدد 

الخ اعزمجبي رمَٛ ثفؼً اٌؾضَ اٌؼٛئ١خ األسثؼخ ٚرٛعٗ وً اٌّمبثً ٕ٘بن سق

ِٕٙب إٌٝ داسح وشف رمَٛ ثزؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد ِشح أخشٜ إٌٝ اشبساد 

وٙشثبئ١خ، ٠ٚزُ رغ١ّغ ٌشلبئك ثٛاعطخ رم١ٕبد ِٕخفؼخ اٌزىٍفخ ِٚأٌٛفخ 

فٟ طٕبػخ أشجبٖ اٌّٛطالد، ٠ٚؼًّ ثبؽضٛ أزً ػٍٝ ص٠بدح عشػخ ٔمً 

ٌزٛعغ فٟ ِؼذالد اٌغشػخ، فؼالً ػٓ ص٠بدح ػذد اٌج١بٔبد ػٓ ؽش٠ك ا

 1أعٙضح ا١ٌٍضس فٟ اٌشلبلخ، ثؾ١ش رظً اٌغشػبد اٌّغزمج١ٍخ إٌٝ 

صب١ٔخ ٚ٘ٛ ِؼذي ِشرفغ عذاً ٠ىفٟ ٌٕمً ٔغخخ وبٍِخ ِٓ ِؾز٠ٛبد /ر١شاثذ

. وّج١ٛرش ِؾّٛي خالي صب١ٔخ ٚاؽذح

 

 أخز األخثار
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لىجيرل ذنشف الىقاب عه لىحح 

مفاذيح السلنيح مضاءج 

 Logitechؽشؽذ  ششوخ ٌٛع١زه ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌالعٍى١خ اٌّؼبءح 

Wireless Illuminated Keyboard K800  اٌمبثٍخ إلػبدح اٌشؾٓ، راد

ٚرّزبص . فٟ أٞ ٚلذ ثب١ًٌٍ أٚ ثبٌٕٙبس -اإلػبءح اٌزو١خ اٌغبؽؼخ ٚاٌذل١مخ 

ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌغذ٠ذح ِٓ ٌٛع١زه ثّغغبد ٌٍؼٛء اٌّؾ١ؾ ٚاٌؾشوخ، 

 ٌؼّبْ ؽظٌٛه ػٍٝ اٌمذس إٌّبعت ِٓ اإلػبءح اٌخٍف١خ ػٕذِب رؾزبعٙب،

. فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رؾبفظ ف١ٗ ػٍٝ ػّش اٌجطبس٠خ ػٕذِب ال رؾزبط إٌٝ اٌؼٛء

 K800رمَٛ خبط١خ اإلػبءح اٌخٍف١خ فٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌالعٍى١خ اٌّؼبءح 

آ١ٌبً ثزؼذ٠ً اإلػبءح ٚفمبً ٌّمذاس اٌؼٛء اٌّٛعٛد فٟ اٌغشفخ ثبعزخذاَ 

٠ذ٠ه أِب ِغغبد اٌؾشوخ، فٟٙ رشالت ؽشوخ . ِغغبد ٌٍؼٛء اٌّؾ١ؾ

فزؼٟء اٌّفبر١ؼ ػٕذِب رمزشثبْ ِٓ اٌٍٛؽخ، ٚرطفئٙب ػٕذِب رزؾشوبْ ثؼ١ذاً 

ٚٔز١غخ ٌزٌه، ع١ىْٛ ثئِىبٔه االعزّزبع ثبإلػبءح اٌغبؽؼخ . ػٕٙب

أ٠بَ  10ٌّٚذح رظً إٌٝ  -اٌذل١مخ ٚثؼّش اٌجطبس٠خ اٌط٠ًٛ فٟ اٌٛلذ رارٗ 

اَ، ٠زفبٚد ػّش اٌجطبس٠خ اٌفؼٍٟ ؽغت االعزخذ)ثذْٚ إػبدح شؾٓ 

(. ٚؽغت اإلػذاداد ٚاٌظشٚف اٌّؾ١طخ

 

عب٘ضح دائّبً ػٕذِب  K800عزغذ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌالعٍى١خ اٌّؼبءح 

اٌظغ١ش اٌّشفك ثٙب ٚاٌزٞ ٠ز١ؼ ٌه إػبدح شؾٕٙب  USBرؾزبعٙب ثفؼً وجً 

ٚثفؼً ١ِضح إػبدح اٌشؾٓ اٌغش٠ؼخ اٌّشٔخ، ٌٓ رؾزبط أثذاً . أصٕبء اٌىزبثخ

اٌظغ١ش  USBالً ِٓ رٌه ٠ّىٕه ثجغبؽخ ٚطً وجً العزجذاي اٌجطبس٠بد، ٚثذ

. اٌؼبٌّٟ إلػبدح شؾٓ اٌجطبس٠خ اٌذاخ١ٍخ

 

 

 

 

ألْ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌغ١ذح ٟ٘ اٌزٟ رز١ؼ رغشثخ وزبثخ عٍغخ ِش٠ؾخ، 

ػٍٝ ٔظبَ اٌّفبر١ؼ  K800رشزًّ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌغذ٠ذح 

PerfectStroke ™ ٚرزّزغ ثخبط١خIncurve keys™ . فٕظبَ اٌّفبر١ؼ

PerfectStroke  ،٠غبػذ فٟ عؼً رغشثخ اٌؼشة ػٍٝ اٌّفبر١ؼ ِش٠ؾخ

وّب أْ ِضا٠ب اٌزظ١ُّ اٌّمؼش ٚاٌؾٛاف اٌذائش٠خ . ٚعٍغخ، ٚ٘بدئخ وبٌّٙظ

رغؼً أطبثؼه فٟ  Logitech Incurveاٌٍط١فخ ٚاٌزٟ رّزبص ثٙب ِفبر١ؼ 

ٚػغ ِٕبعت ِش٠ؼ ٚرز١ؼ ألٔبٍِه اٌزٕمً ثغالعخ ِٓ ِفزبػ ٢خش، عبػخ 

فخ إٌٝ رٌه، فبٌؾشٚف ٚاٌشِٛص ػٍٝ اٌّفبر١ؼ ِطجٛػخ ٚثبإلػب. ثؼذ أخشٜ

. ثئرمبْ ٌٚٓ رّؾٝ ثؼذ فزشح ِٓ االعزخذاَ

 

أؽذس ِٕزظ فٟ ػبئٍخ  K800رؼزجش ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ اٌالعٍى١خ اٌّؼبءح 

ٌٛؽبد اٌّفبر١ؼ ٚأعٙضح اٌّبٚط اٌّزٛافمخ ِغ رم١ٕخ االرظبي اٌّٛؽذ 

Logitech ®Unifying غ١ش اٌؾغُ ٠ّىٕه اٌزٟ رؼُ ِغزمجً إشبساد ص

ٚرّزبص ٌٛؽبد اٌّفبر١ؼ . رشوٗ فٟ ؽبعٛثه اٌّؾّٛي ؽٛاي اٌٛلذ

اٌّزٛافمخ ِغ رم١ٕخ االرظبي اٌّٛؽذ ثمذساد االرظبي اٌّزمذِخ راد اٌزشدد 

غ١غب٘شرض، ِب ٠ؼٕٟ اٌزخٍض رّبِبً ِٓ ِشىالد اٌزأخش ٚأمطبع  2.4

. اإلشبسح

 

ذطلق ' مىجسرىن ذنىىلىجي'

 HyperX bluالذامزج المعياريح 

وٕغغزْٛ »، اٌزبثؼخ ٌششوخ «وٕغغزْٛ رىٌٕٛٛعٟ أٚسٚثب»أػٍٕذ 

، اٌششوخ اٌؼب١ٌّخ اٌّزخظِّظخ فٟ اثزىبس ٚرط٠ٛش «رىٌٕٛٛعٟ وِٛجبٟٔ

ؽٍٛي اٌزاوشح اٌفبئمخ ٚاٌّزىبٍِخ، ػٓ إؽالق ؽٍٛي اٌزاوشح اٌّؼ١بس٠خ 

HyperX® blu  ٘ب٠جش إوظ»وأؽذس إػبفخ إٌٝ عٍغٍخ ؽٍٛي اٌزاوشح »

HyperX® . ٓٚلبٌذ اٌششوخ اٌؼب١ٌّخ إْ اٌزاوشح اٌغذ٠ذح ِضب١ٌخ ٌٍّجزذئ١

 .ِٓ اٌشغٛف١ٓ ثبألٌؼبة اٌؾبعٛث١خ أٚ رٚٞ اٌّزطٍجبد اٌؾبعٛث١خ اٌؼب١ٌخ

ثزظ١ُّ عذ٠ذ، وّب أٔٙب رؼًّ  HyperX bluرز١ّض ٚؽذاد اٌزاوشح اٌّؼ١بس٠خ 

ء ٚوف١ٍخ ثزّى١ٓ اٌّغزخذ١ِٓ ِٓ رؼض٠ض أدا JEDECٚفك ِؼب١٠ش 

فٟٙ راد رظ١ُّ إٔغ١بثٟ ٚخبٍي . ؽٛاع١جُٙ إٌٝ أفؼً ِغز٠ٛبد ِّىٕخ

ٚصالص١خ  DDR2ِٓ ِشبثه اٌزضج١ذ، ٚرزٛافش وؾٍٛي راوشح صٕبئ١خ اٌمٕٛاد 

 .DDR3اٌمٕٛاد 

 

 

 

 أخز األخثار



 

 

وامة  4
 الرقىيح

   

« وٕغغزْٛ رىٌٕٛٛعٟ»ْ ؽشة، ِذ٠ش رط٠ٛش األػّبي فٟ ٚلبي أٔطٛا

الزشْ اعُ ؽٍٛي اٌزاوشح ٘ب٠جش إوظ ثبٌّٛصٛل١خ : "اٌششق األٚعؾ ٚأفش٠م١ب

شػخ اٌفبئمز١ٓ، ٚاٌزظ١ّّبد اٌؼظش٠خ، ِٚؼب١٠ش اٌغٛدح االعزضٕبئ١خ . ٚاٌغُّ

، ٔطٍك ؽٍٛي اٌزاوشح اٌّؼ١بس٠خ  ََ اٌزٟ رز١ؼ ٌٕب رٛف١ش  HyperX® bluٚا١ٌٛ

 ًّ إر رّضً ؽٍٛي . رٍه اٌّضا٠ب ٌؼّالئٕب فٟ أٔؾبء إٌّطمخ ثأعؼبس ِزذ١ٔخ و

أؽذس إػبفخ إٌٝ عٍغٍخ ؽٍٛي اٌزاوشح ٘ب٠جش إوظ،  HyperX bluاٌزاوشح 

ٚعبء رط٠ٛش٘ب أطاللبً ِٓ اٌزضاَ وٕغغزْٛ ثزٛف١ش ؽٍٛي اٌزاوشح اٌزٟ 

رخذ١ِٓ رزٛاءَ ثذلخ ِغ االؽز١بعبد اٌّزجب٠ٕخ ٌؼّالئٙب، ثذءاً ِٓ اٌّظ

". اٌؼبد١٠ٓ ٚٚطٛالً إٌٝ اٌّؾزشف١ٓ

َّْ ؽٍٛي اٌزاوشح اٌّؼ١بس٠خ « وٕغغزْٛ»ٚلبٌذ  رزٛافش ا١ٌَٛ  HyperX® bluإ

ػجش لٕٛاد ِج١ؼبرٙب اٌّؼزّذح، ٚاٌّٛصػ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ، ِٚزبعش اٌزغضئخ 

« ٘ب٠جش إوظ»ٚاٌّزبعش اإلٔزشٔز١خ، ِش١شح إٌٝ أْ ؽٍٛي اٌزاوشح 

HyperX ®ٜػٍٝ ِذاس  رؾظٝ ثؼّبْ ِذ ّٟ اٌؾ١بح، ٚدػُ رمٕٟ ِغبٔ

. اٌغبػخ ؽٛاي أ٠بَ اٌؼبَ

 

ساوذيسل ذطلق أصغز قزص صلة 

جيجا تايد  64مرحزك تسعح 

أػٍٕذ ششوخ عبٔذ٠غه، اٌششوخ اٌّزخظظخ فٟ أزبط ثطبلبد اٌزاوشح 

اٌزو١خ، ػٓ أٌٚٝ ِٕزغبرٙب ِٓ اٌفئخ اٌغذ٠ذح ِٓ األلشاص اٌظٍجخ 

األطغش فٟ ؽغّٙب ِٓ ؽٛاثغ اٌجش٠ذ، ( SSD)ٌجخاٌزى١ٍ١ّخ ألشاص اٌؾبٌخ اٌض

ثبإلػبفخ إٌٝ أٔٙب ِضٚدح ثغؼبد رخض١ٕ٠خ وج١شح ٌذػُ ِغزٜٛ ِٓ األداء 

 .٠فٛق ِب رمذِٗ اٌؾٍٛي اٌزخض١ٕ٠خ اٌّزبؽخ ٚاٌّزٛفشح ؽب١ٌبً ثبألعٛاق

 

ِٕزظ عبٔذ٠غه ِٓ اٌّغّٛػخ اٌّزىبٍِخ أللشاص اٌؾبٌخ اٌظٍجخ 

SanDisk® integrated SSD ـ(iSSD) اٌزخض١ٕ٠خ ، إٌّزظ األٚي رٚ اٌغؼخ

اٌؼب١ٌخ فٟ ٘زٖ اٌفئخ اٌغذ٠ذح، لذ طُّ العزخذاِٗ ِغ إٌّزغبد 

اٌؾٛعج١خ اٌّؾٌّٛخ عش٠ؼخ االٔزشبس ِضً أعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌٍٛؽ١خ 

 Ultra-Thin)ٚأعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌّؾٌّٛخ طغ١شح اٌؾغُ فبئمخ إٌؾٛي

Notebooks .)

 

رٍٙه ِٓ فبٌّٕزغبد اٌؾٛعج١خ ٟ٘ رٍج١خ ٌّزطٍجبد ٚاؽز١بعبد اٌّظ

ؽ١ش إِىب١ٔخ اٌؾًّ ثغٌٙٛخ، ِٚذٜ اٌشفغ ِٓ ؽ١ش اٌغّه، ِٚذٜ 

إِىب١ٔخ اٌذخٛي ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚاٌمبث١ٍخ إلعزخذاِٙب فٟ أٞ ٚلذ ٚفٟ أٞ 

اٞ اط . ِىبْ؛ ٘زا ػالٚح ػٍٝ ِب رؾز٠ٛٗ ٘زٖ إٌّزغبد ِٓ اٌّىٛٔبد

 اط دٞ ٘ٛ ٚؽذح ِٓ ألشاص اٌؾبٌخ اٌظٍجخ اٌزو١خ األٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب ٌذػُ

اططفبف )داخً ؽضِخ  SATAِؼب١٠ش ٚاعٙخ طٕبػخ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

اٌزٟ ٠ّىٓ اٌم١بَ ثٍؾّٙب [ Ball Grid Arrayـ  BGA( ]اٌشجىخ اٌذائش٠خ

ػٍٝ أٞ ٌٛؽخ ِٓ أٌٛاػ راوشح اٌىّج١ٛرش، وّب أٔٙب عش٠ؼخ ثّب ٠ىفٟ 

العزخذاِٙب ِغ ٔظُ اٌزشغ١ً اٌّزطٛسح اٌّغزخذِخ فٟ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ 

. ِٕزغبد اٌؾٛعج١خ اٌّؾٌّٛخِٓ اي

ِزٛفش ا٢ْ ٌإلخزجبس  iSSDٚأزبط عبٔذ٠غه ِٓ ألشاص اٌـ اٞ اط اط دٞ  

ِٓ لجً ِظٕؼٟ اٌّؼذاد األط١ٍخ، ٚلذ رُ رم١١ّٗ ِٓ لجً وجشٜ 

× ُِ  20× ُِ  16فٙٛ ثم١بط . اٌششوبد اٌّظٕؼخ ِٓ اٌذسعخ األٌٚٝ

عشاَ، ٘زا ثبإلػبفخ إٌٝ أْ اٌٛؽذح رذػُ  1ُِ ٚٚصٔٗ ألً ِٓ  1,85

[ Ball Grid ArrayـBGA( ]ِظفٛفخ اٌشجىخ اٌذائش٠خ)األشىبي اٌؼبٍِخ ٌـ

، ٟٚ٘ رزٛافك ِغ ع١ّغ SATAِٚؼب١٠ش ٚاعٙخ طٕبػخ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

ِٕٚزظ عبٔذ٠غه ِٓ ألشاص اٌـ اٞ اط اط دٞ . ٔظُ اٌزشغ١ً اٌشئ١غ١خ

iSSD  ِٓ 1ع١غب ثب٠ذ  4ِزٛفش ثغؼبد رجذأ(GB ) ٌٝع١غب ثب٠ذ،  64إ

. ٚثأعؼبس ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ثٕبًء ػٍٝ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ
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Yahoo ! منرىب ذطلق محرىي

رمضان النزيم خاص لشهز 

ِىزٛة، اٌٛعٙخ اٌشائذح ٌٛعبئؾ اإلػالَ ػجش اإلٔزشٔذ فٟ ! Yahooأػٍٕذ 

اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، ػٓ إؽالق خذِبد عذ٠ذح خبطخ ثشٙش سِؼبْ ػٍٝ 

ِٛلؼٙب ثٙذف اٌزٛاطً ثشىً أفؼً ِغ اٌّغزخذ١ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؾزفٍْٛ ثٙزا 

ٚع١ٛفش اٌّٛلغ اٌزٞ رُ رؾذ٠ضٗ ِؤخشاً ِؾزٜٛ غ١ٕبً ٚإػبفبد . اٌشٙش

٠ٓ ث١ئخ ٌٍزفبػً ٚرّٕؾُٙ فشطخ ٌالؽالع ػٍٝ عذ٠ذح رٛفش ٌٍّغزخذَ

٠ٚزأٌف اٌّٛلغ اٌّظغش . أؽذس اٌّغزغذاد ٚاألخجبس خالي اٌشٙش اٌفؼ١ً

" اٌشٚؽب١ٔبد"اٌخبص ثشِؼبْ ِٓ صالصخ ألغبَ سئ١غ١خ رزٕبٚي ِٛاػ١غ 

ِىزٛة رؼض٠ض ِشبسوخ ! Yahoo، ِّب ٠ز١ؼ ٌـ "اٌزشف١ٗ"ٚ" سِؼبْ ٚإٌبط"ٚ

.  ػبٌُ اٌؼشثٟاٌّغزخذ١ِٓ فٟ اي ٚرفبػً

 

ٚعزز١ؼ خذِبد اٌّٛلغ اٌغذ٠ذح اٌفشطخ إلثمبء اٌّغزخذ١ِٓ ػٍٝ اؽالع 

دائُ ػٍٝ أؽذس ِغزغذاد ٚإػبفبد اٌّؾزٜٛ فٟ ِخزٍف ألغبَ 

اٌّٛلغ، ٚعزؼُ ِؾز٠ٛبد ٠ّىٓ رٕض٠ٍٙب خبطخ ثشِؼبْ وخٍف١بد اٌشبشخ 

ح ٚخٍف١بد اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌشبشخ، ثبإلػبفخ ٌزٛفش خذِخ سِؼبْ اإلخجبسٞ

( gadgets)ٚاألدٚاد اٌزو١خ ٌغطؼ اٌّىزت ( webslice)ػجش ششائؼ ا٠ٌٛت 

ٌٚالؽزفبء . ِٚغبثمخ سِؼبْ ٚد١ًٌ شبًِ ٌجشاِظ اٌزٍفض٠ْٛ خالي اٌشٙش

ثمذَٚ اٌشٙش اٌىش٠ُ، ع١زبػ لغُ ِزىبًِ خبص ثشِؼبْ ػجش لٕبح 

اٌزٟ عجك اإلػالْ ػٕٙب، ؽ١ش ٠ّىٓ ( VOD)اٌف١ذ٠ٛ ؽغت اٌطٍت 

.  لبئّخ اٌّؾزٜٛ اٌخبص ثشِؼبْ ػجش د١ًٌ اٌزٍفض٠ْٛاالخز١بس ِٓ 

 

ٚع١ىْٛ ثئِىبْ ِغزخذِٟ خذِخ اٌف١ذ٠ٛ ؽغت اٌطٍت اٌزٕمً ث١ٓ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمٕٛاد ٚاٌجشاِظ اٌّزبؽخ، ٚاعزؼشاع ِمبؽغ اٌف١ذ٠ٛ اٌزٟ 

ٚرز١ّض . ٠خزبسٚٔٙب ِغبٔبً ٚثبٌشىً اٌزٞ ٠ٕبعجُٙ ِٓ ؽ١ش اٌٛلذ ٚاٌّىبْ

أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌّغزخذ١ِٓ ثفؼً ػذَ  اٌخذِخ ثأٔٙب رظً إٌٝ

إٌٝ أْ رظجؼ خذِخ اٌف١ذ٠ٛ ؽغت ! Yahooٚرزطٍغ . ٚعٛد ل١ٛد ص١ِٕخ

اٌٛعٙخ األٌٚٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِمبؽغ اٌف١ذ٠ٛ ػب١ٌخ اٌغٛدح  VODاٌطٍت 

.  فٟ إٌّطمخ

 

اٌزٟ رز١ؼ " اٌمشآْ اٌىش٠ُ"ٚع١زٛفش لغُ خبص فٟ اٌّٛلغ ٠مذَ خذِخ 

ْ ِغ اٌزفغ١ش اٌىبًِ، ٚرؾذ٠ذ اٌّٛلغ اٌزٞ رٛلف ٌٍّغزخذَ لشاءح اٌمشآ

ػٕذٖ ٌىٟ ٠ٛاطً اٌمشاءح فٟ اٌّشح اٌّمجٍخ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب إٌٝ اٌّٛلغ 

أِب لغُ اٌزغ٠ٛذ ف١غبػذ فٟ رؼ١ٍُ اٌّغزخذَ . ػجش اٌؾغبة اٌخبص ثٗ

 .و١ف١خ لشاءح اٌمشآْ ٚفك لٛاػذ اٌزغ٠ٛذ اٌغ١ٍّخ

 

أِب لغُ اٌزشف١ٗ ػجش اٌّٛلغ فغ١ٛفش ٌٍّغزخذ١ِٓ د١ٌالً ٌجشاِظ اٌزٍفض٠ْٛ 

خالي شٙش سِؼبْ ثبإلػبفخ إٌٝ ِمبالد ؽٛي أخالل١بد سِؼبْ، ِٚغبثمخ 

دٚالس ٌٍّشوض  500دٚالس أِش٠ىٟ ٌٍفبئض ثبٌّشوض األٚي ٚ 1,000رّٕؼ ِب ٠ؼبدي 

عبٔت اٌؼذ٠ذ ِٓ دٚالس ٌىً ِٓ اٌّشوض اٌضبٌش ٚاٌشاثغ، إٌٝ  250اٌضبٟٔ ٚ

وّب ع١زٕبٚي اٌّٛلغ ِٛاػ١غ خبطخ ثبٌؼبئٍخ . اٌغٛائض إٌمذ٠خ األخشٜ

ٚاٌّشأح وّٛاػ١غ اٌظؾخ ٚاٌغّبي ٚاٌفزبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثمؼب٠ب اٌّشأح، 

ثبإلػبفخ إٌٝ ِٕؼ اٌّغزخذ١ِٓ فشطخ االؽالع ػٍٝ أؽذس ٚطفبد 

.  ٚٔظبئؼ اٌطٟٙ اٌخبطخ ثشٙش سِؼبْ

اٌّؾذصخ ِٓ إسعبي  SMSِخ سعبئً ٚع١زّىٓ اٌّغزخذِْٛ ػجش خذ

. سعبئً ٔظ١خ لظ١شح ِغبٔبً ٌزٕٙئخ أؽجبئُٙ ثؾٍٛي شٙش سِؼبْ ٚػ١ذ اٌفطش

 

لذ ػٍّذ ػٍٝ رط٠ٛش ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدساد ! ٠ٚYahooشبس إٌٝ أْ 

االعزشار١غ١خ ٌزم٠ٛخ ٚدػُ اٌّؾزٜٛ اٌّزٛفش ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚاٌّٛعٗ ٌٍؼبٌُ 

سق األٚعؾ ٔز١غخ اعزؾٛار٘ب فٟ اٌؼشثٟ، ٚرٌه ػمت دخٌٛٙب عٛق اٌش

.  ػٍٝ ِىزٛة دٚد وَٛ، أوجش ثٛاثخ ػشث١خ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ 2009ػبَ 

 

:  ِىزٛة ٌشٙش سِؼبْ ػٍٝ اٌؼٕٛاْ! Yahooص٠بسح ِٛلغ  ِىُٕٞ

http://ramadan.maktoob.com 
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سيادج حاّدج في عذد الحىاسية 

الُمسرهذفح تهجماخ فيزوسيح 

، اٌّضِّٚد اٌّزخظض ػب١ٌّبً ثؾٍٛي أِٓ اإلٔزشٔذ، ِٓ «رش٠ٕذ ِب٠ىشٚ»ؽزَّسد 

ُّغزٙذفخ  2010أْ ػبَ  شٙذ ص٠بدح ؽبدّح ِٚطّشدح فٟ ػذد اٌؾٛاع١ت اٌ

ُّخزشلخ ثّٕطمخ اٌششق األٚعؾ ثبٌالئّخ ٚأٔؾذ اٌششوخ اٌؼب١ٌّخ . ٚاٌ

ػٍٝ ػذَ ِجبدسح اٌّغزخذ١ِٓ، ِٓ اٌّؤعغبد ٚاألفشاد، إٌٝ ارخبر 

. اٌزذاث١ش األ١ِٕخ اٌالصِخ ٚاٌىبف١خ ٌؾّب٠خ ؽٛاع١جُٙ

 

™ ٠ُTrend Micro™ Smart Protection Networkشبس إٌٝ أْ ِٕظِٛخ 

ٚلذ . ٠ّىٕٙب أْ رشطَذ ػذد اٌؾٛاع١ت إٌشطخ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ

ُّغزٙذفخ فٟ سطذد إٌّظِٛخ اٌزن ٠خ ص٠بدًح ِطشدًح فٟ ػذد اٌؾٛاع١ت اٌ

ًُّ ػٓ . أٔؾبء إٌّطمخ ففٟ شٙش أثش٠ً اٌفبئذ، سطذد إٌّظِٛخ ِب ال ٠م

ؽبعٛثبً ِخزشلبً ٔشطبً فٟ ثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ،  740,097

ًِّ ِٓ ػبَ 116ثض٠بدح ِمٍمخ ثٍغذ   .ثبٌّئخ خالي أل

ٌمخ عذ٠ذح فٟ رٛعُّٗ ِزٛاطً فٟ ٚرشىًِّ اٌض٠بدح األخ١شح اٌّشطٛدح ػ

 2009ٚ  2004ففٟ اٌفزشح ث١ٓ ػبِٟ . ثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ

ُّخزشلخ فٟ ثٍذاْ إٌّطمخ  ُّغزٙذفخ ٚاٌ ثٍغذ اٌض٠بدح فٟ ػذد األعٙضح اٌ

. ثبٌّئخ 8,140ٔؾٛ 

ُّغزٙذفخ ؽٛاي  ٚرأرٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ ؽ١ٍؼخ اٌجٍذاْ اٌ

اسرفغ ػذد  2009ٚ  2004ففٟ اٌفزشح ث١ٓ ػبِٟ  .األػٛاَ اٌّبػ١خ

ُِخ١فخ ثٍغذ  ُّخزشلخ ثٕغجخ  . ثبٌّئخ 45,072اٌؾٛاع١ت إٌشطخ ٚاٌ

ُّخزشلخ فٟ دٌٚخ اإلِبساد  ٚثبٌّمبسٔخ، اسرفغ ػذد اٌؾٛاع١ت إٌشطخ ٚاٌ

ثبٌّئخ  1,545ثبٌّئخ، ف١ّب ثٍغذ إٌغجخ  4,553اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ثٕغجخ 

فٟ ٍِّىخ  6,047ثبٌّئخ فٟ دٌٚخ لطش، ٚ 4,468فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ، ٚ

. ثبٌّئخ فٟ عٍطٕخ ُػّبْ 8,921اٌجؾش٠ٓ، ٚ

 

 

مرهمح " غىغل سرزيد فيى"خذمح 

تاورهاك الخصىصيح الشخصيح 

ثؼذ ِذاّ٘خ ِىبرت غٛغً فٟ وٛس٠ب اٌغٕٛث١خ ِٚٛعخ اٌغؼت فٟ اٌّب١ٔب 

غٛغً عزش٠ذ "، ػبد اٌؾذ٠ش ػٓ خذِخ "أزٙبن اٌخظٛط١خ اٌفشد٠خ"ِٓ 

ؽٛي اؽزشاَ اٌزٟ اؽٍمزٙب ِغّٛػخ غٛغً، ٚاٌّخبٚف اٌزٟ رض١ش٘ب " ف١ٛ

. اٌؾ١بح اٌخبطخ ٌٍٕبط

، اٌغذاي "ي ِبةغٛؽ"ػٍٝ " عزش٠ذ ف١ٛ"فمذ اصبسد اٌظٛس اٌزٟ ؽشؽزٙب 

. ِٕز اؽالق اٌّششٚع لجً صالس عٕٛاد

دساعبد ٘ٛائ١خ  ٚأسعٍذ ِغّٛػخ غٛغً فشق ػًّ ػٍٝ ِزٓ ع١بساد اٚ

ٌزظ٠ٛش " عٟ ثٟ اط"ِضٚد٠ٓ ثبالد رظ٠ٛش ٚاعٙضح رؾذ٠ذ اٌّٛالغ اٌشبٍِخ 

ػٍٝ االٔزشٔذ ػّٓ خذِخ  اٌطشلبد فٟ اٌّذْ اٌىجشٜ ٚؽشػ اٌظٛس

. اٌخشائؾ

وٝ ِٓ اْ اٌظٛس رظٙش ٚعٛ٘ب ٠ّىٓ اٌزؼشف اٌٝ اال اْ اٌجؼغ اشذ

. اٌٝ اؽشاط اٌجؼغ فٟ ِٛالف ِؼ١ٕخِالِؾٙب، ِب لذ ٠ؤدٞ 

وّب اشبس آخشْٚ اٌٝ اْ أسلبَ ٌٛؽبد رغغ١ً اٌغ١بساد ٠ّىٓ اْ 

 .رغزخذَ فٟ رؾذ٠ذ ٠ٛ٘خ عىبْ ثؼغ اٌشٛاسع

ٚاعزغبثذ غٛغً ٌٙزٖ اٌّخبٚف فطّغذ ٚعٖٛ إٌبط ٚاسلبَ اٌٍٛؽبد 

. فٟ اٌظٛس اٌجبد٠خ

 

ٌىٓ اٌغذاي اص١ش ِشح عذ٠ذح ٘زا اٌؼبَ ػٕذِب وشفذ غٛغً أٙب ٌُ رٍزمؾ 

ٚاٞ "ارظبالد ػجش شجىخ " ؽأػٓ ؽش٠ك اٌخ"طٛسا فؾغت، ثً عغٍذ 

". فبٞ

سعبئً )ٚاػززسد ِغّٛػخ غٛغً ِشاد ػذح ػٓ رغغ١ٍٙب ِؼٍِٛبد خبطخ 

.ع، ٌىٓ اٌغٍطبد فٟ ٔؾٛ ػشش دٚي فزؾذ رؾم١مب ثبٌّٛػٛ(ٚف١ذ٠ٛ

 

 

األخثارأخز   



   

حاسوبية  مشكلة سنستعرض بصورة دوريةفي هذه الزاوية 

و بعض الحلول  ، كومبيوترفي عالم ال قد تواجه أي منا

، و يسرنا أيضًا عرض حلولكم المقترحة لهذه المشكلة 

للمشاكل المعروضة أو إستعراض مشاكل مرت معكم و 

 :و يمكنكم مراسلتنا على األيميل التالي تبحثون عن حل لها

Askwakib@ gmail.com 

 

العادة ، على الرغم من وصول التٌار الكهربائً لها حٌث ٌضًء زر التشغٌل لدي ك... لقد واجهتنً مشكلة فً الطابعه فهً ال تعمل 

لة  ؟؟...لكن عند إعطاء الطابعة ألمر الطباعة ال تطبع  
ك
ش

م
ال
 

 

: لدٌنا عدة إحتماالت لعدم عمل الطابعة 

الطابعة  علٌك التأكد أوالً من كٌبل البٌانات الواصل من

... فً جهاز الكومبٌوتر  USBالى منفذ ال 

أخر بالجهاز أو قم  USBقم بإٌصال الكٌبل الى منفذ 

... بتجربة كٌبل أخر فقد تكون المشكله به 

 

  تأكد من علبة الحبر قد تكون نفذت أو أنه لم ٌتم

 ...تركٌبها بصورة صحٌحة 

 

  عند إعطاء أمر الطباعة ٌجب التأكد من أختٌار

اسم الطابعة المطلوب الطباعة علٌها و قد ٌتكرر 

 ...إسم الطابعة فً حال تعرٌفها ألكثر من مرة 

 

 قم بتجربة الطابعة  فً حال استمرار المشكلة

 ...على جهاز كومبٌوتر أخر 

 

  و فً حال استمرار المشكلة أٌضا فعلٌك بإرسال

الطابعة الى مكان مختص بتصلٌح الطابعات فقد 

 ...تكون المشكلة داخلٌة و تحتاج الى خبٌر 

 

 

: اإلحتمال االخر 

قد ٌكون هناك خلل فً تعرٌف الطابعة و هً مجموعة 

ه من فهم الملفات المضافة الى نظام التشغٌل و التً تمكن

... األوامر المرسلة الى الطابعة 

المرفق مع  CDقم بإعادة تعرٌف الطابعة من خالل ال 

التعرٌف فأنك بحاجة الى  CDالطابعة و ان لم تكن تملك 

تحدٌد نوع الطابعة و رقم المودٌل و الذهاب الى الموقع 

االلكترونً الخاص بالطابعة و كتابة المعلومات السابقة 

فات الالزمة لتعرٌف الطابعة على أن تكون و تحمٌل المل

... متوافقة مع نظام التشغٌل الخاص بك 
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 ًتعددة عاملية عزكة ٓي(  IBM: باإلجنويشية) إَ بي آي
 احلواصيب وتطويز تصِيع جماي يف تعٌى اجلِضيات

 هـ اختصار ٓي IBM كوٌة.واهربجميات
International Business Machines  

 1911َ صِة ًِذ ُغاطٔا إَ بي آي عزكة تشاوي
 ،اهواليات ُيويورن يف ارًوُم ًديِة وًقزٓا
. األًزيلية املتحدة

 ، واهتلِوهوديا اهعامل يف األكرب ٓي اهغزكة
 حيح ًّ اهجاُية اهتذارية اهعالًة أيضا وٓى

 إىل تارخئا يعود ًتواصى تاريخ هلا اهيت املعووًات تلِوهوديا عزكات ًّ قويى عدد ًّ واحدة ٓي إَ بي آي. اهقيٌة
 عوى اهرتكيش ًع) اهربجميات و األدٔشة اهلٌبيوتز وتبيع تصِع إَ بي آي عغز اهتاصع اهقزْ

 و ، املواقع اصتضافة خدًات و ، اهتحتية اهبِية خدًات وتقدَ ،( األخري ٓذا
.  اهِاُو تلِوهوديا ي اهزئيضية احلواصيب بني ترتاوح جماالت يف اصتغارية خدًات
. "اهلبري األسرق" ب وتوقب

 

 خالي ًّ) عزكة أكرب ثاُي ٓي إَ بي آي ، اهعامل حوي ًوظف 407،000 ًّ أكجز ًع
 2000 فوربط هقائٌة وفقا اهعامل يف اهعٌى وخدًات املعووًات تلِوهوديا و رحبية األكجز واهجاُي ،(  املاي رأظ صوق

 ًّ أكرب اًزيلى باهدوالر ًبيعات ًع أكجز يضٍ إَ بي آي. دوالر ًويار 100
 أخزى عزكة أي ًّ اخرتاع بزاءات تلِوهوديا املتحدة اهواليات ًقزٓا
 مجيع يف هوبحوخ خمتربات ومثاُية عوٌاء اهغزكة ومتتوم ،. اهعامل أحناء

 ُوبى دوائش مخط كضبت قد إَ بي آي عزكة ًوظفي. دوهة 200 ًّ أكجز يف املبيعات وفِيني واصتغاريني ؤًِدصني
 . هوعووَ اهوطِية ًيداهيات ومخط ، هوتلِوهوديا اهوطين ًيداهيات وتضع ،

 

  www.wikipedia.orgموسوعة ويكيبيديا 



 

 

 

تهدف إلى تطوٌر مجموعة أسس .علم الحاسوبهً فرع من فروع ( Software engineering: باإلنكلٌزٌة) هندسة البرمجيات

. على جمٌع المستوٌات؛ وذلك بطرٌقة تلبً احتٌاجات المستخدمٌن البرمجٌاتوقواعد تؤدي إلى تحسٌن طرق تصمٌم وتطوٌر 

 ال تهتم بكتابة البرنامج نفسه أي بكتابة شفرته، بل تحاول تحسٌن عملٌة تطوٌر، وصنع البرنامج ابتدائا منهندسة البرمجٌات  

وهً تقوم على دراسة احتٌاجات المستخدم وتصمٌم . ٌضعها المحترف، وانتهاء عند مشكلة صٌانة البرنامج أو توسٌعه التًالمواصفات 

، السرعةالبرنامج المناسب لها قبل كتابة شٌفرته، واألخذ بعٌن االعتبار العدٌد من الجوانب كالقدرة على تطوٌر البرنامج بسهولة الحقا، أو 

. له بشكل دٌنامٌكً ملحقاتنٌة إضافة أو إمكا

 مفهىم هندسة البرمجيات

شًء غٌر ملموس إلى حد ما بالمقارنة مع المنتجات األخرى، وهً سلسلة من آالف أو مالٌٌن األوامر التً تطلب ( Software)البرمجٌة 

هذه البرمجٌات هً بمثابة الروح من . إجراء عملٌات معٌنة مثل عرض المعلومات، أو إجراء الحسابات، أو تخزٌن البٌانات الحاسوبمن 

. عقٌد والمتطلبات والمهام التً تقوم بتنفٌذهاالجسد فً النظام الحاسوبً وهً فً توسع دائم وازدٌاد فً الت

أما هندسة البرمجٌات فهً فرع من فروع الهندسة ٌقوم على مجموعة أسس وقواعد تهدف إلى تصمٌم وتطوٌر البرامج بوفرة ونوعٌة  

ي الخسارة فٌه قلٌلة على عــكس عالٌة تلبً احتٌاجات المستخدمٌن، هذا الفرع من الهندسة ٌتمٌز بأنه ال ٌحتاج إلى رأس مال كبٌر وبالتال

 بقٌة الفروع األخرى من الهندسة، كما ال ٌكفً إلٌجاد البرمجٌة المتكاملة والجٌدة عمل شخص واحد وإنما ٌتطلب ذلك فرٌقاً من المهندسٌن

المتطفلٌن بحٌث ٌصبح  وقد كان ضرورٌا إٌجاد علم ٌعنً بهندسة البرمجٌات لوضع األسس والمعاٌٌر التً تصون هذه المهنة من. الجٌدٌن

. باإلمكان تمٌٌز البرنامج الجٌد من غٌر الجٌد

 البرمجياتالفرق بين البرمجة وهندسة 

ال تهتم البرمجة بأمور كالجدوى من البرنامج، أو إمكانٌة قبول . البرمجة هً كتابة الكود، ٌعتبرها البعض أهم عملٌة فً بناء البرامج

فً حٌن أن هندسة البرمجٌات تعمل على بناء النظام البرمجً كمشروع متكامل، وتدرسه من كافة . تطوٌرهالمستخدم له، أو حتى قابلٌة 

البناء البرمجً، الدعم الفنً والصٌانة، التسوٌق والمبٌعات، التطوٌر والتدرٌب على استخدامه، وبذلك ٌمكنها بناء األنظمة الكبٌرة : الجوانب

  .ن أن البرمجة الفردٌة تعجز عن ذلكالستخدامها نظام فرٌق العمل فً حً

 المجاالت المختلفة التي لها عالقة بهندسة البرمجيات

 ٌحتوى أغلب البرنامج على عناصر رٌاضٌات مثل : الرٌاضٌات(algorithms ) لذلك فإن مطوري هذا النوع من البرامج ٌكونون

 .على اطالع بالعدٌد من النواحً الرٌاضٌة

 امج وتنوع األحمالاألداء وحجم البرن: البرنامج له مواصفات علمٌة قٌاسٌة عدٌدة، مثل: العلوم.network speed  المعادالت

 الرٌاضٌة الطرق الحدٌثة لقواعد البٌانات

 مثل الكثٌر من الصناعات، لتحسٌن . كل خطوة ٌتم تحدٌدها وتنفذ بدقة. من الخطوات مجموعةالبرامج عبارة عن : التصنٌع

  .وتطوٌر خطوط اآلنتاج والوصول إلى مستوى الجودة المطلوب

 عوامل بشرٌة . جدول زمنً وتكلفة تخصص له: مثل. سواء كان تجارٌا أو غٌر تجارى فإنة ٌحتاج إلى إدارة: إدارة المشروعات

  .لإلدارة ومصادر مثل مكتب وأجهزة كمبٌوتر

 

 

 تخصصات معلىماتية

 (هندسة البرمجيات)

 موسوعة ويكيبيديا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA


 نبذة عن برنامج 

 Font Creator           : اسم البرنامج   

            : البرنامج وصف

 TTFهو برنامج مخصص لتصمٌم الخطوط ذات اإلمتداد 

 .و التعدٌل علٌها 

     : البرنامج مزايا   

  إمكانٌة انشاء و تعدٌل الخطوط ذات المصادر المفتوحة... 
  إعادة تصمٌم الحروف و الرموز الموجودة داخل أي خط جاهز... 
  ٌمكنكم إضافة الحروف و الرموز الناقصة فً أي خط جاهز... 
  ٌتعامل البرنامج مع الصور و الشعارات و ٌدخلها فً أي خط... 
  التعدٌل و التغٌٌر على أسماء الخطوط الجاهزة... 
  اضافة النقوش أو تصحٌحها فً الخطوط الجاهزة  ...   

: معلومت 

لتنزٌل أي لدٌك طرٌقتٌن 

خط جدٌد و دمجه 

  :بخطوط نظام التشغٌل

  نسخ الخطCOPY  

ولصقه فً ملف 

الخطوط الموجود 

 Controlفً 
panel . 

  نقرة ٌمٌنRight 
Click   بالماوس

على الخط و اختٌار 

.   Installتنزٌل 
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 كاميراث معرحلت 

سوني الرقميت 

 الجديدة

 

 ×4ميجا بكسل وزووم بصري  10.2بدقت ( خضراء) Tكاميرا سايبر شوث من السلسلت 

ٔألَٓا حخًٛض بأٔضاع يزْهت يثم انبإَسايٙ انًخٕاصم انزكٙ، ٔفٙ ! صغٛشة نخكٌٕ يضادة نهًٛاِ ٔانصذياث ٔاألحشبت ٔحغٛش دسجاث انذشاسة TX5صًًج كايٛشا ساٚبش شٕث 

. أ٘ صياٌ ٔيكاٌلٕة فٕحٕغشافٛت النخماط صٕس سائؼت فٙ  TX5اإلضاءة انًُخفضت، ٔياَغ انضبابٛت انُاحجت ػٍ انذشكت، حًُذك كايٛشا 

  ِ( أيخاس 3دخٗ ػًك )يمأيت نهًٛا

  ٔضغ انخصٕٚش فٙ اإلضاءة انًُخفضت

  ٙٔضغ انخصٕٚش انبإَسايٙ انًخٕاصم انزك

  دساط“Exmor R” CMOS 

  يؼانج انصٕسBIONZ 

  ػذستVario-Tessar®  ٍيCarl Zeiss®  يى  25يخسؼت انضأٚت

 

 ×4ميجا بكسل وزووم بصري  10.2بدقت  Tمن السلسلت ( حمراء)كاميرا سايبر شوث 

ا جذًٚذا يٍ إيكاَٛاث انخصٕٚش يغ كايٛشا ساٚبش شٕث  ًً انخٙ حذخٕ٘ ػهٗ انؼذٚذ يٍ انًٛضاث انًبخكشة يثم ٔضغ انخصٕٚش انبإَسايٙ انًخٕاصم ٔانخصٕٚش فٙ  TX7اكخشف ػان

. بٕضٕح ػال كايم AVCHDاإلضاءة انًُخفضت ٔحسجٛم أفالو بخُسٛك 

  حسجٛم أفالو بخُسٛكAVCHD  بٕضٕح ػال كايم

 انخصٕٚش فٙ اإلضاءة انًُخفضت  ٔضغ

  ٙٔضغ انخصٕٚش انبإَسايٙ انًخٕاصم انزك

  دساط“Exmor R” CMOS 

  يؼانج انصٕسBIONZ 

  ػذستVario-Tessar®  ٍيCarl Zeiss®  يى  25يخسؼت انضأٚت

 
 ×4ميجا بكسل وزووم بصري  10.2بدقت  Tمن السلسلت ( ذهبيت)كاميرا سايبر شوث 

أداًء يزْالً فٙ ظشٔف اإلضاءة انًُخفضت، ٔيغ ٔضغ انخصٕٚش فٙ اإلضاءة انًُخفضت ًٚكُك انخماط صٕس أٔضخ ٔأَمٗ أثُاء  Exmor R" CMOS"ٚمذو دساط 

. أٔ انخمظ صًٕسا بإَسايٛت يزْهت بسٕٓنت يغ ٔضغ انخصٕٚش انبإَاسيٙ انًخٕاصم. انهٛم

  دساط"Exmor R" CMOS  يٛجا بكسم 10.2بمٕة 

  انًُخفضت ٔضغ انخصٕٚش فٙ اإلضاءة

  حصٕٚش بإَسايٙ يخٕاصم

  ( باسخثُاء غطاء انؼذست)يى  14.1سًك ْٛكم انكايٛشا فائك انصغش

  ياَغ نهضبابٛت انُاحجت ػٍ انذشكت

  إطاساث فٙ انثاَٛت  10حصٕٚش يخٕاصم ػانٙ انسشػت



 ×5ميجا بكسل وزووم بصري  14.1بدقت  Wمن السلسلت ( حمراء)كاميرا سايبر شوث 

، حًكُك يٍ 2.4راث بؼذ بؤس٘  Gيى يٍ انسهسهت  24ٔيضٔدة بؼذست صأٚت يخسؼت فائمت  5xيٛجا بكسم راث صٔٔو بصش٘  14.1كايٛشا أَٛمت فائمت انصغش بذلت 

. انذصٕل ػهٗ صٕس أكثش ٔضًٕدا َٔماًء دخٗ فٙ ظشٔف اإلضاءة انخافخت

  ػذستG  ٘2.4ساطؼت يٍ سَٕٙ راث بؼذ بؤس 

  يؼانج انصٕسBIONZ 

 14.1 يٛجا بكسم 

  يى  24ػذست يخسؼت انضأٚت

  ٘5صٔٔو بصش ×

  حصٕٚش بإَسايٙ يخٕاصم

 

 ×4ميجا بكسل وزووم بصري  14.1بدقت  Wمن السلسلت ( سوداء)كاميرا سايبر شوث 

بٕصاث، ٔانًضٔدة بخاصٛت  3كبٛشة يماط  LCDسم بشاشت يٛجا بك 14.1انخمظ صًٕسا سائؼت بسٕٓنت حايت يغ ْزِ انكايٛشا األَٛمت صغٛشة انذجى ٔلهٛهت انسًك بذلت 

. ®SteadyShotَٔظاو حثبٛج انصٕسة  iAutoانخصٕٚش انبإَسايٙ انًخٕاصم ٔٔضغ 

  ٍػذست فاسٕٚ حساس يCarl Zeiss ®

  يؼانج انصٕسBIONZ 

 14.1 يٛجا بكسم 

  يى  26ػذست يخسؼت انضأٚت

  ٘4صٔٔو بصش ×

  حصٕٚش بإَسايٙ يخٕاصم

 

 ×4ميجا بكسل وزووم بصري  14.1بدقت  Wمن السلسلت ( ورديت)كاميرا سايبر شوث 

يى،  26يخسؼت انضأٚت ® Carl Zeissٔػذست  4xيٛجا بكسم راث صٔٔو بصش٘  14.1ادصم ػهٗ صٕس ٔالؼٛت بذسجاث حباٍٚ يزْهت يغ انكايٛشا أَٛمت انشكم بذلت 

. BIONZباإلضافت إنٗ يؼانج انصٕس 

 ست فاسٕٚ حساس يٍ ػذCarl Zeiss ®

  يؼانج انصٕسBIONZ 

 14.1 يٛجا بكسم 

  يى  26ػذست يخسؼت انضأٚت

 ّانًخمذيت  حمُٛت اكخشاف انٕج

  ٙٔضغ حهمائٙ رك

 



 

 ×20ميجا بكسل ذاث زووم بصري  9.1بدقت  Hر شوث من السلسلت كاميرا سايب

راث  Gٔانؼذست انمٕٚت  Exmor" CMOS"ٔدساط * Sweep Panoramaالخُٙ انكايٛشا انساكُت انشلًٛت األٔنٗ ػهٗ يسخٕٖ انؼانى ٔانًضٔدة بٕضغ 

 .، يًا ٚضًٍ حغٛٛش أسهٕبك فٙ انخصٕٚش ٔانذصٕل ػهٗ صٕس يخًٛضة ×20انضٔٔو انبصش٘ 

  دساط"Exmor" CMOS 

  ٔضغSweep Panorama 

  إطاساث فٙ انثاَٛت  10حصٕٚش يخٕاصم ػانٙ انسشػت

  ػذست يٍ انسهسهتG  ٘20راث صٔٔو بصش ×

  يؼانج انصٕسBionz 

  1080 انٙانٕضٕح انغحسجٛم أفالوp 

 

 ×3ميجا بكسل وزووم بصري  12.1بدقت  Sمن السلسلت ( سوداء)كاميرا سايبر شوث 

ألَٛمت انخٙ حًكُك يٍ انخماط صٕس سائؼت فٙ جًٛغ انظشٔف دٌٔ ػُاء بفضم انًضاٚا انًبخكشة انخٙ حخًخغ بٓا، يثم انخمظ كم نذظاحك انغانٛت بسٕٓنت بانغت يغ ْزِ انكايٛشا ا

! انٕضغ انخهمائٙ انزكٙ ٔيغالق االبخسايت ٔحمُٛت اكخشاف انٕجّ ٔغٛش رنك انكثٛش

 12.1 يٛجا بكسم 

  ٘3ػذست صٔٔو بصش ×

  شاشتClear Photo LCD  بٕصاث  3يماط

 ٙركٙ  ٔضغ حهمائ

  ٙٔضغ حهمائٙ رك

  َظاو انخثبٛج انصٕسةSteadyShot 

 ×3ميجا بكسل وزووم بصري  10.1بدقت  Sمن السلسلت ( فضيت)كاميرا سايبر شوث  

صٕس يثانٛت فٙ جًٛغ األٔلاث ٔرنك ألَٓا حخًٛض بسٕٓنت االسخخذاو فضالً ػٍ ادخٕائٓا ػهٗ انؼذٚذ ببشاػت فائمت نًساػذحك ػهٗ انخماط  S2000صًًج كايٛشا ساٚبش شٕث 

. يٍ انخصائص ٔانًضاٚا يثم انٕضغ انخهمائٙ انزكٙ ٔحمُٛت اكخشاف انٕجّ ٔيغالق االبخسايت ٔغٛش رنك انكثٛش

 10.1 يٛجا بكسم 

  ٘3ػذست صٔٔو بصش ×

  شاشتClear Photo LCD بٕصت  2.5يماط  نهصٕس انٕاضذت

  ٙٔضغ حهمائٙ رك

 يغالق االبخسايت 

  َظاو انخثبٛج انصٕسةSteadyShot 

 http://www.sony-mea.com/section/home?site=hp_ar_ME_i 
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َغطٍ اٌّىلع عذداً ِٓ اٌّجاالث اٌشئُسُت فٍ لطاع حمُٕت اٌّعٍىِاث، وَحخىٌ عًٍ ألساَ ِخعذدة، ٔزوش 
ِٕها آخش األخباس اٌعاٌُّت، أخباس اإلٔخشٔج، عاٌُ اٌىّبُىحش، اٌىاُِشاث اٌشلُّت، أِٓ وحّاَت، ِشغالث ِىسُمُت، 

 .ِحّىٌت، بشاِج وحطبُماث، اٌّصذس اٌّفخىح، أٌعاب إٌىخشؤُت، دساساث وحماسَش، طابعاث وِاسحاثهىاحف 

شاسن بشأَه، وححج اٌضىء، وِماالث ِخخصصت، : وّا َحخىٌ اٌّىلع أَضاً عًٍ ِحاوس حمُٕت أخشي ِثً 
اٍِت فٍ ِٕطمت وِمابالث خاصت، هزا باإلضافت إًٌ لسُ واًِ ِىشس ٌخغطُت أخباس اٌششواث اٌخمُٕت اٌع

 .اٌششق األوسظ وشّاي أفشَمُا

 . وّا َمىَ اٌّىلع أَضاً بخغطُت عذد ِٓ األحذاد واٌفعاٌُاث اٌّخخصصت عًٍ اٌّسخىَُٓ اٌعشبٍ واٌعاٌٍّ 

 

ْ ِىلع اٌبىابت اٌعشبُت ٌألخباس إارا وٕج ِّٓ َهىي جذَذ األخباس اٌخمُٕت ، و اٌخٍ َخُ ححذَثها بصىسة َىُِت ف

... سُىىْ بّثابت ِحطت اخباس واٍِت و شاٍِت ٌىً ِا َخعٍك باٌخىٕىٌىجُا  اٌخمُٕت 

 .ِىلع َسخحك اٌزَاسة فعالً و هى 

 موقع  
يستحق  
 الزيارة 

www.aitnews.com 

 

http://www.aitnews.com/


 

VGA 
 

Video Graphics Array  

منظومة العرض المرئً    

، الحاسوب شاشةطرٌقة عرض مرئً على 

 .1987عام  آي بً إماخترعتها شركة 

DVI  
 

Digital Visual Interface 

 واجهة العرض الرقمً

وٌتمٌز بنقل الفٌدٌو بدقة عالٌة 

2048X1536  ونجد الٌوم أن أغلب

 . الشاشات الحدٌثة مزوّدة بهذا الموصل

HDMI  
 

High-Definition Multimedia 
Interface 

 عالٌة الوضوح األوساط المتعددة

تقنٌة حدٌثة عالٌة الدقة لنقل الصورة و 

كالرسٌفر أو جهاز  الصوت من جهاز خارجً

   . للتلفاز الكومبٌوتر

 

 
 إختصارات  
 حاسوبية 

 

 فيةاظهار امللفات املحكيفية  

 DOSعن طريق 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987


 

 

 

sxxcccd 

 كاريكاتير

حكمة 

 العدد

 

  لحمًا يغرف أن يمكن ال بطاطا قدره في يضع من

(  مثل عالمي ) 

 يل تعلم 
كاى أعلى بهاء يف العامل  اجليزة يف اهلزم األكرب أى

قبل امليالد وحتى  2570سهة مهذ  3870ملدة 
 .بزيطانيا م حني بهيت كاتدرائية ليهكولو يف1300

5 
حواس جسم اإلنسان هي عدد 

و هي حاسة البصر و السمع و 
. اللمس و الشم و التذوق 

moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 

AskWakib@gmail.com 

  

  

 

 

                                                                                                                                    ؟... إستفساراتكم

                               ...!مالحظاتكم             

  .....مشاركاتكم

 

 
  

 سـالمـه عالء محمد<<<   إشراف 

على إيميل مجلة واكب يسرنا قبول المقاالت و المواضيع التي تخص كل ما له عالقة بعالم التقنية و الكومبيوتر 

  ...مرفقاً معها معلومات الكاتب و مصدر الموضوع  Office wordالتقنية باألعلى على أن تكون بصيغ 

 جملة واكب التقنية 
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