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نظرة على نظام 

!اللينوكس   



 

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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 بطاقة رسوميات تتيح توصيل 

  !شاشات معا 6 
سوميات النقاب عن بطاقة الر AMDأزاحت شركة 

 ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Editionطراز  من 

شاشات معا، وذلك باالعتماد على  6والتي تتيح توصيل 

! للرسوميات يتيح توليد صورة مؤلفة من مليار بكسل معالج 

وتعتبر هذه البطاقة األكثر تقدما بين بطاقات الرسوميات المخصصة للترفيه أو لالستخدامات االحترافية،   

من إي  Eyefinityوذلك مع الدقة الفائقة لمعالج الرسوميات التي تعتمد عليه، فضال عن اعتمادا على تقنية 

والمخصصة لتحسين مظهر الصورة، إضافة إلى االعتماد على إصدار مطور من برنامج التشغيل من نوع إم دي 

Catalyst. 

بالبطاقة الكثيرة الكثير من القطاعات التي تحتاج إلى أكثر من شاشة في عملها، مثل  AMDوتستهدف شركة 

قات الخاصة بمراقبة األخبار ضمن والتطبي، business-intelligenceالتطبيقات الذكية الخاصة باألعمال 

وكاالت األنباء أو تطبيقات األلعاب المختلفة بما فيها األلعاب الجماعية التي يمكن أن يشترك بها أكثر من 

. العب واحد من نفس الكمبيوتر

مليار  2.1نانومتر في التصنيع، وتضم البطاقة أكثر من  40تم تصنيع هذه البطاقة اعتمادا على تقنية 

، وتمتاز GDDR5خط معالجة، أما الذاكرة المعتمدة في البطاقة فهي من نوع  1600زستور، فضال عن تران

 2غيغابايت في الثانية، وتأتي هذه الذاكرة بسعة فائقة هي األخرى وتبلغ  153.6بعرض حزمة فائق يبلغ 

. غيغابايت

 OpenCLو  OpenGL 3.2تدعم بطاقة الرسوميات الجديدة أحدث التقنيات في عالم الرسوميات، مثل 

. الشهيرة DirectXمن أداة  11، إضافة إلى دعم اإلصدار 1.0

، وهو أسرع المنافذ المستخدمة PCI Express 2.1 x16أخيرا تتصل البطاقة الجديدة بالكمبيوتر عبر منفذ 

. ت الرسومياتحاليا في توصيل بطاقا
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 أحصل على نسخة مايكروسوفت

             ! مجانًا  2010أوفيس  

المجانية عبر طقم  2010ستتوفر نسخة مايكروسوفت أوفيس 

، وتحتوي فقط على  Office Sarterيدعى أوفيس ستارتر  

  .عرض اإلعالنات التجاريةوورد وإكسل، وتعتمد على 

اسم  2010تحمل النسخة المجانية من مايكروسوفت أوفيس 

وهي تحتوي فقط على نسخ غير كاملة الوظائف من برامج وورد وإكسل، ولكن لماذا تقدم  Office Starterأوفيس ستارتر  

  .لتجاريةبالمجان ألن الطقم يعتمد على اإلعالنات ا 2010مايكروسوفت هذه النسخة من أوفيس 

ثانية، لكن هذه اإلعالنات لن تكون مرتبطة  45وستتغير اإلعالنات التي يحتويها الطقم المجاني من برنامج أوفيس ستارتر كل 

وقد وضح كريس كابوسيال نائب الرئيس لدى . بأي شكل من األشكال بمحتوى المستندات التي يعمل عليها المستخدم

الشركة الرسمية، أن مايكروسوفت لن تقوم بأية عمليات مسح لمحتوى المستند، في  مايكروسوفت قسم األعمال على مدونة

أال تحتاج إال برنامج :إشارة صريحة إلى ما تقوم به شركة غوغل المنافسة، وأشار إلى أن اإلعالنات ستكون شيئا من قبيل 

. مايكروسوفت باوربوينت؟ قم إذا بالتحديث اآلن

تي ستتوافر لمستخدمي الطقم المجاني قال بأن مستخدمي وورد سيكونوا قادرين على فتح وورد التي وفي إشارة إلى اإلمكانيات ال

، وينطبق األمر Macrosتحتوي على أعقد المحتويات، لكنهم لن يكونوا قادرين على إنشاء الجدوال وتنفيذ العمليات المؤتمتة 

. على برنامج إكسل

وتحاول مايكروسوفت جعل . أخرى مثل باوربوينت فعليهم الترقية إلى اإلصدار المدفوع أما المستخدمين الراغبين باستخدام برامج

عملية الترقية أسهل ما يكون من خالل تضمين الطقم المجاني بشكل مسبق في الكمبيوترات الجديدة مع الحاجة إلى مفتاح 

. المنتج فقط للحصول على المزايا الكاملة

مايكروسوفت أوفيس ستارتر  وتتطلع مايكروسوفت إلى توفير طقم

 Office Starter  من الكمبيوترات الجديدة، وسيحل هذا الطقم % 80في

 .التي اعتادت مايكروسوفت تضمينها بشكل مجاني على الويب Worksمحل البرامج التجريبية ومجموعة برامج  

 



   
!أكيد بهمك   

      

 
 

  

انكثيش ينا يحتاج انى سفع يهفاتو ين صىس أو فيذيى أو أي نىع نيتيح ألصذقاءه تحًيهها الحقاً و 

:انخاص بانًىقع انيكى يجًىعة ين يىاقع سفع انًهفات حيث يتى تخزينها عهى انسيشفش   

 هدة بقاء الولف
عدد هرات 

 التحويل

 أكبر حجن
للولف 

  رفعهالوراد 
 اسن الووقع شعار الووقع

(إضغط لإلنتقال اليه)  

يتى حزف انًهف ارا نى 
يتى تحًيهو يشة واحذة 

 30عهى األقم خالل 
 يىو

 MB 250 غير هحدود

 

megaupload.com 

يتى حزف انًهف ارا نى 
يتى تحًيهو يشة واحذة 

 30عهى األقم خالل 
 يىو

 MB 100 غير هحدود

 

rapidshare.com 

يتى حزف انًهف ارا نى 
يتى تحًيهو يشة واحذة 

أياو 7عهى األقم خالل   

 GB 5حتى 
  باليوم 

128 MB 

 

speedyshare.com 

 غير هحدود غير هحدود غيش يحذود

 

mediafire.com 

يتى حزف انًهف ارا 
نى يتى تحًيهو يشة 
واحذة عهى األقم 

يىو 30خالل   

 MB 500 غير هحدود
 

uploading.com 

يتى حزف انًهف ارا 
نى يتى تحًيهو يشة 
واحذة عهى األقم 

يىو 30خالل   

 GB 2حتى 
  باليوم 

200 MB 
 

divshare.com 

 

!أكيد بهمك   
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http://www.megaupload.com/
http://www.rapidshare.com/
http://www.speedyshare.com/
http://www.mediafire.com/
http://www.uploading.com/
http://www.divshare.com/
http://www.rapidshare.com/
http://www.mediafire.com/
http://www.divshare.com/
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أياو 5يتى حزفو بعذ   
 20حتى 

  حويل  وهياًا 
1 GB 

 
Transferbigfiles.com 

 أياو 7يتى حزفو بعذ 
 25حتى 

  حويل  وهيا
1.5 GB 

 
Filefactory.com 

يتى حزف انًهف ارا 
نى يتى تحًيهو يشة 
واحذة عهى األقم 

يىو 10خالل   

 MB 100 غير هحدود
 

zshare.net 

يتى حزف انًهف ارا 
نى يتى تحًيهو يشة 
واحذة عهى األقم 

يىو 30خالل   

 MB 100 غير هحدود
 

zippyshare.com 

يتى حزف انًهف ارا 
نى يتى تحًيهو يشة 
واحذة عهى األقم 

14خالل  يىو   

 GB 100حتى 
  باليوم 

1.2 GB 
 

Sendspace.com 

يتى حزف انًهف بعذ 
أياو 7  

 25حتى 
  حويل  وهياًا 

1 GB 

 

Yousendit.com 

 GB 1 غير هحدود غيش يحذود

 

Badongo.com 

   :  www.Bestuploadsites.com    المصدر

 

http://www.transferbigfiles.com/
http://www.filefactory.com/
http://www.zshare.net/
http://www.zippyshare.com/
http://www.sendspace.com/
http://www.yousendit.com/
http://www.badongo.com/
http://www.zshare.net/
http://www.zippyshare.com/
http://www.sendspace.com/
http://www.bestuploadsites.com/
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لوجيا ومن كبرى الشركات األمريكية في مجال تكنHP (Hewlett Packard)تعتبر شركة  

 .بلداً حول العالم  170الحاسوب و مستلزماته المتنوعة ، و التي تعمل في أكثر من 

وتتواجد مراكزها الرئيسية في بالو ألتو في والية كاليفورنيا ، و ورئيس  1939عام  تأسست
 . Mark Hurdمجلس اإلدارة و المدير الحالي هو 

مجموعة منتجات تكنولوجية متكاملة ابتداًء بتوفير البنية التحتية وعروض األعمال  توفر 

وانتهاًء . أجهزة الكمبيوتر العمالقة في العالمالتي تبدأ من األجهزة اليدوية لمعظم أقوى تركيبات 
بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من 
التصوير الرقمي إلى التسلية الرقمية ومن الحوسبة 

. إلى الطباعة المنزلية
 

من أكبر شركات تكنولوجيا  HP تعد شركة
إلى  المعلومات في العالم، بإجمالي عوائد يصل

 .2008للسنة المالية  مليار دوالر 118.4
على ثالث محاور في التكنولوجيا والتي   تركز

 .حياة المستهلكين وأعمالهم تمتلك القوة في تحويل

 مركز بيانات الجيل التالي 
 قيد التشغيل دائًما وحوسبة محمولة متصلة دائًما 
 طباعة وتصوير متكامالن 

ريادة  HP تجلب مجموعات األعمال الثالث التابعة لـ
 :التكنولوجيا األساسية التالية لصناعة في مناطقا

 األعمال وكمبيوتر : مجموعة األنظمة الشخصية
ومحطات  المستهلكين وأجهزة الحوسبة المحمولة

 العمل
 طباعة: مجموعة التصوير والطباعة inkjet و 

LaserJet والتصوير والتسلية الرقمية ومستلزمات الطباعة 

 والخدمات منتجات األعمال بما في ذلك التخزين والخوادم والبرامج: مجموعة حلول التكنولوجيا
  .ةالمدار

 www.HP.com : المصدر
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 ٍا ٕ٘  اىيْٞنظ ؟

ٝ٘فش مافح ٍضاٝا اّظَح   (open source)اىيْٞنظ ٕ٘ ّظاً ذشغٞو دش ٍفر٘ح اىَصذس

ٍٗضاٝا اىرشغٞو اىَرعاسف عيٖٞا ٍِ ذطثٞقاخ ٗتشاٍج ٗاداسج اىَغرخذٍِٞ ٗاىشثناخ 

 .أخشٙ عذٝذج 

عيٚ ٝذ طاىة جاٍعٜ   1990فٜ عاً  فْيْذاظٖش اىيّٞ٘نظ فٜ 

ٗرىل اّا ٕزا , ٝذعٚ ىّٞ٘ظ ذ٘سفاىذط فٜ جاٍعح ٕيغْنٜ 

ذعيَٜٞ ٗىنْٔ ىٌ اه (minix)اىطاىة ماُ ٝغرخذً ّظاً ٍْٞنظ

ٝ٘فش مو ادرٞاجاخ ٕزا اىطاىة فقاً تنراتح ّ٘اج جذٝذج ىيْظاً ٗقاً 

 GPL(General Publicذذد ذشخٞص  (linux)ترغجٞيٖا تاعٌ 

Licensee)   

دٞث ذرٞخ ٕزا اىشخصح ّشش اىْظاً ٍجاّا ٗاىرعذٝو عيٚ 

م٘دٓ اىَصذسٛ اىزٛ ٕ٘ ٍجاّٜ ٍٗر٘فش ىيَغرخذً  فٖزا 

ىيْٞنظ عيٚ ٝذ اىنثٞش ٍِ اىَثشٍجِٞ ادٙ اىٚ ذط٘ٝش ا

ٗاىَط٘سِٝ د٘ه اىعاىٌ ٗفٜ تذاٝرٔ ماُ ٍخصص ىيشثناخ 

اىعادٛ   ًثٌ تعذ رىل ذٌ ذط٘ٝش ّغخ ىيَغرخذ

 

: ٍِ ٍَٞضاخ اىيْٞنظ

 اىقذسج عيٚ اىعَو عيٚ عذد مثٞش ٍِ اىَعاىجاخ ٗاالجٖضج   -1

اىقذسج عيٚ اى٘ص٘ه ىيَيفاخ ذذد اٛ ّظاً  ماّد ٍثو اّظَح ٍاٝنشٗ ع٘فد   -2

 ٗاتو ٍامْر٘ػ ٗاىّٞ٘نظ 

َٗٝنِ ذشغٞو اىثشاٍج اىَصََح ىيّٞ٘نظ ٗجْٞ٘ الّٔ ٝعَو تْفظ طشٝقرٌٖ   -3

 ٗٝ٘جذ ٍذامٞاخ ىرشغٞو تشاٍج اىّ٘ذٗص ٍثو تشّاٍج اى٘اِٝ 

 اٍناّٞح اعرخذأٍ عيٚ االجٖضج اىشخصٞح ٗاالتر٘ب   -4

ذ٘فش دعٌ ٗاعع ىنثٞش ٍِ اىٖاسد اى٘ٝش ٍِ مشٗخ شاشح ٗطاتعاخ ٗغٞش رىل ٍِ  -5

 االضافاخ 

 اٍناّٞح ذعذد اىَغرخذٍِٞ عيٚ ّفظ اىْظاً ٗذذذٝذ اىصالدٞاخ ىنو ٍغرخذً  -6

ٗاجٖح اىقذسج عيٚ اىعَو عيٚ امثش ٍِ ٗاجٖح دغة ادرٞاجاخ اىَغرخذً ٍثو  -7

 ْٕٗاك ٗاجٖاخ اخشٙ   (KDE)ٗمٞذٛ (GNOME)جًْٞ٘ 

اىذعٌ اىناٍو ىجَٞع اىيغاخ ٍِٗ ضَْٖا اىعشتٞح ٗٝعرذً ذط٘ٝش دعٌ اىيغاخ عيٚ   -8

  دعٌ ٗذط٘ٝش اصذاب ٕزٓ اىيغاخ ىيغاذٌٖ ىيعَو عيٚ ىّٞ٘نظ

ْٕذعح تشٍجٞاخ... إتشإٌٞ اىنغ٘اّٜ    
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اعرخذأٍ اىنثٞش ٝشرٖش ّظاً ىّٞ٘نظ تاىذَاٝح ٗاالٍاُ اىنثٞش ٗٝفضو 

 :ْٗٝذٗص  ٗرىل ٝع٘د ىعذج اعثاب عِ ّظاً  مثذٝو

 

: اىغثة االٗه 

َٝنِ ظاً ٍجاّٜ َٗٝنِ اىذص٘ه عيٞٔ تذُٗ اٛ ٍقاتو ٍادٛ ٗٝقً٘ تنو ٍا ُ

 . امثش اٍاّا ٗثثاذإ٘  ٗ ألٛ ّظاً ذشغٞو عَئ

  

:  اىغثة اىثاّٜ 

تأّظَح اىَثشٍجح ىَٖاجَح ّظاً ذشغٞو ىْٞ٘مظ قيٞيح جذاً ٍقاسّح اىفاٝشٗعاخ 

عيٚ االف اىفٞشٗعاخ  ٗاجٔاىزٛ ٍٛثالً  XPاىرشغٞو االخشٙ مْظاً ْٗٝذٗص 

ىٞغد راخ طاتع ذخشٝثٜ فٖٜ قيٞيح اهفٞشٗعاذٔ باىَذٍشج اٍا ّظاً ىّٞ٘نظ 

 ...ىيَيفاخ ٗعذدٕا ال ٝرجاٗص اىعششاخ 

 

: اىغثة اىثاىث 

ٕا سعائو  ٝ٘اجٔ ٍشامو خطأ مثٞشج ذْرج عِاىثثاخ ٗاالعرقشاس اىنثٞش فٖ٘ ال 

Error  أٗ ٍشامو ذ٘قف اىعَو اىَفاجٚء.  

 

 :اىغثة اىشاتع 

عيٚ اىثشاٍج اىعاٍيح عيٚ اىْظاً ( CPU)اىقذسج عيٚ ذ٘صٝع اىجٖذ ٍٗ٘اسد اه 

ٍِ اىَ٘اسد تعذ اّرٖاء عَو % 20صفٖا فارا  شغو تشّاٍج  ب ُٝغدتذٞث ال 

اىرشغٞو َٗٝنْل ىرشغو تشّاٍج اخش دُٗ اىذاجح العادج % 20اىثشّاٍج ذع٘د 

 (Restart)اعادج ذشغٞو ه عيٞٔ ىَذج ذضٝذ عِ اىعاً تذُٗ اُ ذطش ىعَو ًاىع

 . ىيجٖاص

 

عذد ٍغرخذٍِٞ ىْٞ٘مظ عيٚ ٍغر٘ٙ اىعاىٌ تضٝادج ٍغرَشج  ٝقذس فإُ ٗاخٞشا 

عذد ٍششخ تاىضٝادج ٍيُٞ٘ ٍغرخذً د٘ه اىعاىٌ داىٞا ٕٗ٘  30عذدٌٕ ذقشٝثا ب 

 ...فٜ األع٘اً اىقادٍح 
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ْٕذعح تشٍجٞاخ... إتشإٌٞ اىنغ٘اّٜ    



   

 

   

!هناك فرق    
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   www.ask-leo.com  www.diffen.com  /    : المصدر

 

 

يتىاجذ في عالن الشبكاث الكثيز هن العتاد الذي يذخل في تكىين الشبكت ، و األكثز شيىعا 

فتعالىا نتعزف  SWITCHأو السىيتش  ROUTERبينها في عوليت ربط األجهزة استخذام الزاوتز 

 ...لبعض الفزوق بينهوا 

 

 
 

 

Switch Router  

المحول هو عبارة عن جهاز ٌستخدم فً الشبكات 
 ...لربط مجموعة من األجهزة على شبكة واحدة

بحٌث ٌمكن للجهاز أن ٌرى جمٌع األجهزة األخرى 
 ...المربوطة من خالله 

توجٌه وتحوٌل الموجه هو جهاز ٌستخدم فً 
أجهزة الكومبٌوتر خصوصاً تلك البٌانات بٌن 

التً تنتمً لشبكتٌن مختلفتٌن وقد ٌتم الربط 
 ... Wirelessسلكٌاً او السلكٌاً 

 التعرٌف

مدخل  48أو  24أو  8حدٌثاً ٌأتً السوٌتش إما ب

على عدد االجهزة التً  ٌمكنك اختٌار احدها بناااً 
 ...تملكها 

حدٌثاً ٌأتً الراوتر فً صورة جهاز صغٌر 
مداخل  4ٌحوي مجموعة مداخل تصل الى 

Ports  و ٌخرج منه عصا أو أكثر تمثل موزع

 ...وملتقط األشارات الالسلكٌة 

 الوصف

ٌحوي السوٌتش على ذاكرة داخلٌة تحفظ البٌانات 
عند قطع التٌار بصورة مؤقتة بحٌث تضٌع البٌانات 
 ...الكهربائً عن الجهاز 

تشبه مكونات الراوتر الى حد بعٌد مكونات 

و  RAMالحاسوب حٌث ٌحتوي على 

NvRAM   هً ذاكرة دائمة تحتفظ بالبٌانات و

و  IOSباالضافة لنظام تشغٌل داخلً ٌسم 

و التً هً ذاكرة  ٌخزن فً ذاكرة الفالش 
 . ٌمكن اعادة برمجتها قرااة فقط 

التركٌب 
 الداخلً

   

D-Link – Sun systems -Belikn Cisco – LinkSys - Netgear 
أشهر 

 المصنعٌن

التكلفة  Switchأعلى تكلفة من ال  Routerأقل تكلفة من ال 

   



 موقع يستحق الزيارة   
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ٍىقع عشب هاسدويش هى عباسة عن ٍجَىعت ٍن اىَنتذياث اىتي تخص 

مو ٍا ىه عالقت بعتاد اىحاسىب و يَنننٌ ٍن خاله هزا اىَىقع 

اىىصىه ىحيىه ىينثيش ٍن اىَشامو اىتي قذ تىاجهٌ في ٍجاه 

... مافت اىَجاالث اىنىٍبيىتش و في 

يشتَو اىَىقع عيً ٍنتذياث ىيهاسدويش و تفشعاته مَنتذي اىَعاىج 

واىزامشة و اىيىحت االً ، وٍنتذي اىبطاقاث اىشسىٍيت ، ٍنتذي 

اىبطاقاث اىصىتيت و ٍيحقاتها ، ٍنتذي وسائط اىتخزين ، ٍنتذي 

، ٍنتذي اإلتصاالث و اىشبناث ، ٍنتذي  LAPTOPاألجهزة اىَحَىىت 

ويتبع اىَىقع مزىل ٍنتذياث ... ىهىاتف اىزميت و غيشها اىنثيش ا

... ىيسىفتىيش ، و ايضاً ٍنتذياث ىيشهاداث اىعيَيت ، باالضافت ىيَنتذياث اىعاٍت 

يتيح ىل اىَىقع اىتسجيو اىَجاني بحيث يَننل بعذها اىَشاسمت في اىَىاضيع اىَطشوحت و 

قاث اىتي يشاسك بها اىَىقع عيً اىَستىياث االستفادة ٍن خذٍاث اىَىقع االخشي ماىَساب

 ...اىعاىَيت 

ارا واجهتل ٍشنيت في حاسىبل فباىتأميذ هناك حو ىذي عشب هاسدويش ىىجىد نخبت ٍن 

 ...اىَششفين اىَتخصصين مو في ٍجاىه 

 ...  ىزىل فهى ٍىقع يستحق اىزياسة



   

 

   

نبذة عن برنامج   
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   :  www.Muvee.com    المصدر

 

 

إذا كان لديك مجموعة من الصور الجميلة لواحدة من 

مناسباتك،  فلما ال تجمعها في داخل فيديو واحد 

يمكنك ذلك من خالل ... وتخرجها بتنسيق رائع 

.   Muvee Revealبرنامج 

سواء المخزنة على جهاز الكومبيوتر أو الموجودة داخل  تلك الصوركل ما تحتاج اليه هو أن تحضر 

(   Format)تقوم بإختيار التنسيق  من ثمو ذكرة الهاتف المحمول أو مباشرة من كاميرا التصوير 

نامج ، بالطبع يتيح لك البرنامج تحميل تنسيقات اضافية المناسب من بين عدة تنسيقات تأتي مع البر

 ...روني للبرنامج عبر الموقع األلكت

 

، بالنهاية نكتفي بالضغط تقوم بأختيار الموسيقى التي تعجبك لتضيفها الى عرض الصور بعدها  و

 ...ليبدأ الفيديو بالتشكيل ( Play)على أيقونة 

أو الى جهاز الكومبيوتر أو الى جهاز  DVDيتيح لك البرنامج تصدير الفيديو وبعدة صيغ مباشرة الى 

ليكون لك ألبوم على  shwup.com، أو يمكنك رفعه الى موقع  iPodالموبايل و حتى الى جهاز 

 High definition (HD)األنترنت للتشارك مع األصدقاء ويضاف الى ذلك إمكانية حفظه كفيديو 

 .جانًا لفترة محددةيتيح لكم موقع البرنامج تجربته م... تلفاز لعرضه على ال



    
 

ٕ٘ عثاسج عِ ٍ٘جاخ سادٝ٘ ٍٗٞصاق " Bluetooth"تي٘ذ٘ز 

اذصاالخ صٌَ العرٖالك مَٞاخ قيٞيح ٍِ ( تشٗذ٘م٘ه)

اىطاقح ٝغطٜ اىثي٘ذ٘ٗز ٍغادح جغشافٞح ذَرذ ٍِ اىَرش 

طثٞعح اىجٖاص اى٘ادذ إىٚ اىَائح ٍرش ٗرىل ٝعرَذ عيٚ 

. اىَشعو ٗاىَغرقثو

َٝنِ ّظاً اىثي٘ذ٘ٗز األجٖضج اىَ٘ج٘دج فٜ إطاس ذغطٞح 

اىَ٘جاخ ٍِ االذصاه ٍع تعضٖا تعضا، ذغرخذً ٕزٓ 

األجٖضج فٜ اىذقٞقح ٍ٘جاخ العينٞح ىالذصاه فٜ ٍا 

تْٖٞا ىزىل ال ٝشرشط ت٘ج٘د األجٖضج فٜ صف ٗادذ أٗ 

ج ٍ٘ج٘دج فٜ عيٚ خظ ٗادذ تو َٝنِ اُ ذنُ٘ األجٖض

ٗٗز ق٘ٝح خغشف ٍخريفح ٗىنِ ٝجة اُ ذنُ٘ إشاسج اىثي٘

. ىرغطٜ ٕزٓ اىَغادح

 

 :ذعشٝف اىثي٘ذ٘ز

تي٘ذ٘ز ٕ٘ ٍعٞاس ذٌ ذط٘ٝشٓ ٍِ قثو ٍجَ٘عح ٍِ ششماخ االىنرشّٗٞاخ ىيغَاح ألٛ جٖاصِٝ 

ى٘دذٕا تذُٗ تاىقٞاً تعَيٞح اذصاه  ... -د٘اعٞة ٕٗ٘اذف خي٘ٝح ٗى٘داخ اىَفاذٞخ -اىنرشِّٗٞٞ 

اىششماخ اىرٜ ذْرَٜ إىٚ ٍجَ٘عح . أعالك أٗ ماتالخ أٗ أٛ ذذخو ٍِ قثو اىَغرخذً

ششمح، ذشٝذ أُ ذذو اذصاالخ  1000االٕرَاً اىخاص تثي٘ذ٘ز، ٗاىرٜ ٝقذس عذدٕا تذ٘اىٜ 

. اىثي٘ذ٘ز اىالعينٞح ٍذو األعالك ى٘صو خط٘ط اىٖاذف ٗاىذ٘اعٞة

 

 :ٍفٞذج فٜ دٞاذْا اىٍٞ٘ٞح ٍْٖاٝغرخذً اىثي٘ذ٘ز فٜ عذج ذطثٞقاخ 

. أٗ ٍع أدٗاخ اىغٞاسج( اىَٞنشٗفّ٘اخ)ٍِ اىََنِ ٗصو أجٖضج اىٖاذف اىخي٘ٝح ٍع اىَصادح .1

شثنح داع٘ب صغٞشج تِٞ اىذ٘اعٞة اىَ٘ج٘دج فٜ .2

(. شثنح شخصٞح)ٍغادح جغشافٞح صغٞشج

ٗعٞيح إدخاه ىيذاع٘ب ٍصو اىفاسج أٗ ى٘دح اىَفاذٞخ .3

. ّاء عِ األعالكدٞس ٝرٌ االعرغ

ٗعٞيح إخشاض ىيذاع٘ب ٍصو اىطاتعاخ دٞس ٝرٌ .4

. االعرغْاء عِ األعالك

ّقو اىَيفاخ ٗاىَعيٍ٘اخ تِٞ األجٖضج عثش ّظاً ّقو .5

 .اىعْاصش
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 : ٍٞضج ذقْٞح اىثي٘ذ٘ز ٗتْٞح ّظأٍ

ذقْٞح اىثي٘ذ٘ز اىالعينٞح ٕٜ ّظاً اذصاالخ قصٞش اىَذٙ، صٌَ ىنٜ ٝذو ٍذو اىناتالخ 

. ى٘صو األجٖضج األىنرشّٗٞح اىقشٝثح اىَذَ٘ىح أٗ اىَصثرح

. إُ ٍٞضج ذقْٞح اىثي٘ذ٘ز اىالعينٞح ٕٜ شذذٖا، طاقرٖا اىَْخفضح ٗذنيفرٖا اىقيٞيح

. ٝرأىف ّظاً اىثي٘ذ٘ز األعاعٜ ٍِ ٍشعو ٍٗغرقثو ٗتشٗذ٘م٘ه ٍنذط

األجٖضج، ٗذثاده صف٘ف ٕزا اىْظاً ٝقذً اىعذٝذ ٍِ اىخذٍاخ اىرٜ ذَنِ ٍِ األذصاه تِٞ 

. اىثٞاّاخ تِٞ ٕزٓ األجٖضج

 

 : اىٞح عَو ذقْٞح اىثي٘ذ٘ز

ٗقَٞح ٕزا اىرشدد قذ ذٌ , (GHz 2.24)جٖاص اىثي٘ذ٘ز ٝقً٘ تر٘ىٞذ أٍ٘اض العينٞح ترشدد ٝثيغ

((. ISMاالذفاق عيٞٔ ٍِ قثو االذفاقٞح اىعاىَٞح العرعَاه األجٖضج اىصْاعٞح ٗاىعيَٞح ٗاىطثٞح 

اىرٜ ذعَو ترنْ٘ى٘جٞا تي٘ذ٘ز  أُ إشاساخ األجٖضج قذ ذظِ 

عررذاخو فَٞا تْٖٞا ٍَا ٝؤشش فٜ  ٗاىَ٘ج٘دج فٜ غشفح ٍعْٞح، 

تعٞذ اىذذٗز ألُ األجٖضج عرنُ٘ عيٚ  ٗىنِ ٕزا أٍش . عَيٞح االذصاه

ٍخريفح ٍغرخذٍح ذقْٞح ٍعْٞح ذغَٚ  ذشدداخ ٍخريفح ٗفٜ أٗقاخ 

تاعرخذاً ٕزٓ اىرقْٞح  spread-spectrum frequency hopping( )قفضا ذشددٝا را طٞف ٍْص٘س)

ذشددا فشدٝاا ٍخريف تص٘سج عش٘ائٞح فٜ دائشج ٍعْٞح ٗقَٞح  79فئُ جٖاص ٍا عٞغرعَو 

ٍشج فٜ  1600أٛ أُ جٖاص اىثي٘ذ٘ز ع٘ف ٝغٞش قَٞح اىرشدد , اىرشدد عرخريف تطشٝقح دٗسٝح

ٗعيٚ رىل، فئُ . طٞف اىشادٝ٘ اىَذذد ٍَا ٝعْٜ أُ أجٖضج أمصش ذغرطٞع االعرفادج ٍِ, اىصاّٞح

. ْٕاك ادرَاال تعٞذا جذا أُ ٝقً٘ جٖاصا تي٘ذ٘ز آخش تاعرعَاه ّفظ اىرشدد فٜ ّفظ اى٘قد

 

 :ٍصذس اىرغَٞح 

أخزخ ( Bluetooth in English, Blatand in Danish،" اىغِ االصسق"تاىعشتٞٔ )ميَح تي٘ذ٘ز 

اشرٖش تَقذساذٔ , فٜ اىقشُ اىعاشش ىيَٞالدعاػ ( Harald Blatand)ٍِ اعٌ ٍيل دَّاسمٜ 

ٗٝشجع ىٔ اىفضو االعظٌ فٜ ٗدذج اىذَّاسك ٗاعرْاق إيٖا . اىفشٝذٓ عيٚ االذصاه ٍع االخشِٝ

. اىْصشاّٞٔ

دَّاسمٜ ىٖزٓ اىرنْي٘جٞا اىجذٝذٓ ٝذه عيٚ  -ٍَٗا ٝجذس رمشٓ اُ اخرٞاس اعٌ اعنْذّافٜ 

. اىفعاىٔ ذقْٞحٓ الٝجاد ٕزٓ اهاىغ٘ٝذٛ Ericssonاىَغإَٔ اىفعاىٔ ىششمح 

 

 www.wikipedia.com: المصدر 
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AskWakib@gmail.com 

  

  

 

 

 ؟    ... إستفساراتكم                                 

 ...!مالحظاتكم                                                

  .....مشاركاتكم                                                         

 

 

  

 سـالمـه عالء محمد<<<   إشراف 


