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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



توشيبا تزيح الستار عن 

كمبيوتر دفتري بشاشتي 

كريستال سائل 

احتفاال بمرور ربع قرن على إطالقها أول كمبٌوتر دفتري 

 Libretto W100كشفت توشٌبا عن كمبٌوتر لٌبرٌتو 

.إنش 7المزود بشاشتً كرٌستال سائل كل منهما بقٌاس 

 

كجهاز قراءة للكتب الهدف من هذا الكمبٌوتر هو أن ٌعمل 

اإللكترونٌة عند حمله بشكل عمودي، وعند التحول إلى 

الوضع األفقً تظهر لوحة المفاتٌح البرمجٌة التً تعمل 

باللمس على الشاشة السفلٌة لٌتم استخدام الجهاز مثل 

 .كمبٌوتر دفتري عادي

 

خٌارا مثالٌا لالستخدام الجوال إذ ٌزن  W100ٌقدم لٌبرٌتو 

. ط باإلضافة إلى أبعاده الصغٌرةغرام فق 700

وكشفت توشٌبا فً نفس التوقٌت عن ثالثة كمبٌوترات 

دفترٌة أخرى متوفرة من خالل سبعة طرز، ستطرحها 

 25الشركة فً السوق الٌابانٌة فً المرحلة األولى فً 

ٌونٌو الحالً، ونحن بصدد التأكد من تارٌخ وصول هذه 

. الكمبٌوترات إلى الشرق األوسط

طرحت توشٌبا كمبٌوتر  W100باإلضافة إلى لٌبرٌتو 

وهو أخف كمبٌوتر دفتري  dynabook RX3دٌنابوك 

.  إنش 13.3بشاشة عرٌضة بقٌاس 

 

من طراز  all-in-oneكما أعلنت عن كمبٌوتر من فئة 

، وهو ٌعتمد Dynabook Qosmio DXدٌنابوك كوزمٌو 

رك إنش، مع مح 21.5على شاشة عالٌة الوضوح بقٌاس 

. راي -أقراص ٌوفر أسرع زمن كتابة إلى أقراص بلو

فهو كمبٌوتر  Dynabook AZأما ثالث هذه الكمبٌوترات 

دفتري مخصص لتصفح اإلنترنت ٌعتمد على معالج 

. من إنفٌدٌا، ونظام التشغٌل أندروٌد 250الرسومٌات تٌغرا 

وفً هذا الصدد قال ساندور فان دٌر هام، المدٌر العام 

ظمة الكمبٌوتر فً توشٌبا أوروبا والشرق لمجموعة أن

لقد أثبتنا مراراً : "األوسط وأفرٌقٌا لشؤون األسواق الناشئة

وتكراراً منذ ذلك الوقت اندفاعنا نحو تحقٌق الرٌادة فً 

مجال التكنولوجٌا، وفً مٌدان تصغٌر األحجام، وقابلٌة 

وهذا لٌس مجرد جزء من طبٌعة وتكوٌن . االستخدام

إنه أٌضاً الطرٌق الصحٌح للتقدم فً مجال توشٌبا، بل 

لقد استخدم مهندسو توشٌبا خبرتهم ". الحوسبة النقالة

عاماً، لتحقٌق الرٌادة فً أجهزة الحوسبة  25بنجاح، لمدة 

النقالة التً صممت لتلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن، ولهذا 

ملٌون جهاز كمبٌوتر محمول  90فقد باعت توشٌبا أكثر من 

إننا الٌوم على : "وأضاف فان دٌر هام. 1985 منذ العام

ملٌون  100المسار الصحٌح لرفع الرقم هذا العام لٌصل إلى 

". جهاز فً جمٌع أنحاء العالم
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 iPhone 4مزايا رائعة في 

الجديد 

" آي فون"أزاحت أبل الستار عن النسخة الرابعة من هاتف 

iPhone 4  بسماكة أقل وشاشة أكثر وضوحا وكامٌرا

. للصور العادٌة والفٌدٌو عالً الوضوح والمكالمات المرئٌة

 199ٌونٌو بسعر  24سٌصل الهاتف إلى األسواق فً 

غٌغاباٌت  32دوالر بسعة  299غٌغاباٌت و 16دوالر بسعة 

 .AT&Tوذلك من شبكة االتصاالت األمرٌكٌة 

 

يدعم أول هاتف من نوكيا 

بطاقتين وبسعر منخفض 

األول من نوعه من الشركة  C2كشفت نوكٌا عن هاتف 

 .الفنلندٌة والمتوافق مع تشغٌل شرٌحتً هاتف معا

الممٌز فً هاتف نوكٌا الجدٌد أنه ذو كلفة منخفضة حوالً 

، وسٌصل إلى أسواق (دوالر 55)درهم إماراتً  200

. العام الحالًالشرق األوسط مع نهاٌة 

مٌلٌمترا،  14.65×  45×  108تبلغ أبعاد الهاتف  

 1.8غرام، وقٌاس الشاشة  74.1(: مع البطارٌة)ووزنه 

. لونا 65,000بكسل وتدعم  160×  128إنش ودقتها  

 microSD على فتحة لبطاقة ذاكرة Nokia C2 ٌحتوي

غٌغاباٌت، و أهم ما فٌه أنه  32قابلة للتبدٌل الفوري بسعة 

ٌدعم بطاقتً هاتف فً نفس الوقت، متوافق مع بلوتوث 

، وٌحتوي على منفذ USB 2.0 ، والناقل العام2.0

 مٌلٌمتر؟  3.5الصوت المعٌار 

 

مع دعم لكافة  S40ٌعتمد الهاتف على نظام التشغٌل  

ملقمات البرٌد اإللكترونً، وٌحتوي على متصفح اوبرا 

، أما الكامٌرا التً ٌعتمد علٌها Opera Mini 4.0مٌنً 

، كما أن VGAالهاتف فهً منخفضة الدقة من مرتبة 

. داخلً FMالهاتف ٌحتوي على مولف رادٌو 
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شبكة ألياف ضوئية سعودية 

 سورية أردنية تركية

مع شركة ( STC)تحالفت شركة االتصاالت السعودٌة 

االتصاالت السورٌة وشركة االتصاالت التركٌة وشركة 

األردن لمد خط أرضً من األلٌاف ( Orange)أورانج 

 . الضوئٌة ٌربط الدول األربعة مع أوروبا وأمرٌكا

أول خط أرضً « جٌدا»وٌمثل الخط الذي ٌعرف اختصارا بـ

من األلٌاف الضوئٌة العابرة للحدود فً المنطقة، لربط 

الشرق بالغرب بكابالت ألٌاف تمثل بدٌال للكابالت البحرٌة 

ر عبر البحر األحمر والبحر المتوسط، وبالتالً تقلل التً تم

من مخاطر حدوث انقطاع فً شبكة اإلنترنت العالمٌة، وذلك 

  .وفقا لوكالة األنباء األردنٌة

وقال وزٌر االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات األردنً 

مروان جمعة خالل حفل إطالق االتفاقٌة إن هذا الربط 

لبدٌل عالً السرعة وبقدرات سٌعمل على توفٌر االتصال ا

تحمٌل كبٌرة مع الشبكة الدولٌة فً أوروبا وأمرٌكا، 

استجابة للطلب المتنامً على نقل البٌانات وتحقٌق معدالت 

  .انتشار عالٌة لها فً دول المنطقة

ووقعت االتفاقٌة بٌن شركة أورانج األردن، وشركة 

ركة االتصاالت السعودٌة، وشركة االتصاالت التركٌة، وش

  .االتصاالت السورٌة

وأوضح مدٌر مبٌعات شركة االتصاالت السعودٌة سعد 

هذا المشروع العمالق فً المنطقة لن »دٌماتً أن مثل 

ٌعتمد الربط بٌن هذه الدول األربع فقط، بل سٌمتد شرقا إلى 

الدول اآلسٌوٌة وغربا إلى الدول األوروبٌة والوالٌات 

  .«المتحدة األمرٌكٌة

الرئٌسة التنفٌذٌة لمجموعة أورانج األردن ناٌلة  فٌما قالت

خوام إن مد كابالت األلٌاف الضوئٌة عبر أراضً أربع دول 

إلى الشبكة الدولٌة فً أوروبا وأمرٌكا، هو خطوة مهمة 

على طرٌق زٌادة انتشار اإلنترنت وتخفٌض أسعارها، 

لتصبح بذلك فً متناول الجمٌع، وتحقق أٌضا هدف 

لوطنٌة الرامً إلى زٌادة انتشار اإلنترنت االستراتٌجٌة ا

  .2012فً المائة بحلول العام 50لٌصل إلى 

بدوره، قال الرئٌس التنفٌذي لشركة االتصاالت التركٌة 

بولس دونً إن هذه االتفاقٌة ستسمح باالتصال بتكلفة 

معقولة مع أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والهند 

من بناء جسر من التواصل ٌمتد  والشرق األقصى وتمكن

  .دولة حالٌا 17ألف كٌلو متر مربع فً  27على مساحة 

 

وقال مدٌر عام شركة االتصاالت السورٌة ناظم بحصاص إن 

الشركات األربع ستعمل على تعزٌز قدراتها لتطوٌر 

المشروع الذي ٌمتاز بتجارب هائلة تمنح الشركات المنفذة 

اتٌجً المستقبلً لتنفٌذ قدرات أعلى للتخطٌط االستر

 .مشارٌع على الٌابسة

تدخل عالم  سيسكو

 الكومبيوتر اللوحي

 مجال فً عالمٌا األولى المرتبة تحتل التً سٌسكو أعلنت

 ٌحمل أندروٌد التشغٌل بنظام لوحً كمبٌوتر عن الشبكات

 .األعمال مستخدمً به وتستهدف Cius" آس سً" اسم

 فً HD الوضوح عالً الفٌدٌو بث مزاٌا الكمبٌوتر ٌوفر

 الفٌدٌو مؤتمرات إلجراء ومخصص الحقٌقً، الزمن

 فً المتوفرة األخرى الوظائف كافة إلى باإلضافة الجماعٌة،

 وتصفح اإللكترونً البرٌد تبادل مثل اللوحٌة الكمبٌوترات

 .المكتبٌة البرامج وتشغٌل الوٌب

 وترى إنش، 7 بقٌاس شاشة على آس سً كمبٌوتر ٌعمد

 االستخدام أثناء العمل لمشاركة مثالٌة منصة الشركة فٌه

 .التجوال
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تابع 

 الجدٌد الكمبٌوتر إلطالق الزمنً الجدول سٌسكو تكشف لم

 ومخصص أندروٌد على ٌعتمد الذي نوعه من األول وهو

 .األعمال لمستخدمً

 هذا فً تقنٌاتها كافة ضمنت أنها إلى سٌسكو وتشٌر

 إمكانٌة مثل األعمال، مستخدمً ٌخدم بما اللوحً الكمبٌوتر

 مكالمات إجراء عند 720P الوضوح عالً الفٌدٌو عرض

 برامج على مسبق بشكل الكمبٌوتر وٌحتوي الفٌدٌو،

 كواد سٌسكو مثل الجماعٌة للمؤتمرات المخصصة سٌسكو

 .وبرٌزنس إكس ووٌب شٌر وسٌسكو شو وسٌسكو

 

 على ٌعتمد أنه نجد للكمبٌوتر التقنٌة المواصفات ناحٌة من

 من أتوم معالج مع باوند، 1.5 وٌزن إنش 7 بقٌاس شاشة

 بسعة داخلٌة فالش وذاكرة غٌغاهرتز، 1.6 بسرعة إنتل

 بالمعاٌٌر فاي واي شبكات مع متوافق غٌغاباٌت، 32

802.11a/b/g، بشبكات لالتصال دعم إلى باإلضافة 

 كمبٌوتر وسٌعتمد سٌسكو، تقول كما 4Gو 3G الهاتف

 .لإلنترنت فاٌرفوكس متصفح على اللوحً سٌسكو

سوني تسحب نصف مليون 

كمبيوتر فايو بسبب الحرارة 

الزائدة 

أعلنت سونً نٌتها سحب نصف ملٌون كمبٌوتر فاٌو من 

األسواق نظرا لخلل فً نظام السٌطرة على الحرارة الداخلٌة 

للكمبٌوتر قد ٌؤدي إلى حرارة مفرطة قد تؤدي إلى إذابة 

. الكمبٌوترأجزاء من 

كما أن من الممكن أن تؤدي هذه الحرارة الزائدة إلى حروق 

جلدٌة، وأشارت سونً الخلٌج إلى أنها تلقت ثالثة تقارٌر 

عن حرارة زائدة فً كمبٌوترات فاٌو الدفترٌة فً الشرق 

 .األوسط

 

تنتمً كمبٌوترات سونً فاٌو التً تحتوي خلل فً نظام 

 VPCCW2و  VPCF11التحكم بالحرارة إلى السلسلتٌن 

، وأشارت سونً 2010التً باعتها الشركة بعد شهر ٌناٌر 

ألف كمبٌوتر  259إلى أن عملٌة سحب الكمبٌوترات تشمل 

 30ألف فً آسٌا و 120ألف فً أوروبا و 103فً أمرٌكا و

. ر فً الٌابانألف كمبٌوت

تقرٌرا من مستخدمٌها  39وأشارت سونً إلى أنها تلقت 

حول العالم عن ارتفاع الحرارة إلى حد كبٌر ٌؤدي إلى 

 .ذوبان أجزاء من الكمبٌوتر

وقال متحدث باسم الشركة إلى أنه ال ٌتوقع أن ٌكون لسحب 

. الكمبٌوترات المتضررة أثر على عائدات الشركة

ك كمبٌوترات سونً فاٌو من وتنصح سونً كل من ٌمل

وتحمٌل  موقعها التالًالطرازٌن السابقٌن التوجه إلى 

تحدٌث لبرنامج التشغٌل لنظام بٌوس، إلصالح الخلل فً 

. نظام التحكم بالحرارة الداخلٌة للكمبٌوتر

معلومات وافرة  موقعها للدعم الفنًى وتوفر الشركة عل

عن الطرز المتضررة والخطوات التً ٌجب القٌام بها من 

 .قبل المستخدمٌن
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ِزخظظخ فً  رىضبس -أِزٌىٍخ ِمزهب اٌزئٍضً فً راؤذ رون  شزوخهً  : ثبإلٔدٍٍزٌخ دًٌ

اٌشخظٍخ وثبلً إٌّزدبد  اٌحىاصٍت، رمىَ ثزطىٌز، طٕبػخ، ثٍغ، ودػُ واٌزىٕىٌىخٍب اٌحبصىةِدبي 

.شخض حىي اٌؼبٌُ ‘أطجحذ دًٌ رىظف أوثز ِٓ  ثحٍىي . ثبٌحىاصٍتاٌّزؼٍمخ 

 ٌحىاصٍتيأوجز ثبئغ ( ٌفززح ِؼٍٕخ)ّٔذ دي خالي اٌثّبٍٕٔبد واٌزضؼٍٕبد ِٓ اٌمزْ اٌؼشزٌٓ ٌزظجح 

ِٓ ثٍٓ ِظٕؼً  اٌحىاصٍتإحزٍذ اٌّزرجخ اٌثبٍٔخ فً ِجٍؼبد  وّب أٔهب فً . وِزوداد اٌخذِخ

اٌشخظٍخ، ِزوداد اٌخذِخ، أخهزح  اٌحىاصٍترجٍغ شزوخ دًٌ حبًٌٍب . ثبوبرد-هىٌٍذاٌحىاصٍت ثؼذ 

 (.اٌزٍفزٌىٔبد)خزْ اٌجٍبٔبد، ِحىالد اٌشجىبد، واٌّزأً 

 ِٓ ثٍٓ أوجز اٌشزوبد فً لبئّخ  ثزمٍٍُ دًٌ ػٍى أٔهب اٌشزوخ   ، لبِذ ِدٍخ فىرخٓ فً ػبَ 

واٌثبِٕخ ػٍى  حظٍذ دًٌ ػٍى اٌزضٍضً  فً ػبَ . اٌىالٌبد اٌّزحذح، واٌثبِٕخ فً لبئّزهب اٌضٕىٌخ ألوثز اٌشزوبد رمذٌزًا فً 

أشبر إٌى دًٌ ػٍى أٔهب اٌشزوخ اٌثبِٕخ واٌثالثىْ ثٍٓ اٌشزوبد األوثز أداءًا فً  أحذ ِٕشىراد ػبَ . اٌزىاًٌ فً اٌمىائُ اٌّىبفئخ ٌذٌه اٌؼبَ

 .حٍث لذِذ أداءًا وجٍزًا فً األصىاق ػٍى ِز اٌضٕىاد اٌخّضخ ػشز اٌضبثمخ  &

خٍفٍخ اٌشزوخ

 .دوالر أِزٌىً ثزأس ِبي " "فً أوصزٓ، لبَ ثزأصٍش اٌشزوخ ثبصُ  رىضبسثٍّٕب وبْ ِبٌىً دًٌ طبٌجًب فً خبِؼخ 

ِبٌىً دًٌ ثذأ ثبٌزدبرح ِؼزمذًا ثأٔه ػٕذِب ٌجٍغ أٔظّخ اٌحبصجبد اٌشخظٍخ ِجبشزح . اٌّزىافمخ ِغ  اٌحبصجبدوبٔذ رمىَ ثجٍغ اٌشزوخ األوٌٍخ 

لبَ ِبٌىً . فؼبٌٍخ ثّب ٌٍجً رٍه اٌّزطٍجبد اٌحبصجبدإٌى اٌّضزخذٍِٓ فإْ شزوزه صزحمك فهًّب أوجز ٌّزطٍجبد اٌزثبئٓ ورزودهُ ثأوثز ِٕزدبد 

ِٓ  دوالر أِزٌىً ‘دًٌ ثززن اٌذراصخ ِٓ أخً اٌزفزؽ اٌزبَ ٌؼٍّه اٌدذٌذ، وخظىطًب ثؼذ حظىٌه ػٍى رىصٍغ ٌزأس اٌّبي ثمٍّخ 

 .ػبئٍزه

ووبْ  .دوالر أِزٌىً واٌزً ثٍؼذ ثضؼز " "ِٓ رظٍّّهب اٌخبص واٌّضّبح  حبصىةلبِذ اٌشزوخ ثإٔزبج أوي  فً ػبَ 

لبِذ اٌشزوخ ثبإلػالْ ػٓ هذا إٌّزح فً ِدالد اٌحىاصٍت . ٍِغبهٍزرز وٌؼًّ ثضزػخ   رظٍّّهب ٌزضّٓ ِؼبٌح ِزىافك ِغ 

ِّب ِٕح اٌّشززٌٓ أصؼبرًا ألً ِٓ أصؼبر . اٌىطٍٕخ ِٓ أخً ثٍؼهب ِجبشزًح ٌٍزثبئٓ، ولبِذ ثزدٍّغ وً حبصىة خظٍظًب حضت خٍبراد اٌزثىْ

ٌٍضذ أوي شزوخ رزجغ  ػٍى اٌزغُ ِٓ وىْ شزوخ . ع وفبءح أوجز ِٓ ردٍّغ رٍه اٌّىىٔبد ثأٔفضهُاٌشزوبد اٌزدبرٌخ، وٌىٓ َ

 دوالر أِزٌىًٍٍِىْ  ولذ خّؼذ أوثز ِٓ . إصٍىة اٌؼًّ هذا، ٌىٕهب أطجحذ واحذح ِٓ أوٌى اٌشزوبد اٌزً ردحذ فً هذا اإلصٍىة

.وؼبئذ إخّبًٌ خالي صٕزهب األوٌى
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:Hewlett-Packard&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:Fortune_Magazine&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:Fortune_500&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:Fortune_500&action=edit&redlink=1
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/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:S%26P_500&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
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/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:IBM&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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/1985
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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/w/index.php?title=Intel_8088&action=edit&redlink=1
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
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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 

 

 و أيضاً اختفى شريط اإلختصارات  ( desktop icons )واجهتني مشكلة في ظهور سطح المكتب ، لقد أختفت أيقونات سطح المكتب 

(Task Bar )  و أصبح سطح المكتب ال يستجيب ألوامر الماوس و الكيبورد ؟؟ 

لة
ك
ش

م
ال
 

الحالة علينا أن نفتح نافذة مدير المهام  هذهفي 

(Task manager) ... 

 نقوم بالضغط على الكيبورد بصورة متتالية معاً 

ALT + CTRL + DEL 

  (Task manager) فتظهر لنا نافذة مدير المهام 

 :كما بالصورة التالية 

أو من  ثم نقوم بالضغط على زر 

 ...  New taskنقوم باختيار خيار     Fileقائمة  

 عندها تظهر نافذة جديدة كما بالصورة التالية 

 ثم نضغط     EXPLORER.EXEو نقوم بكتابة االمر 

OK   وعندها سيظهر سطح المكتب بإذن هللا. 

 

 



 اإلنترنت تاريخ

اٌزسٍخ  ِٕز ٔذٛ صالص١ٓ سٕخ، ٚثؼذ غضٚ سٚس١ب ٌٍفؼبء، ٚثذء سجبق

: إٌٛٚٞ فٟ ػٙذ اٌذشة اٌجبسدح، ؽُِشح فٟ أِش٠ىب ثمٛح اٌسؤاي اٌزبٌٟ

ػّبْ اسزّشاس٠خ االرظبالد ث١ٓ اٌسٍطبد األِش٠ى١خ فٟ  و١ف ٠ّىٓ

 دبٌخ ٔشٛة دشة ٠ٚٛٔخ؟

 RAND ششوخ دى١ِٛخ رذػٌٝٚإلجبثخ ػٓ ٘زا اٌسؤاي، ُوٍِّفذ 

االسزشار١ج١خ، ِٚذبٌٚخ إ٠جبد اٌذٍٛي إٌّبسجخ  ثذساسخ ٘زٖ اٌّسأٌخ

 distributed) شجىخ الِشوض٠خ ٚرّخَّؼذ اٌذساسخ ػٓ ٚجٛة ثٕبء. ٌٙب

communications network) ٌُٝدَضَ رؼزّذ ِجذأ رذ٠ًٛ اٌشسبئً إ 

(Packet Switching)ي ، ٚ٘ٛ ِجذأ ٠ّٕض ػٍٝ رمس١ُ اٌشسبا

  رذػٝ اٌُذَضَ اإلٌىزش١ٔٚخ إٌٝ ٚدذاد

(packets) ٠ّىٓ ٌٍّشِسً إسسبٌٙب ػجش ِجّٛػخ ِٓ اٌُؼَمذ (nodes)، 

َّّغ ٘زٖ اٌُذَضَ ٌذٜ اٌّسزمجًِ ٌزشىًِّ اٌشسبٌخ  .صُ رُج

، ٔفزَّد ٚصاسح اٌذفبع األِش٠ى١خ ِششٚع ٘زٖ اٌشجىخ 1969ٚفٟ ػبَ 

 -Advanced Research Project Agency) أسثبٔذ ػ١ٍّبً ٚأسّزٙب

ARPANET)اٌجبِؼبد األِش٠ى١خ  ، إر َسثَطذ ٘زٖ اٌشجىخ ِجّٛػخ ِٓ

 .(supercomputer) ػجش أسثغ ُػَمذ ِىٛٔخ ِٓ أجٙضح وّج١ٛرش ػّاللخ

ٚرجٍَّذ فبئذح ٘زٖ اٌشجىخ فٟ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ثسشػخ ٘بئٍخ ث١ٓ 

األجٙضح، وّب أربدذ ٌٍؼٍّبء ٚاٌجبدض١ٓ إِىبْ االسزفبدح  رٍه

 .اٌىّج١ٛرش ٌذ٠ُٙ سغُ رجبُػذ اٌّسبفبد شَزَشوخ ِٓ ِٛاسد أٔظّخاٌُ

 (Email) خذِخ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 1972ثؼذ رٌه، ظٙشد فٟ ػبَ 

ٚ٘ٛ ساٞ  -إر لذََّ أدذ ِجشِج١ٙب BBN اٌزٟ اثزىشرٙب ششوخ

ٚرؼزّذ ٘زٖ اٌخذِخ ػٍٝ  .أٚي ثشٔبِج ٌٍجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ -ر١ٍِٕٛسْٛ

. الِشوض٠خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ إٌبط ػجش شجىخثشٔبِج إلسسبي اٌشسبئً 

ٚلذ أطجخ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزٞ اللٝ سٚاجب سش٠ؼب، أدذ أُ٘ 

 .االرظبالد ػجش اإلٔزشٔذ ٚسبئً

ٚثذأد أسثبٔذ فٟ أٚائً اٌسجؼ١ٕ١بد ؽشح أٚي اسزخذاِبرٙب اٌزجبس٠خ، 

صُ رال رٌه دخٌٛٙب ِشدٍخ اٌؼب١ٌّخ إصش سثطٙب ثجؼغ  ،Telnet ٠ٚذػٝ

ٚفٟ أٚاخش اٌسجؼ١ٕ١بد، وبْ . أٚسٚثب جبِؼبد ِٚشاوض األثذبس فٟاي

فٟ ٔمبشبد دٛي  -ػجش اٌشجىخ -ثئِىبْ إٌبط دٛي اٌؼبٌُ اٌذخٛي 

 اٌّجّٛػبد اإلخجبس٠خ ِٛاػ١غ ِزفشلخ، ػجش ِب ٠ؼشف ثبسُ

(newsgroup) ًِض USENET. 

  ِٚغ ظٙٛس شجىبد أخشٜ رمّذَِ خذِبد اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ

(Email) ٚٔمً اٌٍّفبد (FTP) ِضً شجىخ BITNET (Because its 

Time Network)ٚشجىخ ، CSNET (Computer Science NETwork) ،

 NSF (National Science اٌزٟ ؽٛسرٙب NSFnet إٌٝ إػبفخ

Foundation)َفٟ أٚائً  -ِظطٍخ اإلٔزشٔذ  ، ثذأ أزشبس اسزخذا

رشرجؾ  ػٍٝ أٔٗ ِجّٛػخ ِٓ اٌشجىبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ -اٌضّب١ٕ١ٔبد

ثشٚرٛوٛي / ثشٚرٛوٛالد اٌزذىُ ثبإلسسبي ِجّٛػخ ف١ّب ث١ٕٙب ثٛسبؽخ

 -Transmission Control Protocol/Internet Protocol) اإلٔزشٔذ

TCP/IP)اٌذفبع األِش٠ى١خ،  ، ٟٚ٘ ِجّٛػخ ثشٚرٛوٛالد ؽٛسرٙب ٚصاسح

 .إلربدخ االرظبالد ػجش اٌشجىبد اٌّخزٍفخ األٔٛاع

رضا٠ُذ فٟ سشػخ  ِشٚس اٌٛلذ، وبْ ػذد اٌُؼَمذ ٠زضا٠َذ، ٚسافك رٌهِٚغ 

ب إصش اسزخذاَ خطٛؽ ِخظظخ  dedicated) ٔمً اٌج١بٔبد، ٚال س١َّّ

lines) ًِض T1 (T1 carrier).  ٚلذ أسُٙ رٌه فٟ رٛسغ اٌشجىخ

ٚظٙش إصش رٌه جّؼ١بد ١٘ٚئبد  اٌزٟ أطجذذ ٚس١ٍخ سئ١سخ ٌالرظبي،

 . IAB ٚ IETF :ِضً رٙزُ ثزط٠ٛش اإلٔزشٔذ

ِٚغ ثذا٠خ اٌزسؼ١ٕ١بد، ظٙشد ٚاجٙخ رسزخذَ إٌظٛص ٚرؼزّذ 

إٌٝ اٌّؼٍِٛبد ػجش اٌؼبٌُ، ٚرُذػٝ ٘زٖ  ٌٍٛطٛي (menus) اٌمٛائُ

ػبٌُ اإلٔزشٔذ وبٔذ  ٌٚىٓ اٌضٛسح اٌذم١م١خ فٟ Gopherاٌٛاجٙخ ،

، ٟٚ٘ (World Wide Web- WWW) ظٙٛس شجىخ ا٠ٌٛت اٌؼب١ٌّخ

سزخذاَ رؼزّذ فٟ ػشع اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ إٌظٛص اال خذِخ سٍٙخ

َّّب َٛس ٚاٌظٛد ٚاٌف١ذ٠ٛ، ِٚ سبػذ٘ب ػٍٝ االٔزشبس ِؼبػفخ  ٚاٌُظ

  .سشػخ خطٛؽ االرظبي

 Internet) ٚظٙشد فٟ ٘زٖ اٌفزشح اٌششوبد اٌّٛفِّشح ٌخذِخ اإلٔزشٔذ

Service Providers-ISPs) ٚرٌه ٌزض٠ٚذ إٌبط ثبشزشان ثخذِخ ،

ٚثؼذ رٌه، ظٙشد ِجّٛػخ . اٌٙبرفٟ ثىخ االرظبياإلٔزشٔذ ػجش ش

 أخشٜ ِٓ اٌششوبد اٌّزخظظخ ثبإلٔزشٔذ، ِٕٙب ِٓ ٠مذَ

 search) ، ِٕٚٙب ِٓ ٠مذَ ِذشوبد ثذش(browsers) ِسزؼِشػبد

engines) اٌّخزٍفخ ػٍٝ اٌشجىخ، ِٕٚٙب ِٓ ٠مذَ ٌغبد  ٌٍّٛاػ١غ

ِال١٠ٓ اٌّٛالغ اإلٔزشٔذ  ٠ٚٛجذ دب١ٌبً ػٍٝ. ٌجشِجخ ٚرط٠ٛش اٌّٛالغ

 اٌزٟ رغطٟ ِخزٍف اٌّٛاػ١غ ِٓ صمبف١خ، ٚس١بس١خ، ٚػ١ٍّخ،

  ٚطٕبػ١خ، إػبفخ إٌٝ اٌزجبسح اإلٌىزش١ٔٚخ

(E-commerce) اٌشجىخ ٚاٌزؼبِالد اٌّب١ٌخ ػجش.  

 

 تاريخ شبكة اإلنرتنت 

 مشروع الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لتكنولوجيا المعلومات: المصدر 

http://www.itep.ae/arabic/Home.aspx 

 

http://webopedia.internet.com/TERM/n/newsgroup.html
http://webopedia.internet.com/TERM/n/newsgroup.html
http://webopedia.internet.com/TERM/n/newsgroup.html
http://webopedia.internet.com/TERM/B/BITNET.html
http://webopedia.internet.com/TERM/B/BITNET.html
http://webopedia.internet.com/TERM/T/TCP_IP.html
http://webopedia.internet.com/TERM/T/TCP_IP.html
http://webopedia.internet.com/TERM/T/TCP_IP.html
http://webopedia.internet.com/TERM/T/TCP_IP.html
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 7مميزات إصدارات ويندوز 

 Home Basicالجديد حيث تتميز تتميز نسخة ال  7يبين لكم الجدول التالي الفرق بين إصدارات ويندوز   

و هو االصدار المعتمد ألجهزة الالبتوب  Home Premiumبمجموعة من المزايا و التي تتعزز باإلصدار 

ولكن لتحصل     professionalتعتبر أقل من المزايا الموجودة في إصدار ال الجيدة و لكن هذه المزايا 

...  Ultimateعلى نسخة كاملة المواصفات فعليك إعتماد اإلصدار األشمل و هو ال 

www.Microsoft.Com 
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نبذة عن برنامج  

                      NERO : إسم البرنامج

  :وصف البرنامج  

و يقوم  CD or DVDناسخ لألقراص سواء هو برنامج 

البرنامج بمجموعة من المهام اإلضافية التي تخص 

 . اقراص الحاسوب الممغنطة

  :مميزات البرنامج  

  

 

 

 

 :مالحظات 

  لا تعتمد مدة النسخ على CD or DVD  على

 .حجم المادة المراد نسخها

 يدعم البرنامج تحويل ملفات ال ISO الى CD or 

DVD . 

 

 

  يتيح لك البرنامج عمل نسخة طبق األصل عن أي

 . CD or DVDقرص 

  التعامل مع ملفات يمكن من خالل البرنامج

 و PDF وكملفات الصور و األوفيس البيانات 

 . Data نسخها على شكل 

 هناك إمكانية لنسخ أقراص صوتية Audio CD 

 حيث يدعم البرنامج الكثير من صيغ الصوتيات

 .  WMA و MP3 مثل

 أيضا يتيح لك البرنامج عمل أقراص داعم للفيديو 

  Super وهناك كذلك  Video CD تسمى و

Video CD  . 

 إلضافيةيتيح لك البرنامج العديد من الخصائص ا 

كدعم عمل نسخة احتياطية لبياناتك على 

 . CD or DVD أقراص

 يمكنك رسم شكل لغالف CD or DVD . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

انها الهاردسكات ... سواء لتخزين البيانات و المعلومات أو ألخذ النسخ االحتياطية لنظام تشغيلك ... بالتأكيد ستحتاج اليها 

 Tera)تيرابايتوهذه االداة التخزينة المتطورة باستمرار و التي قد وصل مداها الى مضاعفات ال.  External Hard disksالخارجية 

byte)     و من يدري قد نسمع في يوم من االيام كلمات مثل بيتابايت أو إكسابايت أو زيتابايت أو يوتابايت ...

و الذي يأتي في معظمه بالشكل ... من خالل العرض التالي يمكنكم أخذ فكرة عن الشركات المصنعة لهذا النوع من الهاردسكات 

للتوصيل بجهاز الكومبيوتر و هو ال يحتاج الى طاقة كهربائية فهو  USBحيث يأتي مرفقًا بكيبل   (portable)المتحرك أي 

على الرغم من وجود هاردسكات خارجية تأتي بكيبل طاقة منفصل وتمتاز هذه  USBيستمد الكهرباء من الكومبيوتر عبر كيبل ال 

... الهاردسكات بالسعة العالية و الحجم الكبير 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

 

 

 

 

يشتمل موقع عربكو األلكتروني على عديد من المواضيع التقنية و التكنولوجية ، و يقدم أخر األخبار التي تخص 

... وهي مرتبة بطريقة جيدة و سهلة  ...البرامج و التقنية و األلعاب 

و هي منتديات تقنية متخصصة مثل  ( منتديات عربكو) كذلك فان الموقع يرتبط بمجموعة من المنتديات التابعة له

يات البرامج و تكنولوجيا الجرافيكس و التصميم باإلضافة الى منتدى تكنولوجيا الجوال األخبار التقنية ، ومنتدمنتدى 

 ...المنتديات التطويرية و األكواد و البرمجة و تكنولوجيا األلعاب و الكثيير و الهاتف و 

 

نًا غنيًا للتزود بأحدث المعلومات التي تختص بالتكنولوجيا و بالنهاية فإن موقع عربكو التكنولوجي يعتبر مكا

يشتمل على مجموعة من التحديثات الهم البرامج و االلعاب ، كما يمكنكم المشاركة بالتصويت على بعض 

 ...االسفسارات التي يطرحها الموقع 

 موقع  
يستحق  
 الزيارة 

www.3rbco.com 

http://www.3rbco.com/


 

HTML 
 

Hypertext Markup Language 

 لغة النص التشعبي المترابط

اللغة المستخدمة إلنشاء صفحات اإلنترنت 

معين، ألنه  وهي غير مرتبطة بنظام تشغيل

يتم تفسيرها وتنفيذ تعليماتها مباشرة من قبل 

 .متصفح اإلنترنت 

HTTP 
 

Hypertext Transfer Protocol 

 بروتوكول نقل النص التشعبي

ويستخدم هذا البروتوكل أساسا في اإلنترنت 

وهو المسئول الرئيسي عن نقل وعرض 

 .االنترنتعبر  الصفحات

FTP  
File Transfer Protocol  

 بروتوكول نقل الملفات

 آخر وجهاز جهاز في برنامج بين اتفاقية وهو

 الجهاز من الملفات بنقل له السماح يتم بحيث

 عبر إليه المحول الجهاز إلى منه المحول

 بالشبكة االتصال

 

 
 إختصارات  
 حاسوبية 

 

عن  دمج ملف مع صورةكيفية  

 DOSطريق 

 



 

 

 

sxxcccd 

 كاريكاتير

 حكمة العدد

 

..  مافيها ترك فيها السالمة أن..  علمت وقد الدنيا على تبكي النفس

..  يبنيها الموت قبل كان التي إال..  يسكنها الموت بعد للمرء دار ال

(  عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي اإلمام)  

هل تعلم  
 أقدم مدينة معمورة

 هي دمشق بسوريا 

4 
هي عدد فصول السنة 
و هي الشتاء و الربيع و 
 الصيف و اخلريف



 

AskWakib@gmail.com 

  

  

 

 

 

                                                                                                                                    ؟... إستفساراتكم

                               ...!مالحظاتكم             

  .....مشاركاتكم

 

 
  

 سـالمـه عالء محمد<<<   إشراف 
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