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   مقدمة

 

 المختلفة المؤسسات فً تستخدم فهً , حٌاتنا فً أساسٌا   دورا   الحاسبات تلعب1.

 .السلٌمة القرارات اتخاذ على لمساعدتها تجارٌة أو حكومٌة كانت سواء

 

   .المعلومات تبادل ٌسهل مما ببعضها الحاسبات تتصل2.

 

 للتكٌف االلً الحاسب دراسة من فالبد المعلومات عصر هو نعٌشه الذي العصر3.

 .العصر هذا مع التوافق و



 مقدمة

 

  :كاآلتً محاور ثالث ذو علم هو نعرفها التً العلوم معظم مثل مثله الحاسوب علم

 

 .اإلنسان1.

 .نفسه للحاسوب المكونة واألجهزة المعدات2.

  .الحاسوب من لالستفادة المستخدمة البرامج3.



  Peopleware   -العنصرالبشري  .   ١

 

 :مصطلح الحاسوب علم فً اإلنسان على ٌطلق
  

  Peopleware -العنصرالبشري 

 

 مستخدما   كان سواء العلم بهذا مهتم شخص أي به ٌقصد البشري العنصر و

 فً ٌعملون ممن وغٌرها مطورٌه أو مصنعٌه أحد كان أو منه مستفٌدا   أو للحاسوب

  .المجال هذا



 Hardware   -الكٌان المادي  .  2

 

 :بمصطلح للحاسوب المكونة واألجهزة المعدات تسمى أٌضا  
   

 Hardware   -الكٌان المادي  

 

 وبالطبع استثناء بدون الحاسوب مجال فً المستخدمة األجهزة كافة عن عبارة وهً

 ألنها المادي بالكٌان وسمٌت مستمر تطور وفً مستمرة زٌادة فً األجهزة هذه فإن

 . محسوسة مادٌة أي ملموسة أجهزة

 

 



  Software  -الكٌان المعنوي  .  3

 

 :مصطلح الحاسوب خالل من تستخدم التً البرامج على ٌطلق كما
   

  Software  -الكٌان المعنوي 

 

 ٌمكن كً خاصة تخزٌن وسائل فً توضع أو تخزن معٌنة برامج عن عبارة وهً

 خاصة شفرات عن عبارة هً البرامج هذه وألن نفسه الحاسوب قبل من استخدامها

  .المعنوي بالكٌان سمٌت فقد محسوسا   شٌئا ولٌس الحاسوب ٌفهمها



 مثلث المعالجة اإللكترونٌة للبٌانات

 

  :للبٌانات اإللكترونٌة المعالجة بمثلث ٌسمى ما نشأ السابقة الثالثة العناصر من

 

EDP t. 

Peopleware 



 اإللكترونٌة للبٌانات المعالجةمثلث 

 
 المعالجة

 

 أخرى صورة إلى الطبٌعٌة صورته من ما شًء تحوٌل هً عامة بصفة المعالجة
 أشكال تعطٌنا أن ٌمكن الخام الحدٌد فمعالجة منها االستفادة ٌمكن ما نتٌجة عن تعبر
 ومعالجة رائع تفاح عصٌر تعطٌنا قد التفاح ثمار ومعالجة حدٌدٌة معدات من عدٌدة
 .وهكذا الربح أو المصروفات إجمالً تعطٌنا قد األرقام بعض

 

 ٌستفاد جدٌد شكل إلى الخام شكله من شًء أي تحوٌل هً المعالجة عملٌة أن أي 
 . عام بشكل حٌاتنا فً منه

 
 



 للبٌاناتالمعالجة اإللكترونٌة مثلث 

 

 اإللكترونٌة المعالجة

 

 .حرارٌة وال مٌكانٌكٌة لٌست أنها كما ٌدوٌة لٌست معالجة هً اإللكترونٌة المعالجة
 

 أجهزة بواسطة معالجة عن عبارة هً بساطة بكل اإللكترونٌة المعالجة أن أي

 كلها تعمل أجهزة عدة من مكون ألنه الحاسوب بها ٌقصد األجهزة وهذه إلكترونٌة

 عملٌات كل فً المتحكم هً اإللكترونٌة الشرائح وهذه إلكترونٌة شرائح بواسطة

 . إلكترونٌة معالجة فهً وبالتالً المعالجة

 

   



 للبٌاناتمثلث المعالجة اإللكترونٌة 

 

 البٌانات

 

 التً األبجدٌة الحروف أو األرقام عن عبارة هً البٌانات أن عادة الذهن إلى ٌتبادر

   الخ .. مدٌنة أو مبنى أو شخص بٌانات عن للتعبٌر ما بطرٌقة مشكلة نعرفها
 

 فً فالبٌانات الصواب من جزء أو الحقٌقة من جزء هو التصور هذا أن الواقع وفً

 بٌانات اإلنسان فصوت عام بشكل عنه التعبٌر ٌمكن شًء أي عن عبارة هً الواقع

 و بٌانات و بٌانات الضباب كثافة و بٌانات الرٌاح قوة و بٌانات دمه ضغط و

  .الخ .. بٌانات والكذب بٌانات الضحك



 أنواع البٌانات داخل الحاسب اآللً

 

 :وهً البٌانات من عدٌدة أنواع مع التعامل الحاسب ٌستطٌع

 

 مقروء نص شكل على المعلومات وهً :النصوص .1

 والرسومات الصور .2

 الفٌدٌو .3

 الصوت .4



 أنواع البٌانات داخل الحاسب اآللً

 

 مثل السابقة األنواع من مختلطة بٌانات أنواع مع التعامل ٌستطٌع الحاسب إن كما

ا تحوي قد التً البٌانات قواعد ا نصوص   .وصور 

 

ا وصوت فٌدٌو تحوي األحٌان وبعض ا الحاسب وٌستطٌع , أٌض   بٌن التحوٌل أٌض 

 .صوت إلى النصوص تحوٌل مثل البٌانات صور من العدٌد

 



 عمل الحاسب اآللً

 

 

 من هذا ٌمكننا القول بأن الحاسوب هو جهاز إلكترونً صنع  كً ٌقوم بمعالجة
 

 !  ؟...بمعالجة أي شًء ٌمكن التعبٌر عنه بمعالجة ماذا ؟ .....   
 

تخزٌنها أو أخراجها  ومن ثمٌقوم بالمعالجة اإللكترونٌة للبٌانات فهو جهاز  

  .للمستخدم



 اذا  ما هو جهاز الحاسب االلً؟

 

  :االلً الحاسب جهاز

 

 أوامر باستخدام توجٌهها و ربطها ٌتم منفصله مكونات من مصنوع الكترونً جهاز

 :أساسٌة عملٌات ثالث باستخدام وذلك المعلومات ادارة و لمعالجة خاصه
 

 .المدخله البٌانات استقبال1.

 .المعلومات إلى البٌانات معالجة2.

 .المخرجه المعلومات إظهار3.



 عمل الحاسب اآللً

 إستقبال البٌانات

 عملٌة  المعالجة

 التخزٌن اإلخراج

 معلومات معلومات



 الفرق بٌن البٌانات و المعلومات 

 

 :البٌانات
 

   .المعلومات على للحصول معالجتها تتم التً الخام المادة تكون حقائق هً

 .النهائً اإلختبار درجة و السنة أعمال درجة و الطالب اسم :مثل

 

 

 :المعلومات
 

 .للمستخدم مفٌد  بشكل ٌكون و البٌانات معالجة من ٌنتج ما هً

   .الطالب تقدٌر ,الطالب مجموع :مثل



 عمل الحاسب اآللً

 

 :المعالجة

   .آخر إلى شكل من البٌانات تحوٌل و تغٌٌر عملٌة هً

 

 :البٌانات إخراج

 من الحاسب  مستخدم  ٌتمكن شكل إلى البٌانات استرجاع أو إظهار عملٌة هً 

 .فهمها

 

 :التخزٌن

 .الحاسب عالم فً ذاكرة وٌسمى - الحق ا السترجاعها بالبٌانات االحتفاظ عملٌة هً

 

 



 عمل الحاسب اآللً

 

 .بالمعالجة القٌام ٌمكنه كً بالبرامج الحاسوب تزوٌد ٌجب لذلك

   

 ثالثة عن عبارة الحاسوب علم أن وهً تناولناها وأن سبق التً الحقٌقة ٌؤكد وهذا

 تمثل حٌث ,للبٌانات اإللكترونٌة المعالجة مثلث تكون حتى تلتقً أن ٌجب أضلع

 .Sofware  - المعنوي بالكٌان إلٌه أشرنا وقد المثلث هذا أضلع أحد البرامج



 خصائص الحاسب االلً

 

 .السرعة و اإللكترونٌة1.

 .العالٌة التخزٌنٌة الطاقة2.

 .األخرى بالحاسبات اإلتصال على القدرة3.

 .الدقة4.

 .القرارات اتخاذ5.



 الحاسب االلً فً حٌاتنا

 

 .التعلٌم1.

 .الصحة2.

 .الصناعة3.

 .الزراعة4.

 .البنوك5.

 



 الحاسب االلً فً حٌاتنا

 

 :التعلٌم

 

 العلوم فً جدٌدة موضوعات تعلم الطالب لمساعدة التعلٌم فً االلً الحاسب ٌستخدم
   .العلوم و الجغرافٌا و الرٌاضٌات و اإلمالء و الكرٌم القرءان كافة

 

 ذلك ٌتبع .منها التعلم و االلً الحاسب شاشة على تعلٌمات بتتبع المتعلم ٌقوم حٌث
  .الطالب أداء بتقٌٌم االلً الحاسب ٌقوم ثم علٌها الطالب ٌجٌب األسئله من مجموعة

 



 الحاسب االلً فً حٌاتنا

 

 :الصحة

 

 المرضى سجالت كحفظ مجاالت عدة فً الصحً المجال فً االلً الحاسب ٌستخدم

 .(الخبٌرة النظم) الطبً التشخٌص فً أٌضأ   ٌستخدم و .العٌنات لتحلٌل المختبر فً و



 الحاسب االلً فً حٌاتنا

 

 :الصناعة

 

 تصمٌم فً ٌستخدم كما .اإلنتاج بعملٌات التحكم عملٌة فً االلً الحاسب ٌستخدم

 .CAD االلً الحاسب باستخدام التصمٌم برامج طرٌق عن المنتجات



 الحاسب االلً فً حٌاتنا

 

 :الزراعة

 

 بالتوقٌت أو المناسبه بالكمٌات سواء   الري بعملٌات التحكم فً االلً الحاسب ٌستخدم

  .المناسب

 

 الوقت تحدٌد و النبات لنمو االزمة الكٌمٌائٌة المواد كمٌات ضبط فً ٌساعد كما

 اختزان أماكن تحدٌد الى باإلضافة ألٌة أذرع بواسطة الثمار جنً و للبذر المناسب

 .الجوفٌة المٌاه



 الحاسب االلً فً حٌاتنا

 

 :البنوك

 

 .االلً الصراف أجهزة1.

 .االنترنت طرٌق عن البنكٌة بالعملٌات القٌام2.

 .البورصة أسواق فً العمالت و األسهم تعامالت3.

 .اإلئتمانٌة البطاقات4.



 Binary System  -النظام الرقمً الثنائً  

 

 جمٌع أن أي الرقمٌة بالصورة ونقصد رقمٌة بصورة البٌانات مع الحاسب ٌتعامل

 الثنائً النظام وهو أال األنظمة من النوع هذا مع إال تتعامل ال اآللً الحاسب مكونات

 ( 1 , 0 )  :الرقمٌن هما فقط رقمٌن على ٌحتوي والذي
 

 

 .كهربائٌة إشارة وجود عدم صفر بالعدد نقصد حٌث 

 .فولت 5 مقدارها كهربائٌة إشارة وجود واحد بالعدد نقصد أننا حٌن فً 

 



 ( Byte)الباٌت     و    (  Bit)البت 

 

 .البت مسمى اآللً الحاسب فً الرقمٌن هذٌن من رقم كل وٌعطى

 

 على البت ٌحتوي أن ٌمكن حٌث اآللً الحاسب فً تخزٌن وحدة أصغر هو والبت

 .0 الرقم على ٌحتوي أو 1 الرقم

 

 فً شهرة األكثر الوحدة أن إلى اإلشارة تجدر أنه إال معا ٌحتوٌهما أن ٌمكن الو

 .بتات 8 وتساوي البت من أكبر وحدة وهً :الباٌت وحدة هً اآللً الحاسب مجال

 



 أهم وحدات قٌاس الحاسب اآللً



 أنظمة العد

 Number System 

العشري العد  نظام System Number Decimal:  

مختلفة حاالت عشر تمثل خانة كل و الكم عن للداللة البشر ٌعتمده  

 نضٌف معٌنة, كمٌة عن للداللة الحاالت هذه تكفً ال وعندما ,(9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

 .دوالٌه هكذا و ,(آالف مئات, عشرات,) إضافٌة خانة إلٌها

حاالت10 تمّثل خانة كل ( 10 خانتٌنx10=100حالة ) 

الثنائً العد نظام System Number Binary:  

الواحدة الخانة أي ,(0,1) فقط حالتٌن ٌمثل ألنه الحاسب أجهزة تعتمده Bit تعّبر أن ٌمكن 

 خانة إلٌها نضٌف معٌنة, كمٌة عن للداللة الحاالت هذه تكفً ال وعندما فقط, قٌمتٌن عن

 .دوالٌه هكذا و إضافٌة,

1 الباٌتByte= 8Bit: قادر ألنه الحاسب أجهزة قبل من اعتماده تم مختلفة, قٌمة 256 ٌمّثل 

 .Keyboard المفاتٌح لوحة على الموجودة األرقام و األحرف و الرموز من أي تمثٌل على

 



 الباٌت و تمثٌل البٌانات فً الحاسب
العشري النظام مع التعامل آلٌة: 

التالً بالشكل ٌكتب أن ٌمكن العشري النظام فً  عدد أي إن: 

 a= am.10m+am-110m-1+…+a1.101+a0 صحٌح عدد   

a= am.10m+am-110m-1+…+a1.101+a0+a-1.10-1+…a-n.10-n حقٌقً عدد 

   (5432)10 

 (5432)10= 5x103+4x102+3x101+2x100 

 10(124.23) 

(134.23)10= 1x102+3x101+4x100+2x10-1+2x10-2  

الثنائً النظام مع التعامل آلٌة: 

التالً بالشكل ٌكتب أن ٌمكن العشري النظام فً  عدد أي إن: 

 a= am.2m+am-12
m-1+…+a1.2

1+a0 صحٌح عدد   

a= am.2m+am-12
m-1+…+a1.2

1+a0+a-1.2
-1+…a-n.2

-n حقٌقً عدد 

   (1011)2 

 (1011)2=1x23+0x22+1x21+1x20 

 2(1010.111) 

(1010.111)2= 1x23+0x22+1x21+0x20+1x2-1+1x2-2+1x2-3 

 

 



 التحوٌل من النظام العشري إلى النظام الثنائً 

 27 2 الباقً

1 13 

1 6 

0 3 

1 1 

1 0 

1    1    0    1     1   

 2(11011)=10(27): أي أن 

(27.375)10 

0  0.375 × 2 = 0.750 

1  0.750 × 2 = 1.500 

1  0.500 × 2 = 1.000 

 2(0.011)=10(0.375): أي أن 

:  أي أن 

(27.375)10=(11011.011)2 

نأخذ العدد الصحٌح أوال ثم نجري التحوٌل لهذا 

الجزء الى النظام العددي الثنائً فنكتب الجدول 

 :التالً

 : قراءة العدد الثنائً من األسفل إلى األعلى



 التحوٌل من النظام الثنائً إلى النظام العشري

(10101011.011)2 = (171 3/8)10 =(171.375)10 

مرفوعا الس  2للتحوٌل ألى النظام العشري نضرب كل رقم من العدد المطلوب تحوٌله باالساس : الطرٌقة العامة 

 .  ٌساوي مرتبة الرقم فً العدد

 من النظام العددي الثنائً إلى العددي العشري  2(10101011.011)  حول العدد : مثال 

١ ١ 0 . ١ ١ 0 ١ 0 ١ 0 ١ 

1 × 2-3  1 × 2-2 0 × 2-1 1 × 20 1 × 21 0 × 22 1 × 23 0 × 24 1 × 25 0 × 26 1 × 27 

171 3/8 = 1/8 1/4 0 1 2 0 8 0 32 0 128 



2 -مفاھیم اساسیة في الحاسب اآللي 

المحاضرة الثانیھ



تصنیف الحاسبات اآللیھ: أوالً 

 ھناك عدد من االسس التي تصنف الحاسبات في ضوءھا.

من ھذه التصنیفات:

.تصنیف الحاسبات طبقاً لمجال االستخدام1.

.تصنیف الحاسبات طبقاً للحجم2.

. تصنیف الحاسبات طبقاً لطریقة التشغیل3.

.تصنیف الحاسبات طبقأ للشركة المصنعھ4.

2



تصنیف الحاسبات طبقاً لمجال االستخدام. 1

  حاسبات ذات غرض عام)General Purpose(

  حاسبات ذات غرض خاص)Special Purpose(

3



General Purpose -حاسبات ذات غرض عام  

على مقصوره غیر انھا اي األعمال من بالعدید للقیام الحاسبات ھذه تصمم 
.معین غرض

و الرئیسیھ الذاكره داخل البرنامج تخزین على االلي الحاسب قدرة الى ذلك یعود 
.الجدید للغرض تبعاً  تغییره إلمكانیة بالتالي

معین تطبیق اداء على مقصور غیر انھ اي.

4



Special Purpose -حاسبات ذات غرض خاص  

محدده و خاصھ ألغراض صممت حاسبات.

دائمھ بصفھ المعالجھ وحدة في البرنامج یخزن .

الفضائیھ المركبات تسییر أو المقذوفات مسار لتوجیھ المستخدمة الحاسبات :مثل 
.الحدیثھ السیارات محركات في التحكم أجھزة و

5



تصنیف الحاسبات طبقاً للحجم. 2

 الحاسبات الكبیره)Mainframes(

  الحاسبات الشخصیة)Personal Computers(

 الحاسبات المحمولة)Laptops(

 الحاسبات الكفیة)Palmtops(

 الحاسبات العمالقھ)Super Computers(

الحاسبات المدمجھ

 حاسبات یمكن ارتداؤھا)Wearable Computer(

6



Mainframes  -الحاسبات الكبیره  

الثمن غالیة و قویة و سریعة حاسبات ھي.

واحد وقت في المستخدمین مئات تخدم.

الواحدة الثانیة في التعلیمات مالیین تنفذ.

كبیرة غرفة حجم إلى للملفات خزانتین من حجمھا یتراوح.

البیانات من كبیرة كمیة لمعالجة الكبیره المنظمات و البنوك قبل من تستخدم.
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Personal Computers  -الحاسبات الشخصیة  

الشخصي الحاسوب  )   Personal Computer – PC  ( :

 العدید وفي مكان كل في استخدامھ یمكن حیث انتشاراً  الحاسبات أكثر من یعتبر
  .التكلفة واعتدال االستخدام بسھولة یتمیز إذ التطبیقات من

أشھرھا من والتي الشخصیة للحاسبات المصنعة الشركات تعددت:

DELL - COMPAQ - IBM - APPLE – HP...
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Laptops  - الحاسبات المحمولة  

الید حقیبة بحجم شخصیة حاسبات ھي .

بسھولة ألخر مكان من نقلھا یمكن.

الرئیسي الطاقة مصدر خالل من وكذلك بالبطاریة یعمل أن یمكن.

 حملھا لسھولة ثمناً  أغلى أنھا إال الشخصي الحاسب قوة نفس لھا.

خاص نوع من شاشات المحمول الحاسب یستخدم.
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Palmtops  -الحاسبات الكفیة  

أیضاً  علیھا یطلق:

Personal  ( الشخصیة الرقمیة المساعدات     Digital Assistants – PDA  (

البرید عبر واالتصال األعمال وجداول والمواعید الھامة الوثائق لحفظ صغیرة أجھزة ھي 

.اإللكتروني

عن الكفیة األجھزة وصل یمكن كما خاص، قلم عبر واألوامر النصوص إدخال بإمكانیة تتمیز 

.المحلیة بالشبكة أو الشخصي بالحاسوب السلكیاً  بعد
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Super computers  -الحاسبات العمالقة  

حاسبات كبیرة في الحجم وذات إمكانیات عالیة للغایة.

  متعددة المستخدمین.

تستخدم في المعامل العلمیة ومعامل األبحاث الكبیرة جدا.

تحسب في ثواني ما یحتاج االنسان العادي لحسابھ في ملیون سنة .
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الحاسبات المدمجة

أن إذ والكھربائیة، اإللكترونیة األجھزة من العدید في الموجودة الحواسیب وھي 
  .خاصة ألغراض حواسیب تحتوي األجھزة من العدید

 ًوالطائرات الفیدیو وأجھزة السیارات و الھواتف في الحواسیب توجد مثال 
.وغیرھا
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Wearable Computers  -حاسوب یمكن ارتدائھ  

 ھي أنواع مختلفة من الحاسبات یمكن ارتدائھا إما على معصم الی�د أو الخص�ر أو

.الرأس

 تس���تخدم ف���ي األم���اكن الت���ي تتطل���ب اس���تخدامات خاص���ة كالمص���انع والمط���ارات

.وغیرھا
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تصنیف الحاسبات تبعاً لطریقة التشغیل. 3

 حاسبات قیاسیھ(Analog Computers)

 حاسبات ثنائیة(Digital Computers)
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 Analog Computers  -حاسبات قیاسیھ  

و الحراره مثل الطبیعیھ الظواھر في التغیرات بقیاس القیاسیھ الحاسبات تقوم 
.عددیھ قیم الى تحویلھا الوزن و الضغط و الصوت و الرطوبھ

الثنائیھ االرقام مع مباشره تتعامل ال انھا اي.

العلمیھ التخصصات في تستخدم.
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Digital Computers  -حاسبات رقمیة  

و شیوعاً  الحاسبات أكثر ھي و الرقمیة االشاره مع مباشره تتعامل حاسبات 
 و العددیھ البیانات مع التعامل یمكنھا و المنطقیھ و الحسابیھ العملیات تنفیذ یمكنھا

.األبجدیھ

و العملیھ و الصناعیھ و الھندسیھ التطبیقات و المجاالت جمیع في تستخدم 
.غیرھاً  و التجاریھ
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تصنیف الحاسبات طبقأ للشركة المصنعھ. 4

مثل انتاجھا جودة على الجمیع یتفق عالمیھ شركات ھناك:

شركة IBM شركة و Dell تشغیل نظام الشركات ھذه تستخدم و Windows.

شركة Apple ماكنتوش التشغیل نظام فتستخدم  Mac.
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تنظیم الملفات: ثانیاً 

عند الطالب فبیانات .ملفات في التخزین وسائط على والبرامج البیانات تحفظ 
 السیارات وبیانات ما، شركة في العاملین بیانات كذلك ملف في تحفظ تخزینھا

...المرور إدارة في خاص ملف في تحفظ

فما ھو الملف ؟
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 File -الملف  :تنظیم الملفات

19

معین بموضوع ببعضھا ترتبط التي البیانات من مجموعة عن عبارة ھو :الملف 
 األقراص،( – التخزین وسائط أحد على الملف ویحفظ .معینھ بعالقة أو

 .)الشرائط

الدراسیة المقررات ملف المدرسین، ملف الطالب، ملف :مثل.

بقاعدة معین حقل طریق عن ببعضھا ترتبط التي الملفات مجموعة تسمى 
.جداول في وتكتب البیانات



السجل و الحقل: تنظیم الملفات
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السجل  - Record : السجالت، تسمى الصفوف من مجموعة الى الملف ینقسم 
.معین طالب بیانات علیھ تسجل سجل كل سجالت على یحتوي الطالب فملف

الحقل   - Field : كل الحقول، تسمى األعمدة من مجموعة الى السجل ینقسم 
 األسم، حقل مثل حقول على یحتوي الطالب فسجل معین، بیان علیھ یسجل حقل
.االمتحان درجة و الرقم



مثال: تنظیم الملفات
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Database  - قاعدة البیانات  :  تنظیم الملفات

تكرار أقل مع البعض بعضھا مع مخزنھ عالقھ ذات الملفات من مجموعھ 
 سریتھا و المعلومات تكامل ضمان مع الالزمھ، التطبیقات لتزوید وذلك للبیانات

.لھم المصرح األشخاص قبل من استرجاعھا سرعة و
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  System Unitوحدة النظام

المحاضرة الثالثھ



Hardware -المكونات المادیة للحاسوب

الوحدة الثانیة

:في تتمثل أساسیة عناصر مجموعة من الحاسوبي المعلومات نظام یتكون

للحاسوب المادیة المكوناتHardware -  

البرمجیاتSoftware -

واالتصاالت الحاسبات مجال فيالعاملینPeople -

.بشيء من التفصیلوحدة النظام  وسنتناول في ھذه المحاضره 
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جولة سریعة قبل أن نبدأ:  الرابعالفصل – الوحدة الثانیة

 مختلفة، بأحجام صندوق شكل تأخذ ما عادة الشخصي للحاسوب الرئیسیة النظام وحدة
:على یحتوي

األم اللوحة Motherboard المعالج :تحتضن التي Processor الرئیسیة والذاكرة MemoryMain، 
Bus البیانات توصیل وخطوط Lines، والمخرجات المدخالت ومنافذ Input/Output Ports، وفتحات 
Expansion التوسعة Slots .

الصلب كالقرص األخرى المختلفة األجھزة إلى باإلضافة Hard Disk األقراص ومحركاتDisk Drives
Power الطاقة ومزود  Supply التبرید ومروحة. 

-  System Unitوحدة النظام الرئیسیة
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المكونات المادیة للحاسوب– الوحدة الثانیة

 جمیع یحوي الذي الصندوق ھو الرئیسیة النظام وحدة

 للحاسب الواقي الجدار فھو للحاسب، الداخلیة األجزاء

 ودخول الحاسوب، على ثقیل جسم كسقوط األخطار من

 كھربائیاً  تماساً  تسبب قد صغیرة معدنیة وأجسام الغبار

 من النظام صندوق یحد كما الداخلیة، المحتویات یتلف

 على الجویة والتقلبات المغناطیسیة المجاالت آثار

.الداخلیة األجزاء
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-  System Unitوحدة النظام الرئیسیة



المكونات المادیة للحاسوب– الوحدة الثانیة

  :على الصندوق یحتوي

للحاسوب الرئیسة الوحدة أجزاء لتثبیت الالزمة المعدنیة القطع.

صغیر طاقة مزودPower Supply الداخلیة األجھزة لتشغیل الالزم الكھربي التیار لتوفیر.

وتبرید تھویة مراوح. Cooling Fans

وأرفف حجراتBayالمختلفة األقراص لمشغالت. 

منافذPortsالخارجیة بالوحدات الحاسوب بتوصیل تسمح.
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-  System Unitوحدة النظام الرئیسیة



المكونات المادیة للحاسوب– الوحدة الثانیة

Motherboardاألم اللوحة  الرئیسیة النظام وحدة في أھمیة األكثر الجزء ھي-
.الحاسوب وحدات جمیع ربط في تكمن وأھمیتھا  للحاسوب،
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-   Motherboardاللوحة األم



 مغلفة  السلیكون من شریحة من المعالج ویتكون .الحاسوب داخل مكون أھم المعالج یمثل

 ثم ومعالجتھا البیانات باستقبال لیقوم تثبیت مقبس طریق عن األم اللوحة على ومثبتة

.تخزینھا أو إلخراجھا النتائج إرسال
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Processor  (CPU) -المعالج



CPUیتكون المعالج  :من-

Control Unitوحدة التحكم  1.

Arithmetic and Logic Unit وحدة الحساب و المنطق2.

Registers المسجالت3.
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Processor  (CPU) -المعالج



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Controlوحدة التحكم. 1 Unit – CU   

:فتقوم بالتحكم في العملیات التالیة

.الرئیسیة الذاكرة إلى الثانوي التخزین ووحدات اإلدخال وحدات من البیانات دخول1.

.والمنطق الحساب ووحدة الرئیسیة الذاكرة بین ما البیانات انتقال2.

.الثانویة التخزین ووحدات المختلفة اإلخراج وحدات إلى الرئیسیة الذاكرة من المعلومات خروج3.
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Processor  (CPU) -المعالج



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Arithmeticوحدة الحساب والمنطق2. and Logic Unit – ALU   

)  الجمع، الطرح، الضرب، القسمة(الوحدة المسئولة عن تنفیذ العملیات الحسابیة  ھي

.على البیانات...) أكبر من، أقل من، یساوي(والعملیات المنطقیة 
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Processor  (CPU) -المعالج



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

 Registersالمسجالت 3.

في الذاكرات أنواع أسرع ھي بل جدا السریعة الذاكرة من نوع عن عبارة ھي المسجالت 
.حساباتھ علیھا یجري أن المعالج یرید التي األرقام لتخزین وتستعمل الحاسوب

سابقا المذكورة والمنطق الحساب وحدة داخل المسجالت توجد.  

علیھا العملیات إجراء المطلوب األرقام استدعاء بعد إال حسابیة عملیة أي عمل یمكنھ ال والمعالج 
  .المسجالت إلى

الحسابات إجراء الحاسوب یستطیع التي البیانات حجم یحدد إنھ حیث مھم المسجالت حجم یعتبر 
  .الحاسوب سرعة زادت المسجالت وسعة حجم زاد وكلما علیھا،

حجمھا صغر بسبب البایت من بدال بالبیت السجالت حجم یقاس.
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وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

في الرائدة Intel انتل شركة وأشھرھا للمعالجات المنتجة الشركات من العدید یوجد

 ،IBM نظام مع المتوافقة Pentium بنتیوم معالجات تنتج والتي المعالجات صناعة

 أثلون معالجات تنتج التى AMD شركة منھا تقلیدھا، على الشركات بقیة وتتنافس

Athlon أنتل مع المتوافقة.  

 والذي Centrino سنترینو المعالج فإن Notebook النقالة الحاسبات معالجات عن أما

. األداء حیث من المعالجات قمة على یتربع أیضا انتل شركة تنتجھ
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Processor  (CPU) -المعالج



سرعة المعالجات

الى كھربائیھ نبضات إلرسال تستخدم خاصھ ساعھ حاسوب كل بداخل یوجد 
 في للتحكم النبضات ھذه باستخدام بدورھا تقوم التي و المركزیھ المعالجة وحدة

.ینفذھا التي العملیات

المیجاھیرتز بوحدة العملیات اجراء في الحاسوب سرعة تقاس Megahertz
(MHz) الثانیھ في عمیلھ ملیون اي.

الجیجاھیرتز بوحدة الحاسوب سرعة قیاس یمكن كما Gigahertz (GHz) اي 
.الثانیھ في عملیھ ملیون ألف
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Expansionالتوسعة بطاقات بین ما الوصل حلقة تمثل فتحات وھي Cardsاألم واللوحة
Motherboard وقدراتھ إمكانیاتھ لزیادة وذلك للحاسوب التوسعة بطاقات إضافة من تمكننا حیث.  

 من أنواع عدة وھناك بھا، توصل التي التوسعة فتحات مع متوافقة  التوسعة بطاقات تكون أن والبد
:التوسعة فتحات

  ISA    وذلك اختصار لـ"Industry Standard Architecture” 
  PCI    وذلك اختصاراً لـ"Peripheral Component Interconnect” 
  AGP   وذلك اختصاراً لـ"Accelerated Graphics Port” 
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    Expansion Slots  - فتحات التوسعة



 والمقابس المنافذ  طریق عن األم باللوحة مرتبطة تكون الحاسوب وحدات كل
: بـ والمتمثلة المختلفة،

Serial  التسلسليالمنفذ1. Port  

Parallel   المتوازي المنفذ2. Port

 USB   العام التسلسلي لناقلا3.

FireWire   الساخن والخط4.

IDE  واجھات5.

Ports  -المنافذ  
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وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Serial -   المتسلسل المنفذ .1 Port 

 فأغلب ،PS/2 بمنفذ الحالي بالوقت واستبدل الفأرة لتوصیل العادة في یستعمل
.المتسلسل المنفذ من بدالً PS/2منفذ على تحتوي الحدیثة األجھزة
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Ports  -المنافذ  



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Parallel  -  المتوازي المنفذ .2 Port

 البیانات نقل خاللھ من یتم .سابقا الطابعة بھ وتوصل البیانات إخراج أو إلدخال یستعمل
 المتوازي المنفذ كابل طول یتجاوز أن یمكن والBusالناقل خالل من واحدة دفعة
 بـ التشغیل أنظمة في إلیھ ویرمز .داخلي تشویش وجود بسبب أمتار ثالثة

LPT1/LPT2.
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Ports  -المنافذ  



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Universal   - الناقل التسلسلي الرقمي   3. Serial Bus - USB

 عدد ازدیاد مع التوصیل وطرق بالمنافذ خاصة تكنولوجیا تطویر الضروري من أضحى
 والماسحات الطابعات مثل الشخصي بالحاسوب توصیلھا یمكن التي اإلضافیة األجھزة
 عدد في المطرد االزدیاد لیواكب الناقل ھذا إنتاج تم لذا وغیرھا، الرقمیة والكامیرات الضوئیة
 مع الناقل ھذا استخدام ویمكن .وإلیھا منھا المعلومات نقل وسرعة وحجم المستخدمة، األجھزة

 الناقل ھذا ویتمیز عالمي، سمي لذلك التوصیل، من النوع لھذا المعدة األجھزة أنواع جمیع
.االستخدام وسھولة العالیة بالسرعة
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Ports  -المنافذ  



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Firewire  -  الساخن الخط .4

IEEEمواصفات تقنیة ویستخدم  أداء وتقدم بھ، وحدة 64 توصیل من یمكننا والذي1394
bاسم سیحمل منھ القادم والجیل وحدة، لكل الثانیة في میجابایت 400 إلى یصل  سیقفز1394

.وحدة لكل الثانیة في میجابایت 800 إلى بالسرعة
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Ports  -المنافذ  



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Integrated -واجھات .5 Drive Electronics - IDE

 تشغیل ووحدات داخلیة صلبة أقراص لتوصیل القیاسیة الواجھة ھوIDE منفذ یعد
CD-Rom و DVD-Rom منفذ یتواجد.الشخصي بالكمبیوتر األم باللوحھ IDE

.التكلفة ورخیص المكتبیة الكمبیوتر أجھزة بكافة
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Ports  -المنافذ  



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Bluetooth  -  البلوتوث

 ظھرت .أمتار 10 مسافة یتجاوز ال والذي القصیر المدى ذات السلكیة موجات تستخدم تقنیة

 الرئیسي، الجھاز من القریبة الملحقة لألجھزة السلكیة التوصیل طریقة لتستبدل التقنیة ھذه

.وغیرھا النقالة والھواتف وملحقاتھا الحاسب أجھزة في الیوم التقنیة ھذه وتتوفر
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Ports  -المنافذ  



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

InfraRed الحمراء تحت األشعة منفذ Port - IR -

 .األجھزة بین Infraredالحمراء تحت األشعة واستقبال إلرسال المنفذ ھذا یستخدم
 تكون أن ویجب أمتار عدة تتجاوز مسافات یغطي ال حیث االستخدام محدود ویعتبر

  .بینھا فیما عائق ھناك یكون وال متقابلة األجھزة

22

Ports  -المنافذ  



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Main   -  الرئیسیة التخزین وحدة/ الرئیسیة الذاكرة Memory

 بصورة یستخدم ما فمنھا أنواع، عدة إلى عام بشكل للحاسوب الرئیسیة الذاكرة تنقسم
Randomالعشوائي التداول ذاكرة مثل مؤقتة Access Memoryما ومنھا 

Readفقط القراءة ذاكرة مثل دائمة بصورة والبرامج البیانات لتخزین یستخدم Only
.Memory
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Main  -   الرئیسیة الذاكرة Memory 



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Random / الرام - العشوائي التداول ذاكرة1. Access Memory - RAM

Temporaryمؤقتة ذاكرة وتعتبر والكتابة القراءة ذاكرة ھي Memoryتفقد ألنھا 
 تسمى لذلك الحاسوب عن الكھربي التیار فصل أو التشغیل إیقاف بمجرد محتویاتھا
Volatileالمتطایرة بالذاكرة Memory  ملفات تخزین في الذاكرة ھذه وتستخدم/
 تختزن المعالجة نتائج أن كما للمعالجة للحاسوب  بإدخالھا نقوم التي والبرامج البیانات

.اإلخراج وحدة على خروجھا لحین بھا

24

Main  -   الرئیسیة الذاكرة Memory 



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Read / الروم- فقط القراءة ذاكرة2. Only Memory - ROM     

 تعدیل أو تغیر أو علیھا الكتابة یمكن وال فقط للقراءة تستخدم دائمة ذاكرة وھي
 الشركة بواسطة عادة تخزینھا یتم الذاكرة ھذه ومعلومات .بھا المختزنة المعلومات

 أو الحاسوب تشغیل إیقاف بعد حتى بھا مختزنة المعلومات وتظل للحاسوب، المنتجة
Nonالمتطایرة غیر بالذاكرة تعرف لذلك عنھ، الكھربي التیار فصل Volatile /

Memory تستخدم التي البرامج من مجموعة على العادة في الذاكرة ھذه وتحتوي 
.الحاسوب لتشغیل

25

Main  -   الرئیسیة الذاكرة Memory 



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

RAMوذاكرة التداول العشوائي  ROMجدول مقارنة بین ذاكرة القراءة فقط  

RAMROMوجھ المقارنة

نعمیمكن الكتابة علیھا
ال، ألنھ تم برمجتھا
بواسطة المصنع لھا

نعمنعمیمكن القراءة منھا بواسطة المستخدم

أبطأأسرعالسرعة

االستعماالت الشائعة
للبیانات التي ) وسریع(مخزن مؤقت 

یتعامل معھا المعالج أو یتوقع أن 
یتعامل معھا قریباً 

تخزین برنامج نظام اإلدخال واإلخراج 
البیوس للوحة األم BIOSاألساسي

فقد البیانات
تمحى البیانات بمجرد فصل التیار 

الكھربي عن الحاسوب

تبقى البیانات في الرقاقة لفترة طویلة 
وال یمكن تغییرھا ) ال نھائیة تقریباً (جداً 

في أغلب األحیان
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Main  -   الرئیسیة الذاكرة Memory 



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

Cache Memory  -   الذاكرة المخبأة

 وأقل سرعة أكثر أنھا غیر العشوائي التداول بذاكرة شبیھة ذاكرة ھي المخبأة الذاكرة
  .العشوائي التداول وذاكرة المعالج بین كوسیط وتعمل منھا سعة

  :ھو الذاكرة ھذه وظیفة

مرة من أكثر المعالج یطلبھا التي المتكررة المعلومات حفظ. 

العشوائي التداول وذاكرة المعالج سرعة بین فیما الفجوة تقلیل.

27

Main  -   الرئیسیة الذاكرة Memory 



 تسمح والتي األم اللوحة على المثبتة الدقیقة األسالك من كبیرة مجموعة عن عبارة
.المختلفة الحاسوب أجزاء بین البیانات بنقل

:النقل خطوط من أنواع ثالثة ھناك

العنوان نقل خطوط   Address Bus Lines
البیانات نقل خطوط   Data Bus Lines
التحكم أوامر نقل خطوط   Control Bus Lines

28

Bus  -   النقل خطوط Lines



  والتي المختلفة األقراص ومحركات مشغالت من مجموعة على الرئیسیة النظام وحدة تحتوي
 الخاصة الوصالت تثبیت ویتم .سلكیة وصالت طریق عن األم باللوحة مباشراً  ارتباطاً  ترتبط

 محرك لتوصیل خاص مقبس فھناك لذلك، خاصة بمقابس األم باللوحة األقراص بمحركات
Floppyالمرن القرص Disk driveمثل المدمجة األقراص محركات لتوصیل ومقبسان 
.الصلبة واألقراصDVDالـ و CD-ROMالـ أقراص

 محرك األقراص المدمجة                 محرك األقراص الصلبة               محرك األقراص المرنة
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Disk  -  األقراص محركات Drives



وحدة النظام األساسیة–الفصل الرابع 

مقارنة بین بعض أنواع الذاكرة وأوساط التخزین

تخزین دائمالتكلفة النسبیةالسعةالسرعةنوع الذاكرة

الاألعلىاألقلاألسرعالمسجالت

العالیةمتوسطةسریع جداً ذاكرة التداول العشوائي

نعممنخفضةقلیلةبطيء جداً القرص المرن

نعمرخیصةكبیرة جداً سریعالقرص الصلب

30

الذاكرة  و أوساط التخزین



ACالمتردد الكھربي التیار بتحویل یقوم متكامل إلكتروني جھاز عن عبارة  أو110
220ACمباشر تیار إلىDCالنظام علبة داخل المكونات كافة تغذیة في لیستخدم 

.لتشغیلھا الالزمة بالكھرباء
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-   Power Supplyمزود الطاقة



خطوات تنفیذ تعلیمات البرنامج



أجھزة اإلدخال و اإلخراج 
و التخزین الثانوي

المحاضرة الرابعھ

Input /output devices 
and secondary storage



I /O  DevicesI /O  Devices  --أجھزة اإلدخال واإلخراجأجھزة اإلدخال واإلخراج



I /O  Devices -أجھزة اإلدخال واإلخراج

الحاسوب ذاكرة إلى المتنوعة والبرامج البیانات إدخالعلى اإلدخال أجھزة تعمل 
 .علیھا المختلفة المعالجة عملیات إلجراء الرئیسیة

یستطیع شكل إلى الحاسوب إلى المدخلة البیانات ترجمة اإلدخال أجھزة وظیفة ومن 
.معالجتھ الحاسوب

والصور واألصوات الكلمات ھو المستخدمین لألفراد بالنسبة المقروء فالشكل. 

1( والواحد الصفر ھو للحاسوب بالنسبة والمفھوم المقروء الشكل بینما and  والتي المتكررة، بأشكالھا)0
.اإللكترونیة إلشاراتوغلقا فتح بعملیة تتمثل

3



وعرضھا وتجھیزھا البیانات تشغیل نتائج باستقبال اإلخراج أجھزة تقوم كما.  

 داخل معالجتھا تمت التي المعلومات وتحویل ترجمة اإلخراج أجھزة وظیفة ومن 

 والتعامل فھمھا المستخدم اإلنسان یستطیع أشكال إلى المعالجة وحدات بواسطة الحاسوب

  .والصور واألصوات كالنصوص معھا

في ھذا الفصل سنستعرض أجھزة إدخال البیانات وأجھزة إخراج المعلومات في ھذا الفصل سنستعرض أجھزة إدخال البیانات وأجھزة إخراج المعلومات 

4

I /O  Devices -أجھزة اإلدخال واإلخراج



Input Devices  -أجھزة اإلدخال  

وحدة إلى ونقلھا الحاسوب إلى والبرامج البیانات إلدخال األجھزة ھذه تستخدم 
 .معھا للتعامل المركزیة المعالجة

یستخدم، مازال ومنھا وجیزة لفترة استخدم ما منھا األجھزة ھذه من العدید ظھر وقد 
  .مستمر تطور في الحاسب مكونات بقیة مثل األجھزة ھذه والزالت

اإلدخال أجھزة أھم من:

الضوئي القلم- التحكم عصا-التأشیر لوحة-التأشیر مفتاح- المتحركة الكرة-الفأرة - المفاتیح لوحة  -
 الرموز قارئ - المتوازیة الخطوط قارئ- الضوئي الماسح - الرسم لوحة-للمس الحساسة الشاشة

.األشخاص على التعرف أجھزة - الصوت إدخال وحدات - الرقمیة الكامیرا - الضوئیة

5



Key - المفاتیح لوحة .1 Board

إلى والبرامج البیانات إدخال عملیات في المستخدمة الوسائل أكثر المفاتیح لوحة تعتبر 
  .الحاسوب نظام في التحكم للمستخدم تتیح كما الحاسوب

ھناك أن كما البیانات مفاتیح وتسمى رمز أو عدد أو حرف إلدخال المفاتیح لوحة تستخدم 
.محددة تعلیمات تنفیذ أو وظائف لعمل تستخدم أخرى مفاتیح

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Mouse  -   الماوس / الفأرة .2

مستوٍ  سطح على اتجاه أي في تحریكھا وعند كرة أسفلھ في صغیر جھاز عن عبارة الفأرة 
.اإلتجاه نفس في سیتحرك(Cursor)الشاشة مؤشر فإن

ذكیة فأرة میكروسوفت شركة أولھا كان الشركات بعض أنتجت كما -Mouse
Intelligent حركة یجعل مما التقلیدیة الفأرة كرة من بدالً  الضوء تتبع تقنیة تستخدم والتي 

.مرونة أكثر الفأرة مؤشر

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Track -  المتحركة الكرة .3 Ball

 كرة باستخدام الشاشة على المؤشر لتحریك ما حد إلى الفأرة یشبھ والذي الجھاز ھذا یستخدم
.الید براحة أو باألصبع تحریكھا یتم الجھاز أعلى في موجودة

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Pointing- التأشیر مفتاح .4 Stick

 ”الرصاص القلم مساحة یشبھ“ الذي الجھاز ھذا Notebooks النقالة الحاسبات بعض تستخدم
 على المؤشر تحریك من المستخدم لیمكن المفاتیح لوحة وسط في موجوداً  یكون ما عادة والذي
  .باألصبع والضغط التحریك خالل من وذلك الشاشة

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Touch Pad -لوحة التأشیر  . 5

Notebooksالنقالة الحاسبات في المفاتیح لوحة أسفل تتواجد صغیرة مستطیلة لوحة ھي
 والضغط اللوحة ھذه على أصبعھ بتحریك الشاشة على المؤشر تحریك المستخدم یستطیع حیث
.العملیات لتنفیذ أیضاً 

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Joystick-  التحكم عصا .6

الذراع ھذا تحریك ثم یدیھ بأحد الجھاز ذراع بمسك المستخدم یقوم الجھاز ھذا استخدام عند 
 في التحكم عصا زر على وبالضغط االتجاه نفس في(Cursor)الشاشة مؤشر فیتحرك
  .العملیة تنفیذ یتم المناسب والمكان المناسب الوقت

 ودقیقة سریعة حركات إلى تحتاج التي األلعاب برامج مع عادة التحكم عصا تستخدم.

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Light Pen-القلم الضوئي  . 7

أحد على بالقلم اإلشارة فعند مباشرة الشاشة مع ویتعامل بالحاسوب متصل قلم عن عبارة ھو 
 أو االختیار تنفیذ یتم عندما القلم من أشعة تنطلق الشاشة على الظاھرة البرامج أو االختیارات

  .البرنامج تشغیل

كما یمكن استخدام القلم الضوئي في الرسم أو الكتابة على الشاشة في بعض البرامج.

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Touch Sensitive Screen-الشاشة الحساسة للمس . 8

فیما تستخدم كما للنقود، اآللي الصرف أجھزة في الشاشات من النوع ھذا استخدام انتشر 
.Kiosks باألكشاك یسمي

المتعددة الوسائط تستخدم مغلفة حاسوب وحدة عن عبارة ھيMultimediaھذه وتستخدم 
.السینما تذاكر حجز وفي العلمیة المراكز في اآلن األكشاك

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Digitizer-لوحة الرسم  . 9

واألشكال الرسومات إلدخال تستخدم بالحاسوب متصلة مسطحة مستطیلة لوحة عن عبارة ھو 

.بھا الخاصة األقالم خالل من الحاسوب إلى الھندسیة

الحاسوب إلى األبعاد ثالثیة األشكال إدخال یمكنھا األجھزة ھذه من أنواع ھناك أن كما.

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Scanner-الماسح الضوئي  . 10

صورة إلى تحویلھا بعد الحاسوب إلى رسومات وثائق، صور، یدخل الضوئي الماسح جھاز 
 خالل من إرسالھا الوثائق، في إدراجھا حجمھا، كتغییر ومعالجتھا تنسیقھا إمكانیة مع رقمیة
.الحاسوب في تخزینھا أو اإللكتروني البرید

الصفحات ماسح أشھرھا الضوئیة الماسحات من مختلفة أنواع ھناكFlatbed Scanner
 تصویر ماكینة عملھا في تشبھ واحدة عملیة في صفحات عدة أو واحدة صفحة یمسح الذي

 أعمدة عناوین، صغیرة، صور لمسح یستخدم والذي الیدوي الماسح ھناك أن كما .المستندات
  .والمجالت الجرائد مقاالت

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Barcode Reader-قارئ الخطوط المتوازیة . 11

الضوئیة الماسحات أنواع من نوع ھوScannerالمتوازیة الخطوط شفرات لقراءة یستخدم  
Bar Code التعاونیة والجمعیات التجاریة المحالت في والمنتجات السلع على الموجودة.  

من الضوء انعكاس طریق عن الشفرة بقراءة تقوم إلكتروضوئیة وحدة عن عبارة وھو 
.الخطوط ھذه بین الموجودة والمسافات الخطوط

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Optical-قارئ الرموز الضوئیة . 12 Character Recognition (OCR)

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  

خالل من الحروف أو الرموز بقراءة الجھاز ھذا یقوم 
 االنعكاس لیتحول الرموز ھذه على منھ المنبعث الضوء

  .تفسیره للحاسوب یمكن إلكتروني شكل إلى

االئتمان بطاقات بیانات لقرائھ كبیرة بصورة ویستخدم 
.وغیرھا السفر وجوازات التجاریة المحالت واشتراكات



Digital Camera-الكامیرا الرقمیة . 13

وحدة على التقاطھا تم التي الصور تخزین یتم ولكن العادیة الكامیرا تشبھ الرقمیة الكامیرا 
Flashتسمى بالكامیرا تخزین Memory Card ًالتقلیدیة األفالم من بدال.  

ومعالجتھا تخزینھا یتم حیث الحاسوب إلى الكامیرا ذاكرة من الصور تلك إدخال یتم.  

على الكامیرا تحتوى وقد ،)فیدیو( والمتحركة الثابتة الصور التقاط الرقمیة للكامیرا یمكن 
.میكروفون

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



، یمكنھ��ا م��ن نق��ل ص��ورة الك��امیرات الرقمی��ة خاص��ة للوی��بھن��اك أن��واع ص��غیرة م��ن 

متحرك��ة م��ن موق��ع إل��ى آخ��ر م��ن خ��الل االنترن��ت وتس��تخدم بص��ورة كبی��رة للمحادث��ة 

.واللقاءات المرئیة والتعلیم عن بعد

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Voice Input Systems - وحدات إدخال الصوت . 14

 من رقمي بشكل الحاسوب إلى األصوات إلدخال یستخدم )المیكروفون مثل( جھاز عن عبارة ھي
Sound الصوت بطاقة خالل Card مثل الصوتي للتسجیل خاصة برامج باستخدام ذلك ویتم  

Sound Recorder.  

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



Biometric Input Devices -أجھزة التعرف على األشخاص . 15

بصمة خالل من األشخاص على التعرف من ُیَمكن رئیسي بحاسوب متصل إدخال جھاز ھو 
  .التوقیع أو الصوت أو العین أو الوجھ أو الید كف أو األصبع

السریة ذات والمراكز القاعات إلى كالدخول األمنیة لألغراض عادة األجھزة ھذه وتستخدم 
  .التامة

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Input Devices  -أجھزة اإلدخال  



الذاكرة( الرئیسیة التخزین وحدة من )المعلومات( النتائج باستقبال اإلخراج أجھزة تقوم( 

  .المستفید لمتطلبات المالئمة اإلخراج أوساط على وتسجیلھا

اإلخراج اجھزة اھم من:

البیانات عرض جھاز - الصوتیة المخرجات-الطابعات  -  الشاشات / المرئیة العرض أجھزة .

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Screens-الشاشات / أجھزة العرض المرئیة . 1

المخرجات بعرض یقوم إذ استخداماً  وأكثرھا اإلخراج وحدات أھم من المرئي العرض جھاز 
.Monitor مونیتور باسم أیضاً  تعرف والتيScreenالشاشة على مرئیة بصورة

انواع الشاشات من حیث األلوان:

الشاشة أحادیة اللون أي یمكنھا إظھار لونین فقط أبیض أسود أو أخضر أسود.

الشاشة متعددة األلوان أي قادرة على إظھار عدد كبیر من األلوان.

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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 تتكون الشاشة من عدد كبیر من النقاط المرتبة في شكل مصفوفة یطلق علیھا اس�م Pixels وكلم�ا زاد ،
.وضحت الصورة  Resolutionعدد النقاط  

یتحكم في ألوان الشاشة ودرجة وضوح الصورة لوحة تثبت داخل الشاشة یطلق علیھا:

Graphics Adapter  -مھیئ الصور  

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Output Devices  -أجھزة اإلخراج  

: انواع الشاشات

Cathode   -شاشة أنبوب أشعة المھبط  . 1 Ray Tube - CRT

 أن من وبالرغم الشكل، حیث من التقلیدي التلفزیون شاشة تشبھ تقلیدیة شاشة ھي
.المسطحة الشاشات بظھور استخدامھا قل أنھ إال النقاوة عالیة الحدیثةCRTشاشات

Flat Panel Display  -الشاشات المسطحة   . 2

  تكنولوجیا على تعتمد الوزن، خفیفة السماكة، قلیلة شاشات ھي المسطحة الشاشات
Liquidالكرستالي السائل شاشات Crystal Display - LCD البالزما شاشات أو 

Plasma.



Printers  -  الطابعات .2

المستندات طباعة في وتستخدم انتشارا وأكثرھا اإلخراج أجھزة أھم من الطابعات تعتبر 
.والرسومات والصور والتقاریر

المصرفیة والشیكات والنماذج والملصقات البریدیة المغلفات على الطباعة للطابعات لبعض یمكن 
.المختلفة بأشكالھا والفواتیر

الطابعات انواع:  

الوظائف المتعددة الطابعات  -  الصور طابعة  -  الرسومات طابعة  - الحبر ضخ طابعة  -  اللیزر طابعة.

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Laser -  اللیزر طابعة .1 printer

وتشبھ واحدة، مرة كاملة صفحة بطباعة تقوم إذ الطابعات أنواع أجود من اللیزر طابعات تعتبر 
.المستندات تصویر آلة عملھا في

أكثر طباعتھا حروف أن كما األخرى، الطابعات من ھدوءا أكثر الطابعات من النوع ھذا یعتبر 
.وضوحا

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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Inkjet  - الحبر ضخ طابعة .2

 الورقة على الحبر من دقیقة قطرات ضخ طریق عن الحرف تكوین على الطابعات ھذه تعتمد
.طباعتھ المطلوب الشكل أو الحرف لتكوین

أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 
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أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 

Plotter - الرسومات طابعة .3

الثالثیة األبعاد ذات والتصامیم والرسومات الخرائط بطباعة یقوم إخراج جھاز عن عبارة.  

العریضة الحبر ضخ طابعة تستخدم كماWide Inkjet Printerوالصور اللوحات لطباعة 
.الكبیرة الملونة واإلعالنات
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أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 

Photo - الصور طابعة .4 Printers

الحبر ضخ تكنولوجیا على وتعتمد صغیرة تكون ما عادة ملونة طابعات ھي Ink jet، بدأت و 
.الرقمیة للكامیرات المتزاید االستخدام مع كبیرة بصورة بالتداول الطابعات ھذه

المعة سمیكة أوراقاً  الطابعات ھذه تستخدم Glossy Photo Papers.
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أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 

Multi - الوظائف المتعددة الطابعات .5 Function Printers

 الضوئي والمسح والتصویر كالطباعة واحد جھاز في وظائف عدة الطابعات من النوع ھذا یجمع
.والفاكس
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أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 

Voice  -   الصوتیة المخرجات .3 Output

 من العدید مع تستخدم والتي )سماعات( الصوتیة للمخرجات بوحدة الیوم الحاسبات تزود
:مثل المتعددة الوسائط على تعتمد التي التطبیقات

اللغات وتعلیم الھجاء كبرامج التعلیمیة البرامج.  

 واأللعاب العلمیة الموسوعات برامج.  

 االنترنت خالل من والموسیقى األصوات تشغیل.  

أقراص إلى االستماعCDأفالم وتشغیل الصوتیة DVD.
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أجھزة االدخال واإلخراج: الفصل الخامس–الوحدة الثانیة 

Data Projector  -جھاز عرض البیانات  . 4

من المرئیة الحاسوب مخرجات لیعرض بالحاسوب یتصل جھاز ھوالبیانات عرض جھاز 
.تكبیرھا إمكانیة مع الحائط أو عرض شاشة على وفیدیو وصور نصوص

االجتماعات وغرف والتدریب التدریس قاعات في عادةالبیانات عرض جھاز یستخدم.
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Secondary StorageSecondary Storage      --التخزین الثانوي   التخزین الثانوي   



التخزین الثانوي:الفصل السادس–الوحدة الثانیة 

الرئیسیة التخزین ذاكرةRAMوأوامر البیانات باستقبال تقوم أنھا أي مؤقتة تعتبر 
 إغالق عند تتالشى محتویاتھا أن غیر منھا، االنتھاء لحین معھا وتتعامل البرامج

.إلیھا الرجوع یمكن وال الحاسوب

 ثانویة تخزین وسائط إلى حاجة ھناك لذلك Secondary Storage تخزین تستطیع 
.الحاجة عند إلیھا الرجوع یمكن بحیث دائمة بصورة والمعلومات البیانات
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:وسائط تخزین الثانویة بعض انواع

 األقراص المرنة- Floppy Disks

  األقرص الصلبة- Hard Disks

 األقراص المدمجة- Compact Disks (CDs)

  الذاكرة اللحظیة- Flash Memory

التخزین الثانوي:الفصل السادس–الوحدة الثانیة 
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التخزین الثانوي:الفصل السادس–الوحدة الثانیة 

Floppy  -  المرنة األقراص .1 disks / diskettes

بدایة منذ طویلة لفترة تستخدم ظلت والتي الثانوي التخزین أوساط من المرنة األقراص تعتبر 
.PCsالشخصیة الحاسبات ظھور

ویوضع للمغنطھ، قابلھ بمادة مغطى مرن رقیق بالستیكي قرص من المرنھ االقراص تصنع 
  . الكتابھ أو للقراءه تفتح فتحھ بالغالف یوجد انھ كما .لحمایتھ محكم غالف في القرص

یستوعب ان یمكن والذي 3.5 القطر ذات االقراص استخداماً  المرنھ االقراص انواع أكثر من
 )MB 1,44( تقریباً  حرف ملیون 1,44 أي.
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نقلھ امكانیة :ھي المرن للقرص الرئیسیھ المیزة

عیوبھ من:

التخزینیھ سعتھ محدودیة.

اعطالھ كثرة.

علیھ البیانات تداول بطء.

االقراص استخدام تراجع الى ادت الفالش مثل حدیثھ تخزین أوساط ظھرت وبالتالي 
 عن االستغناء الى الشخصیھ للحاسبات المصنعھ الشركات بعض اتجھت كما .المرنھ

.المرنھ االقرص مشغالت
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التخزین الثانوي:الفصل السادس–الوحدة الثانیة 

Hard - الصلبة األقراص .2 Disks

التخزین وسائل بین الوحید الرئیسیة التخزین وسیلة ھو للحاسوب بالنسبة الصلب القرص 
  .محتویاتھ تعدیل على والقابلیة البرامج لتخزین الكافیین والسرعة الحجم یملك الذي المختلفة

 بدایة في الشخصیة الحاسبات في استعمالھا بدایة منذ كثیراً  الصلبة األقراص تطورت 
.حجمھا وتقلص وسرعتھا تخزینھا سعة زادت فقد الثمانینیات،
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مكوناتھا جودة في بعضھا عن وتختلف المبدأ، بنفس الصلبة األقراص جمیع تعمل 
:بـ تقاس التي عملھا وسرعة

الدقیقة في القرص دوران عدد -  Round Per Minute (RPM)

المنقولة البیانات كمیة - Data Transfer Rate (DTR) 

تحتویھا التي المخبأة الداخلیة الذاكرة كمیة -Cache Memory
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التخزین الثانوي:الفصل السادس–الوحدة الثانیة 

Compact - المدمجة األقراص .3 Disks (CDs) 

البیانات من كبیرة كمیات تخزین على قدرة من لھا لما األقراص من النوع ھذا استخدام انتشر 
 الصور من فیھا بماMultimediaالمتعددة الوسائط وملفات برامج تخزین یمكنھا كما النصیة

.المتحركة والرسوم واألصوات

المدمجة األقراص علیھا ویطلق بالستیكیة أقراص عن عبارة ھي Compact Disks (CD) أو  
Digital الوسائل متعددة رقمیة أقراص Versatile Disk (DVD).

النقاط من بدال اللیزر أشعة باستخدام األقراص من النوع ھذا على البیانات تسجیل یتم 
.المجردة بالعین ترى ال القرص على تعرجات أو حفربعمل البیانات تمثل و الممغنطة،
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:الى استخدامھا حیث من المدمجھ االقراص تصنیف یمكن

  :CD-ROM/ DVD-ROM فقط القراءة اقراص1.

.محتویاتھا تعدیل أو علیھا الكتابھ والیمكن فقط منھا القراءه یمكن اقراص ھي

  :CD-R/ DVD-R التسجیل أقراص2.

.محتویاتھا مسح یمكن ال و علیھا الكتابھ و القراءه یمكن اقراص ھي

  :CD-RW / DVD-RAM الكتابھ و القراءه أقراص2.

  االخرى التخزین وحدات تشبھ بذلك و المرات من محدود غیر لعدد علیھا الكتابھ و القراءه یمكن أقراص

.الصلبھ االقراص وFlash اللحظیھ الذاكره مثل
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التخزین الثانوي:الفصل السادس–الوحدة الثانیة 

Flash - اللحظیة الذاكرة .4 Memory

في متنقلة ذاكرة وحدات استخدام نتیجة ظھر الثانوي، التخزین أوساط من جدید وسط 
.وغیرھا الرقمیة الكامیرات مثل المحمولة الرقمیة األجھزة

 بــ اللحظیة الذاكرة تتمیز:

كبیره تخزین سعة.

الحجم صغیرة.

بمحتویاتھا لتحتفظ كھربائیھ طاقھ الى التحتاج.

االعطال قلیلة.
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التخزین الثانوي:الفصل السادس–الوحدة الثانیة 

  :اللحظیة الذاكرة أنواع

Memory -الذاكرة بطاقة .1 Card(MC)

 والمساعدات الرقمیة والكامیرات المحمولة االتصاالت أجھزة في بكثرة الذاكرة بطاقة تستخدم
.PDA الشخصیة الرقمیة

Flash -  اللحظي التخزین وحدة .2 Memory Drive

 مع استخدامھ إلمكانیة نظراً  كبیرة بصورة اللحظیة التخزین وحدات من النوع ھذا استخدام بدأ

USBبمنفذ المزودة الحاسبات من العدید Portللبیانات وكاتب قارئ على الوحدة ھذه وتحوي 

.اللحظیة الذاكرة إلى باإلضافة

44

Secondary Storage  - التخزین الثانوي 



System Software برامج النظام

المحاضرة الخامسھ

Softwareالبرمجیات 



البرمجیات

الحاسب معدات تحتاج )Hardware( لتشغیلھا برمجیات الى. 

االتصال حلقة تمثل المختلفة الكمبیوتر بلغات مبرمجة تطبیقات ھي البرمجیات 
 مع التعامل العادي المستخدم على یتعذر البرمجیات وبدون والمستخدم الجھاز بین

  .الكمبیوتر أجھزة

إلى البرمجیات تنقسم:

System( النظام برامج1. Software(.

Application( تطبیقیة برامج2. Software(.

2



ھ��ي عب��ارة ع��ن ع��دة ب��رامج تس��اعد عل��ى االس��تخدام األمث��ل للحاس��وب، ب��رامج النظ��ام
:فھي المسئولة عن

.تشغیل الحاسوب1.

.تنفیذ البرامج التطبیقیة2.

.عمل اإلعدادات الالزمة للجھاز كالتعرف على الطابعة المستخدمة وضبط التاریخ والوقت3.

.ترتیب وتنظیم الملفات على وحدات التخزین 4.

.ومن الفیروسات وغیرھاحمایة الحاسوب من المتسللین 5.

.أھم أنواع برامج النظام ووظیفة كل منھاوسوف نستعرض في ھذا المحاضره   

البرمجیات
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Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال

تعتبر برامج نظام التشغیل من أھم البرامج والتي ال یعمل جھاز الحاسوب بدونھا.

 ھ�ي أول برن�امج ی�تم تحمیل�ھ ال�ى ذاك�رة الحاس�وبRAM بع�دھا یص�بح الحاس�وب ج�اھزا الس�تقبال وتنفی�ذ
.اوامر المستخدم وتحمیل وتشغیل البرامج التطبیقیة

 ھ��ي الوس��یط ب��ین المكون��ات المادی��ة لجھ��از الحاس��وبHardware  وب��ین الب��رامج التطبیقی��ةSoftware 
م�ن خ�الل واجھ�ة التطبی�ق الس�ھلة االس�تخدام  User Interfaceوبالت�الي فھ�و ی�وفر بیئ�ة او واجھ�ة عم�ل

والتي تحتوي على النوافذ و القوائم والرموز وغیرھا، الت�ي تمك�ن المس�تخدم م�ن تش�غیل الب�رامج التطبیقی�ة 
.دون الدخول في تفاصیل الكیفیة التي تعمل بھا ھذه المكونات

تقوم باالشراف على عملیات وحدة المعالجة المركزیة ووحدات اإلدخال واإلخراج والتخزین.

4



Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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وظائف برامج نظام التشغیل

.للعمل واالستعداد الحاسوب تشغیل1.

  .األخرى البرمجیات تشغیل من لتمكنھ المستخدم مع ربط واجھة تمثل2.

 وحدة وإدارة واإلخراج اإلدخال ووحدات الرئیسة الذاكرة إدارة مثل والمھام المصادر إدارة3.
 .الثانوي التخزین وحدات وإدارة المعالجة

Illegal بھا مسموح الغیر العملیات وإعادة بأكملھ النظام مراقبة4. Operations.

  .إلخ ... ونقلھا ونسخھا والفھارس المجلدات في وتنظیمھا الملفات إدارة5.

.الجھاز برمجیات لبیانات المخولین غیر الوصول ومنع النظام سریة على المحافظة6.

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال

اشھر نظم التشغیل

DOS - دوس1.

Microsoft - ویندوز میكروسوفت2. Windows

UNIX -یونكس3.

Netware -نتویر4.

OS/2 -وارب5. and OS/2 Warp

Solaris -سوالریز6.

Mac -ماك7. OS

Mobile -المتنقلة لألجھزة تشغیل أنظمة8. Versions of Windows

7



DOS -  دوس1.

حاسبات مع التسعینیات وبدایة الثمانینیات خالل یستخدم كان قدیم تشغیل نظام ھو IBM الشخصیة 
  .معھا المتوافقة والحاسبات

باألوامر التعامل المستخدم من تتطلب التي النصیة، الواجھات على دوس التشغیل نظام یعتمد 
.الغیر المستخدم من والرموز األحرف فقط ویستقبل الكتابیة،

النظام عیوب:

.عدم قدرتھ على تسمیة الملفات بأكثر من ثمانیة أحرف•

 .عدم قدرتھ على تشغیل أكثر من برنامج تطبیقي في نفس الوقت•

.نسبة الخطأ فیھ عالیة خصوصاً في إعطائھ األوامر النصیة وذلك إلحتمالیة الخطأ بنسبة كبیرة •

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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Microsoft - ویندوز میكروسوفت .2 Windows

انتشاراً  وأوسعھا التشغیل نظم أشھر میكروسوفت شركة أنتجتھ الذي ویندوز التشغیل نظام یعتبر.

صوریة تطبیق واجھة النظام ھذا یستخدم Graphical User Interfaces - GUIsمن تتكون 
ویندوز واجھة تحتوي كما معیناً، تطبیقاً  منھا كل یمثلIconsأیقونات تسمى صغیرة ورموز أشكال

Windows الفأرة باستخدام االختیار عملیات لتسھیل لألوامر قوائم على Mouse.

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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UNIX - یونكس .3

الكبیرة الحاسبات مع النظام ھذا استخدام بدأMainframeوالمتوسطةMinicomputersتم وقد 
 .PC-Computers الشخصیة الحاسبات على للعمل تعدیلھ

مستخدمین عدة مع استخدامھ بإمكانیة یتمیزMulti-usersفي وظائف لعدة أدائھ إمكانیة وكذلك 
.Multi-tasking واحد وقت

رسومیھ بواجھھ یتمتع حیث لینكس علیھ اطلق یونكس التشغیل نظام من حدیث اصدار ظھر قد و.

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال

10



Netware -  نتویر .4

نتویر تشغیل نظامNetwareشركة أنتجتھ الشخصیة الحاسبات بشبكات خاص تشغیل نظام ھو 
.Novell نوفیل

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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OS/2 - وارب .5 and OS/2 Warp

التشغیل نظامOS/2منھ الجدیدة والنسخةOS/2 Warpإنتاجھ تم تشغیل نظام عن عبارة ھو 
. IBM شركة قبل من

البرامج تشغیل على بقدرتھا وأیضاً  التشغیل ألنظمة المتعددة بالممیزات تتمتع منھ الجدیدة النسخة 
.الحاسوب شبكات على بالعمل النظام ھذا یتمیز كما Windows و Dos التشغیل ألنظمة الخاصة

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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Solaris - سوالریز .6

سوالریز التشغیل نظام یعتمدSolarisالتشغیل نظام علىUnix أنظمة قبل من تطویره تم حیث 
Sun صن Microsystems لحاسبات Sun.

لھ إصدار آخر وكان الكبیرة، والحاسبات والشبكات الشخصیة الحاسبات مع النظام ھذا یستخدم 
Solaris 9.

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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Mac - ماك .7 OS

التشغیل نظامMac OSماكنتوش ابل لحاسبات خاص تشغیل نظام ھوApple Macintosh
 التشغیل ألنظمة أساساً  النظام ھذا كان ،1984 سنة بھ العمل وتم للحاسباتAppleشركة أنتجتھ

Graphical الصوریة التطبیق واجھة ذات User Interface - GUI.

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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Mobile - المتنقلة لألجھزة تشغیل أنظمة .8 Versions of Windows

ھما التشغیل أنظمة من نوعان استخدام یتمWindows Embedded و Windows Mobile، 
Handheldالیدویة الحاسبات أجھزة في PCالشخصیة والمساعداتPDAالنقالة والھواتف 

.وغیرھا المتنقلة واألجھزة

Operating System Software  -برامج نظام التشغیل   :اوال
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بترتیب كبیرة عالقة لھاتكون ما عادة معینة بأعمال تقوم نظم برامج ھي الخدمات برامج 
:البرامج ھذه ومن ومحتویاتھالحاسوب وتصلیح وإعداد وتنظیم

File -الملفات إدارة برامج1. Management Programs

Antivirus -الفیروسات على القضاء برامج2. Programs

Disk -األقراص وتنظیف تنظیم برامج3. Management Programs

File -الملفات ضغط برامج4. Compression Programs

Backup -االحتیاطیة النسخ برامج5. Programs

   Utility Programs–برامج الخدمات :ثانیا
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File -الملفات إدارة برامج .1 Management Programs

 وحذفھا ونقلھا الملفات نسخ مثل معھا والتعامل الملفات وتنظیم ترتیب على المستخدم البرامج ھذه تساعد
.العملیات من وغیرھا اسمائھا وتغییر عنھا والبحث

Antivirus -الفیروسات على القضاء برامج .2 Programs

 او الشخصیة الحاسبات تصیب قد التي الفیروسات على القضاء على المستخدم البرامج ھذه تساعد
.اإلصابة وقت والتنبیھ بالفیروس الحاسبات إصابة البرامج ھذه تمنع كما الشبكات،

   Utility Programs–برامج الخدمات :ثانیا
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Disk -األقراص وتنظیف تنظیم برامج .3 Management Programs

 بعمل تقوم كما التوصیات وتقدیم مشاكلھا على والتعرف لألقراص الحالي الوضع بتقییم البرامج ھذه تقوم
Bad التالفة األجزاء إلصالح الالزم Sectors الممسوحة او التالفھ الملفات وتصلیح.

File -الملفات ضغط برامج .4 Compression Programs

 على مساحة توفیر على یساعد مما الملفات ھذه حجم تصغیر وبالتالي الملفات بضغط البرامج ھذه تقوم
 بضغط تقوم التي البرامج من .آخر الى موقع من الحجم الكبیرة الملفات نقل عملیة ویسھل األقراص

Win برنامج الملفات Zip.

   Utility Programs–برامج الخدمات :ثانیا
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Backup -االحتیاطیة النسخ برامج .5 Programs

  .وسریعة سھلة بصورة المختزنة والملفات للبرامج احتیاطیة نسخ عمل على البرامج ھذه تساعد
.دوري بشكل بیاناتھا بحفظ تقوم التي الجھات في أساسیة بصورة البرامج ھذه وتستخدم

   Utility Programs–برامج الخدمات :ثانیا
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   Utility Programs–برامج الخدمات :ثانیا

:منھا اشكال عدة في عادة البرامج تأتي

:Shareware – المشتركة البرامج1.

 قررت اذا قیمتھا دفع الشركة منك تطلب ثم محددة، زمنیة لفترة استخدامھا یمكنك مجانیة برامج ھي
.العمل عن البرنامج توقف واال ذلك بعد استخدامھا

:Freeware–المجانیة البرامج2.

.مقابل دون استخدامھا یمكنك مجانیة برامج ھي

:امثلھ
  برنامجWindows BackUp
 برنامجWinzip and WinRar
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المحاضرة السادسھ

Application Software برامج التطبیقات

Softwareالبرمجیات 



ھي برامج تم تصمیمھا ألداء مھام محددة للمستخدم ویوج�د العدی�د م�ن تل�ك الب�رامج لخدم�ة 

االحتیاج��ات المتنوع��ة للمس��تخدمین مث��ل الب��رامج الخاص��ة بكتاب��ة الوث��ائق وأخ��رى إلع��داد 

الحسابات المالیة والمیزانیات وبرامج إلرس�ال البری�د اإللكترون�ي ولل�دخول ف�ي المحادث�ات 

.عبر االنترنت وغیرھا الكثیر

2

برامج التطبیقات 



برامج التطبیقات 

برامج معالـجة النصوصWord Processing Programs     

   برامج الـجداول الـحسابـیةSpreadsheet Programs 

   برامج العروض التقدیمیةPresentation Programs 

  برامج إدارة قواعد البیاناتData Base Management Systems 

  برامج الصور والرسوماتGraphics Programs 

  برامج الموسوعاتEncyclopedia Programs 

  برامج إدارة المشروعاتProject Management Programs 

   برامج األلعابGames Programs 

  برامج الوسائط المتعددةMultimedia Software 

 االفتراضیة    / برامج الحقیقة الوھمیةVirtual Reality 

   برامج مشغلھ للوسائط المتعددةMedia Player 

  برامج نسخ األقراصCopy CD and DVD Programs 

الذكاء االصطناعي   برامجArtificial Intelligence 

  برامج التطبیقات الخاصھSpecial Software  
3



 ھي برامج تـم تصمیمھا لـكتابة النصوص كالرسائل والتقاریر والعقود وغیرھا مع إمكانیة تنسیقھا
ومعالجتھ��ا، حی��ث یـت��ـم إدخ��ال ال��نص إل��ـى ال��ـحاسوب والتع��دیل عل��ـیھ واس��ترجاعھ عن��د الطل��ب 

. وطباعتھ

من أنواع برامج معالـجة النصوص:

Microsoft Word.

WordPad.

Word Perfect

Open Office Writer

Latex

    Word Processing Programsبرامج معالـجة النصوص
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:بعض الوظائف التي تقوم بھا برامج معالجة النصوص

استخدام عدة لغات في كتابة النصوص.

استخدام أنواع مختلفة من الخطوط والتحكم بحجم ولون الخطوط.

تنسیق النص والفقرات.

إدراج الصور واألشكال والرموز داخل المستند.

تنظیم النص على شكل أعمدة كما في الصحف والمجالت.

عمل الجداول وإجراء العملیات الحسابیة البسیطة على البیانات.

تمثیل بیانات الجدول في مخططات بیانیة.

استخدام المدقق اإلمالئي والنحوي.

تنسیق الصفحة وتغییر الھوامش.

برامج التطبیقات–الفصل الثامن –الوحدة الثالثة 
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    Word Processing Programsبرامج معالـجة النصوص



وورد میكروسوفت برنامج یعتبرMicrosoft Wordأوفیس برامج حزمة ضمن یقع الذي  
Microsoft Office من بالعدید یتمتع حیث النصوص معالجة في استخداماً  البرامج أكثر من 

.الممیزات ھذه

برامج التطبیقات–الفصل الثامن –الوحدة الثالثة 
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    Word Processing Programsبرامج معالـجة النصوص



تستخدم برامج الجداول الحسابیة من قب�ل المحاس�بین واإلداری�ین ورج�ال األعم�ال والع�املین ف�ي 

مجال السكرتاریة واإلدارة المكتبیة وفي المنازل وفي العدید من المجاالت بھدف القیام باألعم�ال 

.المتعلقة بتنظیم الحسابات ومعالجة البیانات المالیة المختلفة

 Spreadsheet Programsبرامج الـجداول الـحسابـیة   
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:بعض الوظائف التي تقوم بھا برامج الجداول الحسابیة

إدخال البیانات في ورقة عمل تشبھ الجداول.

إجراء العملیات الحسابیة على البیانات.

تغییر عرض األعمدة وارتفاع السطور.

تحدید نوع وحجم الخط المستخدم في إدخال البیانات.

إمكانیة نسخ ولصق البیانات.

استخدام الدوال الریاضیة والھندسیة واإلحصائیة.

 نقاط -دوائر  -أعمدة (تمثیل البیانات باستخدام الرسم البیاني وبعده أشكال.(

استخدام ورقة العمل كقاعدة بیانات.

طباعة ورقة العمل والرسم البیاني في صفحة واحدة.
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 Spreadsheet Programsبرامج الـجداول الـحسابـیة   



 برن�امج میكروس�وفت اكس�لیعتب�ر Microsoft Excelال�ذي یق�ع ض�من حزم�ة ب�رامج أوف�یس
Microsoft Office  ویوج�د ب�رامج  .من أكثر الب�رامج اس�تخداماً ف�ي مج�ال الج�داول الحس�ابیة

OpenOffice Calc كـ اخرى
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 Spreadsheet Programsبرامج الـجداول الـحسابـیة   



الشرائح وتعدیل وإنشاء بتصمیم المستخدم تساعد برامج ھيSlidesباستخدام وعرضھا 
  .الحاسوب

والصور البیانیة والمخططات والجداول النصوص إدراج من المستخدم البرامج ھذه تمكن 
 من تزید وحركیة صوتیة مؤثرات وإضافة الشرائح من شریحة كل في والفیدیو واألصوات

.العرض فاعلیة
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Presentation Programs العروض التقدیمیة  برامج 



من أشھر برامج العروض التقدیمیة:

برنامج میكروسوفت بوربوینتMicrosoft PowerPoint .

OpenOffice Impress

برنامجCorel Presentation .

برنامج Lotus Free lance Graphics.
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Presentation Programs العروض التقدیمیة  برامج 



:Data Base -قاعدة البیانات  

عبارة عن بیانات مرتبطة مع بعض�ھا ال�بعض ومخزن�ة ف�ي الحاس�وب بطریق�ة تس�مح ب�الرجوع إلیھ�ا بس�رعة 
. وسھولة عند الحاجة

DataBase   -برامج إدارة قواعد البیانات    Management Systems (DBMS) :

.فھي مجموعة من البرامج تقوم بإنشاء وتعدیل ومعالـجة ملفات قواعد البـیانات

، Fields ویحت�وي ك�ل س�جل عل�ى عناص�ر تس�مى حق�ول Recordsتشتمل عل�ى س�جالت Filesھذه الملفات
:مثال

قاعدة بیانات الطالب الموجوده لدى الجامعھ.

قاعدة بیانات المرضى في المستشفى.

قاعدة بیانات المواطنیین لدى األحوال المدنیھ.
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DataBase Management Systems إدارة قواعد البیانات برامج 



:بعض الوظائف التي تقوم بھا برامج إدارة قواعد البیانات

إنشاء ملف قاعدة البیانات.

لھذا الغرضإدخال البیانات داخل الملفات من خالل شاشات یتم تصمیمھا.

ترتیب وفرز وتصنیف البیانات.

بحث واسترجاع البیانات بسھولة وسرعة.

تحدیث البیانات إما باإلضافة أو الحذف أو التعدیل.

 استخراج التقاریر المطبوعة بناء عل�ى طلب�ات معین�ة؛ مث�ال ذل�ك ف�ي األح�وال المدنی�ة اس�تخراج تقری�ر
.سنة 21بأسماء السعودیین الذین یسكنون منطقة الریاض والذین تزید أعمارھم عن 
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DataBase Management Systems إدارة قواعد البیانات برامج 



ومن أھم برامج قواعد البیانات:

برنامج میكروسوفت أكسس. Access

برنامج اوراكلOracle .
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DataBase Management Systems إدارة قواعد البیانات برامج 



 تستخدم ھذه البرامج فـي عمل الرسومات والخرائط والتصامیم الھندسیة والصور الثنائیة والثالثیة
.األبعاد ثم تخزینھا والرجوع لھا عند الـحاجة وطباعتھا باألحجام المختلفة

 یستخدم ھذه البرامج جمیع األشخاص الذین یتعاملون مع الحاسوب مثل الفنانین وھواة الرسم.
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Graphics Programs برامج الصور والرسومات



من وظائف ھذه البرامج:

تغییر حجم الصوره.

تحریك الصوره.

دوران الصوره.

اضافة التأثیرات المختلفھ.

من أنواع ھذه البرامج  :

Corel Draw

Photoshop

Paint

AutoCAD
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 تتمیز برامج الموسوعات باستخدامھا للصور والرسوم المتحركة واألصوات، وتخزن ھذه البرامج

لإلمكانی�ات العالی�ة لھ�ذه  DVDأو أق�راص فی�دیو رقمی�ة CD-ROMعل�ى أق�راص لی�زر مدمج�ة

.األقراص في حفظ ھذا النوع من البرامج

من أمثلة ھذه البرامج موسوعات القرآن الكریم والحدیث الشریف والبرامج التعلیمیة المختلفة.
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 Encyclopedia Programs برامج الموسوعات



من أشھر برامج الموسوعات:

Encyclopedia Encarta عام العالمیة مایكروسوفت شركة نشرتھا متعددة وسائط موسوعھ ھي  
 االطالع ویمكن ،  واالفالم الصور من والعدید ، المقاالت من 68000 من اكثر تضم و ، 2005

 المدمجھ االقراص شراء طریق  عن أو سنوي اشتراك طریق عن العالمیة الشبكھ خالل من علىھا
.بھا الخاصھ
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 Encyclopedia Programs برامج الموسوعات



المشروع تقسیم من المستخدم یتمكن حیثالمشروعات إدارة في البرامج من النوع ھذا یستخدم 
 وإعداد علیھا والرقابة ومتابعتھا مھمة كل تنفیذ مراحل وتخطیطTasksالمھام من مجموعة إلى

.عنھا تقاریر

المشروعات إدارة برامج أھم من:  

برامافیرا برنامجPrimavera.

المشروعات لتخطیط ھارفرد برنامج  Harvard Project Planner.

بروجكت میكروسوفت برنامج  Microsoft Project.
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Project Management Programs برامج إدارة المشروعات



 بدأت برامج األلعاب تغزو المنازل سواء بشكل أق�راص مدمج�ةCD  أو م�ن خ�الل االنترن�ت

كم�ا تش�مل وس�ائط إعالمی�ة  Interactiveوتتمی�ز ھ�ذه الب�رامج بواجھ�ة تطبی�ق تفاعلی�ة ج�داً 

.متعددة كاألصوات والموسیقى والمؤثرات الحركیة والصور والفیدیو

من مواقع برامج األلعاب على االنترنت:

العاب یاھو:   http://www.games.yahoo.com  

آالف األلعاب المجانیة:   http://www.games.com  
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 Games Programs برامج األلعاب  



ھي برامج تجمع عدة وسائط كالــ :

نصوص Text.

األصوات Audio.

الصور Images والرسومات Graphics .

الرسوم المتحركة Animation ومقاطع الفیدیو ،Video Clips.

تضیف برامج الوسائط المتعددة میزة أساسیة وھي تفاعل المستخدم معھا.

  تستھلك ھذه البرامج كمیة كبیرة من الذاكرةRAM وسرعة المعالجةProcessing وذاك�رة الق�رص

حی�ث ان الص�ور واألص�وات والفی�دیو تس�تھلك كمی�ة كبی�رة م�ن التخ�زین مم�ا Hard Diskالص�لب 

.یجعلھا تؤثر على سرعة وأداء الحاسوب
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 Multimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة  



تطبیقات برامج الوسائط المتعددة:

 المجال التعلیمي .

المجال االعالمي.

المجال الترفیھي.

مزایا برامج الوسائط المتعددة:

 ادخال وعرض كمیة كبیرة و ھائلة من المعلومات السمعیة والمرئیة حیث یتم تخزینھ�ا عل�ى األق�راص الص�لبة أو
.المدمجة أو شبكات الكمبیوتر

تمكن المستخدمین من التفاعل والتحكم المباشر والذي یمكنھم من االستكشاف والتنقل والبحث.

تزید من قدرة المستخدم على تذكر واسترجاع المعلومات وذلك ألنھا تجمع المشاھدة، االستماع والتفاعل المباشر.

22

 Multimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة  



 تطبیق��ات الوس��ائط المتع��ددة حی��ث إنھ��ا تمك��ن المس��تخدم م��ن التفاع��ل المباش��ر م��ع البیئ��ة اح��دى
. الوھمیة التي تصورھا لھ ھذه البرامج

 من خالل ھذه البرامج یمكنك مثالً السباحة في الفضاء والنزول على كوكب المریخ أو الغوص
ف��ي أعم��اق البح��ار والتفاع��ل م��ع البیئ��ة البحری��ة أو الع��یش م��ع الفراعن��ة ومس��اعدتھم ف��ي بن��اء 

.األھرامات

 لبرامج الحقیقھ الوھمیھ استخدامات طبیھ فھي تستخدم في عالج حاالت الرھاب و الخوف م�ن
المرتفع��ات، وق��د اس��تخدمت ایض��اً م��ن قب��ل تج��ار العق��ارات لع��رض العق��ارات المختلف��ھ عل��ى 

.االنترنت او االقراص المدمجھ
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Virtual Reality االفتراضیة   / برامج الحقیقة الوھمیة 



وأقراص الشخصي الحاسوب على المخزنة المتعددة الوسائط ملفات لتشغیل خاصة برامج ھي 
DVD/CD الوب على الموجودة المتعددة الوسائط وملفات.

المتعددة للوسائط المشغلھ البرامج من:  

 Real Player

 Windows Media Player

 Music Match Juke Box

مثل المتعددة الوسائط ملفات من مختلفة أنواع تشغیل على قادرة البرامج ھذه:  

األصوات تشغیل برامج   Wav - Midi - Mp3.

الفیدیو تشغیل برامج  Mpeg -  Avi.
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Media Player  برامج مشغلھ للوسائط المتعددة



 على ) برامج، صور، موسیقى، فیدیو(ھي برامج متخصصة في نسخ الملفات بأشكالھا المختلفة
 ).CD, DVD(األقراص المختلفة  

 معظم ھذه البرامج توفر أدوات للمس�تخدم كتقطی�ع ملف�ات األص�وات والفی�دیو وطباع�ة الملص�ق
.الخاص لألقراص

برامج نسخ األقراص من:

Nero.

Roxio Easy CD and DVD Creator.
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 الذكاء االصطناعي ھو أحد فروع علوم الحاسوب الذي یقوم بدراسة كیفیة محاك�اة الحاس�وب
ویمك��ن تعری��ف ال��ذكاء . لق��درات اإلنس��ان الحركی��ة والبص��ریة وتب��ادل المعرف��ة فیم��ا بینھم��ا

.االصطناعي بأنھ تصمیم آالت قادرة على القیام بمھام تتطلب قدراً من الذكاء البشري

 یھدف علم ال�ذكاء االص�طناعي إل�ى جع�ل الحاس�وب أكث�ر ذك�اء، والب�احثون ف�ي ھ�ذا المج�ال
.یقومون بتطویر برامج الحاسبات بحیث تحاول أن تقوم بأعمال اإلنسان العادي

تطبیقات الذكاء االصطناعي:

Expert Systems  األنظمة الخبیرة1.

Natural Languages معالجة اللغات الطبیعیة 2.

Robots الروبوت / اإلنسان اآللي 3.
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: Expert Systemsاألنظمة الخبیرة . 1

من عادة تعتبر بعملیات القیام یحاول و البشریة بالخبرة متعلقة مھاماً  لینفذ مصمم برنامج 
.القرارات واتخاد الحكم ویتضمن البشر اختصاص

النظم فإن لذا عملھم مجاالت في المتخصصة المعرفة من ھائلة كمیة البشریون الخبراء یملك 
 تحوي التي المعطیات قواعد من ھائالً  عدد تتضمن معرفة قواعد إلى عادة تستند الخبیرة

 .المعرفة معلومات

من الخبیر النظام یتكون:  

.المعرفھ قاعدة1.

.االستدالل محرك2.

.المستخدم واجھة3.
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:  Natural Languages Processing معالجة اللغات الطبیعیة. 2

مع الطبیعیة بلغتھ التحدث من اإلنسان تمكن والتي الصناعي، للذكاء الھامة المیادین من 
.مباشرة اللغات بھذه والتوجیھات األوامر الحاسوب واعطاء بینھما، الحوار واجراء الحاسوب

المجاالت الرئیسیة لمعالجة اللغات الطبیعیة:

 القراءة اآللیة للنصوص

 تمییز الكالم

 الترجمة اآللیة

 فھم األسئلة واإلجابة علیھا

 تنقیح النصوص

 التلخیص اآللي
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: Robotالروبوت / اإلنسان اآللي . 3

بمقدورھا أنھ كما تؤدیھ، الذي العمل ھو ومخرجاتھا متحركة أجزاء لھا مبرمجة حاسبات ھي 
 بعمل للقیام آخر ببرنامج الروبوت برمجة إعادة ویمكن عدیدة مرات واحد عمل من بأكثر القیام
.آخر

من بعدد یقوم و بكثره االنتاج خطوط على و األمني و الصناعي المجال في الروبوت یستخدم 
 :منھا األعمال

.السیارات تجمیع1.

.أعمال اللحام ورش الدھان2.

.التغلیف3.

خلط المواد الكیمیائیھ الخطره4.

.ابطال مفعول القنابل5.
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ھ��ي الب��رامج الت��ي ُتص��اغ خصیص��اً للتطبی��ق ف��ي مج��ال مح��دد ویمك��ن تطبی��ق ھ��ذه الب��رامج ف��ي 
:المجاالت التالیة

Accounting المحاسبة 1.

Marketing التسویق 2.

Payroll الرواتب 3.

Stock Control المخازن 4.

Investment االستثمار 5.

Banking المعامالت البنكیة 6.

Libraries المكتبات 7.
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Special Softwareبرامـج التطبیقات الخاصة  



 حزم البرامج التطبیقیة الجاھزة عادة ما تحوي على مجموعة م�ن الب�رامج التطبیقی�ة الج�اھزة

الواسعة االستخدام تحت اسم واح�د، وع�ادة م�ا تش�مل ھ�ذه الخدم�ة ب�رامج معالج�ة النص�وص 

. والجداول الحسابیة وقواعد البیانات وغیرھا

من حزم البرامج التطبیقیة الجاھزة:

Microsoft office.

Word Perfect Office.

 Lotus SmartSuite.
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Computer Networks    شبكات الحاسوب

2

من تمكنك الیوم الحاسوب شبكات:

اشخاص مجموعة الى متحركة ورسومات وأصوات وصور صفحات عدة من مكونة رسالة ارسال 

.معدودة دقائق وفي واحدة دفعة مكان اي في

على للحصول العالمیة والمكتبات والشركات المعلومات ببنوك عملك او منزلك حاسوب من تتصل 

.تھمك التي المعلومات

األنترنت شبكة عبر متباعدة ألطراف التفاعلیة والندوات المؤتمرات عقد.

األلكترونیة والحكومة اإللكترونیة والتجارة بعد عن والطب بعد عن التعلیم.

كل ذلك لم یكن ممكنا بدون االندماج بین تكنولوجیا االتصاالت وتكنولوجیا الحاسبات 
.بشبكة الحاسوبوایجاد ما یسمى 
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ما ھي شبكة الحاسوب ؟ 

 بعضھا مع المتصلة األخرى واألجھزة الحاسبات من مجموعة عن عبارة الحاسوب شبكة

  Dataللبیانات المستخدمین من كبیر عدد مشاركة على القدرة لھا یكون حیث البعض

 الكتروني اتصال وسیلة الشبكة تعتبر كماHardware واألجھزةSoftware والبرمجیات

.األفراد بین



فوائد شبكات الحاسوب

4

 إمكانیات من للشبكة مستخدم أي استفادة ونعني :Hardware األجھزة استخدام في المشاركة1.
 بالشبكة الملحقة األجھزة جمیع من االستفادة كذلك مستقل، حاسوب اقتناء من بدال الرئیسي الحاسوب

.الطابعات مثل

 في المخزنة البرمجیات من للشبكة مستخدم أي استفادة ونعني :Software البرمجیات في المشاركة2.
 البرید واستخدام الملفات مشاركة مثل بالشبكة متصل آخر حاسوب اي او الرئیسي الحاسوب

.اإللكتروني

 المعلومات جمیع على تحتوي واحدة بیانات قاعدة استخدام ونعني :Data البیانات في المشاركة3.
.السفر تذاكر حجز وعند البنوك في متبع ھو كما بالشبكة المتصلین جمیع یستخدمھا



مكونات شبكات الحاسوب

5

 وھذه الشبكي النظام في الخاصة وظیفتھ جزء لكل أجزاء عدة من الحاسوب شبكة تتكون
:ھي األجزاء

  

Server الخادم – الرئیسي الحاسوب1.

Work العمل محطات2. Stations

Communication  االتصال خطوط3. Lines

Network  الشبكة بطاقة4. Interface Card

Modem  المودم5.

الملحقة األجھزة6.

Communication  الشبكة محوالت7. Switches

الشبكة برامج8.
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Server الخادم – الرئیسي الحاسوب .1
  

الخادم أو الرئیسي الخدمة جھاز ویسمى الشبكة لتشغیل الرئیسي الجھاز ھو Server حاسوب عن عبارة وھو 
 یتداولھا سوف التي والبرمجیات البیانات یستوعب لكي الكبیرة التخزینیة والطاقة العالیة بالسرعة یتمیز

.الشبكة في المشاركون

  

الشبكة نظام بتشغیل خاصة برمجیات باستخدام وذلك الشبكة أجزاء جمیع في بالتحكم الجھاز ھذا یقوم 
Network Operating System، مثل: Windows 2003 Server – Unix – Novel.

  

Work  العمل محطات .2 Stations
  

 أو )... - رقمیة مساعدات –محمولة –مكتبیة( أنواعھا بكافة الشخصیة الحاسبات وھي Clients ایضا وتسمى
 المخزنة والبرمجیات البیانات من مستخدموھا لیستفید الرئیسي بالجھاز والمتصلة Terminals الطرفیة الوحدات

.الرئیسي الخدمة جھاز على
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مكونات شبكات الحاسوب

Communication  االتصال خطوط .3 Lines

 بأنواعھا الكیبالت وتشمل الفرعیة والحاسبات الرئیسي الحاسوب بین البیانات تبادل بواسطتھا سیتم التي الوسائل ھي

.Wireless الالسلكیة الخطوط تشمل كما المختلفة

Network  الشبكة بطاقات .4 Interface Card

 األم اللوحة على تثبت Internal داخلیة اما البطاقة وتوجد بالشبكة، لالتصال لتھیئتھ بالحاسوب تثبت بطاقة ھي

Mother Board خارجیة أو الحاسوب داخل External.
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مكونات شبكات الحاسوب

 Modemالمودم . 5
  

 عبارة عن لوحة أو شریحة الكترونی�ة تض�اف ال�ى الحاس�وب وتس�تخدم لتھیئ�ة الحاس�وب لالتص�ال باالنترن�ت م�ن
.خالل خط الھاتف

 

 یقوم المودم بتحویل اإلشارات الرقمیةDigital Signals  التي یستخدمھا الحاسوبModulate  ال�ى اش�ارات
اختص���ار لكلمت���ي  Modemقیاس���یة الت���ي یس���تخدمھا الھ���اتف ویق���وم بالعملی���ة العكس���یة ایض���ا؛ فكلم���ة م���ودم 

Modulate - Demodulate .

األجھزة الملحقة. 6
  

 الشبكة في مشترك اي ویستطیع وغیرھا الفاكس واجھزة الطابعات مثل بالشبكة وشبكھا األجھزة بعض استخدام یمكن
.األجھزة ھذه استخدام
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مكونات شبكات الحاسوب

 Communication Switchesمحوالت الشبكة . 7
  

 حاسبات بین البیانات ولتوجیھ الشبكات بین وفیما ببعضھا الشبكة حاسبات لربط تستخدم اجھزة عن عبارة ھي

.Route / الموجھ  -  Hub / الموزع -  Gateway / البوابة -  Bridge / الجسر :األجھزة ھذه ومن الشبكة،

  

برامج الشبكة . 8
  

  الرئیسي الحاسوب في البرامج ھذه تخزین ویتم  الشبكة نظام  تشغیل في ستتحكم التي االتصاالت برامج ھي

Server. امثلتھا ومن Windows 2003 Server – Unix – Novel.



أنواع شبكات الحاسوب
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:Size الحجم حیث من الشبكات تصنیف  :اوال

Local المحلیة الشبكة1. Area Network – LAN

Wide الواسعة الشبكة2. Area Network – WAN

  االنترانت شبكة3.

اإلكسترانت شبكة4.

االنترنت شبكة5.

:Topology التوصیل طریقة حیث من الشبكات تصنیف :ثانیا

Bus  الخطي المسار شبكة1. Network

Tokenالحلقیة الشبكة2. Ring Network

Starالنجمیة الشبكة3. Network



Sizeمن حیث الحجم أنواع شبكات الحاسوب: اوال
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Local المحلیة الشبكة .1 Area Network – LAN
  

او واحد مبنى او غرفة تكون قد جغرافیا متقاربة أماكن في رئیسي بحاسوب الحاسبات من مجموعة اتصال ھي 
.سلكیة ال او مباشرة سلكیة وصالت طریق عن االتصال ھذا یتم حیث متقاربة، مباني عدة

  
غیرھا و المنازل المدارس، الصغیرة، الشركات في الشبكات ھذه تستخدم...

المحلیة الشبكة ممیزات:
  

شركة أو الجامعة أو المدرسة معمل مثل محدد لغرض مخصصة  فھي المكان محدودة.

األجھزة بین المسافة لقصر اإلرسال سرعة .

المستخدمین من محدد عدد یستخدمھا.  

الخاصة والمؤسسات الشركات أو الجامعات و المدارس في الشبكة ھذه تدار .
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Sizeمن حیث الحجم أنواع شبكات الحاسوب: اوال

Wide الواسعة الشبكة .2 Area Network – WAN
  

نفس في تكون قد رئیسي، بحاسوب المحلیة الشبكات من مجموعة او الحاسبات من متباعدة مجموعة اتصال ھي 
 او Mainframe الكبیر النوع من الرئیسي الحاسوب یكون ما وعادة اخرى، قارة او آخر بلد في او البلد

.Minicomputer  المتوسط

  
متباعدة فروع لدیھا التي الكبیرة والشركات والمؤسسات الحكومیة الجھات في الشبكات ھذه تستخدم.

الواسعة الشبكة ممیزات:
  

المدن بین تمتد.

 المختلفة الوحدات بین المسافات لطول  اإلرسال سرعة محدودة .

 المستخدمین من كبیر عدد یستخدمھا .

 حكومیة جھة أو عامة ھیئة من الشبكة ھذه تدار .



13

Sizeمن حیث الحجم أنواع شبكات الحاسوب: اوال

االنترانت شبكة .3
  

الشركة، أو للمؤسسة الداخلیة الشبكة في  اإلنترنت تقنیات الستخدام العملي التطبیق على اإلنترانت تسمیة تطلق 

 من واالستفادة والمعلومات الموارد تشاُرك آلیات وتحسین اإلنتاجیة ورفع اإلداري العمل كفاءة رفع بغرض

  .المشتَركة الحوسبة تقنیات

لین لغیر یمكن ال أي( العكس منع مع اإلنترنت إلى الدخول خدمة اإلنترانت شبكة تقدم  اإلنترانت شبكة في الُمسجَّ

  الناري الجدار اسم علیھ ُیطلَق منیعاً  سوراً  اإلنترانت تؤمِّن وبذلك ،)اإلنترنت طریق عن إلیھا الدخول

)Firewall( الخارجیة المعلومات مصادر إلى علیھا العاملین وصول حق على المحافظة مع محتویاتھا، حول 

  .اإلنترنت على
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Sizeمن حیث الحجم أنواع شبكات الحاسوب: اوال

اإلكسترانت شبكة .4
  

الَمساس دون الخدمات بعض من اإلستفاده و إلیھا الدخول المخولین األشخاص لبعض تسمح انترانت  شبكة ھي 

.المحلیة اإلنترانت بخصوصیة

االنترنت شبكة .5 

محلیة شبكات و شخصیھ حواسیب بین تصل و العالم أنحاء جمیع تغطي موسعھ حواسیب شبكة أكبر ھي 
.موسعھ وشبكات

من ھائل كم الى الوصول حینھا یستطیع و مكتبھ أو منزلھ من الشبكة ھذه في عضواً  یكون ان شخص ألي یمكن 
.موضوع أي عن المعلومات
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Topologyمن حیث طریقة التوصیل أنواع شبكات الحاسوب: ثانیا

Bus  الخطي المسار شبكة .1 Network

ال الكیبل ھذا وبدایة ونھایة التلفزیون بكیبل شبیھ محوري واحد كابل في الشبكة داخل األجھزة جمیع توصیل یتم 
.اتجاه أي في آلخر حاسوب من البیانات نقل ویتم یتقابالن،

لیقوم دوره الشبكة في حاسوب كل ینتظر حیث األشخاص بھا یتحدث التي الطریقة بنفس الشبكة ھذه تعمل 
.المعلومات بإرسال

ان حیث مكلف وغیر الشبكة ھذه توصیل في بسیط انھ غیر البیانات نقل في بطیئا التوصیل من النوع ھذا یعتبر 
.الكیابل من المزید الى تحتاج االخرى التوصیل طرق بینما الكیبل نفس على تقع األجھزة جمیع
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Topologyمن حیث طریقة التوصیل أنواع شبكات الحاسوب: ثانیا

Token الحلقیة الشبكة .2 Ring Network

حلقة شكل على واحد كابل على الحاسبات توصیل یتم.

المطلوب الحاسوب الى تصل ان الى الكیبل عبر واحد اتجاه في الحاسبات بین البیانات نقل یتم.

بالسرعة تتمیز انھا غیر الطرفیة الوحدات احدى تعطل عند بالكامل تتوقف الشبكة ان التوصیل ھذا عیوب من 
.والكفاءة
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Topologyمن حیث طریقة التوصیل أنواع شبكات الحاسوب: ثانیا

Star   النجمیة الشبكة .3 Network

اتصال او كیبل طریق عن مباشره الطرفیة بالحاسبات الرئیسي الحاسوب توصیل ویتم التوصیل انواع ابسط 
.الرئیسي الحاسوب طریق عن اال اخرى شبكة او آخر و حاسوب بین اتصال اي یتم وال السلكي،

الرئیسي بالحاسوب مباشرا اتصاال الطرفیة الحاسبات جمیع التصال نظرا والكفاءة بالفعالیة التوصیل ھذا یتمیز.

وشركات المالیة األوراق وسوق البنوك مثل بسرعة بیاناتھا تتغیر التي المؤسسات في التوصیل ھذا یستخدم 
.وغیرھا الطیران



بروتوكوالت نقل البیانات
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 :وظیفتھا علیھا متفق وقواعد نظم عن عبارة البیانات نقل بروتوكوالت

الشبكة عبر المعلومات نقل في التحكم.

آلخر موقع من البیانات ارسال وكیفیة.

الشبكة في األخطاء مع التعامل وكیفیة.

البعض بعضھا مع األجھزة اتصال كیفیة وتحدد.



بروتوكوالت نقل البیانات
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:من أنواع البروتوكوالت المستخدمة
  

  : Transmission Control Protocol  ̸ Internet Protocol (TCP ̸ IP)بروتوكول . 1
:ھو بروتوكول یستخدم في االنترنت إلرسال البیانات من موقع الى آخر ویتكون فعلیا من بروتوكولین    

     )TCP (Transmission Control Protocol    وInternet Protocol (IP).

  
:  File Transfer Protocol (FTP)بروتوكول . 2

TCPیختص ھذا البروتوكول بنقل و تبادل الملفات خالل االنترنت ویستخدم بروتوكول      ̸ IP لنقل البیانات.

  
:  Telnet Communication Protocol (TCP)بروتوكول . 3

.Serverوربط الحاسبات بالجھاز الخادم  Remote Loginیختص بتشغیل الحاسبات عن بعد     

  
:  Wireless Application Protocol (WAP)الواب . 4

مسئول عن ارسال بیانات الى اجھزة متنقلة مثل الھواتف الذكیة وذلك باستخدام شبكة الھواتف النقالة، وتشمل ھذه     
.البیانات الرسائل اإللكترونیة وصفحات الوب    



أساسیات االنترنت

Internet Basics

ثامنةالمحاضرة ال

ComputerSkills 1

١مھارات حاسوب 

Dr. Eng. Ramez Alkhatib
ramezalkhatib@hotmail.com



االنترن�تInternet ھ�ي ش�بكة حاس�بات عمالق�ةWide Area Network – WAN ك�ون تت

. من مجموعة من الشبكات والحاسبات التي تضم كل منھا كمیات ھائلة من المعلومات

ویطلق على االنترنت اسم شبكة الشبكات كما یطلق علیھا أیضاً طریق المعلومات السریع.

Internet شبكة االنترنت

2



العسكریة األبحاث لدعم األمریكیة المتحدة الوالیات في 1969 عام االنترنت شبكة نشأت 

Advanced أربانت اسم علیھا وأطلق Research Projects Agency - ARPANET  

 الجامعات بعض في موزعة كبیرة حاسبات أربعة من الحین ذلك في الشبكة ھذه وتكونت

  .األبحاث ومراكز

شبكة إلیھ وصلت ما إلى وصلت حتى الفترة ھذه مدى على مرات عدة األربانت تطورت وقد 

.العالم أنحاء جمیع على موزعة حاسبات ألجھزة ربط من اآلن االنترنت

3

Internet  شبكة االنترنتتاریخ 



ال یوجد مكان محدد لموقع شبكة االنترنت فھي ناتج توصیل جمیع الحاسبات المتصلة بالشبكة بما 

.تحتویھ ھذه الحاسبات من معلومات

4

Internet  شبكة االنترنتموقع 



 یتكون مجتمع االنترنت من مجموعة من الفئ�ات المش�تركة وھ�ي األف�راد، المنظم�ات، ش�ركات
. الحاسبات، المؤسسات، الحكومات وكل من لھ عالقة باالنترنت بأسلوب أو بآخر

بعض فئات مجتمع االنترنت:

Users المستخدمین 1.

– Internet Service Providers مزودي خدمة االتصال باالنترنت  2. ISP 

Internet Content Providersمزودي المعلومات لالنترنت   3.

Application Service Providers   مزودي البرمجیات من خالل الوب4.

Hardware and Software Companies شركات أجھزة وبرمجیات الحاسوب  5.

Governments الحكومات 6.

5

  Internet Community مجتمع االنترنت 



 لتوص��یل الحاس��وب باالنترن��ت ال ب��د م��ن رب��ط ھ��ذا الحاس��وب بحاس��وب رئیس��ي آخ��ر متص��ل

باالنترنت بص�ورة دائم�ة كحاس�وب الكلی�ة الرئیس�ي أو المؤسس�ة أو حاس�وب الش�ركة الم�زودة 

. ISP لخدمة االتصال باالنترنت

ویمكن االتصال باالنترنت بطریقتین :

عن طریق االتصال الھاتفي األولى Dial-UP Connection .

عن طریق االتصال المباشر الثانیة Direct Connection.

6

طرق االتصال باالنترنت



Dial-Up Connection االتصال الھاتفي: أوال

االتصال یجب باالنترنت الحاسوب فلتوصیل الھاتف، خط خالل من یتم باالنترنت االتصال من النوع ھذا 

Internetباالنترنت االتصال لخدمة المزودة الجھات بإحدى ھاتفیاً  Service Provider-ISP خالل من 

 .األخرى الجھة من الھاتف وبنقطة جھة من بالحاسوب الموصلModemالمودم جھاز

االتصال بعدDial-Upاالتصال قطع یتم االنتھاء وحین االنترنت خدمات من االستفادة للمستخدم یمكن 

.االنترنت من الخروج وبالتالي

7

طرق االتصال باالنترنت



Dial-Up Connection االتصال الھاتفي: أوال

باالنترنت الھاتفي االتصال یتمیز:  

االشتراك تكلفة قلة .

االستخدام سھولة .

وكیبل بمودم مزود شخصي حاسوب جھاز یكفي إذ معقدة وكیبالت إضافیة أجھزة إلى الحاجة عدم  
  .ھاتفي وخط

باالنترنت الھاتفي االتصال عیوب من: 

االنترنت لدخول الحاجة دعت كلما االتصال إعادة ضرورة.

سرعتھ تتعدى ال حیث بطیئاً  یكون ما عادة االتصال  Kbps 56.     

8

طرق االتصال باالنترنت



Dial-Up Connection االتصال الھاتفي: أوال

باالنترنت الھاتفي االتصال احتیاجات:

.Computer الحاسوب . 1

.خط ھاتف. 2

.Fax/Modem  مودم/وحدة فاكس. 3

.ISP توفیر خدمة االشتراك في شبكة االنترنت من إحدى شركات خدمات االنترنت. 4

.Network Connection Software برنامج اتصال. 5

9

طرق االتصال باالنترنت



Direct Connection االتصال المباشر باالنترنت: ثانیاً 

المباشر االتصالDirect Connectionاإلنترنت خدمة بمزود متصالً  المستخدم یجعلISPبصورة 
.الھاتفي االتصال إلى الحاجة دون اإلنترنت إلى الوصول استمراریة وبالتالي مستمرة،

بدأ كما الجامعات، الشركات، الحكومیة، المؤسسات في كبیرة بصورة االتصال من النوع ھذا یستخدم 
 .السكنیة والعمارات المنازل في االتصال من النوع ھذا استخدام

منھا طرق بعدة باإلنترنت المباشر االتصال یتم أن یمكن:

Digital   ـأل أس دي بطریقة االتصال1. Subscriber Line - DSL.

.Satellite   الستالیت طریق عن االتصال2.

T-1""  طریق عن االتصال3. Lines.
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طرق االتصال باالنترنت



Direct Connection االتصال المباشر باالنترنت: ثانیاً 

Digital   ـأل أس دي بطریقة االتصال .1 Subscriber Line-DSL.

 االتصال على العمل أصحاب من المھتمین أو اإلنترنت مقاھي أو الصغیرة الشركات مثل الجھات من الكثیر تعتمد

 علىISPباإلنترنت االتصال لخدمة المزودة والشركة الجھات ھذه بین االتفاق یتم حیثDSLبطریق باإلنترنت

.شھري أو سنويDSL اشتراك

11

طرق االتصال باالنترنت



Direct Connection االتصال المباشر باالنترنت: ثانیاً 

.Satellite   الستالیت طریق عن االتصال .2

Satelliteخاص مودم تركیب یتم إذ الستالیت استخدام باإلنترنت المباشر االتصال طرق من Modemبجھاز 

 المبنى من عالٍ  مكان في یثبتDishھوائي وصحن المودم بین ما كیبل وصلة تمدید ثم للشبكة الرئیسي الحاسوب

.المعلومات واستقبال إلرسال

T-1""  طریق عن االتصال .3 Lines.

 بخطوط مقارنة البیانات من أكبر كمیة تحمل ان یمكنھا التي و الضوئیھ بااللیاف لالتصال ھاتفي خط من  نوع

 .التقلیدیھ النحاسیھ الھاتف

12

طرق االتصال باالنترنت



كل صفحة في االنترنت لھا عنوان فرید یسمىUniform Resource Locator-URL  لتحدی�د

.مكانھا في االنترنت

یكتب ھذا العنوانAddress في نافذة برنامج المتصفح العلویة ویبدأ بـ http://www.

مثال :URL  اوعنوان لموقع بجامعة الملك سعود في االنترنت

http://www.ksu.edu.sa/deanships.aspx

13

URL عنوان الموقع في االنترنت

یخبر المتصفح ان ھذه الصفحھ صفحة ویب

اسم الكومبیوتر التي توجد علیھ الصفحھ

اسم الصفحھ



:أنواع المواقع

یھرسو sy

مصر eg

الكویت kw

امریكا us

بریطانیا uk

تعلیمي edu

منظمة نفع عام org

منظمة عسكریھ mil

موقع تجاري com

موقع حكومي gov

14

URL عنوان الموقع في االنترنت
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االنترنت استخدامات

:منھا الخدمات من مجموعھ االنترنت استخدام یوفر

Search The Webالبحث في الوب  1.

 Electronic Mail (E-Mail)البرید االلكتروني   2.

 Chattingالمحادثة عبر اإلنترنت  3.

 Instant Messagingالرسائل الفوریة  4.

 Video Conferencesالمؤتمرات المرئیة  5.

 Internet Telephonyاالتصال الھاتفي 6.



Search The Webالبحث في الوب  . 1

:یستخدم الوب بصورة كبیرة في المجاالت التالیة

Search for Informationالبحث عن معلومات   1.

نقل الملفات2.

 Newsاألخبار 3.

 Online Gamesاأللعاب والتسلیة  4.

e-booksالكتب اإللكترونیة  5.

  Portalالبوابات اإللكترونیة  6.

Online Educationالتعلیم من خالل الوب   7.

.استخدامات أخرى8.
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االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

Search for Informationالبحث عن معلومات  . 1

البحث مواقع من الكثیر ھناكSearch Siteمبوبة عناوین على تحتوي التي 

Directories االقتصاد، التسوق، التعلیم، كالسیاحة، المختلفة المعلومات إلى الوصول تسھل 

  .وغیرھا األلعاب الریاضة، السیاسة،

المواقع ھذه ومن com.yahoo.www، com.msn.www، com.google.www،  
com.ajeeb.www، com.arabia.www.
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االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

Search for Informationالبحث عن معلومات  . 1

معا الكلمتین تشمل التي النتائج البحث محرك یظھر كلمتین بین (+) زائد عالمة باستخدام.

تظھر ال و األولى الكلمھ فیھا تتظھر التي النتائج البحث محرك یظھر كلمتین بین )-( ناقص عالمة باستخدام 
.الثانیھ الكلمة فیھا

الموجوده الجملھ على تحتوي التي النتائج البحث مجرك یظھر ("") االقتباس عالمات داخل الكلمات بوضع 
.االقتباس عالمات دخل

18

االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

نقل الملفات. 2

الشبكة عبر آخر إلى حاسوب من الملفات بنقل الخدمة ھذه تسمح.  

مصطلح الحاسوب إلى االنترنت من الملفات تنزیل عملیة على یطلقDownloadالملفات تحمیل عملیة وعلى 

الملفات نقل برتوكول ذلك في ویستخدم ،Upload مصطلح االنترنت إلى الحاسوب من

File Transfer Protocol-FTP.
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االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

 Newsاألخبار . 3

بصورة األخبار تبث الوب في متعددة مواقع فھناك المختلفة، بأشكالھا المتعددة للوسائط كبیراً  مخزناً  الوب أصبح 

.وفیدیو أصوات وصور، نصوص بشكل فوریة

المواقع ھذه من com.cnn.www و com.bbc.www و com.sawa.www الصحف من والعدید.

20

االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

 Online Gamesاأللعاب والتسلیة  . 4

تسمح ألعاب على تحتوي األطفال مواقع خاصة والتسلیة األلعاب مواقع من الكثیر االنترنت على یوجد 

 وبعض نفسھ، الحاسوب مع أو الوقت نفس في بالشبكة متصلین آخرین مع أو فردي بشكل باللعب للمتصفحین

.لالعبین نقدیة اشتراكات تشترط اآلخر البعض و مجانیة األلعاب ھذه

21

االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

e-books  الكتب اإللكترونیة. 5

باسم تعرف إلكتروني بشكل الوب صفحات على موجودة ومتنوعة كثیرة كتب ھناكOnline Bookأو

e-books، الحقاً  وقراءتھا الحاسوب على إنزالھا أو الكتب ھذه قراءة المستخدم وبإمكان.

ھیئة االلكترونیة الكتب تأخذ ما عادةHTMLالمتصفح خالل من تصفحھا یمكن أي Web Browser یتم أو 

Acrobat  اكروبات برنامج خالل من قراءتھا Reader.

22

االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

Portal البوابات اإللكترونیة . 6

عناوین بحث، محركات على تحتوي حیث للمتصفحین والمتنوعة المفیدة باألدوات غنیة مواقع عن عبارة ھي 

.المفیدة المعلومات من العدید ریاضة، طقس، وعمالت، أسھم إلكتروني، برید أخبار، مبوبة،

للظھور والضروریة المھمة المعلومات اختیار و الوب صفحات بتصمیم للمستخدمین عادة البوابات ھذه تسمح 

.com.msn.www وcom.yahoo.wwwالبوابات ھذه أشھر ومن لــھ زیارة كل في الموقع في
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االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

Online Education التعلیم من خالل الوب . 7

والمتدربین المتعلمین لمساعدة الوب على التعلیمیة المؤسسات من العدید تعتمد. 

الدراسیة المقررات من إلكترونیة نماذج وجود خالل من ذلك یتمDistance Learningالتدریبیة الدورات أو 

Web-based الوب على Training.

24

االنترنت استخدامات



Search The Webالبحث في الوب  . 1

استخدامات أخرى. 8

والخدمات والطب والسیاحة واإلعالنات والبیع الشراء مثل األخرى المجاالت من العدید في الوب یستخدم 

.الكثیر وغیرھا المالیة األوراق وأسواق االستشاریة

25

االنترنت استخدامات



Electronic البرید االلكتروني. 2 Mail (E-Mail)

الرسائل مع ملفات إرفاق ویمكن الشبكة مستخدمي بین الرسائل لتبادل ویستخدم االنترنت خدمات أحد ھو 
.وصور وأصوات وثائق على تحتوي

إلكتروني برید عنوان والمستقبل للمرسل یكون أن یجب  e-mail address.

الحدیثة االتصاالت وسائل أھم من االلكتروني البرید یعتبر.

االلكتروني البرید عنوان:

 في المجاني االشتراك خدمةcom.hotmail وھوتمیلcom.yahooیاھو مثل االنترنت مواقع بعض توفر

 فریدE-Mailإلكتروني بریدي عنوان الموقع ھذا في مشترك ولكل اإللكتروني البرید

.)في( @ الرمز یفصلھما جزئین من العنوان ویتكونcom.adel@hotmailأوcom.adel@yahooمثل
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Electronic البرید االلكتروني. 2 Mail (E-Mail)

االلكتروني البرید فوائد:

.سرعة االتصال. 1

.یمكن إرسال رسالة واحدة إلى عدة جھات في وقت واحد. 2

.یمكن تخزین الرسائل واسترجاعھا في وقت الحق. 3

.یمكن طباعة الرسائل. 4

.یمكن إعادة إرسال نفس الرسالة إلى جھة أو عدة جھات أخرى. 5

.یمكن إرفاق كثیر من أنواع الملفات مع رسالة البرید اإللكتروني .6

.تقلیل رسوم البرید العادي. 7

27

االنترنت استخدامات



Chatting  المحادثة عبر اإلنترنت. 3

في المتاحة البرمجیات تتنوع حیث المستخدمین بین الحوار تبادل في كبیراً  دوراً  اإلنترنت عبر المحادثات تلعب 

  .المجال ھذا

المحادثة بغرف یسمى ما ھناك أن كما Chat Rooms، بتبادل األشخاص من لمجموعة الخدمة ھذه وتسمح 

  .فوري وبشكل الوقت نفس في والصورة والصوت بالكتابة والدردشة الحوار
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Instant Messaging الرسائل الفوریة. 4

المحادثة غرف كبیر حد إلى تشبھ الفوریة الرسائلChat Roomsیختار أن أي بالخصوصیة؛ تتمیز أنھا إال 

.والصور الملفات وتبادل جماعي أو فردي بشكل معھم للتحدث األشخاص من مجموعة أو شخصاً  المتحدث

مثل المحادثات من النوع لھذا متنوعة برامج توجدMSN Messengerو Yahoo Messenger.
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Video Conferences المؤتمرات المرئیة. 5

من مجموعة بین لقاءات لعمل المیكروفون الفیدیو، كامیرات الحاسوب، استخدام تعني المرئیة المؤتمرات 

.اإلنترنت خالل من وذلك متباعدة بأماكن تواجدھم رغم لوجھ وجھاً  األفراد

الفوریة الرسائل برامج أحد المتحدثون یستخدم عندما وذلك بسیطة تكون قد المرئیة المؤتمرات NetMeeting

 بكامیرات فتزود تطوراً  أكثر المؤتمرات ھذه تكون أن یمكن كما .ومیكروفون الوب كامیرا لدیھم تتوافر بحیث

.جھة كل في كبیرة وشاشة سمعیة وأجھزة
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Internet Telephony االتصال الھاتفي. 6

من المكالمة استقبال یمكنھ آخر بشخص لالتصال اإلنترنت استخدام یعني اإلنترنت خالل من الھاتفي االتصال 

.ھاتفھ أو الشخصي جھازه خالل

باالنترنت االتصال سرعة على الھاتفي االتصال جودة تعتمد.

مثل االتصال من النوع لھذا متنوعة برامج توجد Skype.
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جرائم الحاسوب

Computer crimes

تاسعةالالمحاضرة 

ComputerSkills 1

١مھارات حاسوب 

Dr. Eng. Ramez Alkhatib
ramezalkhatib@hotmail.com



جرائم الحاسوب و االنترنت

2

الحاسبات بیئة في الناشئة الجرائم ظھور في ساھم االنترنت و للحاسبات المتزاید االستخدام ان 
.الشبكات وبیئة

الجریمة الحاسوب، احتیال باصطالح مرورا الحاسوب استخدام اساءة اصطالح من فابتداء 
 الھاكرز جرائم الى وغیرھا، العالیة التقنیة جرائم  الحاسوب، جرائم فاصطالحات  المعلوماتیة،

Cyber بـ تعرف والتي االنترنت فجرائم االختراقات او Crimes .



جرائم الحاسوب واالنترنت–الفصل الرابع عشر  -الوحدة الخامسة  

3

امثلة لجرائم الحاسوب و االنترنت

 واالطالع اآلخرین بیانات الى الوصول في المؤسسة شبكة استخدام تشمل :البیانات الى بالوصول االحتیال .1
.قانوني غیر بشكل المصارف شبكات في آخر الى حساب من نقود نقل یتم وقد وتغییرھا علیھا

 او الشبكة عبر المصرفیة الحسابات ارقام تداول عند الجریمة ھذه تحدث :االئتمان بطاقات باستخدام االحتیال .2
.واالحتیال النصب في ویستغلھا المحتالین احد فیلتقطھا اخرى وسیلة بأي

.القرصنة من نوعا النسخ حقوق بقانون المحمیة البرامج نسخ تعتبر :البرامج نسخ او قرصنة .3

4. Denial of Service Attack (DoS): الموقع انھیار الى یؤدي مما الطلبات بمالیین المواقع اغراق.

.بأنواعھا الفیروسات نشر و كتابة .5

6. Spam (bulk email or junk email).



:الدوافع الرتكاب مختلف جرائم المعلوماتیة فھي عدیدة منھا

.الرغبة في التفوق وتحدي التقنیة المتطورة. 1

.السعي إلى تحقیق مكاسب مالیة واالبتزاز. 2

.دوافع سیاسیة وفكریة. 3

.القیام بأعمال غیر مشروعة. 4

.األحقاد والدوافع الثأریة واالنتقام من أرباب العمل. 5

4
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Hacker الھاكر

ف�ي البدای�ة إل�ى مس�تخدم ) ب�ارع(عرفت كلمة ھ�اكر 

الحاسوب الم�تحمس للمعرف�ة، إال إن ھ�ذا المص�طلح 

عادة ما یصف في وقتنا الحالي شخصا یتصل بنظام 

الحاس�وب بطریق��ة غی��ر قانونی��ة بھ��دف إح��داث خل��ل 

. في ھذا النظام

5
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ھو برنامج مكتوب بإح�دى لغ�ات البرمج�ة بواس�طة أح�د الـمخرب�ـین بھ�دف إح�داث  الفیروس

. الضرر بنظام الـحاسوب

یمثل فیروس الحاسوب نوعاً من أنواع جرائم التعدي على نظم الحاسبات.

القدرة الكبیرة على اخت�راق الملف�ات و تخریبھ�ا و تغییرھ�ا واالنتش�ار  من خصائص الفیروس

.واالختفاء بینھا ثم التدمیر ھذه الملفات وتعطیل عملھا

Computer Virusفیروس الحاسوب 

6



على القدره لدیھا الحاسب فیروسات :

أخرى ببرامج نفسھا وربط نفسھا استنساخ .

لالزالة القابل القرص او الصلب القرص محتویات مسح .

معینھ ملفات حذف.

خطأ رسائل اظھار.

البرامج او النظام تشغیل في بطء.

جدیده ملفات اضافة.

7
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:یمكن تصنیف فیروسات الحاسوب إلى

Worm الدیدان . 1

Trojan Horses أحصنة طروادة  . 2

Time Bombs   القنابل الموقوتة. 3

8
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Worm الدیدان. 1

 ال تحتاج الى ربط نفسھا ب�أي برن�امج وتق�وم باستنس�اخ نفس�ھا عل�ى الق�رص الص�لب و ال�ذاكره و ی�ؤدي

. في النھایھ الى انھیار النظام

 تقوم بارسال نفسھ الى جمیع االجھزه المتصلھ بالش�بكھ دون مس�اعدة المس�تخدم كم�ا تق�وم بارس�ال نفس�ھ

.الى عناوین البرید االلكترونیھ الموجوده على النظام 

9

Computer Virusفیروس الحاسوب 



Trojan Horses أحصنة طروادة. 2

و الضحیھ جھاز على نفسھ بتثبیت یقوم الملف تشغیل وعند الملفات احدى داخل نفسھ باخفاء یقوم برنامج 

 جھاز استغالل و البیانات تدمیر و الضحیھ بجھاز التحكم من المعتدي ویمكن نفسھ، بنسخ یقوم ال لكنھ

.أخرى أجھزه بمھاجمة للقیام الضحیھ

بطروادة النوع ھذا سمي )Trojan( الجنود داخلھ اختبأ الذي الخشبي طروادة حصان قصة الى نسبة 

 حاصر الذي أجاممنون، أخیھ بقیادة مینالوس الملك جیوش أمام المدینة ابواب لفتح لیال وتسللوا االغریق

.بالخدعة إال اسقاطھا الممكن من كان وما سنوات عشر المدینة

10
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Time Bombs القنابل الموقوتة . 3

 برنامج عباره عن قنبلة منطقیة تعمل ف�ي توقی�ت مح�دد وق�د تك�ون اح�د أن�واع أحص�نة ط�رواده وتص�مم

بحی��ث تعم��ل عن��د ح��دوث أح��داث معین��ة أو تح��ت ظ��روف معین��ة أو ل��دى تنفی��ذ أم��ر مع��ین، وت��ؤدي إل��ى 

.تخریب أو مسح بیانات أو تعطیل النظام
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:فیروسات الحاسوبطرق انتشار الفیروس 

.انتشار الفیروس من خالل االنترنت. 1

.انتشار الفیروس من خالل االقراص. 2

.انتشار الفیروس من خالل الشبكة. 3

12

Computer Virusفیروس الحاسوب 



انتشار الفیروس من خالل االنترنت. 1

-الرئیس��ي لإلنترن��ت  تحمی��ل مل��ف مص��اب ب��الفیروس م��ن حاس��وب مص��اب ب��الفیروس إل��ى الحاس��وب. 1

.مصاب بالفیروس e-Mailأو توزیع ملف برید إلكتروني  Serverالخادم 

.إصابة القرص الصلب للحاسوب الخادم بالفیروس .2

.إصابة مستخدمي اإلنترنت لھذا الحاسوب بالفیروس. 3
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انتشار الفیروس من خالل االقراص. 2

.استخدام قرص مصاب بالفیروس في حاسوب سلیم. 1

.إصابة القرص الصلب للحاسوب بالفیروس .2

.اصابة أي قرص سلیم عند استخدامھ في الحاسوب المصاب .3
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انتشار الفیروس من خالل الشبكة. 2

.Server الخادم–تحمیل ملف مصاب بالفیروس إلى الحاسوب الرئیسي للشبكة . 1

.في الشبكة Nodeینتقل الفیروس إلى كل نقطة .2
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:اكتشاف إصابة األقراص بالفیروس

 یمكن اكتشاف إصابة الملفات بالفیروس عن طریق الخبرة والمالحظة الشخصیة كـــ :

امتالء الذاكرة أو البطء  .

زیادة حجم الملفات أو فقدانھا وعدم رؤیتھا على القرص .

توقف الحاسوب عن العمل .

 ك�ذلك یمك��ن اكتش��اف اإلص��ابة بص��ورة أدق باس��تخدام البرمجی��ات المتخصص��ة ف��ي البح��ث واكتش��اف

.McAfee مكافي     -     Norton نورتن:     الفیروس، مثل
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:التخلص والحمایة من الفیروس

 استخدام البرامج المضادة للفیروسات و تحدیثھا بشكل دائم من خ�الل مواقعھ�ا عل�ى االنترن�ت، فع�ادة

.ما تظھر الفیروسات في صور جدیدة

 للش�ركات المتخصص��ة ف��ي اكتش��اف الفیروس��ات مث��لMcAfee  مواق��ع عل��ى االنترن��ت یمك��ن تحمی��ل

.برامجھا على جھازك وتحدیثھا بصوره مستمره
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الحاسبات نظم في الھامة المجاالت من البیانات وحمایة أمن یعتبر.  

البیانات أمن یعرفData Securityملفات تأمین على للعمل المؤسسة تتبناھا التي اإلجراءات بأنھ 
:وھي البیانات لھا تتعرض التي المخاطر من وحمایتھا البیانات

Unauthorized Access  مخاطر الوصول غیر المشروع -أ 

وتتضمن وصول أشخاص من خ�ارج المؤسس�ة أو م�وظفین بھ�ا إل�ى ملف�ات البیان�ات واإلط�الع علیھ�ا أو تع�دیلھا بش�كل 
.غیر قانوني

Lost/Corrupt Data مخاطر الفقد أو التلف  -ب 

وترج�ع . وھي المخاطر المتمثلة في تغییر محتویات الملفات أو حذفھا أو إحداث خلل بھا بحیث یمنع من االطالع علیھا
اإلھمال وسوء االستخدام أو األعطال المفاجئة في النظام أو إصابة الملفات بفی�روس  ھذه المخاطر إلى عدة أسباب منھا

.الحاسبات
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:Data Security Systemsأنظمة أمن وحمایة البیانات 

أي دخول من أو المتعمد وغیر المتعمد الضرر من البیانات لحمایة متعددة أمن نظم المؤسسات تضع 

 .الحاسوب نظام إلى لھ مسموح غیر شخص
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:Data Security Systemsأنظمة أمن وحمایة البیانات 

اآلتي في للبیانات وحمایة أمن أنظمة وضع طرق تتلخص:

User  للمستخدم تعریفي اسم إعطاء1. ID.

User  سر كلمة / مرور كلمة تحدید2. Password.

User تأكیدیة أدلة وضع3. Authentications: توقیع أو بصمھ أو صوت األدلة ھذه تكون أن یمكن 

.ذكیة بطاقة او المستخدم

User  المستخدمین صالحیات تحدید4. Authorization.

Computer الحاسوب فیروس عن الكشف برامج استخدام5. Virusالبرامج ھذه تحدیث على والعمل.
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:Data Security Systemsأنظمة أمن وحمایة البیانات 

اآلتي في للبیانات وحمایة أمن أنظمة وضع طرق تتلخص:

 وعمل الغرض لھذا مخصصة أمنیة خزائن في وغیرھا األقراص من البیانات تخزین بوسائط االحتفاظ6.

.للبیانات دوریة احتیاطیة نسخ

 كانت إذا خاصة لھم المسموح غیر قبل من لالطالع وتعریضھا الورقیة الحاسوب مخرجات إھمال عدم7.

.مھمة معلومات تحتوي

 صائغي من یكون قد بالبیانات التالعب إن حیث واالستمراریة باألمانة لھم المشھود العاملین توظیف8.

.الحاسبات مشغلي أو البرامج
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:Data Security Systemsأنظمة أمن وحمایة البیانات 

اآلتي في للبیانات وحمایة أمن أنظمة وضع طرق تتلخص:

 ھذه ومن العمل سریة لضمان وذلك المعلومات بأنظمة الخاصة المواقع إلى للدخول مختلفة نظماً  استخدام9.

:األنظمة

بصمات األصابع أو كف الید بالكامل Finger Print & Hand Geometry Reader.

الصوت Voice Recognition.

 قرنیة العین Iris Scanner.

الوجھ بالكامل Face Reader.

وضع كامیرات مراقبة  Camera.
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 ح�ق المؤل�ف، المن�تج أو المب�دع وح�ده ف�ي الت�رخیص أو المن�ع ألي اس�تغالل حقوق الملكیة الفكریة تعن�ي

ب�أي ) الكتب، برامج الحاسوب، العالمات التجاریة، المقاطع الموس�یقیة، الص�ور، األف�الم وغیرھ�ا(لمنتجھ 

شكل من األشكال سواء بالنس�خ أو االس�تخدام أو البی�ع أو الت�أجیر أو اإلع�ارة أو إتاحت�ھ عب�ر الحاس�بات أو 

. من خالل شبكات المعلومات وغیرھا من الوسائل

بتحدید وتعریف من یحق لھ استخدام الب�رامج المنتج�ة  وتتلخص حقوق الملكیة الفكریة في مجال الحاسوب

.وشروط سحب حقوق الملكیة الفكریة

حقوق الملكیة الفكریة
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:قوانین حقوق الملكیة الفكریة عادة ما تمنع

نسخ الم�واد أو الب�رامج أو االقتب�اس منھ�ا إال بع�د الحص�ول عل�ى ت�رخیص كت�ابي مس�بق م�ن المؤل�ف أو 1.

.ممثلھ القانوني

).ككسر التشفیر أو إزالة كلمة السر وغیره(اإلزالة أو التعطیل ألیة حمایة تقنیة یستخدمھا المؤلف 2.

.النشر عبر أجھزة الحاسبات أو شبكات المعلومات دون اخذ إذن كتابي مسبق من المؤلف3.

.االعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف4.
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