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 بسى اهلل أنزمحٍ أنزحيى 

 )وَيَا أُوجِيحُىْ يٍِْ انْعِهْىِ إِلاّ قاهِيالً(

جمهه جقنيه جطم عهً ادلسحخذو  أنعزبي جضى جمًىعه يٍ 

ب انثابحه وألخبار انحقنيه واحلاسىبيه ويحفزقات ختص األبى

بعذ أٌ ....  ىب حنى ثقافه حاسىبيه نهجًيع أحلاس

كاَث جصذر عٍ جتًع خمحصي احلاسبات جطم عهيكى 

نهًربجمني ... مجعيه عزاقيه  انعزاقية اجلًعيةبانحعاوٌ يع 

ى أييه احلاسىب ا  انى ٍ انعزبي عايه وانعزا  هتذف حمل

 خاصه

سعياً ننشز اصيهة  وأخزي ينقىنة يىاضيع انعذد هذا ضى

                              اسىب بني ادلسحخذو انبسيط واخلبري ثقافه احل

 شهذ احلسين

 

 



 عن علمه والباحثونهواة ألحاسوب  الى باإلضافةألمجله مكون من مجموعه من خبراء الحاسوب فً جمٌع تخصصاته  كادر

 كاتبها. باسم المنشورةللمواضٌع  الملكٌةألغراض ألتجاره مع حفظ الحقوق  استخدامهاألمجله مجانٌه وال ٌجوز 

 :على الرابط الشخصٌةات اصحاب المواضٌع على الفٌس بوك ومدون الجمعٌةالمواضٌع تم تجمٌعها من صفحه 

www.mustafasadiq0.wordpress.com  

 يف هذا ألعدد    
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 معلىمات تهمل

 تنميه تشريه .... قصة جناح

 عامل الشثكات... تعرف على السريفر

 عامل النقال .... نظام اندرويد

 اإللكرتونيالسلىك 

http://www.mustafasadiq0.wordpress.com/
http://www.mustafasadiq0.wordpress.com/
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هً ملفات خدمات حٌث تقدم خدمات معٌنة خلف الكوالٌس فهً لٌست برامج و أنما ملف خدمات تقدم خدمات معٌنة و من  dllملفات 

 االمالئٌة فً ملفات الورد لذلك عند كتابة كلمة تكون امالئٌاً خطأ األخطاءالكشف عن  dll لخدمات التً ٌقدمها ملفأمثلة ا

 . ٌقوم ملف الخدمات بتصٌح االخطاء أو أعطاء خطوط حمرا متعرجة تعنً عن وجود اخطاء امالئٌة

 . عن حركة االٌقونات و االشٌاء الجمالٌة للنظام مسؤولةالً من ملفات النظام حٌث تعمل خلف الكوالٌس فه dll 60% ٌمثل ملفات

 :نصٌحة

المشتركة حٌث تجد  dll عند حذف بعض البرامج مثل حذف برنامج ورد من سلة برمجٌات االوفٌس فٌنبغً الحذر ان تحذف ملفات

امج كمثل الكشف عن عند الحذف ستعطل بعض مٌزات البر ألنهرسالة تخبرك سوف تقوم بحذف ملف مشترك فال تقم بالحذف 

 األخطاء

 لماذا تقوم بعض البرامج بعمل ملف خدمً مشترك لكل البرامج ؟

لكل برنامج دون  dll الطرٌقة هً التقلٌل من حجم البرنامج و كذلك حمل البرنامج حٌث إذا انشاءنا عدد من ملفات هذهالغاٌة من 

 .......ٌكروسوفتمامج خصوصاً البرامج الكبٌرة مثل برامج اختصار و اشتراك الملفات سٌكون هناك ثقل شدٌد فً أداء البر

  ؟ DLL ماهً ملفات

 معلومة
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مقابلة الوظٌفٌة التً البلجٌكً ) بٌبر كولٌفورد ( لل استعد

 ...تنتظره غًدا لوظٌفة مساعد طبٌب أسنان فً بروكسل

الحادٌة عشر الذي أشتراه  للمرةقمٌصه السماوي  ىرتدا 

 ! المقابلة لهذهخصٌصا 

ُمبكًرا جًدا ، جاهًزا للمقابلة ،بحث عن محفظته التً  استٌقظ

 ! ٌضع فٌها بطاقته و نقوده ، لكن لم ٌجدها

ا على عقب لكن ، دون جدوى !فتش عنها قلب الغرفة رأسً 

 ! فً كل مكان بال نتٌجة

الوحٌدة التً  المرةكان الوقت ٌمر سرًٌعا جًدا جًدا ،كانت 

فكر فٌها تحطٌم ساعته التً ورثها من عّمه ،لٌضع حًدا 

 لنزٌف الوقت ،لم ٌبقى على موعده سوى ساعة فقط ،

 ؟ن فً حٌّرهدقٌقة ؟!كا 04تاج إلى والحافلة التً ستنقله تح

 

 

 قصه جناح تنمٌه بشرٌه

 . و لو ذهب لن ٌدخل فال ٌحمل إثباًتا لهوٌته.... لو واصل البحث لن ٌدخل المقابلة لتأخره! هل ٌواصل البحث أم ٌذهب

!!!ووصل إلى الموعد متأخرا..... ربع ساعة ,وجد  ولكن قرر أن ٌذهب لكن الحافلة تأخرت أكثر من نصف ساعة

خرج و الدموع ! موظف ٌقول له : لن تحصل على هذه الوظٌفة فمن ال ٌحترم الوقت.. لن ٌجد من ٌحترمه و أخرجه

دٌو وتحتشد فً محاجره ،عاد إلى منزله ٌجر أذٌال الخٌبة ،فأضطر إلى قبول عرض آخر تلقاه لشغل وظٌفة فً أُست

ا فـ العمل طوٌل و الراتب زهٌد... المادٌة التزاماتهفق لتسدٌد للرسم ، وا ًٌ كن بٌبر وجد نفسه فً  ! ،لم ٌكن العرض مغر

االستدٌو .....رجع إلى هواٌة الرسم الذي أبتعد عنها فتره من الزمن ،عمل مع رسامٌن ُمبدعٌن فً مجلة لرسوم األطفال 

 باسم ابتكرهاشخصٌة كارتونٌة  ظهرت سلسة] جون وبٌوت [ الكومٌدٌة ،] بٌبو [ فً  باسمو ُعرف ! و حقق نجاًحا كبًٌرا

ا ،انتقلت من عالم الورق إلى التلفزٌون و من ثم إلى السٌنما ًٌ و  8591منُذ عام  ! ) السنافر ( حققت الشخصٌة نجاًحا مدو

خٌلوا لو وجد ) بٌبو ( محفظته ت! حتى اللحظة باتت السنافر فً كل مكان و بكل اللغات تهتف لها قلوب الصغار و الكبار

حٌث  8551لكنه مات عام ! ٌموت و لن ٌعلم عن موته أحد فً الوقت المناسب لُربما أصبح مساعد طبٌب أسنان مغمور

إن ما حدث لبٌبر مع ! أتشحت الصحف البلجٌكٌة بالسواد و تعاملت مع وفاته كما تتعامل مع رحٌل الزعماء و القٌادٌٌن

سنان قد ٌحدث مع أي ّمّنا دون أن ندري ،قد نخسر فرصة نتطلع إلٌها وال نعلم أن الخٌر ٌكمن فً وظٌفة مساعد طبٌب أ

نتألم كثًٌرا إلهدارنا فُرصة غٌر مدركٌن ! آٌه عظٌمة للتصدي لهذا الحزن (وعسى أن تكرهوا شٌئا ًوهو خٌر لكم ( تركها

 .أن الغد أكثر إشراقا
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 شبكات

داؼةذوضبلذطلذذيءذجيبذاالذارةذوظوذباختصارذاديذععـىذاظدريصرذواظذيذرشمذطوغهذعنذاطثرذاالعورذذقوسًاذيفذساملذاظشبؽاتذاالذانذب

ؼعرفذسنذاظؽثريذعنذعدتخدعيذاالغرتغتذوحتىذبعضذعفـدديذاظشبؽاتذوخمتصقفاذخيتؾطذسؾقفمذادلعـىذوؼؾتبسذاظػفمذصبعضفمذالذ

اظدريصرذاالذاغهذجفازذطبريذحيتويذاظؽثريذعنذادلـاصذ!ذيفذحنيذالذؼعرفذاظبعضذاالخرذسنذاظدريصرذاالذعاذؼدتخدعهذوػوذاظوؼـدوزذ

وؼعتؼدذاخرونذانذاظدريصرذػوذجفازذخاصذالذميؽنذانذؼعؿلذشريهذسؿؾهذوعنذػذاذادلـطؾقذ (Windows server) دريصر

ؾجؿقعذصاظدريصرذػوذايذجفازذاوذغظامذبرجميذعتؽاعلذعـصبذسؾىذايذجفازذؼوصرذخدعةذسنذبعدذاودذانذاداػمذيفذتوضقحذاظصورةذظ

واحلادوبذاظشخصيذاظذيذحيتويذبراعجذادتضاصةذ (Print server) صاظطابعةذادلرتبطةذبشبؽةذحمؾقةذتدؿىذدريصرذاظطباسة

 ؼتمذغصبهذبنيذاظشبؽةذاظداخؾقةذوطذظكذاجلفازذاظذي (web server) دلواضعذاغرتغتذؼعتربذدريصرذاغرتغتذعنذغوع

(LAN) واظشبؽةذاخلارجقة (WAN) طأنذؼؽونذراوترذاوذبوابة (gateway) اوذجدارذغاري (firewall) اوذ

شريػاذؼوصرذسدةذخدعاتذظؾؿدتخدعنيذوعنذػذاذادلـطؾقذؼصحذتدؿقتهذدريصرذودلاذطاغتذاالجفزةذواالغظؿةذاظربجمقةذاظيتذتعؿلذ

صدـحاولذيفذادغاهذسؿلذتعدادذبدقطذظبعضذاغواعذاظدريصراتذععذ (dedicated) دةذخاصةذاظعؿلطخوادمذيفذاظشبؽاتذتؽونذسا

 :وزائفذطلذعـفا

 

 

 هو السٌرفر ما
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ذاظدريصرذطجفازذاوذطوزقػةذبرجمقةذيفذاحدذاالجفزةذ)اظراوترذعثاًل(ذProxy serverدريصرذاظربوطديذ)ذ -1 (:ذوجيؾسذػذا

االغرتغتذسادةذوبنيذخادمذخارجيذوظقؽنذوؼبذدريصرذعثاًلذظرتذقحذاظطؾباتذوحتدنيذاالداءذوعشارطةذبنيذبرغاعجذادلدتخدمذوػوذعتصػحذ

 االتصالذبنيذسدةذعدتخدعني.

(:ذوؼعؿلذسؾىذغؼلذوخزنذردائلذاظربؼدذاالظؽرتوغيذسربذاظشبؽةذوؼؽونذاؼضًاذاعاذجفازذخاصذاوذmail serverخادمذاظربؼدذ)ذ -2

 (ذعـصبذيفذجفازذخاص.windows server as exampleجزءذعنذغظامذبرجميذعتؽاعلذ)

(:ذوػوذاظدريصرذاظذيذؼؼعذيفذاظؼؾبذعنذبؼقةذاظدريصراتذواظذيذؼؼدمذخدعةذاظتصػحذواالتصالذweb serverدريصرذاظوؼبذ)ذ -3

عتعددةذوؼؼومذسنذبعدذبشؽلذحؼقؼيذباالدتعاغةذببؼقةذاظدريصراتذوػوذسبارةذسنذجفازذخزنذوادارةذاحملتوىذاظرضؿيذدلواضعذوخدعاتذ

بعؿؾقةذادتالمذرؾباتذعتصػحاتذاالغرتغتذظؾوصولذاديذعوضعذحمددذوجؾبذذظكذادلوضعذعنذاظذاطرةذادلرصؼةذبهذواحلرصذسؾىذاؼصاظهذاديذ

 (.HTTPاحلادوبذاظذيذرؾبهذبادتخدامذخدعاتذاظربوتوطولذ)

ؿىذيفذبعضذاالحقانذخبوادمذاظطبؼةذ(:ذوػوذغوعذخاصذعنذاظدريصراتذاظيتذتدapplication serverخادمذاظتطبقؼاتذ)ذ -4

 database(ذحقثذاغفاذتضمذاعؽاغقاتذخزنذوععاجلةذػائؾةذوتؼعذبنيذخوادمذضواسدذاظبقاغاتذ)middlewareاظودقطةذ)

servers.ذوادلدتخدمذاظـفائيذوتربطذبقـفؿا) 

وادمذاظشاتذ(:ذوتدؿىذسادةذخبreal time communication serversخوادمذاالتصالذيفذاظزعنذاحلؼقؼيذ)ذ -5

(ذوطذظكذتدسيذيفذبعضذاالحقانذحلدذاالنذInternet Relay Chatاوذخوادمذاظدردذةذاوذخوادمذمترؼرذدردذةذاالغرتغتذ)

(ذوتدؿحذظؾؿدتخدعنيذبتبادلذاظردائلذاظـصقةذوحتىذعتعددةذاظودائطذInstant Messaging IMخوادمذاظردائلذاالغقةذ)

 بشؽلذذبهذاغي.

(:ذوػيذواحدةذعنذاضدمذاغواعذاخلوادمذوتفدفذاديذخدعةذبروتوطولذغؼلذادلؾػاتذFTP serverادلؾػاتذ)خوادمذبروتوطولذغؼلذذ -6

 واظذيذؼـؼلذادلؾػاتذبنيذادلواضعذادلتباسدةذبشؽلذاعنذوعـظمذوطذظكذؼدتخدمذظـؼلذاظدقطرةذواظتحؽمذسنذبعد.

اتذضابؾقةذاظتعاونذبنيذادلدتخدعنيذبغضذ(:ذوتوصرذػذهذاظدريصرcollaboration serverخوادمذاظتعاونذواظتـدققذ)ذ -7

(ذواظذيذؼعتربذgroupwareاظـظرذسنذاظبعدذادلؽاغيذدواءذاطانذيفذذبؽةذعؤددةذداخؾقةذاوذسربذاالغرتغتذسادلقًاذوػوذعاذؼدؿىذ)

ذاحدذاػمذاػدافذبـاءذاظشبؽاتذوتودقعفا.

 ذ 

 

 ماهو السٌرفر شبكات
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لة, بدأت بتطوٌره شركة صغٌرة مغمورة لٌكون أول نظام أندروٌد هو أساساً نظام تشغٌل ألجهزة الهواتف النقا

لكن الحقاً قامت غوغل باالستحواذ على الشركة  .Linux Kernel تشغٌل للهواتف النقالة مبنً على نواة لٌنوكس

نظام تشغٌل جدٌد للهواتف النقالة, مفتوح المصدر, وٌتمتع بمرونة وقابلٌة للتطوٌر وأعلنت أنها بصدد تطوٌر 

 .نهائلتٌ

 Open Handset تم اإلعالن عن اتحاد ضم عدد من الشركات أُطلق علٌه اسم 1442الحقاً, وفً العام 

Alliance,  ومن أهم أهداف هذا االتحاد الضخم هو تشكٌل ووضع مقاٌٌس جدٌدة ألجهزة الهواتف النقالة. وكان

 ,Google, HTC :سماء كبٌرة منهاأندروٌد هو أول مشروع تم اإلعالن عنه من قبل هذه المجموعة التً ضمت أ

Intel, LG, Motorla, Nvidia, Samsung, Sony Ericsson, Toshipa, Vodafone, T-Mobile, وغٌرها 

… 

 ,منذ البداٌة

 :كان المشروع ٌحمل بذور نجاح هائل متوقع لعدة أسباب

 

 

 نظام أندريود
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ى مجموعة ضخمة من أكبر شركات تصنٌع تقف وراء المشروع شركة غوغل, وما أدراك ما غوغل. باإلضافة إل

 .الهواتف النقالة وشركات االتصاالت الخلٌوٌة

 .أندروٌد مبنً على نواة لٌنوكس, مما ٌعنً أداء عالً وثباتٌة ووثوقٌة

 

أندروٌد مفتوح المصدر. مما ٌمنح للمطّورٌن أرٌحٌة 

عالٌة ومرونة ال ُمتناهٌة فً التعدٌل والتطوٌر سواءاً 

لنظام نفسه أو تحكم أكبر فً كتابة برامج على بنٌة ا

خاصة بأندروٌد. لهذا السبب بدأت بعض الشركات 

بتعدٌل النظام واستخدامه ألغراض أخرى غٌر الهواتف 

 MP3 النقالة, كإطارات الصور االلكترونٌة ومشغالت

وغٌر ذلك. كما تقوم الشركات المصنعة للهواتف النقالة 

بالتعدٌل  Motorola و HTCو  Sony Ericsson مثل

على النظام من حٌث الشكل والخصائص إلنتاج هواتف 

تعتمد على أندروٌد من الداخل لكنها متمٌزة وتحمل 

 .بصمات الشركة التً تمٌزها عن غٌرها

الدمج مع خدمات غوغل. من منا ال ٌعتمد بشكل 

كلً أو جزئً على خدمات غوغل كبرٌد جٌمٌل 

له البحث. تقدم والمفكرة وجً توك وأهم من هذا ك

أجهزة أندروٌد اندماجاً كامالً مع جمٌع خدمات 

غوغل وتطبٌقات مكتوبة خصٌصاً من غوغل 

لنظام أندروٌد بحٌث ٌوجد تزامن ما بٌن أرقام 

 وعناوٌن األشخاص فً هاتفك مع عناوٌن االتصال

Contacts  .المخزنة فً حساب الجٌمٌل خاصتك

ن خدمات كما ٌوجد تزامن بٌن المفكرة وغٌرها م

غوغل بحٌث تتٌح لك وصوالً سرٌعاً لمعلوماتك 

سواَء من جهازك النقال أو من الحاسوب. 

)مالحظة: بعض أجهزة أندروٌد تأتً بدون 

تطبٌقات غوغل بحسب اتفاقٌة الشركة المصنعة مع 

 غوغل

 نظام أندريود
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ح المكتب الثالثً, حٌث لدٌك مساحة عمل رئٌسٌة تستطٌع أن تضع تعتمد واجهة أندروٌد األساسٌة على فكرة سط

 Widgets علٌها اختصارات البرامج باإلضافة إلى دعمها للـ

على سبٌل المثال الطقس أو الفٌس بوك أو توٌتر(. ثم بلمسة إصبع إلى الٌمٌن أو إلى الٌسار ٌتم إزاحة الشاشة )

 .مجموعة مختلفة من األٌقوناتالرئٌسٌة إلى مساحة عمل أخرى قد تحتوي على 

 شاشة أندروٌد الرئٌسٌة

 الشاشة ذات حساسٌة عالٌة واستجابة رائعة, وعلى الرغم من أن أندروٌد كنظام تشغٌل ٌدعم تقنٌة اللمس المتعدد

Multi-touch إال أن غوغل لم تدعمها فً تطبٌقاتها لكنها متوفرة فً تطبٌقات أخرى. 

 Android Market سوق أندروٌد

ٌحتوي أندروٌد على أحد أهم التطبٌقات وهو تطبٌق )سوق أندروٌد(, وهو البرنامج الذي تستطٌع من خالله البحث 

عن البرامج وتحمٌلها منها ما هو مجانً ومنها ما هو مدفوع. ٌحتوي السوق حالٌاً على حوالً عشرة آالف تطبٌق 

 تحصرك بتنزٌل البرامج من سوق أندروٌد فقط. بل وهو رقم ٌتزاٌد بشكل سرٌع. كما تجدر المالحظة بأن غوغل ال

تستطٌع تحمٌل البرامج من مواقع كثٌرة بل ومن تطبٌقات مشابهة لسوق أندروٌد لكن من شركات عدٌدة, وأشهر هذه 

 .الذي أصبح متاحاً بشكل افتراضً إلى جانب تطبٌق سوق أندروٌد فً بعض األجهزة SlideMe التطبٌقات هو

 نظرة على واجهات أندروٌد
 

 1480صلة الرحم 
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ديد قـادم إلى  تايـزن : وحش ج تقرير 
 ! عالم التكنولوجيـا

 
جوجل , وجدٌد  ( Android – روٌدأبل و) اند (  ios) وسط َزّخم الحرب المشتعلة بٌن أنظمة التشغٌل الكبٌرة مثل

  , (Windows phone) 1-وٌندوزفون ) ماٌكروسوفت

ٌُبنى بهدوء على أكتاف عمالقتى التكنولوجٌا .. ”TIZEN – تايزن ” هنـــاك جنٌن ٌدعى   “ مشروع عمالق جدٌد 

” ٌزٌد الحرب التكنولوجٌة مشروع وحش جدٌد فى عالم األنظمة الذكٌة .. ٌرٌد أن ٌظهر للنور ل ,.. ” سامسونج و إنتل

 !.. ” ٌلتهم الجمٌع” ولم ال ” .. اشتعاالً 

 

  

 

كه لحظةل   

 ” ٌّارا عاِغٛٔط ٚأرً .. ٌّٚارا اعُ

TIZEN  

؟ ِٚا اٌعذ٠ذ اٌزٜ ع١مذِٗ ٌٕا . ..“

 وّغرخذ١ِٓ ؟ 

 

 

 
أعلنت كالً من سامسونج وإنتل عن اتفاق ”  1488اغسطس  ” منذ عامٌن ونصف تقرٌباً وبالتحدٌد فى

ٌُبنى على نواة  وٌعتمد بشكل كبٌر ” لٌنوكس ” كبٌر ٌجمع بٌنهما ٌهدف إلى خلق نظام مفتوح المصدر 

لٌكون على أُهبة االستعداد لمنافسة االنظمة  (  Tizen – تايزن ) وتحت مسمى .. ” HTML5“ على لغة

 .. العمالقة االخرى
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تايـزن : وحش جديد قـادم   تقرير 
 ! إلى عالم التكنولوجيـا

 

 

ٔؽظً ػٍٝ  ٌٟٚى أتى اآلن مه يتسائل عه الدوافع التى جمعت سامسووج وأوتل فى اتفاق واحد ..؟ي

اٌغش ٚساء ٘زٖ اإلذفاق اٌىث١ش.. شُ ٔغرىًّ تالٝ ” ٍضٌٕغرخ” إظاتح ٌٙزا التذ أْ ٔؼٛد ٌٍٛساء ل١ٍال 

 ….األؼذاز 

واْ  3122فٝ أٚائً ػاَ   ( N9 ) اٌع١ًّ اٌزٜ لذِرٗ ٔٛو١ا فٝ ظٙاص٘ا ” MeeGo -ميجو“ وظام

ٌٍششوراْ .., ؼ١س وأد أرً ” ؼم١مٝ“وأٚي ٘اذف ٚٔظاَ روٝ   “ٔٛو١ا ” ٚ “ اوتل “ؼٍّاً ٠عّغ ت١ٓ 

ترخٍٝ ” ُٚ٘ ” ٌٚىٓ ٘زا اٌؽٍُ اطثػ ” .. ٔٛو١ا ” َ إٌٝ ظأة ػّاللح اٌٙٛاذف اٌشاػٝ األعاعٝ ٌٍٕظا

ِا٠ىشٚعٛفد” ٔٛو١ا ػٕٗ ٚػمذ اذفاق ٌرثٕٝ ٔظاَ  ٚتاٌراٌٝ فئْ أرً ” .. ٠ٕٚذٚصفْٛ ” اٌعذ٠ذ  ” 

ً ِظٕغ ِٚطٛس ظذ٠ذ  ِّ ى ُِ اٌؽٍُ ِشج اخشٜ” ٠ؽ١ٝ” اطثؽد ظضء ٠ؽراض إٌٝ ٔظف   …. 

 

  .. وايضـاً سامسووج

..ِث١ؼاخ ل١اع١ح فٝ ػاٌُ اٌٙٛاذف اٌزو١ح .. ذفٛلد ػٍٝ اٌع١ّغ فٝ ٚلد ل١اعٝ  ”اصاؼد اٌىـً ٌررشتغ ػٍٝ ػشػ   

 اٌّصا١ٌح.. أ٘ٛ ذظ١ٕؼٙا .. اَ ذغ٠ٛمٙا .. اَ ٔظاَ ذشغ١ٍٙـا ؟ .., ؼممد عاِغٛٔط اٌّؼادٌح ؟  إذاً ما هو السس وزاء هرا الىجاح 

باداإٌٝ ظأة ذعاً٘  ٔظاِٙافح اٌّغر٠ٛاخ إٌٝ ظأة ذعاً٘ ٌٍٕعاغ تظٕؼٙا ٘ٛاذف ظ١ذج ذٕاعة وا  

ْاٌّش” أذس٠ٚذ ” ٚ ذثٕٝ ٔظاَ ظٛظً  .   
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تايـزن : وحش جديد قـادم  
 ! إلى عالم التكنولوجيـا

 

 تقرير 
  

 

 الكلمة أن هو..   بحث بعد إلٌه توصل ما أقرب لكن..  له محدد تفسٌر ٌوجد ال“ ..  Tizen”  اسم اختٌار سبب 

  جزئٌن إلى تنقسم ربما

(tie  )اآلخر والجزء(  عالقة أو معادلة أو ربط) باالنجلٌزٌة وتعنى (Zen   )الخاصة الٌوغا مذاهب أحد وهو 

 اجتهادا هذا ٌظل ولكن..! (  ..  وتأمل اتحد أو – التأمل عالقة)  تعنى وربما  Tizen بكلمة دمجها وتم..!  بالتأمل

 … ”الرسمى“ السبب كشف انتظار فى..

 للتطبٌقات المطورة الشركات أكبر من عدد”  تضم  مجموعة تكوٌن هً و ،.. جداً  ذكٌة بخطوة”  انتل سام”  قامت

 – تاٌزن جمعٌة”  اسم تحت ممٌز عضواً (  59)  بضم نجحت حٌث”  …  العالم فى المصنعه وأٌضا أللعابوا

Tizen Aassociation .. ”ضمنهم من عضو( 94) اإلجمالى لٌصبح آخرٌن( 89) إلٌهم انضم ثم 

   (KONAMI – Panasonic – eBay – Sharp – McAfee – ZTE – Nokia busines –  YoYo Games ) 

 حول خبراتهم و آرائهم وطرح”  تاٌزن”  مشروع إلجتماعات الدائم الحضور من ستتمكن شركة”  94”  الـ هذه

”  الستخدام اتفاق فى”  انتل سام”  نجح ومؤخراً ..,  الالحقة النسخ تطوٌر فى المشاركة واٌضا.., الجدٌد النظام

 من رهٌب دعم”  أولهم..  جانبٌن فى قوة الجدٌد النظام ٌعطى هذا كل..! ,  الهواتف عالم فى االقوى”  نوكٌا  خرائط

 ..! للنظام متوفرة”  عالٌة جودة ذات تطبٌقات ضمان”  جانب إلى” .. التكنولوجٌا عمالقة
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زن : وحش جديد قـادم  تايـ
 ! إلى عالم التكنولوجيـا

 

 تقرير 
 

 .. المثالٌه المعادلة تحقٌق من تمكنه التى القوٌة الوسائل معه”  تاٌزن”  مشروع ان القول نستطٌع وهنا

 HTML5  لغة وٌدعم القوٌة ”لٌنوكس”  وبنواة,  الجمٌل”  مٌجو”  نظام على ومبنى المصدر مفتوح فالنظام

 كبٌرة بنسبة تعطٌنا عوامل هذه…  له مطورةً  كأكبر االندروٌد نظام فى سامسونج خبرة جانب إلى..  الشهٌرة

 جودة ذات  متنوعة تطبٌقات ضمان وبالتالى..  التقنى العالم عمالقة من متوفر والدعم..  للغاٌة وسلس قوى نظام

 … سابقاً  ذكرنا كما بالنظام خاصة عالٌة
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 جهاس جسزيع  ز  6 

 انكًبيىجز

 الفٌروسات من الكمبٌوتر حماٌة على والمساعدة ،التجسس برامج إزالة

 تضع ان التجسس لبرامج ٌمكن. منكم اإلذن طلب او علمكم، بدون الشخصٌة معلوماتكم بجمع التجسس برامج تقوم

. بك الخاصة المرور وكلمات المستخدمٌن أسماء تزورها، التً المواقع خالل من خطر فً السرٌة معلوماتك

 من النوع هذا لمكافحة. الكمبٌوتر أداء اعاقة التجسس لبرامج ٌمكن بخصوصٌاتك، المتعلقة فالمخاو إلى باإلضافة

 هو المسح هذا. Windows Live OneCare من الكمبٌوتر لسالمة الضوئً المسح استخدام فً ترغب قد البرامج،

 .وإزالتها الفٌروسات وجود من التحقق على تساعد مجانٌة خدمة

 القرص على المساحة تحرٌر

 التً الملفات  األداة تحدد. جهازك أداء لتحسٌن الثابت القرص على المساحة تحرٌر على تساعدك القرص تنظٌف أداة

 .تحدٌدها تم التً الملفات كافة أو بعض حذف ترٌد كنت إذا ما اختٌار وبعدئذ بأمان، حذفها لك ٌمكن

 اٌث١أاخ إٌٝ اٌٛطٛي ذغش٠غ

 فٟ اٌثؽس اٌىّث١ٛذش ػٍٝ ٠عة اٌٍّفاخ، ذعضئح ٠رُ ػٕذِا. اٌىّث١ٛذش ٌٕظاَ اٌؼاَ األداء إتطاء إٌٝ ٠ؤدٞ اٌمشص ذعضئح

 .ٍِؽٛظ تشىً ٚ أؽٛي االعرعاتح صِٓ ٠عؼً ِّا(. أخشٜ ِشج ٚاؼذج ومطؼح ١ٌشظؼٗ) ِفرٛغ وٍّف اٌصاتد اٌمشص

 ؽشف ِٓ أداج ٟ٘ ٚ( Defrag اٌّغرخذ١ِٓ لثً ِٓ االؼ١اْ تؼغ فٟ ػ١ٍٙا ٠طٍك اٌرٟ) اٌمشص ذعضئح إٌغاء أداج

Windows ٟػٍٝ ٚاؼذج ِغاؼح وٍٙا ذؽرً تؽ١س ٌٍىّث١ٛذش اٌصاتد اٌمشص ػٍٝ اٌّعضأج ٚاٌّعٍذاخ اٌٍّفاخ ذؼضص اٌر 

 .اعشع اٌمشص ٝػٍ ٚاٌىراتح اٌمشاءج ذىْٛ ذعضئح، دْٚ ٌٍطشف، اٌطشف ِٓ اٌّشذثح اٌّخضٔح اٌٍّفاخ ِغ. اٌمشص
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 جهاس جسزيع  ز  6

 نكًبيىجزا
 القرص أخطاء وإصالح كشف

 التحقق ٌمكنك بك، الخاص الكمبٌوتر جهاز أداء لتحسٌن القرص تجزئة إلغاء و القرص، وتنظٌف تشغٌل إلى باإلضافة

 .األخطاء تدقٌق أداة تشغٌل بواسطة الثابت القرص على المخزنة الملفات سالمة من

 الثابت القرص أداء تبطئ االخٌرة هذه. السٌئة القطاعات تطوٌر له ٌمكن الثابت، القرص محرك استخدام ٌمكنك كما

 بتصفح األخطاء تدقٌق أداة  تقوم. مستحٌلة بل صعبة األحٌان، بعض فً ،(ملف توفٌر مثل) ٌاناتالب كتابة وتجعل

 أو الملفات بعض كانت إذا ما لمعرفة النظام ملفات أخطاء عن والبحث التالفة، القطاعات عن بحثا الصلب القرص

 .محلها غٌر فً المجلدات

 فقدان منع فً للمساعدة األسبوع فً واحدة مرة األداة هذه تشغٌل ٌجب ٌومٌا، بك الخاص الكمبٌوتر تستخدم كنت إذا

 .البٌانات

 

 (ReadyBoost)  عن التعلم

 جدٌد مفهوم انه. بك الخاص النظام لتسرٌع ها استخدام ٌمكنك ،Windows Vista أو  Windows 7 تستخدم كنت إذا

 أو USB محمول، أقراص محرك مثل متقلبة غٌر فالش ذاكرة باستخدام لك ٌسمح إنه حٌث ما، نظام إلى ذاكرة إلضافة

 .إضافٌة ذاكرة إضافة إلى الحاجة دون األداء لتحسٌن الذاكرة بطاقة

 

 
 نسخه احدث  إلى الترقٌة

 التحدٌث فً التفكٌر فً ترغب قد المفترضة، بالسرعة ٌعمل ال جهازك ذلك مع و السابقة الوسائل جمٌع تشغٌل حاولت إذا

 الى نسخه ارقى
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 معرفتها IT مجال فً ٌعمل من كل على ٌجب مهارات

 وندوز وتنصٌب برنامج تنزٌل من الحاسوب مع التعامل اساسٌات عن فٌةللخا لدٌه ٌكون ان:   االولى لمهارةا

  ولٌنوكس

 بالحاسوب المتعلقة مشاكل حل وكٌف BIOS مع التعامل وكٌفٌة بالحاسو قطع جمٌع بتعرٌف قومت وان

 

 قرص وعمل والطابعات للملفات مشاركة وعمل  IP's تثبٌت حٌث من الشبكات مع التعامل اساسٌات: الثانٌة المهارة

  DNS and DHCP ماهو واٌضا االسالك بعمل ٌقوم ان خالل من اٌضا  Network map علٌه ٌطلق كما او الشبكة

 الشبكة مشاكل تتبع وكٌفٌة

 بسٌط بشكل لو لكن السكربتات هذة مثل عملب مبرمجال لٌس انه ٌقول البعض صحٌح السكربت عمل:الثالثة المهارة

  ping بعمل ٌقوم patch عمل مثال الوندوز مع ٌتعامل جمٌعنا ألنه  طابعة اضافة Network map عمل مثل

 معٌن سٌرفر او معٌن لموقع

 

 مشاركة بعمل تقوم وان المشكلة حل فً استخدمتها التً الطرق وماهً توثٌق نعم التوثٌق مهارة وهً: الرابعة المهارة

 اسرع بشكل القادمة المرة فً المشكلة حل على ٌساعد سوف ذلك الن للملف

 

 الى تستمر واحٌانا المشكلة حل فً طوٌلة ساعات تأخذ قد االٌتً مجال فً المشكلة الن الملل عدم:  الخامسة المهارة

 بالملل تشعر ال لكن اٌام
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 لكن االجابة من علٌه ماحصلت ودون واحد مرة لو غبٌة كانت لو حتى االسئلة طرح من تخف ال:السادسة المهارة

 المستقبل فً مستقل بشكل المشكلة حل فً ٌساعدك سوف ذلك

 استماع لدٌك كان ان النه المهنه فً منك اعلى هم لمن االستماع وكٌفٌة االخرٌن مع التحدث مهارة: ابعةالس المهارة

 افضل بشكل للمشكلة حل على تحص سوف جٌد

 

 كل لو التخصص فً وقراء جدٌد ماهو عن ابحث التخصص مجال فً المعرفة وزٌادة القراءة مهارة: الثامنة المهارة 

 خبٌر اصبح انك تشعر سوف الطوٌل نالزم على معلومة ٌوم

 

 

 حال فً والرامات السوق فً المتوفرة المعالجات ماهً معرفة علٌك ٌجب انه اي السوق التضٌع:  التاسعة المهارة

 السوق فً البدٌل المنتج عن تبحث سوف الهادروٌر فً السٌرفرات احد فً مشكلة حدثت

 معرفتها IT مجال فً ٌعمل من كل على ٌجب مهارات
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 الرٌاحً اٌاد الدكتور

 الدولً العٌون لمركز الطبً المدٌر/  العٌون وجراحة طب استشاري

 السلوك الألكرتوين

اٌرؼاًِ ِغ اٌّٛالغ االٌىرش١ٔٚح فٟ ػاٌُ االٔرشٔد ؼ١س ٠خرٍف ٔٛع اعرخذاَ االٔرشٔد ٠ٚمظذ تٗ أّاؽ اٌغٍٛن ٚ

ِٓ أغاْ ألخش اػرّاداً ػٍٝ ِا ٠فؼٍٗ ٠ٚمؼٟ ف١ٗ اغٍة اٚلاذٗ فثؼؼُٙ ٠غرخذَ االٔرشٔد  ٌٍرشف١ٗ فمؾ ف١مؼٟ 

ح ٚاٌرعاس٠ح ٚاٌذػائ١ح اغٍة ٚلرٗ فٟ اٌّٛالغ اٌرشف١ٙ١ح فٟ ؼ١ٓ ٠مؼٟ اخشْٚ اغٍة ٚلرُٙ فٟ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّ

ٚاٌعاِؼ١ح تً ٠ٚىْٛ االٔرشٔد ظضء ِٓ ػًّ اخش٠ٓ تؽ١س ٠ىْٛ ػٍُّٙ ٘ٛ اداسج ِٛلغ أرشٔد اٚ ِشالثح ِؽرٜٛ 

اٌىرشٟٚٔ ِؼ١ٓ ِٚٓ ٕ٘ا ٠خرٍف اٌغٍٛن االٌىرشٟٚٔ ِٓ شخض ألخش االِش اٌزٞ الؼظرٗ ششواخ اداسج االٔرشٔد 

اٌغٍٛن اٌؼاَ ٌىً شش٠ؽح ِٓ اٌثشش فّصالً اٌشثاب ِارا ٠فؼٍْٛ ٚا٠ٓ  ٚاٌّؽرٜٛ االٌىرشٟٚٔ ٚعؼد اٌٝ فُٙ ٚذؽ١ًٍ

٠مؼْٛ اغٍة اٚلاذُٙ ٚوزٌه اٌشظاي ٚإٌغاء ٚاالؽفاي ٚاٌطٍثح ٚاٌّغ١ٕٓ ٚاٌّغ١ٍّٓ ٚإٌٙذٚط ٚوً طٕف ِٓ 

اطٕاف اٌثشش ٌُٙ عٍٛن خاص ٠غاػذ اٌششواخ اٌؼا١ٌّح ػٍٝ ِٕػ اٌّغرخذَ ِا ٠ؽة ٠ٚفؼً تغٌٙٛح ٠ٚغش ٚتس 

 ذػا٠اخ ٚاالػالٔاخ اٌرٟ ذٕاعة اٌّغرخذَ تؼذ ذٛش١ك اٌغٍٛن االٌىرشٟٚٔ ٌٗ ٚذؽ١ٍٍٗ.اٌ

 

ٌزا ِٓ اٌُّٙ ٌّطٛسٞ اٌّٛالغ ِٚذساء اٌششواخ االٌىرش١ٔٚح ٚؼرٝ اٌّغرخذَ اٌطث١ؼٟ اْ ٠ؼشف اعاع١اخ ذم١١ُ ٚذؽ١ًٍ 

ىرشٟٚٔ ٚوزٌه فُٙ اٌرغ١شاخ اٌؽاطٍح دِٚاً اٌغٍٛن االٌىرشٟٚٔ ٌرؽم١ك اٌفائذج اٌمظٜٛ ِٓ اعرخذاَ ٚاداسج اٌّؽرٜٛ االٌ

 فٟ عٍٛن اٌّغرخذ١ِٓ ٚ٘زٖ تؼغ االؼظائ١اخ اٌرٟ ذٛػػ و١ف١ح ذؼاًِ اٌّغرخذ١ِٓ ِغ االٔرشٔد تشىً ٠ِٟٛ:
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 زٖ تؼغ االؼظائ١اخ اٌرٟ ذٛػػ و١ف١ح ذؼاًِ اٌّغرخذ١ِٓ ِغ االٔرشٔد تشىً ٠ِٟٛ:عٍٛن اٌّغرخذ١ِٓ ٚ٘

 (.online% ِٓ ِغرخذِٟ االٔرشٔد ٠مِْٛٛ تاٌثؽس ػٓ إٌّرعاخ ػثش االٔرشٔد ) 87 -2

 (.online% ِٓ سظاي االػّاي ٠مِْٛٛ تررثغ تش٠ذُ٘ االٌىرشٟٚٔ ػثش االٔرشٔد ) 87 -3

ِش٠ىا ٠مِْٛٛ تّماسٔح االعؼاس تٛاعطح اظٙضذُٙ ػثش االٔرشٔد ِغ % ِٓ ِاٌىٟ اٌٙٛاذف اٌزو١ح فٟ ا 51 -4

 االعؼاس اٌّؼشٚػح ٌٍّٛاد اشٕاء اٌرغٛق.

% ِٓ ِغرخذِٟ اٌثش٠ذ االٌىرشٟٚٔ اٌغٛا اشرشاوُٙ فٟ ششواخ اٌثش٠ذ االٌىرشٟٚٔ اٌرٟ اخراسٚ٘ا عاتماً  12 -5

 )اٚي ِشج(.

ح لاِٛا ترشن ِٛالؼُٙ اٌّفؼٍح اٌغاتمح تغثة ( ع45ٕ-36% ِٓ ِغرخذِٟ االٔرشٔد تؽ١ض اػّاس ت١ٓ ) 75 -6

 اٌذػا٠اخ اٌّرطفٍح اٚ غ١ش راخ اٌظٍح تّؽر٠ٛاخ اٌّٛالغ.

 % ِٓ ِذساء االػّاي ؼظٍٛا ػٍٝ صتائُٕٙ ػثش ِذٚٔاخ ششواذُٙ. 68 -7

% ِٓ ششواخ االػّاي  52( Business to Business B2Bٚ% ِٓ ششواخ األػّاي ٌألػّاي ) 78 -8

 ( ؼظٍد ػٍٝ صتائٓ ػثش اٌف١ظ تٛنBusiness to Customer B2Cٌٍضتائٓ )

% 74اصداد ػذد اٌّغٛل١ٓ اٌز٠ٓ لاٌٛا تاْ اٌف١ظ تٛن اطثػ ػشٚسج ٚاِش سئ١غٟ ٚخط١ش فٟ اػّاٌُٙ اٌٝ  -7

 خالي اٌغٕر١ٓ اٌّاػ١ر١ٓ.

 % ص٠ادج فٟ ذذفك اٌث١أاخ ِٕٙا ٚا١ٌٙا.66اٌششواخ اٌرٟ ذٕشش ٚذذْٚ ٔشاؽاذٙا لذ ؼظٍد ػٍٝ  -1

( ِٓ ِفٛػ١ح اٌرعاسج ١ٍِdo not callْٛ اِش٠ىٟ ععٍٛا فٟ لائّح خذِح )ال ذرظً  332اوصش ِٓ  -21

اٌف١ذسا١ٌح اٌرٟ ذغّػ ٌٍّغرخذَ تاٌرخٍض ِٓ اٌّىاٌّاخ ٚاٌشعائً اٌذػائ١ح ٚاٌرعاس٠ح ِّا ٠ؼٕٟ ػذَ سغثح 

 اٌىص١ش ِٓ اٌّغرخذ١ِٓ تٙىزا ٔٛع ِٓ اٌشعائً ٚاٌّىاٌّاخ.

 ٕرط اٚ خذِح ػثش االٔرشٔد تاعرخذاَ ِؽشواخ اٌثؽس.% ِٓ اٌضتائٓ تذأٚا تؽصُٙ ػٓ ِ 68 -22

% ِٓ اٌضتائٓ لاٌٛا تأُٙ ذٍمٛا ٔظ١ؽح ا٠عات١ح ِٓ طذ٠ك ػثش اٌف١ظ تٛن اششخ ا٠عات١اً  ػٍٝ لشاساخ  81 -23

 اٌششاء اٌرٟ لاِٛا تٙا.

% 81% ِٓ اٌثاؼص١ٓ ع١ؼذٌْٛ وٍّاخ اٌثؽس خاطرُٙ ٠ٚؽاٌْٚٛ ِعذداً اْ فشً تؽصُٙ اٚي ِشج. ٚ 71 -24

ِغرخذ١ِٓ ٠صمْٛ تأْ ِا ٠ثؽصْٛ ػٕٗ ِٛظٛد  21ِٓ اطً  1ُٙ ع١ؽاٌْٚٛ ِغ ِؽشن تؽس اخش ٌزا فأْ ِٕ

 ِٚرٛفش فٟ االٔرشٔد.

% ِٓ اٌصا١ٔح ٚلذسذٗ ػٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ وً 21اْ عشػح اعرعاتح ِؽشن اٌثؽس اٌىٛوً اٌثاٌغح الً ِٓ  -25

ٓ خذِاذٗ االخشٜ اٌرٟ ٠مذِٙا ٌٍضٚاس االٔرشٔد ذمش٠ثاً ظؼٍرٗ اٌّؽشن سلُ ٚاؼذ ٌٍثؽس ػا١ٌّاً فؼالً ػ

 ٚلذسذٗ ػٍٝ ظّغ االؽشاف اٌّرثاػذج ٌٍّٛالغ ٚاٌؼٕا٠ٚٓ اٌّرشاتٙح.

ذمَٛ تؼغ اٌّٛالغ تّشالثح عٍٛن اٌّرظفؽ١ٓ تشىً ٠ِٟٛ ٚذعّغ االؼظائ١اخ اٌرٟ ٠رُ االعرفادج ِٕٙا ٌؼشع 

ٌض٠ادج اٌٛاسداخ ٚدفغ اٌّغرخذ١ِٓ ٌٍرظفػ اٌشٟء إٌّاعة تاٌشىً إٌّاعة ٚفٟ اٌٛلد إٌّاعة ٚاٌّىاْ إٌّاعة 

ٚاٌششاء اوصش ٚاوصش ِٚٓ ٕ٘ا ٚظة اٌرٕثٗ اٌٝ عٍٛوٕا ٚٔؽٓ ٔرظفػ االٔرشٔد ٌٕٚرزوش دائّاً اٌمٛي اٌشائغ ٚ٘ٛ أٗ ال 

 .وسلوك فاحذر ذؼرمذ اتذاً أه ِعٙٛي خٍف شاشح ؼاعٛته اٌشخظٟ فٕٙان دِٚاً ِٓ ٠شالثه ٠ٚشالة ذظشفاذه

 السلوك الألكرتوين
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 اتبعوان عىل صفحه الفيس بوك عىل الرابط أأدانه

https://www.facebook.com/Iprogramer88 

 يسعدان أأنضامممك

 

 iprpgramer88@gmail.comملراسهل اجملةل عىل الربيد الالكرتوين 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 حنى انشًس دائًا عنذها فقط نٍ جزي انظِالل سِز وَ وَجهُك

  اجملهةأعذاد 

 شهذ احلسين  ادلربجمة

 ا  انعذد انقادو  اَحظزوَا

https://www.facebook.com/Iprogramer88
https://www.facebook.com/Iprogramer88

