
 

من  Zهيتاشي تطرح السلسلة 

   األقراص الصلبة النحيفة

 

موقع يستحق الزيارة  

 (البوصلة التقنية)

 

  USBالفرق بين ال

 Firewireو  

 



 

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
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تشعالن المنافسة  MSIأسوس و

 مع آي باد بكمبيوترين لوحيين

فً مجال  2010احتدمت المنافسة فً معرض كومبٌوتكس 

عن  MSIالكمبٌوترات اللوحٌة فقد أعلنت كل من أسوس و

اللوحٌٌن على الترتٌب،  Wind-Padو  Eee Padكمبٌوتري 

. والهدف منافسة كمبٌوتر أبل آي باد

عن كمبٌوترٌن لوحٌٌن أٌضا أحدهما ٌعتمد  MSIفقد كشفت شركة 

ٌحمل . واآلخر ٌعتمد على أندروٌد 7على نظام التشغٌل وٌندوز 

وٌعتمد على  Wind-Padالكمبٌوتر اللوحً األول اسم وٌند باد 

غٌغاباٌت  2بسعة  RAMإنش وذاكرة مؤقتة  10شاشة بقٌاس 

ما اللوحً دع MSIٌوفر كمبٌوتر . غٌغاهرتز 1.6ومعالج بسرعة 

، وسٌتوفر 3Gلالتصال بشبكات واي فاي وشبكات الجٌل الثالث 

. الكمبٌوتران فً الربع الثالث من العالم الحالً

وعن الكمبٌوترات اللوحٌة الجدٌدة قال أندي تونغ، نائب الرئٌس 

نحن على علم بأن المستخدم ال ٌرغب فً : " MSIللمبٌعات لدى 

اللوحً، وبما أن سعر دوالر ثمنا للكمبٌوتر  500دفع أكثر من 

-Windنظام التشغٌل ٌشكل نسبة كبٌرة من ثمن الكمبٌوتر سٌكون 

Pad  ًمن الكمبٌوترات اللوحٌة التً تعتمد % 20أرخص بحوال

". على وٌندوز

أما أسوس أسوس فقد سبقت بالكشف عن كمبٌوترها اللوحً إي 

، باإلضافة 7الذي ٌعتمد على نظام التشغٌل وٌندوز  Eee Padباد 

مع مٌزة القراءة  Eee Tabletإلى جهاز لقراءة الكتب اإللكترونٌة 

. الصوتٌة

إنش  12ٌعتمد كمبٌوتر أسوس اللوحً إي باد على شاشة بقٌاس 

مع  7تعمل باللمس، وٌعتمد على النسخة هوم برٌمٌوم من وٌندوز 

الهدف من كمبٌوتر أسوس . معالج إنتل كور تو دٌو من إنتل

رنت أثناء التجوال ومتابعة الفٌدٌو اللوحً هو تصفح اإلنت

واستخدامات ترفٌهٌة أخرى، باإلضافة إلى قراءة الكتب 

.  وهو منافس مباشر لكمبٌوتر أبل آي باد. اإللكترونٌة

 

( كمبٌوتر إي باد الجدٌد من أسوس ةصور)

االعتماد على لوحة المفاتٌح البرمجٌة فً كمبٌوتر أسوس أو ٌمكن 

لوحة المفاتٌح الحقٌقٌة فً القاعدة التً ٌمكن تركٌب الكمبٌوتر 

وتشٌر أسوس إلى أن بطارٌة كمبٌوتر أسوس . اللوحً علٌها

  .اللوحً تكفً لتشغٌله عشرة ساعات قبل الحاجة إلى إعادة الشحن

الذي كشفت عنه أسوس  Eee Tabletأما الكمبٌوتر اللوحً اآلخر 

والمستوحى فً تصمٌمه من كمبٌوتر أبل آي باد ٌعتمد على شاشة 

إنش ونظام التشغٌل ماٌكروسوفت وٌندوز إمبٌدٌد  10بقٌاس 

 675مٌلٌمترا ووزنه  12.2، وتبلغ سماكة الجهاز 7كومباكت 

. غراما

 Eee Tabletوقد حرصت أسوس أن ٌحتوي كمبٌوترها اللوحً 

مٌغابٌكسل والمزامنة مع  2.0اٌا مثل كامٌرا الوٌب بدقة على مز

، ومنفذ ذاكرة USB 3.0الكمبٌوتر من خالل منفذ الناقل العالم 

MicroSD .

ٌمكن للطالب االعتماد على الكمبٌوتر اللوحً من خالل قلم 

التأشٌر، وقالت أسوس أنها صنعت الشاشة بحٌث ٌشعر المستخدم 

، ذلك باإلضافة إلى مزاٌا القراءة بأنه ٌكتب على الورق العادي

. الصوتٌة للكتب اإللكترونٌة

دوالر  399وقد حددت أسوس سعر كمبٌوتر إي باد لٌتراوح بٌن 

دوالر لكن الكمبٌوتر لن ٌتوفر فً األسواق حتى بداٌة العام  499و

. الجدٌد

  

 

 

 

 

http://www.itp.net/arabic/580539?tab=photos
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من  Zهيتاشي تطرح السلسلة 

 األقراص الصلبة النحيفة

 Hitachi" ١٘زبشٟ غٍٛثبي عزٛس٠ظ رىٌٕٛٛع١ض"أػٍٕذ ششوخ 

Global Storage Technologies  ػٓ ؽشػ أٚعغ عٍغٍخ ،

فٟ ٘زٖ اٌظٕبػخ ِٓ عٛالبد األلشاص خف١فخ اٌٛصْ ٚاٌشل١مخ اٌزٟ 

 .١ٍ١ِّزشاد ٠7ظً عّىٙب ئٌٝ 

ٚعٛاء وبْ اٌؼّالء ثؾبعخ ئٌٝ عٛالبد ألشاص سل١مخ ثغّه ال 

١ٍ٠ّزشاد ٚرزّزغ ثأػٍٝ اٌمذساد اٌزخض١ٕ٠خ ٚاألػٍٝ َ ٠7زغبٚص 

عشػخ ِّٓ رّذ ِٛاٌفزٙب ٚػجطٙب ثذلخ ٌززالئُ ِغ األغشاع 

ِّضٍخ " ١٘زبشٟ"ِٓ " صد"اٌغّؼ١خ ٚاٌّشئ١خ، فاْ عٍغٍخ 

" ع١ّٕب عزبس"ٚ  Travelstar" رشاف١ً عزبس"ثغٛالزٟ األلشاص 

CinemaStar ثّب  رز١ؼ عّبد اٌمٛح اٌّإوذح ِٓ ٘زٖ اٌششوخ

٠ؾمك اٌّٛصٛل١خ ٚخفغ اعزٙالن اٌطبلخ، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رزّزغ ف١ٗ 

 . أ٠ؼبً ثّمبِٚخ اٌظذِبد ٚاٌظٛد اٌٙبدب ػٍٝ ٔؾٛ اعزضٕبئٟ

ٚثؼذ أْ لبِذ اٌششوخ ثطشػ عٛالبد ٘زٖ اٌغٍغٍخ ثمذساد 

غ١غب ثب٠ذ، ٌزىْٛ أػٍٝ عؼخ فٟ ٘زٖ  320اعز١ؼبث١خ رظً ئٌٝ 

١ٍ١ِّزشاد فٟ  7اٌظٕبػخ ث١ٓ عٛالبد األلشاص اٌزٟ ٠جٍغ عّىٙب 

لذ " ١٘زبشٟ"اٌزظ١ُّ اٌمبئُ ػٍٝ اٌمشص اٌٛاؽذ، رىْٛ ششوخ 

ِٕبفغخ، وّب أٔٙب رىْٛ لذ ؽغضد ٌٕفغٙب ِىبٔخ سائذح ث١ٓ اٌغٙبد اي

 9.5رظذسد عٙٛد اٌزؾٛي ِٓ اٌغٛالبد اٌزٟ ٠جٍغ عّىٙب 

 7ثٛطخ، ٚاالٔزمبي ئٌٝ اٌغٛالبد ثغّه  ١ٍ١ِ2.5ّزشاد ثؾغُ 

ثٛطخ ػجش ِغّٛػخ ٚاعؼخ ِٓ لطبػبد  ١ٍ١ِ2.5ّزشاد ٚثؾغُ 

.  اٌغٛق

ٚثذًء ِٓ أعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌّؾٌّٛخ ٚاألعٙضح اٌّؾٌّٛخ األخشٜ 

١ِشاد اٌف١ذ٠ٛ اٌشخظ١خ ٚأعٙضح اٌزٍم١ُ اٌخبدِخ إٌظ١ٍخ، ٚؽزٝ وب

" رشاف١ً عزبس"اٌغذ٠ذح ِٓ عٛالبد " صد"فاْ عٍغٍخ 

Travelstar  ٚ"ع١ّٕب عزبس "CinemaStar لذ رُ رظ١ّّٙب ،

ٌزىٛٔب ثذ٠الً ِجبششاً ٌغٛالبد األلشاص اٌظٍجخ اٌّؼ١بس٠خ اٌّغزخذِخ 

 . ثٛطخ 2.5عُ ١ٍ١ِّزشاد ٚثؼ 9.5فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ثغّه 

ِٓ ١٘زبشٟ ثشٚاثؾ ٚٔمبؽ " صد"ٚرزّزغ ع١ّغ عٛالبد عٍغٍخ 

رشو١ت ِشزشوخ ٌؼّبْ اٌزىبًِ اٌجغ١ؾ ِغ إٌظُ اٌّٛعٛدح فٟ 

اٌٛلذ اٌشا٘ٓ، وّب رز١ؼ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّشٚٔخ فٟ اٌزظ١ُّ ػٍٝ ٔؾٛ 

٠مٛد ئٌٝ اٌز١ّض ٚرٍج١خ اٌّزطٍجبد اٌغذ٠ذح فٟ اٌغٛق، ِضً رٛف١ش 

.  اً ٚأوضش لٛح ٚأسقّق عّىبً أعٙضح أخف ٚصْ

ٚػٕذ اٌغّغ ث١ٓ اٌزىٍفخ ٌىً غ١غب ثب٠ذ ِغ ِب ٠ؾزبط ئ١ٌٗ اٌغ١غب ثب٠ذ 

١ٍ١ِّزشاد  7فٟ وً ١ٍِّزش ِىؼت، رىْٛ عٛالبد األلشاص ثغّه 

األوضش فؼب١ٌخ ِٓ ؽ١ش اٌزىٍفخ ٚوفبءح ؽٍٛي اٌزخض٠ٓ " ١٘زبشٟ"ِٓ 

ٚطخ ٚعّه ة 2.5ثبٌّمبسٔخ ِغ عٛالبد األلشاص اٌظٍجخ ثؾغُ 

ثٛطخ، ٠ٚؼٕٟ  1.8ٍُِ، ٚاٌغٛالبد األخشٜ اٌزٟ ٠جٍغ ؽغّٙب  9.5

رٌه رٛف١ش ػشٚع ثم١ّخ ِمٕؼخ ٌٍششوبد اٌزٟ رمَٛ ثزظ١ٕغ 

.  األعٙضح األط١ٍخ ٚششوبد رغ١ّغ األٔظّخ

ٚفٟ ٘زا اٌغٛق االعزٙالوٟ اٌزٞ رزغٗ ف١ٗ األعٙضح اٌّؾٌّٛخ 

ِؼٛلبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ِزٕب١٘خ سلخ عّىٙب، رىْٛ اٌىٍفخ ٚاؽذح ِٓ اي

 17ثّؼذي  SSDاٌغٛق، ؽ١ش رشرفغ رىٍفخ عٛالبد اٌؾبٌخ اٌظٍجخ 

ثٛطخ رشرفغ  1.8ػؼفبً، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌغٛالبد اٌزٟ ٠جٍغ ؽغّٙب 

ػٍٝ أعبط اٌزىٍفخ ٌىً غ١غبثب٠ذ ٚاؽذ، أػؼبف  8وٍفزٙب ثّؼذي 

 Z" صد"ػٕذ ِمبسٔزٙب ِغ عٛالبد األلشاص اٌغذ٠ذح فٟ اٌغٍغٍخ 

".  ش١ٟ٘زب"ِٓ 

ٚػٕذ ِمبسٔخ وً غ١غب ثب٠ذ فٟ ا١ٌٍّّزش اٌّىؼت اٌٛاؽذ، رىْٛ 

رزّزغ ثفبػ١ٍخ أػٍٝ ِٓ " ١٘زبشٟ"ٍُِ ِٓ  7اٌغٛالبد ِٓ فئخ 

ٌززفٛق فٟ وفبءرٙب ػٍٝ %   36ؽ١ش اٌمذسح االعز١ؼبث١خ ثّمذاس 

ٍُِ، فٟ  9.5ثٛطخ ثغّه  2.5عٛالبد األلشاص اٌزٟ ٠جٍغ ؽغّٙب 

فٟ اٌّئخ ِٓ ؽ١ش  73ٌٝ ِٓ اٌىفبءح ثٕغجخ ؽ١ٓ أٔٙب رز١ؼ لذساً أع

اٌّغبؽخ اٌزخض١ٕ٠خ اٌّزبؽخ ِمبسٔخ ِغ اٌغٛالبد اٌزٟ ٠جٍغ ؽغّٙب 

.  ثٛطخ 1.8

ِٓ  Z" صد"ٚػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ عٍغٍخ ِؾشوبد األلشاص 

، ٠ّىٓ ٌٍّظٕؼ١ٓ االعزفبدح ِٓ رٛف١ش اٌؾغُ ٚرظ١ُّ "١٘زبشٟ"

دِبد، ٚرؾغ١ٓ ِذح أعٙضح أسق عّىبً، ِغ رؼض٠ض لٛرٙب ٌزؾًّ اٌض

االعزخذاَ ػٕذِب ال رىْٛ ِزظٍخ ِغ ِظذس اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ػٓ 

ؽش٠ك اعزخذاَ ثطبس٠خ أوجش أٚ ئربؽخ اٌزجش٠ذ اٌّؼضص ػٓ ؽش٠ك 

. رذفك ر١بس اٌٙٛاء، ثفؼً اٌزظ١ُّ اٌشل١ك ٌغٛالخ األلشاص اٌظٍجخ

ٍُِ ِٓ  7اٌغذ٠ذح ثغّه  Z" صد"ِٚٓ شأْ عٛالبد اٌغٍغٍخ 

أْ رغبػذ أ٠ؼبً ػٍٝ رؾم١ك لذس أوجش ِٓ اٌىفبءح " ١٘زبشٟ"

١ٍ١ِّزش،  9.5إٌغج١خ ِمبسٔخ ِغ اٌزظب١ُِ اٌؾب١ٌخ اٌزٟ ٠جٍغ عّىٙب 

ٚرٌه ِٓ خالي رّى١ٓ رظب١ُِ اٌزغ١ٍف اٌغذ٠ذح اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ 

 .رؾغ١ٓ وضبفخ اٌؼٍجخ
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ٚرز١ؼ ٘زٖ األٔظّخ اٌظغ١شح ٚاألسق عّىبً ٚاألخف ٚصٔبً ئٌٝ عبٔت 

أؽغبَ اٌزغ١ٍف األطغش ٌٍششوبد اٌّظٕؼخ، ٚؽزٝ ئٌٝ ششوخ 

١٘زبشٟ، اٌمذسح ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌٛصْ ِمبسٔخ ِغ اٌؾغُ ٚص٠بدح ػذد 

األعٙضح فٟ وً شؾٕخ، األِش اٌزٞ ٠غُٙ فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ رىب١ٌف 

 . ٌٟ ػٍٝ اٌّٛاسد ٚاٌج١ئخاٌشؾٓ ِغ اٌؾذ ِٓ اٌزأص١ش اٌه

ٚلبي ثشٔذاْ و١ٌٕٛض ٔبئت اٌشئ١ظ ٌشإْٚ اٌزغ٠ٛك فٟ ششوخ 

 Hitachi Global" ١٘زبشٟ غٍٛثبي عزٛس٠ظ رىٌٕٛٛع١ض"

Storage Technologies" : ًِئٕٔب ٔؼغ صمٍٕب ٚلٛرٕب ثشىً وب

فٟ ِغبالد اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌزغ٠ٛك ٌذػُ 

ٌجخ اٌمبئّخ ػٍٝ رظ١ُّ اٌمشص اٌٛاؽذ ثغّه عٛالبد األلشاص اٌض

ٍُِ، ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ ػّبْ ِىبٔخ اٌش٠بدح ألٔفغٕب فٟ ٘زٖ اٌفئخ،  7

ٚئظٙبس أْ ّٔزٍه ِغّٛػخ ِٓ إٌّزغبد األوضش رىبِالً ٚلٛح ِٚشٚٔخ 

فٟ ٘زٖ اٌفئخ إٌبشئخ اٌزٟ رؾمك إٌّٛ فٟ األعٛاق ثٛر١شح 

ع١زٕب اٌغذ٠ذح ثشىً ػبَ، رإدٞ اعزشارٟ: "ٚأػبف". عش٠ؼخ

ٍُِ ئٌٝ ئوّبي ِغّٛػخ عٛالبرٕب األخشٜ  7ٌٍّؾشوبد ِٓ فئخ 

ثٛطخ اٌمبئّخ ػٍٝ ٔظبَ اٌمشط١ٓ،  2.5ٍُِ ِٓ ؽغُ  9.5ثغّه 

. ٚعٕٛاطً رٍج١خ ِزطٍجبد اٌغٛق اٌزٟ رؾزبػ ئٌٝ اٌغؼخ اٌؼب١ٌخ

 2.5ٍُِ ِٓ ؽغُ  9.5ٍُِ ٚ  7ٚرٛفش ٘بربْ اٌفئزبْ، أٞ ثغّه 

وّب أّٔٙب رزّزؼبْ ِغ ثؼؼّٙب ثّىبٔخ ل٠ٛخ ثٛطخ عّبد ِز١ّضح، 

ٚثبرذ عٍغٍخ عٛالبرٕب . عذاً، ٚرز١ؾبْ ٌٕب ِٛلؼبً فش٠ذاً فٟ اٌغٛق

ِإٍ٘خ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ ِٓ لجً وبفخ وجشٜ  Z" صد"ِٓ اٌغٍغٍخ 

اٌششوبد اٌّظٕؼخ ٌألعٙضح األط١ٍخ رمش٠جبً فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ، 

عزّشاس فٟ رمذ٠ُ األٔٛاع ٠ٚؼذ رٌه ثّضبثخ د١ًٌ ٠ؾفضٔب ػٍٝ اال

اٌّؾذدح ِٓ اٌغٛالبد اٌزٟ ٠ؾزبط ئ١ٌٙب ػّالؤٔب ِٓ أعً رظ١ُّ 

  ".ؽٍٛي ِز١ّضح ٌٍؾفبظ ػٍٝ لذسارُٙ اٌزٕبفغ١خ

: IDC" آٞ دٞ عٟ"ٚلبي عْٛ ساد٠ٕغ ِذ٠ش األثؾبس فٟ ِإعغخ 

ئْ اٌغؼٟ اٌؾض١ش ٌزظ١ُّ أعٙضح وّج١ٛرش ِؾٌّٛخ أسق عّىبً "

ح، ٠إصش ؽزّبً ػٍٝ ِزطٍجبد اٌزظ١ُّ فٟ ع١ّغ ٚأخف ٚصٔبً ٚألً رىٍف

". ِىٛٔبد أعٙضح اٌىّج١ٛرش، ثّب فٟ رٌه عٛالبد األلشاص اٌظٍجخ

ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌزظ١ُّ ٘زٖ " ١٘زبشٟ"رزّبشٝ خطخ : "ٚأػبف

ثٛطخ،  2.5ٍُِ ٚؽغُ  7ِٓ خالي عٛالبد األلشاص اٌظٍجخ ثغّه 

ط ِغ إٌّزغبد ِغ اعزشار١غ١زٙب اٌٙبدفخ ٌٍزٛطً ئٌٝ عؼش ِٕبف

ثٛطخ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ٕجغٟ أْ رغزمجً ثبٌمجٛي  9.5اٌّؼ١بس٠خ ثغّه 

 ".ٚاٌزجٕٟ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ

 

 

 

 HTML5أبل تبدأ االعتماد على 

 وتقول وداعا لفالش

صفحة إنترنت تفاعلٌة تعتمد بالكامل على تقنٌة  مؤخراعرضت أبل 

HTML5 ًلتقنع الجمٌع بأن األخٌرة أفضل من تقنٌة أدوب. 

وقد أظهرت الصفحة التً تتوفر على الموقع 

apple.com/html5  بالفعل إمكانٌات متطورة من خالل

عرض الفٌدٌو وإمكانٌة تكبٌر أو تصغٌر قٌاسه بشكل مباشر، 

التحوٌل بٌن العرض العمودي  وعلى صعٌد عرض الصور إمكانٌة

. واألفقً مباشرة أو القدرة على إضافة طبقة ثالثٌة األبعاد إلٌها

واحتوت الصفحة التوضٌحٌة مقاطع صوتٌة واستعراض لإلمكانٌات 

. المتوفرة على صعٌد اختٌار نوع الخط على صفحة اإلنترنت

والهدف من هذه الخطوة ألبل هو الرد على أدوبً التً أدعت بأن 

عدم دعم أجهزة آي باد وأي فون لتقنٌة فالش هو خسارة 

للمستهلكٌن، وتوحً أبل من خالل اإلمكانٌات المتطورة والتفاعلٌة 

والمعززة بالوسائط المتعددة للمستهلكٌن العادٌٌن كما توحً 

ألدوبً بأن كل ما ٌمكن القٌام به باالعتماد على فالش ٌمكن إنجازه 

. HTML5من خالل تقنٌة 

 D8ستٌف جوبز قد سأل فً مقابلة أجرٌت معه فً مؤتمر وكان 

مؤخرا، أال تظن أن عدم تبنً تقنٌة فالش فً آي باد وآي فون 

ٌشكل ظلما للمستهلكٌن؟ فقال جوبز حرصنا منذ انطالقة أبل على 

تبنً التقنٌات التً تعٌش مرحلة من االزدهار، لكن فالش حالٌا هً 

فً مرحلة النهضة  HTML5فً مرحلة الضعف، بٌنما تمر تقنٌة 

. حالٌا

 

البد من اإلشارة إلى أن الصفحة التوضٌحٌة ٌمكن استعراضها من 

خالل متصفح سفاري من أبل، إذ لم نتمكن من معاٌنتها من خالل 

. فاٌرفوكس أو كروم

 

http://www.apple.com/html5/


 

5| P a g e                                             مجلة واكب التقنية             

 

  

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 

 

 فما هً الطرٌقة التً CD Or DVDلكن المشكلة أن الجهاز ال ٌحوي قاريء أقراص   (Format)لدٌنا جهاز كومبٌوتر و هو بحاجة لفورمات 

 ٌمكن حل المشكلة بها على إفتراض عدم امكانٌة إحضار قاريء أقراص أخر ؟ 

لة
ك
ش

م
ال
 

 CD Or DVDٌمكننا اإلستعاضة عن قارئء ال 

 ...  ( USB Flash )باستخدام 

 تفٌدنا أن ٌمكن لكن كٌف

 ؟ USBذاكرة  

 
 ٌمكننا جعلها األداة 

 التً تحوي نظام 

 ...!التشغٌل المراد تحمٌله على جهاز الكومبٌوتر 

الى ذاكرة  CD Or DVDٌمكننا نقل محتوٌات أي 

(USB Flash )   من خالل برامج خاصة مثل

 . (WinToFlash)  برنامج 

 حٌث ٌقوم البرنامج بعمل نسخة

 USBقابلة لإلقالع من ذاكرة ال 

  Auto runنفسها مع ملف ال 

 

كذلك ٌمكن من خالل البرنامج تحوٌل نظام التشغٌل 

الى ذاكرة  ISOالمتوفر على هٌئة ملف أٌزو 

 ...  USB Flashال

 

 

ٌتٌح لك البرنامج تحوٌل أي من أنظمة التشغٌل و 

 ... Windowsخصوصاً أنظمة تشغٌل وٌندوز 

كافٌة   USBلذلك من الضروري أن ٌكون مساحة ال

 ...إلستٌعاب نظام التشغٌل كامالً دون نقص 

نصف  USBتحتاج عملٌة تحوٌل نظام التشغٌل الى 

 ...ساعة على األكثر 

تبدأ باإلقالع  BIOSبالنهاٌة نجعل اعدادات البٌوس 

و التً قد ٌراها الجهاز كنوع من  USBمن ذاكرة ال

 ... Hard Diskأو  Hard Driveال

 ...ونكمل عملٌة الفورمات 

 

 

 



 
 

 

 :هعلىهة 

 هي هصطلح رياضي يعني Googol كلوة

 . صفز( 100)هتبىًعا بوائة  1

لهذا الوصطلح يعكس  Google واختيار
 الوهوة التي تقىم بها الشزكة؛ وهي

تنظين ذلك الكن الهائل هن الوعلىهات 
 .الوتاحة على الىيب

 

 
 

انبحث انًشحبظ بخذياث  اإلعالٌحشبح يٍ انعًم فٙ يدال  أيشٚكٛت ششكت عايتْٙ ( Google: باإلَكهٛضٚت)ششكت غٕغم 

 .انبشٚذ اإلنٛكخشَٔٙٔإسعال سعائم  عهٗ اإلَخشَج

َشش انًٕاقع انخٙ حٕفش يعهٕياث َصٛت ٔسعٕيٛت فٙ شكم قٕاعذ بٛاَاث ٔخشائظ عهٗ ٚضاف إنٗ رنك حٕفٛشْا إليكاَٛت 

ٔيشاسكت انخٙ حخٛح االحصال عبش انشبكت بٍٛ األفشاد  شبكاث انخٕاصم االخخًاعٙٔإحاحت  ٔبشايح األٔفٛظ شبكت اإلَخشَج

. َغخ يداَٛت إعالَٛت يٍ انخذياث انخكُٕنٕخٛت انغابقت، عالٔةً عهٗ اإلعالٌ عٍ أفالو ٔعشٔض انفٛذٕٚ

، فٙ خٕخم بهٛكظٚقع انًقش انشئٛغٙ نهششكت، ٔانز٘ ٚحًم اعى  

ْا ٔقذ ٔصم عذد يٕظفٙ .بٕالٚت كانٛفٕسَٛا" يأَخٍ فٕٛ"يذُٚت 

 20,164إنٗ  2009ياسط عاو  31انزٍٚ ٚعًهٌٕ دٔاًيا كايالً فٙ 

. يٕظفًا

عٛشخٙ "ٔ "الس٘ بٛذج"حأعغج ْزِ انششكت عهٗ ٚذ كم يٍ  

فٙ بادئ األيش حى . "عخاَفٕسد"بدايعت عُذيا كاَا طانبٍٛ  "بشٌ

ٔفٙ انخاعع عشش يٍ . صكششكت خاصت يهك نعذد قهٛم يٍ األشخا 1998حأعٛظ انششكت فٙ انشابع يٍ عبخًبش عاو 

 1.67، نخدًع انششكت بعذِ سأط يال بهغج قًٛخّ اكخخاب عاو ابخذائٙ، طشحج انششكت أعًٓٓا فٙ 2004أغغطظ عاو 

، ٔبٓزِ انقًٛت ٔصهج قًٛت سأط يال انششكت دٔالس أيشٚكٙبهٌٕٛ 

. دٔالس أيشٚكٙبهٌٕٛ  23بأكًهٓا إنٗ 

اصدْاسْا عبش طشحٓا نغهغهت  Googleٔبعذ رنك ٔاصهج ششكت  

 ٔاعخحٕارْا عهٗ ششكاث أخشٖ عذٚذةيٍ انًُخداث اندذٚذة 

 .ٔانذخٕل فٙ ششاكاث عذٚذة خذٚذة

 :يُخداث خٕخم 

ٔ انز٘ اطهقخّ خٕخم نًُافغت بشٚذ  Gmailانبشٚذ االنكخشَٔٙ يًثالً ب 

Yahoo  ٔHotmail  ٔبشَايح ،Google Earth  انز٘ ٕٚفش

ايكاَٛت انٕصٕل انٗ انخشائظ اندغشافٛت ندًٛع يُاطق انكشة األسضٛت 

عبش صٕس يٍ األقًاس انصُاعٛت عانٛت انذقت ٔٔصٕالً انٗ يخصفح 

األخٛشة انًخًثهت بُظاو حشغٛم يا صال  االَخشَج خٕخم كشٔو ٔ انقُبهت

ل يُافغت نهششكاث األخشٖ ٔ عهٗ خًٛع ححج انخطٕٚش نخكٌٕ خٕج

... االحداْاث 

 

www.google.com  

http://www.google.jo/search?q=%221+followed+by+100+zeroes%22&hl=ar
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_Google
http://www.google.com/
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عِ بخقذٌٝ ششح عاً  فغْقً٘اٍا اىًٞ٘ , بخ٘ضٞخ حاسٝخ اىيّٞ٘نظ ٍٗضاٝآ ّٗقاط ق٘حٔ  ّافٜ اىعذد اىَاضٜ قٌ
 . غيب ح٘صٝعاث اىيْٞنظً ألاىخ٘صٝعاث األ

 
 : م ما المقصود بالتوزيعات األ

 . صٝعاثبْائٖا ٍِ اىصفش ٗحعخَذ عيٚ م٘دٕا اىَصذسٛ ىبْاء ٕزٓ اىخ٘ ٕٜ اىخ٘صٝعاث اىخٜ حٌ

 ،ثٌ إَيج ٗىٌ حخط٘سبْٞج  ٕزٓ اىخ٘صٝعاث ٗىنِ بعض،مثٞشة فإُ أعذادٕا ٍِ اىصفش  بْٞجباىْغبت ىيخ٘صٝعاث اىخٜ 
 .بْٚ عيٚ م٘دٕا اىَصذسٛ ٗاىبعض االخش ىٌ ث

 
 

 : مالتوزيعات األ
 

 
 

 Debian Linux Release  عٌإحذج  اٝاُ ٍ٘سدٗك 1993اٗغغج عاً  16قاً باالعالُ عْٖا فٜ    

 
 .ٗاجٖت جًْٞ٘  عخخذًثٗماّج  1994ٗ  1993ٗرىل ىعاٍٜ  0.9ٗه اصذاس ٍِ دٝباُ ماُ أ   
. اٛ  دٛٗ اه امظ , امظ اف عٜ اٛ , بعذة ٗاجٖاث اخشٙ ٍثو مٜ دٛ اٛٝعت صث اىخ٘بعذ رىل ح٘فشٗ              

 

( GNU GPL)ىغت د٘ه اىعاىٌ ٍِٗ بْٖٞا اىعشبٞت ٗحعَو حذج سخصت 63 حذعٌ 
 .خشٙ ألٗبعض اىشخص ا

 
( knoppix)ٗ مْ٘بنظ ( ubuntu) ٍِ اشٖش اىخ٘صٝعاث اىخٜ بْٞت عيٖٞا اٗبْخ٘

 . (xandros)امغاّذسٗط
 .ّظَت اىذٝباّٞت عيٚ ّظاً دٝباُ باأل ثٗٝطيق عيٚ اىخ٘صٝعاث اىخٜ بْٜ

 
 

 
 
ماُ ٕزا اىْظاً   1994قاً ٍاسك اٝ٘اّق باّشاء اىخ٘صٝعت عاً  

ٗحٌ اّشاء ( server)باىبذاٝت ىيَغخخذً اىعادٛ ٗىنِ حٌ حذ٘ٝو إخَاٌٍٖ باىخادٍاث 
ىيَغخخذً اىعادٛ ٗاعخبشة ٕزٓ اىخ٘صٝعت االمثش دذاثت ( Fedora)ٍششٗع فٞذٗسا

 .الدخ٘ائٖا عيٚ ادذد اىبشاٍج دائَا 
 .عيٚ اُ اىذعٌ ىيْظاً ىٞظ ٍجاّٜ اَّا ٍقابو ثَِ  حعخَذٗسدٕاث 

 .( cent os)ٗ عْٞج اٗ اط ( fedora)ٍِٗ اشٖش اىخ٘صٝعاث اىخٜ بْٞج عيٖٞا فٞذٗسا 
 .عيٚ ّظاً سدٕاث باالّظَت اىشدٕاحٞت  ثٗٝطيق عيٚ االّظَت اىخٜ بْٜ

 
 

  Redhat  ردهات
 

  Debian  ديبان
 

 

 ىّٞ٘نظاً ّظفٜ ً اىخ٘صٝعاث األ
 

هندسة برمجيات....  إبراهيم الكسواني   
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 ٕزا اىْظاً حٌ بْائٔ عيٚ اعاط ّظاً        

SLS(softlanding linux system)    ً1992اىخٜ بذاث عا 
 . 1994ٗح٘قفج عاً 

 . 1993حَ٘ص عاً  16ح٘صٝعت عالم٘ٝش بذاث فٜ 
 

 .ٗحصذس بعذة ٗاجٖاث جًْٞ٘ ٗمٜ دٛ اٛ ٗامظ اف عٜ اٛ 
 OPEN)ا اٗبِ ع٘صٍِٛٗ اشٖش اىخ٘صٝعاث اىخٜ بْٞت عيٞٔ

SUSE ). 
 
 

 
 
 
 

 
باالعداد القادمة سيتم توضيح معنى الواجهات وانواعها وتوضيح انواع الرخص 
ومبادئها وايضا سيتم شرح مفصل عن اشهر توزيعات اللينوكس بحيث كل عدد 

 .انتظرونا باالعداد القادمة معينة عة سيتضمن شرح توزي
 
 

 

  Slackware سالكوير
 

www.debian.org  / www.redhat.com / www.slackware.com  

 . 

 

 ىّٞ٘نظاً ّظفٜ ً اىخ٘صٝعاث األ
 

هندسة برمجيات....  إبراهيم الكسواني   

http://www.debian.org/
http://www.redhat.com/
http://www.slackware.com/


VS 

  فرق لكهنا 
حتار في ايهما وسيهة االتصال أو منه انى انكىمبيىتر و نكنك ت نديك هارددسك خارجي و تحتاج انى نقم بيانات نه 

اجابتك من خالل انمقارنة  نستطيع قد  FireWireاو كيبم طرفه  USBاالمثم نعمهية اننقم ، أهى كيبم االنسب و 

 : انتانية

USB  FireWire 

  

و هي معمارية تشترط   Host-basedتستخدم اسلوب  

وجود جهاز كومبيوتر عند تراسل البيانات بين طرفين 

 .مختلفين 

و و هو أسلوب ذكي   peer-to-peerتستخدم  معمارية 

يمنع حدوث التضارب أثناء نقل البيانات  و هي أفضل 

. لية النقل عمطريقة للسيطرة على 

وقد ال تحتاج عملية النقل من خالله لجهاز كومبيوتر كالنقل 

 .بين كاميراتين ديجيتال 

 .  (Mbps) 800يبلغ معدل سرعة النقل  .  (Mbps) 480يبلغ معدل سرعة النقل 

من الطاقة فقط ولكنها تناسب طرفيات  Volt (3)تدعم 

 ...  Mouse or keyboardالحاسب قليلة الطاقة مثل 

من الطاقة وهو بذلك يعتبر شره لسحب  Volt (30)تدعم 

 ... External Hard Drivesالطاقة لكنه يناسب 

أكثر شيوعًا في األجهزة حيث ال يخلو جهاز كومبيوتر من 

 .USBمدخل 
 .لكنها أرخص تكلفة أقل شيوعًا 

مفضالً عند الحاجة لتراسل   USBيعتبر استخدام 

المعلومات دون اعطاء األهمية للسرعة كالنقل بين جهاز 

 ً  الهاتت و الكومبيوتر مثال

مفضالً عند عملية نقل  FireWireيعتبر استخدام ال 

 External Hard driveو  Computerالبيانات بين 

www.computer.howstuffworks.com  /  www.usb-ware.com 

. 

http://www.computer.howstuffworks.com/
http://www.usb-ware.com/
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 ...  ارا وند ذثحث ػن دًٌْ ػٍمِ ٌمٌضٌػاخ ذمنْح فٍذّه مٌلغ اٌثٌصٍح اٌرمنْح

  اسرخذامياٍ ذؼٍْم اٌماسئ وْفْح ّحرٌُ ىزا اٌمٌلغ ػٍَ ورة ً مماالخ ذرؼٍك ترمنْاخ اٌىٌمثٌْذش ًّيذف إي

 ...ّمىنه ذحمًْ اٌىرة ً اٌمماالخ من اٌمٌلغ مثاششج 

ىٌ ممسم حسة اٌمٌضٌػاخ اٌرمنْح تحْث ّمىن اخرْاس اٌمٌضٌع ّمراص اٌمٌلغ تسيٌٌح اٌٌصٌي ٌٍمؼٌٍمح ف

  .من اٌمائمح فِ أػٍَ اٌصفحح

 ...أً االذجاه اٌَ صنذًق تحث ً وراتح اٌمٌضٌع اٌزُ ذثحث ػنو 

 

من األتٌاب اٌرِ ّحٌّيا اٌمٌلغ تاب ٌٍشثىاخ ً أخش ٌنظم اٌرشغًْ اٌمرنٌػح ً ذجذ اّضا مماالخ ذرىٍم ػن 

لذ خصص اٌمٌلغ صاًّح ٌٍمثرذئْن ذحٌُ  ً ً اٌحماّح صفحاخ االنرشنداٌحماّح ً ػن لٌاػذ اٌثْاناخ ً ػن ذطٌّش 

 ...ٌىثْش من اٌمجاالخ ً غْشىا ا اٌؼذّذ من اٌىرة اٌرِ ذنيذ اٌذخٌي فِ ػاٌم اٌحاسٌب

تاٌنياّح ّرْح مٌلغ اٌثٌصٍح اٌرمنْح االشرشان فِ اٌمائمح اٌثشّذّح تحْث ّمىنىم اٌرٌاصً مغ اٌمٌلغ ً اسرمثاي 

 ...االخثاس اٌرمنْح ػٍَ تشّذوم االٌىرشًنِ 

 موقع  
يستحق  
 الزيارة 

www.boosla.com 

http://www.boosla.com/
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نبذة عن برنامج  

           Recover My Files : إسم البرنامج

 

  :وصف البرنامج 

هو برنامج يقوم بإستعادة الملفات المحذوفة من الجهاز ، 

 .حتى بعد عملية الفورمات للهارددسك 

  :مميزات البرنامج  

  

 

 

 

Graphics : 

Adobe Photoshop ( .psd)  / COREL Draw file ( .cdr) 

JPEG Digital Camera file [EXIF format] ( .jpg .jpeg) 

Documents : 

HTML Documents ( .htm .html .shtml .phtml .php) 

Microsoft Word Document ( .doc .dot .docx) 

Microsoft Excel Worksheet ( .xls .xla .xlsx) 

Archives : 

RAR compression file ( .rar) / Zip file ( .zip) 

Multimedia : 

AVI Multimedia file ( .avi) / Flash ( .fla) 

MOV Multimedia file (Quicktime) ( .mov .mp4) 

 

 

 

 

 أوامر تعادة الملفات المحذوفة من خالل سيستطيع ا

. الدوس 

  يمكن استعادة الملفات المفقودة من ذاكرة الكاميرا أو

 .من الفالش ميموري ومن أي وسيط تخزين

  امتداد ملف من  300يدعم البرنامج أكثر من

 :االمتدادات المهمة وفي كافة المجاالت منها 
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ما هي المدونة ؟ 

 blogِذٚٔح ٟ٘ اٌرؼش٠ة األوثش لثٛال ٌىٍّح 
 Web logاإلٔد١ٍض٠ح اٌرٟ ٟ٘ ٔسد ِٓ وٍّرٟ 

٘ٛ ذطث١ك ِٓ ذطث١ماخ . تّؼٕٝ سدً اٌشثىح
االٔرشٔد، ٠ؼًّ ِٓ خالي ٔظاَ إلداسج اٌّسرٜٛ، ٚ ٘ٛ 

فٟ أتسظ طٛسٖ ػثاسج ػٓ طفسح ٚب ذظٙش ػ١ٍٙا 
ِإسخح ٚ ِشذثح ذشذ١ثا ص١ِٕا  (ِذخالخ)ذذ٠ٕٚاخ 

ذظاػذ٠ا، ذظازثٙا آ١ٌح ألسشفح اٌّذخالخ اٌمذ٠ّح، ٚ 
س ِٕز ٌسظح ذغْٟٞٚ ٌىً ِذخً ِٕٙا ػٕٛاْ دائُ ال ٠ه

ٔششٖ ٠ّىٓ اٌماسئ ِٓ اٌشخٛع ئٌٝ ذذ٠ٕٚح ِؼ١ٕح 
فٟ ٚلد الزك ػٕذِا ال ذؼٛد ِرازح فٟ اٌظفسح 

 .األٌٚٝ ٌٍّذٚٔح

٘زٖ ا١ٌ٢ح ٌٍٕشش ػٍٝ اٌٛب ذؼضي اٌّسرخذَ ػٓ  
اٌرؼم١ذاخ اٌرم١ٕح اٌّشذثطح ػادج تٙزا إٌٛع ِٓ 

إٌشش، ٚ ذر١ر ٌىً شخض أْ ٠ٕشش وراترٗ تسٌٙٛح 
. تاٌغح

٠ر١ر ِٛفشٚ اٌخذِح آ١ٌاخ أشثٗ تٛاخٙاخ اٌثش٠ذ  
اإلٌىرشٟٚٔ ػٍٝ اٌٛب ذر١ر ألٞ شخض أْ ٠سرفع 

تّذٚٔح ٠ٕشش ِٓ خالٌٙا ِا ٠ش٠ذ تّدشد ًِء ّٔارج ٚ 
ضغظ أصساس، وّا ٠ر١سْٛ أ٠ضا خظائض ِىٍّح ذمَٛ 

ٌٕشش اٌرسذ٠ثاخ،  (XML Atom)  ٚRSSػٍٝ ذم١ٕاخ 
ٚ األُ٘ ِٓ رٌه ٚ خذِاخ أخشٜ ٌٍشتظ ت١ٓ اٌّذٚٔاخ 

وٍٗ ٘ٛ اٌرفاػً ت١ٓ اٌّذ١ٔٚٓ ٚ اٌمشاء ِٓ خالي 
 . اٌرؼ١ٍك ػٍٝ ِذخالخ اٌّذٚٔح

ِٓ ٚخٙح ٔظش ػٍُ اخرّاع ئٔرشٔد، ٠ٕظش ئٌٝ 

اٌرذ٠ٚٓ تاػرثاسٖ ٚس١ٍح إٌشش ٌٍؼاِح اٌرٟ أدخ ئٌٝ 

ص٠ادج دٚس اٌٛب تاػرثاس٘ا ٚس١ٍح ٌٍرؼث١ش ٚ اٌرٛاطً 

 أوثش ِٓ أٞ ٚلد ِضٝ،

تاإلضافح ئٌٝ وٛٔٗ ٚس١ٍح ٌٍٕشش ٚ اٌذػا٠ح ٚ اٌرش٠ٚح 
ٚ ٠ّىٓ اػرثاس . ٌٍّششٚػاخ ٚ اٌسّالخ اٌّخرٍفح

اٌرذ٠ٚٓ وزٌه ئٌٝ خأة اٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ أُ٘ 
خذِر١ٓ ظٙشذا ػٍٝ ئٔرشٔد ػٍٝ ٚخٗ اإلطالق، ١ٍ٠ٗ 

 .ا٠ٌٛىٟ

اٌّٛضٛػاخ اٌرٟ ٠رٕاٌٚٙا إٌاششْٚ فٟ ِذٚٔاذُٙ 
ذرشاٚذ ِا ت١ٓ ا١ِٛ١ٌاخ، ٚ اٌخٛاطش، ٚاٌرؼث١ش 
اٌّسرشسً ػٓ األفىاس، ٚ اإلٔراج األدتٟ، ٚ 

اٌّٛضٛػاخ اٌّرخظظح فٟ ِداي اٌرم١ٕح ٚ ئٔرشٔد 
ٚ ت١ّٕا ٠خظض تؼض اٌّذْٚٔٛ ِذٚٔاذُٙ . ٔفسٙا

ْٚ ٌٍىراتح فٟ ِٛضٛع ٚازذ، ٠ٛخذ آخشْٚ ٠رٕاٚي
وزٌه ذٛخذ ِذٚٔاخ . ِٛضٛػاخ شرٝ فٟ ِا ٠ىرثْٛ

ذمرظش ػٍٝ شخض ٚازذ، ٚ أخشٜ خّاػ١ح ٠شاسن 
ف١ٙا اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىراب، ٚ ِذٚٔاخ ذؼرّذ أساسا 

 .ٚ اٌرؼ١ٍك ػ١ٍٙا photoblogػٍٝ اٌظٛس 

 :ريخ المدونات تا

ْ ػٍٝ ٔسٛ ِا، وأد اٌسشب ػٍٝ اٌؼشاق سثثا َ
فّٓ . ٘اشاسأسثاب ر٠ٛع ط١د اٌّذٚٔاخ ٚ أد

ِذٚٔاخ ِإ٠ذج ٌٍسشب  2002ٔاز١ح، ظٙشخ فٟ ػاَ 
 .ِٓ أشٙش٘ا ئٔسراتٛٔذخ 

ظٙشخ اٌّذٚٔاخ وٛس١ٍح اٌؼذ٠ذ  2003ٚ فٟ ػاَ  
ِٓ األشخاص إٌّاٚئ١ٓ ٌٍسشب فٟ اٌغشب ٌٍرؼث١ش 

ػٓ ِٛالفُٙ اٌس١اس١ح ٚ ُِٕٙ ِشا١٘ش اٌس١اسح 
األِش٠ى١ح ِٓ أِثاي ٘ٛاسد د٠ٓ ، وّا غطرٙا ِدالخ 

س وّدٍح فٛستس فٟ ِماالخ ٌٙا، وّا واْ شٟٙ
اسرخذاَ ِؼٙذ ِؼٙذ آداَ س١ّث اٌثش٠طأٟ ٌٙزٖ 

 .اٌٛس١ٍح دٚسٖ فٟ ذأط١ٍٙا
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ػشال١ْٛ، ِٓ ٔاز١ح أخشٜ ظٙشخ ِذٚٔاخ ٠ىرثٙا   

تؼضُٙ ٠ؼ١شْٛ فٟ اٌؼشاق ٚ ٠ىرثْٛ ػٓ ز١اذُٙ 

فٟ األ٠اَ األخ١ش ٌٕظاَ طذاَ زس١ٓ ٚ أثٕاء االخر١اذ 

اورسثد تؼض ٘زٖ اٌّذٚٔاخ شٙشج . األِش٠ىٟ

ٚاسؼح ٚ ُػذَّ لشاؤ٘ا تاٌّال١٠ٓ، ٚ طثغ أزذ٘ا ٚ ٘ٛ 

اٌّىرٛب فٟ غاٌث١رٗ  (Where is Raed?)أ٠ٓ سائذ؟ 

وراب، ٚ ظٙشخ أخش٠اخ  اٌؼظّٝ تاإلٔد١ٍض٠ح فٟ

٠ىرثٙا خٕٛد غشت١ْٛ فٟ اٌؼشاق ِّا شىً ِفِٙٛا 

.  زذ٠ثا ٌذٚس اٌّشاسً اٌسشتٟ

أطثسد اٌّذٚٔح ظا٘شج ػاِح  2004ٚ فٟ ػاَ 

تأضّاَ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِسرخذِٟ ئٔرشٔد ئٌٝ طفٛف 

. اٌّذ١ٔٚٓ ٚ لشاء٘ا، وّا ذٕاٌٚرٙا اٌذٚس٠اخ اٌظسف١ح

األدتٟ  داعاالبأطثسد اٌّذٚٔح ٔٛػا ِٓ أٔٛاع 

فٟ  -اٌّرؼاسف ػ١ٍٗ ذٕظُ ٌٗ دٚس إٌشش ٚ اٌظسف 

اٌّساتماخ الخر١اس أفضٍٙا ِٓ  -ئطذاساذٙا اٌشل١ّح 

ز١ث األسٍٛب، ٚ اٌرظ١ُّ، ٚ اخر١اس اٌّٛضٛػاخ، 

ِثً اٌّساتمح اٌرٟ ٔظّرٙا طس١فح خاسد٠اْ 

 .اٌثش٠طا١ٔح

 

 : االسم

اٌّذٚٔح ٘ٛ االسُ اٌؼشتٟ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌّٛالغ ٚ 
. ٠مظذ تٗ اٌّٛلغ ٔفسٗ

وً ِٛضٛع فٟ اٌّذٚٔح اسّٗ ذذ٠ٕٚح ٚ اٌدّغ 
 ... ذذ٠ٕٚاخ

طازة اٌّذٚٔح ٚ ٘ٛ اٌىاذة ٠سّٝ ِذْٚ ٚ اٌدّغ 
 ... ِذْٚٔٛ

ػ١ٍّح اٌىراتح فٟ اٌّذٚٔح اسّٙا ذذ٠ٚٓ ٚ ٟ٘ 
 ...اسُ فؼً ِٓ دْٚ ٠ذْٚ 

أض١ف اٌٝ ِظطٍساخ اٌرذ٠ٚٓ ِظطٍر خذ٠ذ ورؼش٠ة 
ٚ اذفك ػٍٝ ذس١ّرٗ ِذٚٔح طٛذ١ح  Podcastٌىٍّح 

ٚ ٟ٘ اٌّذٚٔح اٌرٟ ذىْٛ ذذ٠ٕٚاذٙا ذسد١الخ طٛذ١ح 
 .. اٌّذْٚ ٚ ٠ٕشش٘ا فٟ ِذٚٔرٗ ٠سدٍٙا

 ... ٕ٘ان أ٠ضاً ِذٚٔاخ اٌف١ذ٠ٛ ٚ ِذٚٔاخ اٌظٛس

 
تدوين هو موقع يساعدك على أخذ جولة في المدونات العربية من خالل تدوينات مختارة يدوياً ، ويتيح الموقع لك قراءة  عموق 

 .  WWW.Tadwen.Com :يمكنكم زيارة الموقع من  خالل الرابط التالي  ،و اضافة التعليقات ان أردت ذلك  ،المدونة كاملة

http://www.tadwen.com/
http://www.tadwen.com/


 

CPU 
Central Processing Unit 

 وحدة المعالجة المركزية

الرقمي التي تقوم  الحاسوبهي أحد مكونات 

التي  البياناتبتفسير التعليمات و معالجة 

 البرمجياتتتضمنها 

RAM 
Random Access Memory 

 ذاكرة الوصول العشوائي

هذا النوع من الذاكرة مؤقت إذ أن المعلومات 

 إعادة التشغيل يتم تفريغها آلياً منه بمجرد

وأحياناً عند إغالق البرنامج الذي يستهلك 

 .جزء منها

ROM 
Read Only Memory 

فقط ةذاكرة القراء  

ذاكره تصمم من قبل الشركة المصممة للوحة 

 الكمبيوتر االم وهي تحوي برامج منها مشغل

اليمكن حذف المعلومات التي تحويها هذه و 

 .الذاكره

 

 
إختصارات حاسوبية 

 

 Flash ل  Formatكيفية عمل  
Memory   عن طريقDOS 

 

moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
moulin://encyclopedia/ar/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1


 

 

 

sxxcccd 

 كاريكاتير

 سطول الحريةألى فرسان إتحية 

 حكمة العدد

 

 أن للعالم أفضل
 من..  شمعة يوقد

  الظالم يلعن أن
 ( كونفوشيوس) 



 

AskWakib@gmail.com 

  

  

 

 

 

                                                                                                                                    ؟... إستفساراتكم

                               ...!مالحظاتكم             

  .....مشاركاتكم

 

 
  

 سـالمـه عالء محمد<<<   إشراف 


