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بسم اهلل الرحمن الرحيم  

و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين 

 ...سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

في عصر صار علينا لزامًا أن  واكبتأتي إنطالقة 

التطور الهائل الذي يشهده عالم التكنولوجيا و  نواكب

بوقة و التنافس يبدو على الذي يتسارع بصورة غير مس

 ...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 

أبواب ثابتة تتكلم تارة عن شروحات  واكبتتواجد في 

ألهم البرامج وتارة عن مسيرة اقوى الشركات و 

أحيانًا نستعرض مصطلحات حاسوبية و كل ذلك بهدف 

 ...أكبر قدر من الفائدة الى متابعينا  تحقيق

 ننتظر دعمكم و اهلل ولي التوفيق

 

 سالمه عالء محمد

 



 

 

   

ًفيديا تطلك أحدث هعالجاث 

كىادرو الجرافيكيت 

، انغٛم (Quadro" )كٕادسٔ"ٔؽذح انًؼبنغخ انغشافٛكٛخ " َفٛذٚب"أطهمذ 

انًخظظخ نهًظًًٍٛ " انزًضٛم انجظش٘ انؾٕعجٙ"انغذٚذ يٍ يؾطبد 

ٔانًُٓذعٍٛ ٔانجبؽضٍٛ ٔخجشاء انزؾشٚك، ٔانزٙ رمٕو ػهٗ رمُٛخ ُْذعخ 

، ٚأرٙ رنك ثبنزضايٍ (Fermi" )فٛشيٙ"انًؼبنغبد انغشافٛكٛخ االعزٓالكٛخ 

 . انغذٚذح" َفٛذٚب صش٘ د٘ فٛغٍ ثشٔ"يغ طشػ رمُٛخ 

ع ثخًظ أداًء أعش" كٕادسٔ"ٔرٕفش انًؼبنغبد انغشافٛكٛخ انغذٚذح يٍ فئخ 

يشاد ثبنُغجخ نزطجٛمبد انشعٕيبد صالصٛخ األثؼبد، ٔؽٕانٙ صًبَٙ يشاد 

ثبنُغجخ نؼًهٛبد انًؾبكبح انؾٕعجٛخ، نٛؾطى ثزنك عًٛغ األسلبو 

 .انغبثمخ

 

 
 

" 7000َفٛذٚب كٕادسٔ ثهٛكظ "رزضًٍ ػبئهخ انًؼبنغبد انغشافٛكٛخ انغذٚذح 

يؾشكبد َفٛذٚب  ْٔٙ يضٔدح ثزمُٛبد" 5000كٕادسٔ "ٔ" 6000كٕادسٔ "ٔ

يؾشكبد "انُٓذعٛخ انمبثهخ نهزطٕٚش، كًب رٕظف ْزِ انًؼبنغبد رمُٛبد 

نزٕفٛش ( NVIDIA® Scalable Geometry Engines")رغشٚغ أداء انزطجٛمبد

 CAD ٔDCCأعشع أداء فٙ انؼبنى ػجش يغًٕػخ ٔاعؼخ يٍ رطجٛمبد 

٘ رظم انذ" 6000كٕادسٔ "ٔرزٛؼ يؼبنغبد . ٔرطجٛمبد انزًضٛم انجظش٘

يهٛبس يضهش فٙ انضبَٛخ، كًب ٚزٛؼ يؼبنظ  1.3عشػخ أدائٓب انظبفٙ إنٗ 

نهًغزخذيٍٛ انؼًم ثظٕسح رفبػهٛخ يزجبدنخ يغ انًُبرط " 6000كٕادسٔ "

  .ٔانًشبْذ ثذلخ أكضش ثخًظ يشاد يمبسَخ ثأ٘ ٔلذ يضٗ

 

 

 

 

الكشف عي اتفاليت جديدة إلطالق 

أول كوبيىتر هحوىل عربي هي 

" األردى"

" ارفبلٛخ ششاكخ ٔرؼبٌٔ رمُٙ يغ يؤعغخ " يبٚكشٔعٕفذ"ٔلؼذ ششكخ 

االسدَٛخ نذػى اَزبط أل عٓبص كًجٕٛرش ػشثٙ اسدَٙ يؾًٕل " طالل أثٕغضانخ

 ..ٔرنك ضًٍ أػهٗ انًٕاطفبد انؼبنًٛخ" ربط رٕة" رؾذ اعى 

 

ٔركشد ٔكبنخ االَجبء االسدَٛخ أَّ ثًٕعت االرفبق رمذو يبٚكشٔعٕفذ 

رشاخٛض نجشيغٛبرٓب ضًٍ ؽضيخ رضى انجشيغٛبد األعبعٛخ ٔانزطجٛمبد 

ل االرفبلٛخ ثشايظ رغٕٚمٛخ الطالع انغٓبد انٓبيخ نهزؼهٛى ، كًب رشى

انًؼُٛخ ػهٗ ْزا انًششٔع انٓبو ٔخظٕطب انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ 

ٔانششكبد ؽٛش عٛزى رُفٛز انجشايظ انزغٕٚمٛخ يٍ خالل ػذد يٍ ششكبء 

يبٚكشٔعٕفذ انًؾهٍٛٛ انًؼزًذٍٚ ٔػذد يٍ ػًالئٓب يٍ انششكبد 

  .انكجشٖ

انطشفبٌ ثبنزؼبٌٔ ػهٗ رُفٛز يششٔػبد  ٔرُض االرفبلٛخ أٚضب ػهٗ أٌ ٚمٕو

نهجشايظ انزؼهًٛٛخ " أكبدًٚٛخ يبٚكشٔعٕفذ نزمُٛخ انًؼهٕيبد"يُٓب 

، "طالل أثٕغضانخ كبيجشدط نًٓبساد رمُٛخ انًؼهٕيبد"انًمذيخ فٙ يشكض 

ٔكهٛخ طالل أثٕغضانخ إلداسح األػًبل ٔإطذاس انشٓبداد انًؼزًذح ثشؼبس 

 .انطشفٍٛ

ٚظ انًغًٕػخ طالل أثٕغضانخ ، ٔيذٚشح يبٚكشٔعٕفذ ٔٔلغ االرفبلٛخ سا

ثؾضٕس سئٛظ االئزالف انذٔنٙ نزمُٛخ االرظبالد " سنٗ انؼًٕس٘"األسدٌ 

ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد انزًُٛخ انزبثغ نأليى انًزؾذح، ٔثزنك ركٌٕ 

يبٚكشٔعٕفذ فٙ ْزا  انًغًٕػخ أٔل ششكخ ػشثٛخ رٕلغ ارفبلٛخ يغ

 .انًغبل
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باًاسىًيك تطلك أول كاهيرا فيديى 

استهالكيت ثالثيت األبعاد في العالن 

أصاؽذ ثبَبعَٕٛك ، انغزبَس ػٍ أٔل كبيٛشا فٛذٕٚ اعزٓالكٛخ صالصٛخ األثؼبد 

رزٛؼ  HDC-SDT750ٔلبنذ انششكخ انٛبثبَٛخ إٌ كبيٛشا انفٛذٕٚ . فٙ انؼبنى

ًُؾزشفٍٛ فٙ انششق األٔعظ رظٕٚش أفالو  نهًغزخذيٍٛ انٕٓاح ٔغٛش ان

صٛخ األثؼبد صالصٛخ األثؼبد ثًغشّد رضجٛذ ػذعخ انزؾٕٚم إنٗ انزمُٛخ صال

شفمخ يغ انكبيٛشا ًُ . ان

 

ؽزٗ فٙ ؽبل أساَد يغزخذيٓب ػذو االعزؼبَخ ثؼذعخ انزؾٕٚم إنٗ 

نًغزخذيٓب  HDC-SDT750انزمُٛخ صالصٛخ األثؼبد، رزٛؼ كبيٛشا انفٛذٕٚ 

االَطالق ثزغشثخ رظٕٚش األفالو انًُضنٛخ ٔغٛش االؽزشافٛخ ثفضم انكضٛش يٍ 

.  حانًضاٚب انزشغٛهٛخ انًزمّذِو

 

-HDCٔلبنذ ثبَبعَٕٛك كٕسثٕسٚشٍ إٌ كبيٛشا انفٛذٕٚ صالصٛخ األثؼبد 

SDT750  ٍأغغطظ انغبس٘،  20عززٕافش فٙ انغٕق انٛبثبَٛخ ثذءاً ي

. ػهٗ أٌ رُطشػ فٙ ثمٛخ أعٕاق انؼبنى رجبػبً ثذءاً يٍ خشٚف ْزا انؼبو

 

الصٛخ ُٚشبس إنٗ أٌ ثبَبعَٕٛك أخزد ثضيبو انًجبدسح فٙ رطٕٚش انزمُٛخ س

َّٕعذ عَٕٓدْب ْزا انؼبو  األثؼبد ػهٗ يذٖ األػٕاو انمهٛهخ انًبضٛخ، ؽٛش ر

صالصٛخ األثؼبد راد انذلخ انفبئمخ انكبيهخ « ڤٛٛشا»ثئطالق أعٓضح رهفبص ثالصيب 

صالصٛخ األثؼبد نالعزخذايبد « ثهٕ سا٘»ُٔيشّغِالد ألشاص « إرش د٘»

ٔٚأرٙ . فٛخ صالصٛخ األثؼبدانًُضنٛخ، كًب أطهمذ أٔل كبيٛشا فٛذٕٚ اؽزشا

اإلػالٌ انٕٛو ػٍ إطالق كبيٛشا فٛذٕٚ اعزٓالكٛخ صالصٛخ األثؼبد 

ذاً ثبَبعَٕٛك فٙ ْزا انًضًبس  .نهًغزخذيٍٛ غٛش انًؾزشفٍٛ يٕطِّ

 

ػهٗ يغًٕػخ  HDC-SDT750ٔرؼزًذ كبيٛشا انفٛذٕٚ صالصٛخ األثؼبد انًجزكشح 

انزمُٛخ االعزشؼبسٚخ يٍ انزمُٛبد انًجزكشح يٍ ثبَبعَٕٛك، يُٓب 

انًزمّذِيخ، ثًب ًٚكٍِّ انًغزخذيٍٛ يٍ رظٕٚش أفاليٓى صالصٛخ األثؼبد 

ثغٕٓنخ ٔدٌٔ رؼمٛذ، ْٕٔ األيش انز٘ الزظَش عبثمبً ػهٗ كبيٛشاد انفٛذٕٚ 

صالصٛخ « ڤٛٛشا»ٔػُذ الزشاٌ يب عجك ثأعٓضح انزهفبص فبئمخ انذلخ . االؽزشافٛخ

ًٚكٍ نهًغزخذيٍٛ االػزًبد « ثهٕ سا٘»يغّغاِلد /األثؼبد ُٔيشّغِالد

نزخضٍٚ نؾظبرٓى انخبطخ  HDC-SDT750ػهٗ كبيٛشا انفٛذٕٚ صالصٛخ األثؼبد 

يغ ػبئالرٓى ٔأطذلبئٓى فٙ َََغك صالصٙ األثؼبد فبئك انذلخ، األيش انز٘ 

غ َطبق انزغشثخ صالصٛخ األثؼبد فٙ يُبصل انًغزخذيٍٛ  .ّٕٚعِ

 

 

ػذعخ انزؾٕٚم إنٗ انزمُٛخ صالصٛخ ٔؽزٗ فٙ ؽبل أسدَب ػذو اعزخذاو 

يٍ عٕاَت  HDC-SDT750األثؼبد، رٕفش كبيٛشا انفٛذٕٚ صالصٛخ األثؼبد 

ِّٓم انزمُٛخ االعزشؼبسٚخ انًزمّذِيخ، . يخزهفخ ٔػهٗ عجٛم انًضبل، رغ

يمشَٔخ ثزمُٛخ إصانخ انزشٕٚش انًزمّذِيخ، انزمبط انظُّٕس فٙ يؾٛظ ُيؼزى أٔ 

 . ثبْذ اإلَبسح ثذلخ ػبنٛخ

-HDCٔيٍ انًضاٚب األخشٖ انًزبؽخ فٙ كبيٛشا انفٛذٕٚ صالصٛخ األثؼبد 

SDT750  1080/60خبطٛخ انزغغٛم ثَُغكp (ٙإٌ رٙ إط ع ) َََٔغك

1080/50p (1,920ََغك انذلخ انفبئمخ انكبيهخ ( )ثبلx1,080 ،60  ٔ50أ 

ثًب ٚضًٍ رذفُّك انظٕس انًهزمطخ، ٔكزنك ٔضؼٛخ انضجظ ( رغغٛم يزٕاطم

يضجِّذ طٕس )يغ ُيضجِّذ انظٕس انجظش٘ انٓغٍٛ ( iA)لبئٙ انزكٙ انزم

، فضالً ػٍ انكضٛش يٍ انًضاٚب انزشغٛهٛخ (ُيضجِّذ طٕس كٓشثبئٙ/سلًٙ

انٛذٕٚٚخ انزٙ ٚزىُّ انزؾكى ثٓب ثؾهمخ ٚذٕٚٚخ ثؾٛش ٚزًكٍ انًغزخذو يٍ 

شاد رغغٛهّ ًُ  .انزشكٛض كهٛبً ػهٗ انًشٓذ ان

 

ح انًزمّذِيخ فبئمخ انؾغبعٛخ دلخ فؼهٛخ نهظٕس ٔرٕفش انزمُٛخ االعزشؼبس٘

كًب رؼضص . x 3ثكغم  2,530,000ثكغم  7,590,000انًزؾشكخ رجهغ 

َّٕسح ؽذٚضبً رهك انؾغبعٛخ االنزمبطٛخ، فًٛب رضًٍ رمُٛخ إصانخ  انزمُٛخ انًط

انزشٕٚش انًزمّذِيخ انزمبط طٕسح َمٛخ ؽزٗ ػُذ انزظٕٚش فٙ ثٛئخ يؼزًخ 

ٔثزنك، رؾمك انزمُٛخ االعزشؼبسٚخ انًزمّذِيخ رسٔح انذلخ . أٔ ثبْزخ اإلَبسح

فٙ إثشاص األنٕاٌ ٔظالنٓب، ثؾٛش ٚضًٍ انًغزخذو انزمبط طٕس َمٛخ فٙ 

. األيبكٍ انًُبسح ٔثبْزخ اإلَبسح ػهٗ انغٕاء
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فىجيتسى تطلك ثالثت طرازاث 

جديدة هي خىادم برايورجي بي 

 900إكس 

 َُظى ضًٍ عذٚذح خٕادو صالصخ انؼبنًٛخ األعٕاق فٙ «فٕعٛزغٕ» أطهمذ

 ،PRIMERGY BX900« 900 إكظ ثٙ ثشاًٚشعٙ» x86 ثهٛذ خٕادو

 رشًمُ  انزٙ انغذٚذح انخٕادو ٔرغًغُ ". انذُٚبيٙ انًكؼت" ثـ انًؼشٔفخ

َّٙ  ثهٛذ خبدوَ   انفؼبنخ ٔانخذيبد ٔانؾهٕل انزغٓٛضاد ثٍٛ انًمبثظ سثبػ

 أطهمزّ انز٘ انذُٚبيٛخ انزؾزٛخ انجُٗ يفٕٓو ضًٍ انًزبؽخ ٔانًزكبيهخ

 «صٌٕٚ إَزم» ثًؼبنغبد يمشَٔخ عٓخ، يٍ 2008 ػبو فٙ انؼبنًٛخ انششكخ

Intel® Xeon ®انفبئمخ. 

: انغذٚذح انؾهٕل

 سثبػَّٛخ PRIMERGY BX960 S1« 1 إط 960 إكظ ثٙ ثشاًٚشعٙ» خٕادو•

 انًؼهٕيبرٛخ نهزمُٛخ ثهٛذ خٕادو َُظى يالَءَيخ رؼضِّص انزٙ انغذٚذح انًمبثظ

. اعزضُبئٛخ خبديَّٛخ يٕاسد رغزهضو انزٙ ٔانزطجٛمبد

 PRIMERGY« 2 إط 920 إكظ ثٙ ثشاًٚشعٙ» خٕادو يٍ انضبَٙ انغٛم•

BX920 S2 انُمشطٛخ نهًٕاسد انًغزُضفخ ٔانؼًهٛبد نهزطجٛمبد .

 PRIMERGY BX924 S2« 2 إط 924 إكظ ثٙ ثشاًٚشعٙ» خٕادو•

ْٕعجخ يضبنٛخ كًُظخ . االفزشاضٛخ نهَؾ

َّٕسد إَٓب «فٕعٛزغٕ» ٔلبنذ  ػهٗ يُٓب ؽشطبً  انغذٚذح انطشاصاد ٔأطهمذ ط

 انزٙ ثبنًشَٔخ االسرمبء ُثغٛخ ٔكزنك ػًالئٓب، أيبو انًزبؽخ انخٛبساد رؼضٚض

ُّٕالد انزغٛشاد يغ رزالءو  انزمُٛخ يزطهجبد رشٓذْب انزٙ انًزغبسػخ ٔانزؾ

 يٍ َٕػٛخ َمهخ رشكِّم انغذٚذح انطشاصاد أٌ إنٗ يشٛشح انًؼهٕيبرٛخ،

 x86 ثهٛذ خٕادو َُظى ضًٍ انزٓٛئبد خٛبساد َطبق رٕعٛغ شأَٓب

". انذُٚبيٙ انًكؼت" ثـ انًؼشٔفخ« 900 إكظ ثٙ ثشاًٚشعٙ»

ُُظى انؼًالء انغذٚذح ثهٛذ خٕادو طشاصاد رضِّٔد كًب ؼخ ث  االعزخذايبد، ُيٕعَّ

ًًَّخ  يغ ٚزالءو ثًب انكبفٛخ انًشَٔخ ٔإربؽخ انزشغٛهٛخ، انزكهفخ يٍ نهؾذِّ  ُيظ

 خٕادو يٍ ثذءاً  ثهٛذ، نخٕادو انًؾزًهخ ٔانًغزمجهٛخ اَٜٛخ االعزخذايبد

 ٔٔطٕالً  نًزذَٛخ،ا األداء يزطهجبد راد انطشفَّٛخ انخبديَّٛخ انغًٛؼخ أٔ انٕٚت

 رغزهضو انزٙ انزطجٛمبد خٕادو ٔرٓٛئبد األدائٛخ فبئمخ انجٛبَبد لٕاػذ إنٗ

. اعزضُبئٛخ يٕاسد

 

 اوردم من رلجديد رلجيل أدرء خميُّز رلمسخقلة رلمعيباية رألدرء راختبارتُت  وأكدت

  خبائَج « 1 إس 960 إكس تي تاريماجي» اوردم حققت إذ. x86 تليد

 جبء حيث ،VMware VMmark رالفخارضي رلخمثيل راختبا في رسخث باية

 وفاة( 1( )35@52.27)  ورة 24 ذرت رلاوردم فاة في رألولى رلماختة في

 

 يٍ انغذٚذ انغٛم أداء رًُّٛض انًغزمهخ انًؼٛبسٚخ األداء اخزجبسادُ  ٔأكذد

« 1 إط 960 إكظ ثٙ ثشاًٚشعٙ» خٕادو ؽممذ إر. x86 ثهٛذ خٕادو

 ؽٛش ،VMware VMmark االفزشاضٙ انزًضٛم اخزجبس فٙ اعزضُبئٛخ َزبئظَ 

( 1( )35@52.27) َٕاح 24 راد انخٕادو فئخ فٙ األٔنٗ انًشرجخ فٙ عبء

 (.2( )22@32.82) َٕاح 16 راد انخٕادو ٔفئخ

 انغبثك فٙ ؽممذ« 1 إط 922 إكظ ثٙ ثشاًٚشعٙ» خٕادو ٔكبَذ 

 VMware VMmark االفزشاضٙ انزًضٛم اخزجبساد ضًٍ َزٛغخ أفضم صبَٙ

. 18@27.99 ُيغّغِهخ األَٕٚخ، صًبَٛخ انخٕادو نفئخ

 

 فٕعٛزغٕ يٍ انًمبثظ سثبػَّٛخ ثهٛذ خٕادو ثٓب رُفشد انزٙ انًضاٚب أْىِّ  ٔيٍ

 انًزظهخ رظًًٛبرٓب االرظبنٛخ ٔعشػخ ثبألدائٛخ االسرمبء فٙ رغٓى ٔانزٙ

ًُذيغخ، ًٍَّ أؽبدٚخ َظبو نٕؽخ ٔعٕد ثًؼُٗ ٔان  انالصيخ انًكَِّٕبد كبفخ رزض

 ثٍٛ انًغبفخ رمظٛش ٚضًٍ انز٘ األيش األسثغ، انًشكضٚخ انزشغٛم نٕؽذاد

ًُذخالد يؼبنغخ ٔيُظبد انزاكشح ٔٔؽذاد انًؼبنغبد ًُخشعبد/ان  .ان

ظُِّؼخ انششكبد رؼًذُ  انؼبدح، ٔفٙ  ًُ  نذيظ" انهظك" رشجّ ػًهٛخ إنٗ ان

 ْٙ ّٙ  ثهٛذ خبدَي  يؼبنغخ فٙ اخزُبلبد نٗإ ٚمٕد انز٘ األيش انًمبثظ، صُبئ

ًُذخالد ًُخشعبد/ان . ان

 

 

 4 أخر األخبار أخر األخبار



 

 

 

أٔ الٍكس عمٜ الزز حبح,  وا عمٗك سٕٝ كتابٛ وا خيطس عمٜ بالك يف وسبع البحح, ثي الضػط عمٜ وفتاح : طباعٛ البحح أوس سّن

. عمٜ الٕٖب عَ احملتٕٝ املالٟي لبحجك ٔسٗبحح  

ٔوع ذلك, ميكَ أُ (. الكمىٛ أٔ العبازٚ اليت تبحح عٍّا)يف أغمب األحٗاُ, ستجد وا تبحح عٍْ بالضبط باستدداً طمب حبح أساس٘ فكط 

لإلطازٚ ] [ اض املسبعٛ خاله ِرٓ املكالٛ, سٍشتددً األقٕ. تشاعدك الٍصاٟح التالٗٛ عمٜ حتكٗل االستفادٚ الكصٕٝ وَ عىمٗات البحح

ُٖعد  ُٖعد [ أبٗض ٔأسٕد ] إىل طمب حبح, لرا  . طميب حبح وشتكمني[ أبٗض ] ٔ [ أسٕد ] طمب حبح ٔاحًدا, بٍٗىا 

بعض احلكاٟل األساسٗٛ 

.  بٕجْ عاً, سُتشتددً مجٗع الكمىات اليت تدزجّا يف طمب البحح. مجٗع الكمىات وّىٛ•

[.  ] ٖأت٘ بٍتاٟج وطابكٛ لمبحح عَ [  ] البحح عَ . الٛ األحسفٖٔكُٕ البحح داًٟىا غري حشاض حل•

. ٔاألحسف اخلاصٛ األخسٝ \*)(=+][^&%@#$ٔبٕجْ عاً, ٖتي جتاِن عالوات الرتقٗي, مبا يف ذلك •

ٌصاٟح إلجساٞ عىمٗات حبح أفضن 

. إذا كٍت تبحح عَ طسكٛ حمددٚ, فأدخن امسّا فكط, أٔ أكرب جزٞ وَ امسّا حبشب وا ميكَ تركسٓ. احملافظٛ عمٜ البشاطٛ•

ٔاسي ودٍٖتك أٔ " كباب"إذا كٍت تبحح عَ وطعي كباب, فأدخن كمىٛ . إذا كٍت تبحح عَ وفًّٕ أٔ وكاُ أٔ وٍتج وعني, فابدأ بامسْ

.  البشاطٛ أفضن خٗاز. وٛ أٔ بٍاٞ مجمٛ فسًٖداال تتطمب أغمب طمبات البحح عٍاصس وتكد. السوز الربٖدٙ

حمسك البحح لٗص بظًسا, إٌْ بسٌاوج ٖعىن عمٜ وطابكٛ . تصٕز الطسٖكٛ اليت ستتي بّا كتابٛ الصفحٛ اليت تبحح عٍّا•

اه, بداًل وَ عمٜ سبٗن املح. استددً الكمىات امُلحتىن بدزجٛ كبريٚ ظّٕزِا يف الصفحٛ. الكمىات اليت تكدوّا لْ وع صفحات الٕٖب

وا البالد اليت تكُٕ ] ُٖعد طمب البحح . , حٗح إٌْ املصطمح الرٙ سٗتي استدداوْ يف صفحٛ طبٗٛ[صداع ] , اكتب [زأس٘ تؤملين ] كتابٛ 

ٔاضًحا لمػاٖٛ ألٙ طدص, ٔلكَ زمبا ال حيتٕٙ املشتٍد الرٙ تٕجد بْ ِرٓ اإلجابٛ عمٜ ِرٓ [ اخلفافٗع فّٗا زوًزا حلشَ احلظ؟ 

فكط, حٗح وَ احملتىن [ اخلفافٗع حشَ احلظ ] أٔ حتٜ [ تسوز اخلفافٗع حلشَ احلظ يف ] بداًل وَ ذلك, استددً طمب البحح . ملاتالك

. أُ ٖكُٕ ذلك وا تظتىن عمْٗ الصفحٛ املٍظٕدٚ
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  ٖتبع



 

  

 

ْٚظًسا ألْ٘ . اهلدف َٔ نٌ ن١ًُ يف طًب ايبحح ٖٛ ايرتنٝص عًٝٗا بػهٌ أنرب. ِصف َا تسٜدٙ مبضطًحات ق١ًًٝ قدز اإلَهإ•

إذا بايػت يف تكًٌٝ نًُات ايبحح، فطتفكد ايهجري َٔ املعًَٛات . ٜتِ اضتخداّ مجٝع ايهًُات، تؤدٟ نٌ ن١ًُ إعاف١ٝ إىل تكٝٝد ايٓتا٥ج

االضتفاد٠ ايس٥ٝط١ٝ َٔ اضتخداّ نًُات ز٥ٝط١ٝ أقٌ، ٖٞ أْ٘ يف حاي١ عدّ احلضٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ج املٓػٛد٠، فُٔ احملتٌُ إٔ  .املفٝد٠

ُٜعد طًب ايبحح . تسغدى ايٓتا٥ج إىل ايهًُات اإلعاف١ٝ ايالش١َ يتحطني ْتا٥ج ايبحح يف ع١ًُٝ ايبحح ايتاي١ٝ [ طكظ َه١ ] ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، 

تكسٜس عٔ حاي١ ايطكظ يف َه١ باملًُه١ ] ثٛز ع٢ً َعًَٛات عٔ ايطكظ، ٚزمبا ْتا٥ج أفغٌ َٔ طًب ايبحح األطٍٛ طسٜك١ ض١ًٗ يًع

[. ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

عاد٠ َا تهٕٛ ايهًُات غري . نًُا ناْت ايهًُات فسٜد٠، شادت احتُاي١ٝ احلضٍٛ ع٢ً ْتا٥ج أنجس ص١ً باملٛعٛع .اخرت نًُات ٚصف١ٝ•

عع يف اعتبازى أْٗا إذا اضتخدَت ن١ًُ . غري َطًٛب١ "-َعًَٛات"، أٚ "غسن١"، أٚ "َٛقع ٜٚب"، أٚ "َطتٓد"َجٌ  -ٜس٠ ايٛصف١ٝ بدزج١ نب

ع٢ً ضبٌٝ . ذات َع٢ٓ صحٝح إال أْٗا يٝطت ايه١ًُ ايػا٥ع١ االضتخداّ بني ايٓاع، فسمبا ال تؤدٟ إىل احلضٍٛ ع٢ً ايضفحات اييت تسٜدٖا

ُٜعد طًب ايبحح  أصٛات املػاٖري ] أنجس ٚصف١ٝ ٚحتدًٜدا َٔ [ غُات زْني املػاٖري ٕ] املجاٍ، 

 :ع٢ً أفغٌ ْتا٥ج ايبحح ذات ايض١ً، ٖٓاى بعض االضتجٓا٤ات  يغُإ عجٛز 

 ايبحح عٔ عبازات

بدق١ ٚبايرتتٝب  ايبحح عٔ ٖرٙ ايهًُاتحنٛعالَات اقتباع َصدٚج١ حٍٛ جمُٛع١ َٔ ايهًُات، فأْت تٛج٘ حمسى ايبححبٛعع

إغاز٠ بايبحح عٔ ايهًُات بٓفظ تستٝبٗا نُا أْ٘ ٜعترب تساظ ايهًُات ًَعا مبجاب١ًٜتصّ حمسى ايبحح. ْفط٘ دٕٚ إجسا٤ أٟ تػٝري

حجب ْتا٥ج ٚزمبا ٜؤدٟ ايتُطو بإجسا٤ ايبحح عٔ عبازات إىل ق١ٜٛ ٚال حيٝد عٓٗا إال يطبب جٝد، َٚٔ َثِ فال داعٞ يٛعع عالَات اقتباع

إىل حجب ايضفحات اييت تػري إىل ( َع ٚعع عالَيت اقتباعأيهطٓدز بٌٝضبٌٝ املجاٍ، ٜؤدٟ ايبحح عٔع٢ً. جٝد٠ بطسٜل ايضدف١

بٌٝجٞأيهطٓدز

 ايبحح يف َٛقع ٜٚب َعني 

ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، ٜؤدٟ طًب ايبحح. ايبحح َٔ خالي٘إَها١ْٝ حتدٜد َٛقع ٜٚب َعني يًحضٍٛ ع٢ً ْتا٥جٜتٝح يو

بُٝٓا حتكل طًبات ايبحح األبطط. فكطإىل عسض صفحات عٔ ايعسام ٚيهٔ َٔ خالٍ املٛقع

فٝٗا ذنس ْتا٥ج باجلٛد٠ ْفطٗا حت٢ ٚإٕ مت عسض ْتا٥ج َٔ َٛاقع أخس٣ ٜسدأٚ

عسض ايرٟ ضٝؤدٟ اضتخداَ٘ إىلنُا ميهٓو حتدٜد ف١٦ نا١ًَ َٔ املٛاقع، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ. ْٜٝٛٛزى تاميص

إىل عسض ْتا٥ج َٔ املٛاقع ايعساق١ٝ فكطفكط، بُٝٓا ضٝؤدْٟتا٥ج َٔ ْطام
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  اضتبعادٖااملضطًحات املطًٛب

جيب ٚعع . ايضفحات اييت تتغُٔ ٖرٙ ايه١ًُ يف ْتا٥ج ايبححٜدٍ ٚعع عال١َ ضايب قبٌ ايه١ًُ َباغس٠ً ع٢ً زغبتو يف عدّ عسض

-بسْاَج َهافح١ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، ُتطتخدّ عال١َ ايطايب يف طًب ايبحح. َباغس٠ً ٚإٔ تطبكٗا َطاف١عال١َ ايطايب قبٌ ايه١ًُ

، فطٝتِ ايبحح عٔ ايفريٚضات-بسْاَج َهافح١تفطريٖا باعتبازٖا زَص اضتبعاد؛ بُٝٓا يف طًب ايبححٚاص١ً ٚئ ٜتِىايفريٚضات

نًُات تسٜد اضتبعادٖا ٚذيو بٛعع ميهٓو اضتبعاد أ١ٜ. َٔ ن١ًُ بسْاَجٚاضتبعاد املساجع اييت تتض" ايفريٚضات-َهافح١ايهًُات

الضتبعاد َا ميهٔ اضتخداّ عال١َتػػٌْٝظاّ-نس٠ ايكدّ -ضٝازات -جاغٛز ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ،أَاّ مجٝع ٖرٙ ايهًُاتعال١َ

اضتبعاد َٛقع َعني َٔ ْتا٥ج بٗدف( دٕٚ تسى َطافاتفع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، عع ٚاص١ً قبٌ املعاٌَ. َٔ ايهًُاتٖٛ أنجس

ايبحح

 ٤ٌَ ايفساغات

يف طًب ايبحح، فإْٗا حتح يف حاي١ تغُني. َفٝد٠ يًػا١ٜايبدٍ، إحد٣ املٝصات األقٌ غٗس٠ ٚاييت ميهٔ إٔ تهٕٛأٚ أحسف متجٌ عال١َ

ع٢ً . ٚبايتايٞ ٜتِ ايبحح عٔ أفغٌ ايٓتا٥جع٢ً ايتعاٌَ َع ايٓج١ُ باعتبازٖا عٓضًسا ْا٥ًبا ألٟ َضطًح غري َعسٚفايبحححمسى

 --اْتكٌ إىل ايضفح١ ايتاي١ٝ ٚايضفح١ اييت تًٝٗا ْتا٥ج حٍٛ ايعدٜد َٔ َٓتجاتضبٌٝ املجاٍ، ضٝٛفس يو ايبحح

ََّٛت أٚباَا ضٝعسض طًب ايبححفٓحٔ منتًو ايعدٜد َٔ املٓتجات ايعدٜد َٔ ايكضط اإلخباز١ٜ حٍٛ ايتضٜٛت َػسٚع قإْٛ ص

ُٜطتخدّ َع نًُات نا١ًَ ٚيٝظ َع أجصا٤ َٔ نًُات الحظ إٔ املعاٌَع٢ً َػسٚعات قٛاْني خمتًف١

 ايبحح عٔ ايهًُات نُا ٖٞ َهتٛب١ بايغبط

ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، يف طًب ايبحح" َاشاٍ"ايضفحات اييت تسد بٗا ن١ًُ املسادفات تًكا٥ًٝا، ٚبايتايٞ ٜعجس ع٢ًٜٛظف حمسى ايبحح

املطاعد٠ نُا ٜكدّ حمسى ايبححش ّ ّيطًب ايبححضؤٚي١ٝ حمدٚد٠، أٚ غسن١ ذات ّ(َع ٚعع َطاف١َا شاٍ

، +(ترنس عدّ إعاف١ َطاف١ بعد عال١َ )قبٌ ايه١ًُ َباغس٠ً بإعاف١ عال١َ. أحٝاًْا ٜٚٛزد َسادًفا ال ٜسجٛ املطتخدّ ايعجٛز عًٝ٘

ًَاحتح حمسى ايبححفإْو ٜؤدٟ ٚعع عالَيت اقتباع حٍٛ ن١ًُ يًه١ًُ اييت نتبتٗا ع٢ً ايبحح عٔ ايه١ًُ املطابك١ متا

َفسد٠ امل١ُٗ ْفطٗا
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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 

 

 Administratorو لقد حاولت الدخول عن طرٌق الـ !!! .... لقد نسٌت الرمز السري للدخول الى جهازي ... ٌا لها من كارثة 

 فما الحل ؟! ...  Disabledأي أنه ... ولكنً وجدت الحساب غٌر مفعل  

 

لة
ك
ش

م
ال
 

 

إستخدام برامج خاصة للدخول الى فً هذه الحاله علٌنا 

حد هذه البرامج و هو برنامج  الوٌندوز و نحن نرشح أ

Active@ Password Changer 

ٌقوم البرنامج بكسر الباسورد و ٌسمح لك بالدخول الى 

 ...الوٌندوز دون طلب كلمة السر

بعد صنع قرص اإلقالع نجعل إعدادات البٌوس أو النظام تقلع 

... من هذا القرص 

ظهور الشاشة السوداء نتبع التعلٌمات للوصول الى  عند

: الشاشة التالٌة 

...   choose logical driveحٌث نختار الخٌار األول

... بعد ذلك نتبع التعلٌمات المكتوبة بدقة 

 

 

 

: بعد تحمٌل البرنامج 

  Boot Disk Creatorعلٌك الدخول الى خاصٌة 

الهدف من ذلك هو صنع قرص أو أداة ٌمكنك اإلقالع 

ألن العمل من خالل البرنامج سٌتم قبل الدخول ... منها 

... شغٌل الى نظام الت
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 هندسة المعلوماتية التقنيةأو  هندسة الحاسوب

 .الحاسب وعلوم الهندسة اإللكترونٌةوهو االختصاص الذي ٌجمع بٌن  الهندسة الكهربائٌةهو أحد فروع  

هم عبارة عن مهندسو إلكترونٌات أساساً، ولدٌهم معلومات إضافٌة وتدرٌب وخبرة فً مجال تصمٌم البرمجٌات  مهندسو الحاسوب

من تصمٌم  الحوسبةٌشارك مهندسو الحاسوب فً جمٌع مجاالت . والعتاد الصلب للحاسوب، خصوصا فً مجال تكامل البرمجٌات مع العتاد

وحتى تصمٌم الدارات والشٌبات باإلضافة لتكامل  supercomputer لفائقةوالحواسب ا والحواسٌب الشخصٌة، المعالجات الصغرٌة

. (ذات المحركات واألنظمة الرقمٌة مثل المركبات)األنظمة الحاسوبٌة مع أنواع أخرى من األنظمة 

 للمتحكمات الصغرٌة embedded software البرمجٌات المضمنةٌساهم مهندسو الحاسب أٌضاً فً كتابة الشفرات البرمجٌة 

microcontroller  ذات الزمن الحقٌقً، تصمٌم شٌباتVLSI العمل على الحساسات التماثلٌة ،analog sensors ،أنظمة  تصمٌم

. والروبوتات circuit board لوحات الداراتوحتى  التشغٌل

 

 :من أهم مواصفات عمل خريج قسم الحاسبات 

. تصمٌم وتنفٌذ المكونات التجمعٌة للحاسبات وأجهزة نقل البٌانات .1

تصمٌم وتنفٌذ برامج التشغٌل األساسٌة ونظم المعلومات المتقدمة  .2

تحلٌل المتطلبات ووضع المواصفات ألجهزة الحاسبات وتجهٌزات شبكات ربطها والبرامج األساسٌة لتشغٌلها والتجهٌزات الفنٌة  .3

. الالزمة لها

. باألعمال الفنٌة لرفع كفاءه استخدام وتطوٌر الحاسبات وبرامج التشغٌل األساسٌة ونظم المعلومات المتقدمةالقٌام  .4

. المشاركة الفنٌة فً مجال تخصصه الختٌار أفضل العروض واإلشراف على التجهٌز والتركٌب والتشغٌل .5

. المتقدمة واإلشراف على خطوات الصٌانة واإلصالح تشخٌص األعطال فً المكونات المادٌة والبرامج األساسٌة ونظم المعلومات .6

. تصمٌم وتنفٌذ البرامج المتخصصة فً المجاالت الفنٌة والتقنٌة العالٌة .7

 

 

 تخصصات معلوماتية

 (هندسة الحاسوب)
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/VLSI
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA


 نبذة عن برنامج 

 EVEREST           : اسم البرنامج   

            : البرنامج وصف

يعرض خصائص جهاز الكومبيوتر بصورة هو برنامج 
 . و معلومات عن المكونات و نظام التشغيل يليةتفص

     : البرنامج مزايا   

  معلومات عن اسم و نوع و حجم وحدة المعالجة المركزية يقدمCPU .. 
 تفاصيل الذكرة الفعلية و الظاهرية و مقدار المساحة المسخدمة لكل منهما .. 
  الذاكرة  صانعيبينRAM  تاريخ صنعهاو نوعها و مكان وجودها في اللوحة و 
  خصائص نظام البيوسBIOS  و نوعه و اصداره و الشركة الصانعة... 

  

 :للبرنامج مزايا إضافيت 

  يقدم البرنامج معلومات نظام التشغيل و رقم نسخة النظام و تاريخ التثبيت و مفتاح المنتج ،نوعKernel   ، النظام

 ...باإلضافة القائمة بالنظام و الخدمات الطالع على العمليات و يتيح لك البرنامج ا
  معلومات كل من وسائط الصوت و الفيديو المرتبطة بالجهاز و أقراص التخزين و باقي أجهزة اإلدخال و اإلخراج.. 
  بكل تفاصيلها جميع البرامج المثبتة و البرامج المتعلقة بامن الجهاز و إعدادات اللغة و سجالت األحداث... 
 ستقرار النظام و أداء المخزون يتيح البرنامج عمل اإلختبارات التالية إختبار أداء القرص و اختبار إ... 
  يقدم لك البرنامج بالنهاية امكانية إخراج تقرير ملخص بحالة الجهاز بصيغة الHTML   أوTXT  ... 



 

 

 

 

 

 

: بالٗاباٌٗٛ؛  Sony Corporation: باإلجنمٗزٖٛ) شزكٛ سٌٕ٘ 
ソニー株式会社 ، ٌْٕٖٗاباٌِٗٛ٘ جمىٕعٛ ( ؟كابٕشٗل٘ كاٖشاس 

تعترب  طٕكٕٗ، ٖقع وقزِا يف الصٍاعات اإلللرتٌٔٗٛرائدٚ ٔوتدصصٛ يف 
 .ٔاحدٚ وَ أكرب الشزكات العاملٗٛ

شزكٛ "، ٔكاٌت حتىن اسي "أكٕٗ وٕرٖتا"ً  1946أسشّا يف عاً  
 Tokyo Tsushin Kogyo" )دطٕكٕٗ التقٍٗٛ لالتصاالت عَ بع

Kabushiki Kaisha) ٍٛواسارٔ إٖبٕكا"ً ٖقًٕ  1950، س "
، املقحنبزحمٛ إىل أوزٖلا صادفت اخرتاع ( أحد شزكاء وٕرٖتا)

احلصٕه عمٜ رخصٛ وَ خمابز شزكٛ بن األوزٖلٗٛ " إٖبٕكا"استطاع 
الستدداوْ يف أغزاض جتارٖٛ، كاٌت املزٚ األٔىل اليت مت فّٗا 

أصبحت . التفلري يف استدداً االخرتاع اجلدٖد ألغزاض ودٌٗٛ
 .احملىٕلٛ أٔه وٍتج اشتّزت بْ الشزكٛ الزادٖٕأجّزٚ 

ثي أٌشئ فزع جدٖد ". سٌٕ٘"ً بـ 1958استبده امسّا يف سٍٛ 
وقزِا  ٌٕٖٕٗركلمشزكٛ يف مشاه أوزٖلا، ٔاحتضٍت ودٍٖٛ 

 Sony" )جمىٕعٛ سٌٕ٘ ألوزٖلا"اجلدٖد، ،أصبحت 

Corporation of America ) ٘أٔه شزكٛ 1961يف العاً التال ،
تدأه  ٖٛ ٖتي ٖاباُ

ٔٔه يف سٕق  أسّىّا 
وع اٌتشار املٍتجات اإلللرتٌٔٗٛ الزائدٚ أصبح . لألٔراق املالٗٛ سرتٖت

 أوزٖلا الٕسطٜ، أوزٖلا الشىالٗٛفزٔعا عدٖدٚ يف " سٌٕ٘"لـ
. ٔأسرتالٗا الشزق األٔسط، أٔرٔبا، ٔأوزٖلا اجلٍٕبٗٛ

، أصبح ِذا املٍتج شعار "بالٙ ستٗشَ( "كٌٕشٕه)، وَ خاله وٍصٛ لعاب الفٗدٖٕأوؤخزا بدخٕه عامل " سٌٕ٘"قاوت 
الشبلٛ العاملٗٛ قادرٚ عمٜ الدخٕه إىل  ستصبح ِذٓ األجّزٚ. الشزكٛ اجلدٖد، ٖٔدر لٕحدٓ عمّٗا ٌصف األرباح سٍٕٖا

  .األفالًٔوشاِدٚ  األغاٌ٘ٔوَ مثٛ حتىٗن  لإلٌرتٌت
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وا ِ٘ أعجٕبٛ لٍٗكظ ؟؟ 

عسبٗٛ، وبٍٗٛ عمٜ  تٕشٖعٛ لٍٗكظِ٘  أعجٕبٛ لٍٗكظ
، ٖكًٕ بتطٕٖسِا فسٖل Fedoraفٗدٔزا تٕشٖعات 

ُوبتكس ِٕ ٌعاً تشغٗن لمخاضٕب،  ٔ...العسب٘  أعجٕبٛ
ٖٔغط٘ أِي احتٗاجات وطتددو٘ اذتاضٕب  ُٔوعاصس

. ٖٔدعي المغٛ العسبٗٛ

 

 

: تازٖذ اإلصدازات 

اليت  فٗدٔزأقع بٍاٞ ٌطذ أعجٕبٛ لمخاضٕب الشدص٘ عمٜ تٕشٖعٛ 
 :، عمٜ الٍخٕ التال٘زٖدِاتتسعاِا 

  9فٗدٔزا : «دوشل» 1إصدازٚ أعجٕبٛ لٍٗكظ .
  10ٖدٔزا ف: «الكاِسٚ» 2إصدازٚ أعجٕبٛ لٍٗكظ .
  11فٗدٔزا : «الّسباط» 3إصدازٚ أعجٕبٛ لٍٗكظ .
  13فٗدٔزا : «الّسٖاض» 4إصدازٚ أعجٕبٛ لٍٗكظ.  

.  ( bit 64ٖدعي )ِ٘ أٔه اصدازٚ لٍعاً أعجٕبٛ  4ٔ االصدازٚ االخريٚ 

 

 

نظام تشغيل 

 أعجوبة ليهكس
 

 

وَ ضىَ وا حتتْٕٖ إصدازٚ أعجٕبٛ 
 :وَ اإلضافات  4لٍٗكظ 

 وعّسبٛ افرتاضٗا ب٠ٗٛ ضطح وكتب .
  ٜٔثاٟل أعجٕبٛ ٌعاً تٕثٗل ٖشتىن عم

ِٔ٘ تغط٘ طسٖكٛ تٍجبٗت الٍعاً  لٍٗكظ
ٔادتٕاٌب التكٍٗٛ وَ االضتدداً 

. زتٛٔالرب
 « ٛٔاجّٛ «  وسكص حتكي أعجٕب ِ٘ٔ

زضٕوٗٛ إلدازٚ الٍعاً، وع وطتٕدعات 
RPM Fusion وفّعمٛ افرتاضٗا .

  َط ٔبساوج الٕضائ املسوصاتزتىٕعٛ و
. املتعددٚ لمصٕت ٔالصٕزٚ ٔالفٗدٖٕ

  لألدعٗٛ ٔاألذكاز«  وٍاجاٚ »بسميج .
  لمتكٕٖي اهلجسٙ«  ِجسٚ »بسميج  ِٕٔ

وبين بمغٛ باثُٕٗ خبٕازشوٗٛ جدٖدٚ ختتمف 
. عَ خٕازشوٗٛ أً الكسٝ

 

 بسزتٗات إضالوٗٛ

 : حتتٕٙ أعجٕبٛ عمٜ بعض الربزتٗات اإلضالوٗٛ وجن

  بْ عدد وَ املصاٖا  وصخف عجىاُ اإللكرتٌٔ٘إصدازٚ أٔلٗٛ وَ بسٌاوج
 :ادتدٖدٚ وجن

o ستسك حبح ضىين ضسٖع 
o ٓإوكاٌٗٛ تكبري ارتط ٔتصغري 
o ٛالتىسٖس التمكاٟ٘ لتطّٗن قساٞٚ الطٕز الطٕٖم 
o  ٌ٘ا عد)إظّاز البطىمٛ بمُٕ شتتمف عَ بكٗٛ الٍص الكسآ

 . (الفاحتٛ ٔالتٕبٛ

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8
http://ojuba.org/wiki/linux/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82?redirect=1
http://ojuba.org/wiki/linux/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82?redirect=1
http://ojuba.org/wiki/linux/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82?redirect=1
http://ojuba.org/wiki/linux/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82?redirect=1
http://rpmfusion.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://launchpad.net/monajat
http://www.ojuba.org/wiki/hijra/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://othman.ojuba.org/


 

  

:  وتطمبات التجبٗت

عىمٗٛ تجبٗت أعجٕبٛ لٍٗكظ تتطّمب حًدا أدٌٜ 
 256براكسٚ وكدازِا  Pentium IIIجّاش 

غٗغاباٖت عمٜ الكسص  4وٗغاباٖت ٔوطاحٛ خالٗٛ 
عمىا أٌْ ميكَ تشغٗن التٕشٖعٛ اذتّٗٛ دُٔ . الصمب

. ٔجٕد قسص صمب

ضتختاج إىل قازئ أقساص ودزتٛ عٍد اضتعىاه  
إذا مل ٖتّٕفس . الكسص املدوج كٕضٗمٛ لمتجبٗت

وَ أعجٕبٛ ٔاضتدداوْ  Live USBميكٍك عىن 
 .بطسٖكٛ حّٗٛ أٔ كٕضٗط لمتجبٗت وٍْ

 

 

 

 بٍطبٛ ملطتعىم٘  وٕاقٗتٔ أذكاز بالشوٕٖد
. 4كدٙ وكتب 

 الصالٚلمتركري بأٔقات «  وٍرب » بسٌاوج .
 ( اإلصداز التجسٖيب الجالح) بوٕضٕعٛ ثٕا

ِٕٔ بسٌاوج قادز عمٜ الفّسضٛ ٔالبخح 
املكتبٛ اإلضالوٗٛ املتكدً ٔعسض كتب 

. الشاومٛ
  الكسآُ  الضتعساض ٔتالٔٚ«  ذكس »بسٌاوج

. الكسٖي
  وصخف عجىاُ اإللكرتٌٔ٘»بسميج »

. لتصفح الكسآُ الكسٖي
 لتشفري ٔفك «  خصٌٛ أعجٕبٛ » بسٌاوج

. تشفري اجملمدات ذتىاٖٛ خصٕصٗٛ البٗاٌات

 

 بسزتٗات إضالوٗٛ

 : حتتٕٙ أعجٕبٛ عمٜ بعض الربزتٗات اإلضالوٗٛ وجن

  بْ عدد وَ املصاٖا  وصخف عجىاُ اإللكرتٌٔ٘إصدازٚ أٔلٗٛ وَ بسٌاوج
 ادتدٖدٚ وجن

o ستسك حبح ضىين ضسٖع 
o ٓإوكاٌٗٛ تكبري ارتط ٔتصغري 
o ٛالتىسٖس التمكاٟ٘ لتطّٗن قساٞٚ الطٕز الطٕٖم 
o  ٌ٘ا عد)إظّاز البطىمٛ بمُٕ شتتمف عَ بكٗٛ الٍص الكسآ

 (الفاحتٛ ٔالتٕبٛ

 

  ّٔلٗٛ وَ بسٌاوج  :ٔتتىّٗص مبا ٖم٘الجالجٛ  وكتبٛ ثٕابإصدازٚ أ
o  إوكاٌٗٛ البخح يف كن الكتب خاله )فّسضٛ لتطسٖع البخح

 .(أقن وَ ثاٌٗٛ
o زتباطّا باهلدفتستٗب ٌتاٟج البخح حطب ا. 
o ٔ أٔ ٔالبخح عَ /اضتعالوات حبح وتكدوٛ وجن عىمٗات

 .(أٙ الكمىات املتتابعٛ)العبازات 

o  االضترياد وَ الشاومٛ وع زبط الشسح باملنت. 

 

 ...تدعي أعجٕبٛ المغٛ العسبٗٛ يف مجٗع اجملاالت تكسٖبًا  
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 http://linux.ojuba.org وٕقع أعجٕبٛ لٍٗكظ السٟٗط٘

 http://linux.ojuba.org/getit اذتصٕه عمٜ أعجٕبٛ لٍٗكظ

 http://linux.ojuba.org/docs ٔثاٟل أعجٕبٛ لٍٗكظ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7_(%D9%83%D8%AF%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7_(%D9%83%D8%AF%D9%8A)
http://amine27.zici.fr/?p=558
http://amine27.zici.fr/?p=708
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AF%D9%8A
http://djihed.com/minbar
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.almaktba.com/
http://www.almaktba.com/
http://www.almaktba.com/
http://www.almaktba.com/
http://zekr.org/wiki/Zekr_0.7.0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.ojuba.org/wiki/othman/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://git.ojuba.org/cgit/ojuba-personal-lock/tree/
http://othman.ojuba.org/
http://thawab.ojuba.org/
http://linux.ojuba.org/
http://linux.ojuba.org/
http://linux.ojuba.org/
http://linux.ojuba.org/getit
http://linux.ojuba.org/getit
http://linux.ojuba.org/getit
http://linux.ojuba.org/docs
http://linux.ojuba.org/docs
http://linux.ojuba.org/docs
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ذصاالخ و ّه يرحذز ػِ جَيغ اىَجاالخ اىرقْيح فهى يشرَو ػيى ذقْياخ اإلأُ اهٌ ٍا يَيس ٍىقغ ذقْياخ إ

و في ٍجاه ... ذصاالخ اىؼاٍح خثار االّررّد و اىهىاذف اىْقاىح و اىصاترح و اىشثناخ و اإلأخصىصا مو ٍا يرؼيق ب

. طالع ػيى مو ٍا هى جذيذ في ػاىٌ اىحىاسية اىَنرثيح و اىَحَىىح ذقْياخ اىحاسىب يَنْنٌ اإل

ىنرروّياخ اىؼاٍح و ىنرروّيح في ٍجاه اإلطالع ػيى حذيس  اىرقْياخ األويَنْنٌ ٍِ خاله ٍىقغ ذقْياخ اإل 

سينىُ اىنالً ػِ االجهسج اىطثيح  طثيح الخ اىرصىير و اىطاتؼاخ و في ٍجاه اىرقْياخ اهآىنرروّيح و اىَاميْاخ اإل

... و اىَخثريح  

أٍا اىنهرتائيح و يَنْنٌ زيادج ٍؼيىٍاذنٌ في ٍجاه اىَْظَاخ و اىَىىذاخ اىنهرتائيح في قسٌ اىرقْياخو

 ...ىياخ و اىسياراخ فهى قسٌ شاٍو ىنو ٍا هى ٍفيذ في ػاىٌ اآل اىَيناّينيح اىرقْياخ

 

ضافح رىل ميه تاإل ها ّصيثها في اىَىقغ حيس يَنْنٌ رؤيح اىؼجائة اىَؼَاريح و حرى اىرقْياخ اىَؼَاريح فو

. في حياذْااىى اىرقْياخ اىؼاٍح 

شرها في اىراريخ و أتىاب ذرنيٌ ػِ شخصياخ ػيَيح ىها أضافح اىى اقساً اىرقْياخ اىَخريفح فهْاك تاإل

 . ٍىقغ يسرحق اىسيارج تاىفؼوّه إ …ٍىاضيغ ذشير اىى ػظَح اىخاىق 

 موقع  
يستحق  
 الزيارة 

www.teqniat.net 

 

http://www.teqniat.net/


:3dثورة التقنية ثالثية األبعاد

:3dما األدوات الالسمة مع العزض ثالثي األبعاد

: 3dكيف تعمل التقنية الجالثية األبعاد
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:3d د الجالثيةشاهد األبعا

:شاهد بنفضم

Medi@2.0 صامضونج من  :



 :اتضاع نطاق شبلة الويب العاملية بشلل أكرب

 : صوولة التوصيل بالتلفشيون

  

 :HDMI  منافذ  4 

www.samsung.com/mea_ar 



 

ASP  
Active Server Page 

 صفحة الخادم النشطة 

هي إطار عمل للغات برمجة مواقع اإلنترنت 

و هي تعمل بالتكامل   #VB , C    مثل لغتي

 .من مايكروسوفت  ISSمع بيئة ال 

PHP  
Hypertext Preprocessor 

 

ُصممت أساساً من أجل  برمجية لغة نصيةهي 

كما  الِوباستخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات 

مها إلنتاج برامج قائمه بذاتها يمكن استخدا

 .وليس لها عالقه بالِوب

CSS   
Cascading Style Sheets 
 صفحات تنسيق النص المتعاقبة

تتهتم  تقنيةولكنها " ليست لغه برمجه"هي 

بتحديد شكل وتصميم المواقع، وينطبق ذلك 

على األلوان والخطوط والصور والخلفيات 

التي تستخدم قي الصفحات، بمرونة وسهولة 

 .تامه

 

 
 إختصارات حاسوبية

 

 عن طريق حذف ملفكيفية  

DOS 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9


 

 

 

sxxcccd 

 كاريكاتير

حكمة 

 العدد

 

 العش ولكنه اليلقيه له في.. يهب اهلل كل طائر رزقه 

(  مثل صيني ) 

 هن تعمم 
يتحرك  القمرأنه يف كن عام ،  

 .األرضسم بعيدا عن  3.82

6 
دول جملس التعاون اخلليجي و املكونة هي عدد 

و اإلمارات الكويت و السعودية : من الدول التالية 
 .و البحرين و قطر و عنان 
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moulin://encyclopedia/ar/%D9%82%D9%85%D8%B1
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%B6


 

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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