
      

       

      

      

      

:المهندس  

 أحمـــــد كــــردي

 

 جامعة حماه

كلٌة الصٌدلة   

 مهارات الحاسوب



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

هو مجموعة من التعلٌمات التً تخبر : البرنامج

 ما  الحاسب كٌف ٌنجز مهمة

 :SOFTWAREالقسم البرمجً   

 القسم البرمجً
SOFTWARE 

 برمجٌات النظام التطبٌقات

 الرئٌسٌة
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 البرمجٌات

التطبٌقات: 

معالج : ٌستخدمها الناس إلنجاز مهام خاصة بهم مثل 

 ... -برامج الحسابات -النصوص

 

برمجٌات النظام: 

السماح للتطبٌقات أن تعمل بشكل  –التحكم باألجزاء المادٌة 

 صحٌح
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 النظام برمجٌات

تسمح للتطبٌقات أن تتفاعل مع الحاسب 

تساعد الحاسب بإدارة مصادره الداخلٌة والخارجٌة 

برمجٌات النظام ضرورٌة لتعمل التطبٌقات 
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 النظام برمجٌات أنواع

برمجيات 
 النظام

محوالت 
 اللغة

 نظام التشغيل برامج المنفعة
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 النظام برمجٌات أنواع

هً المكون األساسً فً برمجٌات النظام : أنظمة التشغٌل

 وفً أي نظام حاسوبً

 مثال . من أجل تنفٌذ مهام مشتركة: برامج المنفعة

 ... -الجدار الناري  –مضادات الفٌروسات 

تترجم البرامج المكتوبة بلغة ما مثل : محوالت اللغة

C++  التً ٌفهمها ( 0,1اللغة الثنائٌة )إلى لغة اآللة

 .الحاسب

 ٌحول كل تعلٌمة وٌنفذها مباشرة: المفسر

 ٌحول البرنامج بأكمله وٌعطً ملفاً تنفٌذٌاً : المترجم 
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 أقسام نظام التشغيل

 نظام التشغيل

 Operating System (OS) 

 النواة
إقالع 
 النظام 
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 إقالع النظام -أقسام نظام التشغيل 

هً عملٌة تحمٌل نظام التشغٌل من القرص الصلب : اإلقالع

 . RAMإلى الذاكرة 

 :المراحل

 تنفٌذ برنامجbootstrap loader  المخزن بشكل

 دائم فً دارة الكترونٌة فً الحاسب

 ٌستدعً هذا البرنامج توابع لفحصCPU, RAM 

 وأجزاء أخرى للتأكد من أنها تعمل بشكل صحٌح
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 إقالع النظام -أقسام نظام التشغيل 

 ٌستدعً برنامجBIOS 

(Basic Input Output System)  ًوٌنسخه ف

RAM  لٌساعد الحاسب فً التحكم بأجهزة الدخل

إظهار األحرف على  -فهم لوحة المفاتٌح: والخرج 

 الشاشة

 ٌحّمل نظام التشغٌل من القرص الصلب غالباً إلى الذاكرة

RAM 

 ٌبقى نظام التشغٌل فً الذاكرةRAM  مادام الحاسب

 ٌعمل
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 النواة -أقسام نظام التشغيل 

 .الجزء المركزي فً نظام التشغٌل: النواة 

 :عملها

 إدارةCPU 

 تبقى فً الذاكرة طالما الحاسب ٌعمل 

 توجه األجزاء األخرى من نظام التشغٌل والتً ال تبقى

 RAMباستمرار فً 

دعم التطبٌقات لتعمل بالشكل الصحٌح. 
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 مهام نظام التشغيل

 تزويد بواجهات تفاعلية

 تنفيذ البرامج

 إدارة التجهيزات المادية للحاسب

 تنظيم تخزين الملفات
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 التزويد بواجهات تفاعلية

 .تسمح للمستخدم بالتفاعل مع الحاسب: واجهة المستخدم

واجهة  GUI (Graphical User Interface) -أ

 الرسومٌةالمستخدم 

 الواجهة األكثر انتشاراً مثلKDE, Windows 

استخدام الفأرة للتحكم فً األغراض 

استخدام سطح المكتب 

االختصارات لفتح البرامج والمستندات 

تبدٌل المهام 

صنادٌق الحوار لإلدخال المباشر 
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 GUI الرسومٌةواجهة المستخدم 
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 التزويد بواجهات تفاعلية

 ,Unixالواجهة األقدم مثل :  السطرٌةواجهات األوامر  -ب

Linux, DOS. 

ٌدخل المستخدم األمر بشكل نص. 

على المستخدم حفظ األوامر. 

الرسومٌةالواجهات  مضمن ضمن GUI 
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 السطريةواجهات األوامر 
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 تنفيذ البرامج

دعم لمعظم التطبٌقات 

 التزوٌد بالوصول الصحٌح إلمكانٌات : استدعاء النظام

 .النظام

مشاركة المعلومات بٌن البرامج : 

 اللصق –النسخ 

 التضمٌن –الربط 
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 إدارة التجهيزات المادية

 .تحتاج البرامج إلى التعامل مع التجهٌزات المادٌة

المقاطعات: 

 إٌقافCPU 

الوصول إلى جهاز مادي 

تحكم سواقة الجهاز بالجهاز المادي 

 طباعة مستند: مثال 
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 تنظيم الملفات والمجلدات

تنظٌم التخزٌن 

أسماء طوٌلة 

إنشاء مجلدات ومجلدات فرعٌة 

توافقٌة بٌن أجهزة التخزٌن 
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 أنواع أنظمة التشغيل

أنظمة 
 التشغيل

أنظمة التشغٌل 
ذات الزمن 

 الحقٌقً

أنظمة التشغٌل 
لمستخدم واحد 
 ومهمة واحدة

أنظمة التشغٌل 
لمستخدم واحد 
 ومتعددة المهام

أنظمة التشغٌل 
لعدة 

مستخدمٌن 
 ومتعددة المهام
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 أنظمة التشغيل ذات الزمن الحقيقي

 ًنظام التشغٌل صغٌر وسرٌع جدا 

ٌبنى ضمن الجهاز 

ٌستجٌب بسرعة إلدخال المستخدم 

مثال األجهزة الطبٌة 
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 أنظمة التشغيل لمستخدم واحد ومهمة واحدة

ٌعمل مستخدم واحد على النظام 

ٌنفذ مهمة واحدة خالل الزمن 

 مثالPalm OS , MS DOS 

ٌحتاج إلى مساحة صغٌرة على القرص 

ٌعمل على الحواسٌب القدٌمة 
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 أنظمة التشغيل لمستخدم واحد ومتعددة المهام

ٌمكن للمستخدم تنفٌذ عدة مهام بنفس الوقت 

الشكل الشائع ألنظمة التشغٌل 

 مثالOS X, Windows XP, Windows 7 

ٌتطلب حواسٌب حدٌثة 

نظام التشغٌل أعقد 
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 أنظمة التشغيل لعدة مستخدمين ومتعددة المهام

عدة مستخدمٌن مرتبطٌن بحاسب واحد 

لكل مستخدم جلسة واحدة 

 مثال :VMS, Linux, Unix 

الصٌانة سهلة 

 ٌتطلب حواسٌب ذات كفاءة عالٌة 

 مثالmain computers 
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