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 )Bluetoothالبلوتوث (

 )٢-١(الحلقة 

  ما هو البلوتوث ؟    
 المحمول   االلكترونية مثل الكمبيوتر والتلفونمن توصيل األجهزةالبلوتوث هي تكنولوجيا جديدة متطورة تمكن              

 .تدخل من المستخدم  أو كوابل أوأسالكمن غير من تبادل البيانات والمعلومات ولوحة المفاتيح وسماعات الرأس   
 

          BluetoothSpecial االهتمام الخاص بالبلوتوث شركة عالمية لمجموعة)  ١٠٠٠( وقد انضمت أكثر من                
            Interest Group وهي ما تعرف اختصارا بـ SIG التكنولوجيا محل التوصيل باألسالك وذلك لتحل هذه. 

 
 ؟البلوتوث واالتصال الالسلكي ما الفرق بين            

 في ء  الضوأشعةم من التطبيقات مثل التوصيل من خالل استخدا الشك أن االتصال الالسلكي مستخدم في العديد             
 تردد اصغر  ضوئية ال ترى بالعين وتعرف باسم تحت الحمراء الن لهاأشعةوهي  ) تحت الحمراءاألشعة( المدى              
 . الضوء األحمر  من تردد            

 
  Infrared Data  سموتعرف با) الرموت كنترول( التحكم في التلفزيون أجهزة  تحت الحمراء فياألشعةتستخدم             

           Association وتختصر بـ IrDA   الطرفية للكمبيوتراألجهزة تستخدم في العديد من أنهاكما  . 
 

 : تحت الحمراء إال أن لها مشكلتين همااألشعة المعتمدة على األجهزة تشارمن ان بالرغم             
  line of sight فقط  تحت الحمراء تعمل في مدى الرؤيةاألشعةمستخدمة فيها التكنولوجيا ال أن: المشكلة األولى             

 .مباشرة للتحكم به أي يجب توجيه الرموت كنترول إلى التلفزيون              
  one to one  تحت الحمراء هي تكنولوجيا واحد إلى واحداألشعةالمستخدمة فيها  أن التكنولوجيا: المشكلة الثانية              
 الكمبيوتر المحمول تبادل المعلومات بين جهازين فقط فمثال يمكن تبادل المعلومات بين الكمبيوتر وجهاز أي يمكن              
 .وجهاز الهاتف المحمول فال يمكن بواسطة االشعة تحت الحمراء أما تبادل المعلومات بين الكمبيوتر              

 
 و Siemens المشكلتين سابقتي الذكر حيث قامت شركات عديدة مثل لوتوث جاءت للتغلب علىتكنولوجيا الب             

            Intel و Toshiba, Motorola و Ericsson بتطوير مواصفات خاصة مثبته في لوحة صغيرة radio module  
 تكنولوجيا البلوتوث   تدعماألجهزةة لتصبح هذه  التسلية االلكترونيوأجهزة الكمبيوتر والتلفونات أجهزة تثبت في             
 :التالي والتي سيصبح االستفادة من ميزاتها على النحو             

  . في البيت سهال وبدون متاعبأووترتيبها في السفر  األجهزةوهذا يجعل نقل : أسالك بدون أجهزة •
  .الحالية باألجهزةغير مكلفة بالمقارنة  •
 ببعضها البعض بدون تدخل المستخدم وكل ما عليك هو الضغط  من التواصلاألجهزةع تستطي: سهلة التشغيل •

  من خالل الموديول مثل تبادل باألمر مع الجهاز المعني وراليتحللبلوتوث   على زر التشغيل واترك الباقي     
  . االلكترونيةاألجهزة بين أنواعهابكافة  الملفات      

   

  الطبية األجهزة وهذا التردد يتفق مع  جيجاهيرتز٢,٤٥تردد توث عند تعمل وسيلة اتصال البلو

  فمثال يمكن فتح باب الكارج من .والصناعية مما يجعل انتشار استخدامه سهل واالجهزة العلمية

 جهاز خاص لذلك ولكن باستخدام البلوتوث يمكن فتح الكراج   تحت الحمراء يصدرهاأشعةخالل 

 .النقالباستخدام جهاز الهاتف 









 
 
 



BillGates 


 مع اثننيقد بدأو . ١٩٥٥ولد عام  هو أمريكي األصل والعامل يف أغنى رجل ) بيل جيتس ( يعترب  
  . MICROSOFT)سوفت ميكرو(شركة للربامج امسها   من زمالءه بتكوين                   

 ..)بول ألن(والذي قال سنغري العامل يوما وأيضا) كينت إيفانس( :هممنقد شكل هو وجمموعة من زمالءه و                  
 .معلومات يف العامل  أول شبكة متكاملة وسعى الثالثة لتشكيل  شكلوا جمموعة                   

  ثم " كنت ألعب ": بابتسامته املعروفة فردد "ك احلقيقي؟ما سر جناح:" وذات يوم سأله أحد الصحافيني                    
 . كنت أرى اللعبة عمل جاد للغاية  لكنين "تابع                   

 

 :عن بيل جيتس " نادي املنابر "             ومن أقوال بعض أعضاء       
 max ghost :يقول العضو                              

 اليوم ، يعين حوايل مثانية مليار دوالر   مليون دوالر يف٢٠ دوالر ، يعين ٢٥٠بيل جيتس يربح كل ثانية                    
 يف السنة                   

  :حممد عالء الدين يقول العضو                            

 يفا قابلناه من يومني عندمف البساطة  منتهىيف الرجل آخىو بالرغم من كل هذا يا                  
 يزيد مثنها  يرتديها الاليتمتكرب بل انه يتفاخر بان الساعة  و ليس  كلمتة يف القاهرة كان لطيف جدا                  

   دوالر١٠٠ عن                   

 _small d٣ :يقول العضو                        

  ....وال يشرب اخلمر وال يعرف املراقص ويقال أنه حمب للخري          ....          
 
 

  )com.mexat.www://http(منقول 
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Cookies 

 زورها المستخدم على قرصه الصلب ،وهو عبارة عن ملفات صغيرة تضعها المواقع التي ي       

 االسم و : مثل عن المستخدم الموقع من تخزين بعض المعلوماتهذا الملف به برامج تمكن       

 فهي ال  ....نوع الجهاز والبرامج الموجودة على الجهاز وعدد المرات التي زار بها الموقع       

 تشكل أي خطورة على جهاز المستخدم خصوصاً إذا كان يتجول في مواقع معروفة ومشهورة       

 لديها قدرات للتعمق داخل الجهاز  Javaبلغة  وكي وخصوصاً المكتوبةأن بعض الك ،ولكن ظهر     

 !!والحصول على المعلومات أكثر عن المستخدم كالبريد االلكتروني مثالً     

 :التعامل مع الكوكي      

 :هناك ثالث طرق للتعامل معها وهي      

  تفوت على المستخدم المنع بالكلية من خالل المتصفح ، وهذه حالة ال ينصح بها ألنها )١

 .العديد من الفوائد 

  للمخاطر التي قد تحدث من السماح لها بالولوج بالكلية وهذه الحالة ال ينصح بها أيضاً )٢

 .الل الولوج على مواقع سيئةخ

 الترشيح أو الفلترة من خالل المستعرض أو من خالل بعض البرامج المرفقة وهذا هو  )٣
 .الحل األفضل 

 :امل مع الكوكيبرامج التع      

 :هناك العديد من البرامج الجيدة منها على سبيل المثال       

١( Cookie Viewer: يقوم بتحديد موقع جميع الكوكي الموجودة على الجهاز ثم يعرض 

 .عنها معلومات 

 

٢ (Cookie Pal:يقوم باإلمساك بالكوكي قبل أن يضعها الموقع على القرص الصلب ، ثم 

 .أو يمنعها حسب رغبة المستخدم  بناء على ذلك يسمح لها بالدخول يحلل محتوياتها و

 
 

 
 



 
 



 
 

 

  ؟ بجانب الساعة على شريط المهامايقونات الموجودة  يمكن إلغاءكيف        
 لبرنامبعد ذلك ابحث عن ا)  Msconfig ( أكتب امر ثم )تشغيل (  إلىثم  )ابدأ ( إلىالتوجه         
 ثم اعد التشغيلمن  ووأزله أيقونتهالمطلوب حذف         

 
 ؟ تركيب خطوط للويندوز يمكن إضافة وكيف        
        هانزيتم إ أواسم وليكنبأي ل الخطوط في مجلد خاص وسم  (myfont) ..  مجلدإلىثم اتجه   
      (fonts) بعد ذلك ابحث عن المجلد) .. يت خط جديدتثب (اختر) ملف(قائمة ومن )لوحة التحكم ( في 
 . ثم اضغط موافق) لتحديد الك( واختر .. أنشأته الذي        

 
 

 ومختصرة؟بصورة سريعة  اسم الملف أو المجلدتغيير هل يمكن         
 ومن ثم نكتب اسم  F  اضغطوذلك بأن تختار الملف أو المجلد المطلوب بالفأرة ومن ثم .. نعم         
 Enterالمطلوب واضغط         

 
 

  كيف تصنع أيقونة بدون برنام تصميم ايقونات ؟        
 ) بكسل  ×    (للرسوم مثل برنام الرسام التابع لويندز ثم اصنع صورة بمقياس  أي برنامإلىاذهب         
  abcd.ico احفظها بهيئة ومن ثم         

 
 

  زر واحد أو عدة أزرار ؟ بواسطة ضغط برامالتشغيل         هل يمكن 
  دون البحث زر أو أكثر من لوحة المفاتيحالمفضلة بواسطة الضغط على  تستطيع ان تشغيل برامجك         
 برنامجك  أيقونةإلى ما عليك إ الذهاب ولعمل ذلك قائمة البرام إلىأو الذهاب  عن اختصار البرنام         
 ثم " اختصار "إلى  على أيقونته ، ثم اختر خصائص ، ثم اذهبللفأرةوضغط الزر ايمن المفضل ،          
 تريد بواسطتها تشغيل برنامجك بعد أدخل ازرار التي" اختصارمفتاح "عند الفراغ الذي أمام كلمة           
  نقرة مزدوجة على ايقونة البرنام بدون النقر ثم جرب تشغيل.. اضغط موافق .. اختيار ازرار           
  استعملتها لذلك الخاصة به ، وقم بتجربة ازرار التي          

 








 
 
 


 

 في هذه الزاوية نطرح سؤاًال للتفكير وذلك لحث المهتمين على البحث          
  القراء من خالل تزويدهم ببعض المعرف مداركجابة وتوسيع عن اإل         
 ل عدد في ــة سؤال كــ الحاسوبية ، على أن يتم إعطاء إجابموالمفاهي         
 .العدد التالي له في نفس الزاوية          





 









 


