مقدمة
من أهم األمور واإليجابيات التي يسعد القسم بها هو تبادل الخبرات بينه
وبين اإلدارات األخرى والتي من شأنها أن ترفع المستوى الثقافي والعملي
لدى جميع منسوبي اإلدارة .
وال يخفى عليكم الدور الفاعل والكبير الذي تلعبه التقنية الحديثة في الحياة
العصرية حتى أصبحت اللغة التي يتحدث بها الصغير والكبير المتعلم
والغير متعلم  ،ونسعد في قسم الحاسب اآللي أن نقدم لكم بعض اإلضاءات
والخبرات بشكل شهري آملين أن تحوز على رضاكم وأن ينفع اهلل بها .

قسم الحاسب اآللي

تـسـريــع عـمـل برنامج RealPlayer
وجـعـل الـبـرنـامـج يـعـمـل كـالـبرق
فالكل يعاني أثـنـاء مشاهـدتـه مـقـطـع فـيـديـو أو ملف صـوتي
مـن انقطاع ومن ثم ما وصـلـة التحميـل
وبأذن اهلل بـهـذه الـطـريـقـة سـتـحـل هـذه الـمـشـكـلـة
إلـيـكـم الطريقة
قـم بـتـشـغـيـل الـبرنـامـج ثـم أتـبـع الـخـطـوات الـتـالـيــة:
Tools
Preferences
Playback Settings
من الجانب االيمن تحت More Options
غير الرقم في مستطيل Buffer up to
من  30الى 300
وضـع عـالمـة صح في الـمـربـع الـذي تحت الرقم
ثـــم OK

ما هو الهاش تاج ()HashTag#
الهاش تاج ( )Hash Tagو الذي تم تعريبه إلى (وسم)
هو طريقة تستخدم في تويتر لفلترة و حصر التغريدات
 /المواضيع ذات العالقة بموضوع معين ضمن مكان
محدد يسهل الوصول إليها عند البحث  ,فخط الزمن
( )Time Lineيقوم بعرض التغريدات من كل من
تتابعهم و الذي قد يكون شخص أو شخصين منهم فقط
يتحدث في موضوع محدد و لكن بتداخل التغريدات
فيما بينها فإن ذلك يسبب ضياع الموضوع أو فقد
لتسلسله  ,و كذلك الحال لو أردت أن تعرف أراء اناس
آخرين و ترى تغريداتهم حول نفس الموضوع دون
الحاجة لمتابعتهم فما عليك سوى البحث عن الهاش تاج
المشترك
متى ومن أول اخترع الهاش تاج (Hash
)Tag
فعليا الهاش تاج هو أحد أهم ثورات ما يسمى
بالويب  )2.0 Web( 2.0حيث تم استخدام
الوسوم ( )Tagsفي مواقع الشبكات االجتماعية
القديمة و خصوصا في موقع ( )flickrلمشاركة الصور
الذي كان من أوائل المواقع التي استخدمت مفهوم
الوسوم ( )Taggingو كان سببا في نجاح الموقع
لتصنيف الصور ذات العالقة و من بعدها انتشر المفهوم
و تم تبنيه في كل مواقع و خدمات الشبكات االجتماعية
ويمكنك أن تقرأ قصة نجاح الموقع التي كنت قد كتبتها
سابقا هنا – قصة نجاح موقع فليكر – أما في موقع
تويتر فإن أول هاش تاج كان ( )#barcampو ذلك في
تاريخ ( )2007عندما اقترح (@ )chrismessinaأن
يتم تبني طريقة لوضع كلمات مفتاحية ضمن التغريدات
ليتمكن الناس من البحث عن المواضيع ذات العالقة
بنفس الموضوع و من بعدها أصبح الهاش تاج (Hash
 )Tagمن أقوى أدوات تويتر
كيف أصنع هاش تاج
اآلن و بعد أن عرفنا قصة الهاش تاج و مفهومه  ,فكل
ما عليك إلنشائه هو اختيار الكلمة أو الجملة التي تود أن
تستخدمها كوسم و وضع اشارة ( )#قبلها سواء كانت
باالنجليزية أو بالعربية و التي تم دعمها مؤخرا بشكل
رسمي من قبل شركة تويتر مثال لو أردت أن

أنشئ هاش تاج  /وسم عن الهاش تاج فأقوم بكتابتها
بهذا الشكل (#هاش_تاج) و لقد قمت بوضع عالمة (_)
ألن الهاش تاج ال يقبل الفراغات في حال كان هناك
أكثر من كلمة ولو كانت كلمة واحدة مثال (#بدوي)
فيكفي وضعها بهذا الشكل  ,و بطبيعة الحال لو كانت
أكبر من كلمتين فيجب أن نضع (_) في كل فراغ مثال
(#فضل_ليلة_القدر)  ,و باللغة االنجليزية ()Badwi#
أو ()Hash_Tag#
الحرف الصوتي بالهاش تاج ()ZWNJ
في الطريقة السابقة إلنشاء الهاش تاج قمنا بوضع
العالمة (_) في الفراغ و ذلك للفصل بين كلمتين و
لكن إن أردنا أن ال نقوم بذلك دون اتصال االحرف
ببعضها البعض فعلينا أن نقوم بوضع الحرف
الصامت وهو حرف غير مرئي على الشاشة و
لكنه موجود و بهذا يمكنك استخدامه للفصل بين كلمتين
دون أن تضع (_) و ال يكون هناك اتصال للكلمتين فيفقد
المعنى و نستخدم لذلك ما يسمى (Zero-Width Non
)Joiner
إلنشاء حرف صامت عليك الضغط على المفاتيح الثالثة
على لوحة التحكم لديك و هي ( )Ctrlو ( )Shiftو
الرقم ( )2بنفس الوقت و لن يظهر شيئا و لكن جرب
اكتب الكلمة التالية وستجد بأنها أصبحت منفصلة
( , )2+ctrl+shiftمثال لو أردت أن أكتب هاش تاج
(#صباح_الخير) فإني لو كتبته بدون عالمة (_) فإنه
سيصبح بهذا الشكل (#صباحالخير) و مع العالمة
الصوتية (#صباحالخير)
مالحظة مهمة في استخدامك للحرف الصامت فإنك قد
تسبب االرباك لمن ال يعرف كيف يكتبه و بطبيعة الحال
مستخدمي األجهزة الكفيه و الهواتف الذكية و الذين هم
الغالبية من المستخدمين ,فلن يستطيعوا كتابة الحرف
الصوتي من لوحة مفاتيح أجهزتهم و عليهم إما نسخه
أو الدخول عليه و بهذا قد تفقد التفاعل مع الناس و لذا
أنصح االبقاء على العالمة (_)

ً
متبوعا بمائة ( )100صفر .وقد وضع
كلمة  Googolهي مصطلح رياضي يعني 10
هذا المصطلح العالم ميلتون سيروتا ،ابن أخت عالم الرياضيات األمريكي إدوارد كازنر،
وذاع استخدام هذا المصطلح في كتاب «الرياضيات والخيال» (Mathematics and
 )the Imaginationالذي وضعه كازنر كاستر وجيمس نيومان .واختيار  Googleلهذا
المصطلح يعكس المهمة التي تقوم بها الشركة؛ وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات
المتاحة على الويب.
دراسات حديثة

كشفت دراسة حديثة تناولت موضوع اتجاهات القراءة الحرة في المملكة أن  %68من السعوديين يقضون
أكثر من  10دقائق في قراءة المطبوعات الورقية من صحف ،ومجالت ،وكتب ،وقصص وروايات ،بينما
يقضي  %75منهم أكثر من  10دقائق في قراءة النصوص اإللكترونية ،مبينة أن القارئ السعودي يقضي
بوجه عام في القراءة على شبكة المعلومات العالمية (اإلنترنت) وقتاً أطول مما يقضيه في قراءة المطبوعات
الورقية ،كما أن الوقت الذي يخصصه القارئ السعودي للمطبوعات الورقية في تناقص ملحوظ لصالح
الوقت المخصص لقراءة النصوص اإللكترونية.
وأشار رئيس تحرير المجلة العربية المدير التنفيذي الدكتور عثمان محمود الصيني إلى أن أهم النتائج التي
توصلت إليها وحدة الدراسات والبحوث في المجلة مستعينة بالمختصين في هذا المجال إلجراء أول دراسة
وطنية عن اتجاهات القراءة الحرة في المملكة ،تهدف إلى التعرف على واقع القراءة الحرة في المملكة
كمدخل موضوعي لدعمها ونشرها بما يمكن من اإلفادة منها في تطوير المجتمع ،حيث تمت الدراسة على
عينة قوامها  10آالف فرد يضاف إليها ما نسبته %20عوضاً عن الفاقد
من االستبانات واألعداد المحتملة من االميين من عينة الكبار ،ووزعت
على جميع مناطق المملكة (ثالث عشرة منطقة) بحسب نسبة سكان كل
منطقة إلجمالي أعداد السكان في المملكة ،وتضمنت أسئلة تتكون من
أربعة محاور.
وبالنسبة لمعدل القراءة الحرة أوضح الدكتور الصيني أن ما يزيد على
 %33من أفراد المجتمع السعودي يتخذون من القراءة الحرة نشاطاً
يومياً ،وأكثر من  %17يمارسونها كل يومين ،مؤكداً أن القراءة الحرة
هي بمثابة عادة ألكثر من نصف أفراد المجتمع السعودي ،ونسب من
يمارسون القراءة الحرة بشكل يومي من الذكور تفوق كثيراً نسب من
يمارسنها من اإلناث ،بينما يظهر التفوق لصالح اإلناث في نسب من
يمارسن القراءة مرة أو مرتين كل أسبوع ،أو مرة كل شهر.

كيفية تحميل ملف فيديو في اليوتيوب :
عندما تفتح ملف الفيديو في اليوتيوب  ،نذهب للعنوان في عالمة التبويب ولنفرض العنوان بالشكل التالي :
www. wwwwww.com
نكتب بين النقطة لـ  wwwوالعنوان  linkليكون بالشكل التالي :
www.linkwwwwww.com
أهم المصطلحات الفوتوغرافية كما
يعرضها موقع عالم التصوير المتميز.
البكسل (:)pixel
اختصاراً لكلمتي  picture elementوهي
مجموعة من النقاط الدقيقة الملونة المنتشرة
بصورة منتظمة  ,وتدعى كل ثالث نقاط
بالبيكسل .
الميجابكسل (:)Megapixel
مقياس للكثافة النقطية للكاميرا الرقمية.
وقيمة واحد ميجابكسل تعني بأن الكاميرا
يمكنها أن تلتقط مليون بكسل ،أو مليون
نقطة من البيانات .فصورة أبعادها
 480×640تكون من فئة  0.3ميجابكسل،
وصورة بأبعاد  1200×1600بكسل تكون
من مستوى  1.9ميجابكسل.
 RESOLUTIONالدقة:
الكثافة النقطية ( )resolutionلحساس
الصورة هي عدد النقاط الضوئية المنفصلة
التي يمكن أن تلتقطها الكاميرا ،وكلما ارتفع
هذا العدد كلما كان بإمكانك الحصول على
صورة أكبر.
 EFFECTIVE PIXELSالبيكسالت
المؤثرة:
عدد البيكسالت الحقيقية التي تسجلها
الكاميرا بعد التقاط الصورة وهذا الرقم
يختلف عن البيكسالت الموجودة في
الشريحة فعدد البيكسالت المسجلة يكون
اقل من الحقيقية في الشريحة ألن بعضها
تكون مغطاه بلون اسود او خارج نطاق
العدسة ولذلك لعمل توازن في الصورة عند
التسجيل.

بطاقة الذاكرة (:)memory card
لتخزين الصور التي تلتقطها الكاميرا
الرقمية (بعض الكاميرات تمتلك ذاكرة
داخلية وبعضها ال يمتلك) ,وأكثر أنواع
بطاقات الذاكرة انتشاراً هي بطاقات
 ،Compact Flashوبطاقات Smart
 ،Mediaوبطاقات (Secure Digital,
 ،)SDوبطاقة . Memory Stick
:SLR Single-Lens Reflex
الكاميرات التي تحتوي على عدسة واحدة .
DSLR Digital Single-Lens
: Reflex
يطلق على الكاميرات الرقمية التي تحتوي
على عدسة واحدة .
العدسات المساعدة:
وهي عدسات اختيارية من أجل التصوير
بزاوية واسعة ،أو التصوير البعيد ،ويمكن
تثبيتها أو وصلها مباشرة بالعدسة الرئيسية .
شاشة النظر :LCD viewfinder
عبارة عن شاشة إلكترونية صغيرة تقع على
الواجهة الخلفية للكاميرا ،وتعرض األشياء
التي تراها العدسة .وتستخدم هذه الشاشة
عادة لرؤية المشهد الذي نرغب بتصويره،
ومشاهدة الصور بعد التقاطها
 Filterمرشحات :
قطع زجاجيه توضع امام العدسه للحصول
على تأثير مختلف ومن اشهر المرشحات
 UVو ال Sky lightوالبوالريزنج .
 ISOاآليسو:
اختصار لـ International Standards
 Organisationاي المنظمة الدولية

للمقاييس و يرمز الى مدى حساسية الفيلم
وهو يستخدم لمعرفة مدى حساسية الشريحة
في الكاميرات الرقمية فالتصوير في النور
الخافت يحتاج الى رقم اكبر من اآليسو
 APERTUREفتحة العدسةF :
Number
عبارة عن ستارة دائرية في العدسة مكونة
من عدة قطع على شكل شفرات متحركة
تتحكم في قطر الدائرة وهي تعمل عمل
قزحية العين عند اإلنسان ،فكلما كانت
الفتحة أكبر كان الضوء الداخل من خالل
العدسة اكثر والعكس صحيح ويرمز الى
فتحة العدسة ب  F-numberوكلما قل هذا
الرقم زادت فتحة العدسة وسمحت بدخول
الضوء أكثر.
والمقصود به مقدار فتحه العدسة ويمكن ان
تكتب بهالشكل  22 Fاو  , 22/fكل ما كبر
الرقم كل ما كانت الفتحه أضيق .
سرعة الغالق :Sutter Speed
وهي المدة التي يسمح للضوء فيها بالدخول
عبر العدسة إلى الفيلم /حساس الضوء.
ويضبط هذه العملية الغالق الموجود دائماً
بين العدسة والفيلم/حساس الضوء .ويمكن
تغيير سرعة الغالق باختيار السرعة من
عدة سرعات متوفرة

دراسة سعودية

تويتر أكثر الشبكات االجتماعية استخداماً في السعودية
في مسح إلكتروني ظهر مؤخرأ أن السعوديين هم أكثر استخداماً لــ “تويتر”
بالمقارنة مع الشبكات األخرى مثل “فيسبوك “ولينكد إن” (مواقع التواصل
االجتماعي) .حيث أظهر المسح أن  %87من العينة التي شملها يستخدمون
“تويتر” ،بينما أشار إلى أن  %44يستخدمون “فيسبوك” .و أن  %58من الفئة
المستطلعة آراؤهم يستفيدون من هذه الشبكات االجتماعية .و أن  %41استفادتهم غير واضحة ،وأن  %1ال يستفيدون
منها شيئاً.
أما عن الوسيلة التي يستخدمونها للوصول للشبكات االجتماعية فقد أشار  %84من أفراد العينة يتصفحون تويتر
عبر الهواتف الذكية ،وأن  %65يستخدمون الكمبيوتر المحمول في الوصول لهذه الشبكات ،و  %30يستخدمون
الكمبيوتر المكتبي في الوصول لهذه الشبكات.
يذكر أن دراسة سابقة أع َّدها مركز “ومضة” لألبحاث االقتصادية كشفت عن أن السعوديين هم األكثر استخداماً
لموقع التدوين المُص ّغر “تويتر” في العالم العربي ،وذلك بنسبة  ،%38كما يتصدر السعوديون قائمة المائة شخصية
عربية األكثر تأثيراً على “تويتر”.
المفضلة اإلجتماعيــــة

المفضلة االجتماعية  Social bookmarkingعبارة عن مواقع تقدم خدمة تخزين
عناوين مواقع اإلنترنت مع إضافة وسوم لوصف محتوى الموقع المخزن مما يجعلها
متاحة ألي فرد من أي مكان وباستخدام أي جهاز.
يتضح من التعريف السابق أن المفضالت االجتماعية  Social Bookmarkingتقوم
على مشاركة مجتمع المستفيدين في المصادر المفضلة لدى كل منهم ،فمثال يعد موقع
 Deliciousالذي ظهر في عام 2003م أول موقع يقدم تطبيقات وصف المحتوى ،ومن خالله يمكن للمشتركين
في الموقع حفظ أي موقع أو صفحة على اإلنترنت ووضع الكلمات المفتاحية التي تصف الموقع،وبحفظ هذا الموقع
يصبح لدى كل عضو في هذه الخدمات قائمة من الروابط لمواقع ولمحتويات مفضلة لديه،محفوظة
في ِ Delicious
ومفهرسة عن طريق عملية التوسيم  Taggingويمكن للعضو أن يجعل قائمته مُشاعة بين كل األعضاء المسجلين
في نفس الخدمة،ويحق له أيضاً قصرها على نفسه فقط،دون أن يطلع عليها أحد،ويمكن لكافة المشتركين في الموقع
التعرف على ما يضيفه األعضاء اآلخرين من روابط لمفضالتهم،وهكذا تصبح هذه الخدمة عبارة عن شبكة تفاعلية
واجتماعية،يتم فيها تبادل مشترك للمفضالت الفردية المفهرسة إلى مجاالت مختلفة.
من أشهر خدمات المفضلة االجتماعية موقع ديليشوز del.icio.usلتخزين وتنظيم الروابط،وموقع،diigoوموقع
 bookmarksمن قوقل.

طريقة حذف ملف بشكل نهائي حيث أنه عندما نحذف ملف بالضغط على مفتاح Del
نالحظ أنه ذهب لسلة المحذوفات ولكن نستطيع حذفها بشكل نهائي دون الذهاب لسلة
المحذوفات بالضغط على مفتاح  SHIFTمع زر  DELمعاً .

طريقة إضافة صورة في الرسالة المرسلة
إلضافة صور في البريد املرسل حيث تظهر الصور في الرسالة نفسها وليس على شكل مرفقات هناك طريقة
سهلة لعمل ذلك :
قم بالذهاب إلى أحد مواقع التحميل ( مخزن  ،عرب شير  ............. ،الخ).
قم بتحميل الصورة .
ثم كلك ميني على نفس الصورة ونختار نسخ ونقوم بلصقها في املكان الذي نريده في البريد اإللكتروني .
ويوجد طرق كثيرة  ....ولكن هذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق .

DropBOX
برنـامج يغنيك عن ْ مواقع الرفع كلّها !!!
وهو أشيه بفالش ميموري متنقل وتستطيع إشراك أشخاص
آخرين معك في المجلدات بحيث يقوم أي شخص مشارك إضافة
مجلدات في المجلد المشترك .
عند تثبيت البرنامج سيظهر في جهاز الكمبيوتر وكأنه فالش
ميموري مكتوب عليه  dropboxبمجرد تخزين ملففات حتى لو
لم تكن متصل باالنترنت سيحفظ الملفات وبمجرد االتصال سيتم
عمل مزامنة مع الملف مباشر على االنترنت .
يوجد في الـ  dropboxمجلدين هما  Photos :و Public
األول للصور والثاني للملفات العامة وهو يغنيك عن مواقع

التحميل حيث بعد تحميل الملف في المجلد نضغط كلك يمين ثم
 dropboxونقوم باختيار copy link
البرنامج في البداية يعطيك مساحة تخزينية  2قيقابايت ثم يمكن
رفعها من خالل استخدامك ومشاركتك لآلخرين في الملفات
وتوجيه دعوات لزمالئك .
يوجد في البرنامج ميزه جميله ان أي ملف تحذفه تستطيع أن
تعمل له Restore

