
 برامج المنفعة

 تقوم بخدمات غٌر مضمنة ضمنOS 

مثال 

  الجدار الناري 

مضادات الفٌروسات 

1 



 مضادات الفيروسات

تحدد نوع الفٌروس والملفات المصابة وتصلحها 

تحتاج إلى تحدٌث باستمرار 

 مثال :McAfee , Norton AntiVirus 
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 الجدار الناري

ٌحمً الحاسب من المتطفلٌن 

تجعل الحاسب غٌر مرئً للمهاجمٌن 

 تضّم بعض أنظمة التشغٌل الجدار الناريWindows7 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :التطبٌقات 

التطبٌقات هً  برامج مكتوبة بأحد لغات البرمجة 

حٌث تنجز وظائف محددة،وٌتم تثبٌتها أو تشغٌلها بعد 

 .  تحمٌل نظام التشغٌل، ومنها العام أو الخاص

 

 :  تصنيف البرمجيات والتطبيقات إلى

 الرئٌسٌة
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 والتطبيقات  البرمحياتتصنيف 
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 البرمجيات التجارية

Commercial software  

 
برمجٌات بجب شراؤها 

منتجات وحٌدةstand alone   : 

 تحل نوعاً واحداً من المسائل. 

 برمجٌات األطقمSoftware suites: 

أدوات متكاملة تعمل مع بعضها لحل مسائل مختلفة. 

 تشاركٌةبرمجٌات Shareware  : 

فترة تجرٌب قبل عملٌة الشراء 

بعض الخٌارات غٌر فعالة ما لم ٌتم الشراء 
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 Freewareبرمجيات حرة 

لٌس هناك ضرورة للشراء 

ًٌمكن أن ٌوزع المنتج بشكل مجان 

برمجٌات متعلقة بمجاالت عامة 
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   Open sourceبرمجيات مفتوحة المصدر 

توزع مع برنامج المصدر 

ٌسمح للمستخدم بتعدٌل البرنامج 

ٌرحب فً الموقع األساسً بالمالحظات والتعدٌالت 

أمثلة :Linux – Open Office 

 

ومن أشهر البرمجٌات والتطبٌقات: 
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 :ومن أشهر البرمجٌات والتطبٌقات

 برامج معالجة النصوصWord processing 

 برامج ورٌقات العملSpread sheets 

 برامج قواعد المعطٌاتDatabases 

 التقدٌمٌةبرامج العروض Presentations 

برامج إدارة المعلومات الشخصٌةPIM  

 الوببرامج تصفح Web browser 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 : Word processingمعالجة النصوص برامج  

 على للحصول النصوص معالجة برامج ُتستخدم

 مع والمقاالت والكتب والرسائل التقارٌر مثل وثائق،

 مرن أو صلب قرص على الوثٌقة تخزٌن إمكانٌة

 مزاٌا أهم ذكر وٌمكن .مستقبالً  إلٌه للعودة أو لتنقٌحه

 : النصوص معالجة برامج

 الرئٌسٌة
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 Word Processingبرامج معالجة النصوص  
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 برامج معالجة النصوصمزاٌا  

،كتابة النصوص وحذفها ونقلها 

 تغٌٌر حجم الخط، ومحاذاة النص إلى الٌسار أو الٌمٌن أو

الوسط، وضبط عالمات الجدولة، وضبط الخط المائل 

 واألسود والعرٌض،

،البحث عن كلمة أو جملة واستبدالها 

،إدراج الرسوم والصور والتفاف النص حولها 
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 برامج معالجة النصوصمزاٌا  

،التدقٌق اإلمالئً والنحوي 

 االستفادة من القوالب المعّدة سلفاً لمختلف أنواع الوثائق

 ،.....(تقرٌر، رسالة، برٌد إلكترونً)

،إدراج الجداول وتقسٌم النص إلى عدة أعمدة 

 والترقٌم لكل صفحة، التروٌسةإضافة 
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 برامج معالجة النصوصمزاٌا  

 آلٌاً،( جداول المحتوٌات)تولٌد الفهارس 

 (  بالصٌغ الرٌاضٌة المعقدة)كتابة المعادالت الرٌاضٌة

 ضمن النص،

 اندماج المراسالت إلرسال رسائل ذات طابع شخصً إلى

 .أشخاص محّددٌن من الئحة ما
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 Spread sheets العمل ورٌقات برامج

 تفٌد فً تخزٌن الجداول ومعالجة معطٌاتها إذ تسمح عادًة

بكتابة نصوص ومعطٌات وصٌغ رٌاضٌة، بهدف معالجة 

المعطٌات تلقائٌاً، وفً حال تغٌرت المعطٌات ٌجري تعدٌل 

 .النتائج آنٌاً 

 الذي ٌتٌح تغٌٌر قٌمة " ماذا لو"تستعمل فً التحلٌل

رقمٌة واحدة أو أكثر واالطالع على تأثٌر ذلك التغٌٌر فً 

 .بقٌة النتائج

  وُتستعمل عادًة ورٌقات العمل فً األعمال المالٌة، كما

 .  ٌستعملها أٌضاً المهندسون وموظفو البنوك ونحوهم
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 Spread sheets العمل ورٌقات برامج

 

16 



 العمل ورٌقات مزاٌا برامج

 جمع عدة أوراق مترابطة فً مصّنف واحدWork 

book. 

إدخال صٌغ رٌاضٌة معقدة أو نسخها 

 ًإمكانٌة استعمال توابع رٌاضٌة وإحصائٌة معّرفة سلفا 

 الماكروتعرٌف وحدات macro  التً تحول دون القٌام

 باألعمال المتكررة عدة مرات

 

17 



 العمل ورٌقات مزاٌا برامج

 متنوعة على المعطٌات تنسٌقاتتطبٌق 

انتقاء بعض المعطٌات تبعاً لمعاٌٌر محددة 

تعّقب مصادر األخطاء 
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 databasesبرامج قواعد المعطٌات 

 تفٌد هذه البرامج فً تخزٌن المعطٌات واسترجاعها وتسمى

 DBMSهذه البرامج بنظم إدارة قواعد المعطٌات 

 ببعضهاتتٌح للمستخدمٌن إعداد جداول معطٌات وربطها 

بحٌث ٌمكن البحث فً مجموعات تلك المعطٌات تبعاً لبعض 

 .  المعاٌٌر التً ٌرغب فٌها المستخدم

 تتضمن هذه البرامج معالجاتwizards  تساعد المستخدم

على إعداد قواعد المعطٌات، وإعداد شكل النتائج التً ٌرغب 

 .  فً الحصول علٌها

تخزن عدد هائل من المعطٌات التً ُترّتب فً تسجٌالت. 
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 databasesبرامج قواعد المعطٌات 
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 تطبيقات برامج قواعد المعطيات 

 للحصول على قائمة بالكتب المتوفرة فً : المكتبات

المكتبة، تضم اسم المؤلف واسم الكتاب وسنة اإلصدار 

ودار النشر، كما ٌمكن الحصول على الكتب المتعلقة 

 .بموضوع محدد أو الكتب المؤلفة من كاتب معٌن

 للحصول على أسماء الزبائن وعناوٌنهم بعد : األعمال

 .فرزها حسب المكان واالهتمام

للحصول على معلومات عن أسماء الطالب : الكلٌة

 .وموالٌدهم وعن المدّرسٌن واختصاصاتهم
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 Presentations التقدٌمٌةبرامج العروض 

أمام المعلومات وتقدٌم المحاضرات إلقاء فً تفٌد 

 األشخاص من مجموعة

 ًالرقمٌة، والبٌانات النصوص بإدخال تسمح وه 

 باإلضافة والسمعٌة الفٌدٌوٌة والمقاطع والصور

   .والصوت الحركة تأثٌرات إلى
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 Presentations التقدٌمٌةبرامج العروض 
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 Presentations التقدٌمٌةبرامج العروض 

الممكن الجاهزة القوالب من عدداً  عادةً  وتضم 

دة لعروض استخدامها    .محدَّ

الشرائح، من عدد على التقدٌمً العرض ٌُنشأ 

 التوقٌت ضبط مع متنوعة بتنسٌقات تقدٌمه وٌمكن

   .وأخرى شرٌحة بٌن

مع شفافة أوراق على الشرائح طباعة ٌمكن كما 

 منفصلة أوراق على المحاضر مالحظات طباعة

   .اإللقاء فً لمساعدته
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  PIMبرامج إدارة المعلومات الشخصٌة

برامج إدارة المعلومات الشخصٌةPIM  مثال  :Outlook 

(Personal Information Mangers)   

تعقب االتصاالت 

متابعة ألحداث زمنٌة 

تنظٌم المعلومات: 

 (دلٌل الهاتف)معلومات االتصال منظمة بحسب الكنٌة 

إمكانٌة البحث متاحة 

ٌمكن تشغٌل المنبه للتذكرة 
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  PIMبرامج إدارة المعلومات الشخصٌة
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :DESKTOP PUBLISHINGبرنامج النشر المكتبً  

تستخدم إلنشاء تصمٌم 

صفحة وإدخال الرسوم 

البٌانٌة  والنصوص والصور 

،ٌمكن وضع النص فً 

مربعات تنقل من مكان آلخر، 

وضع الكتابة فً أعمدة 

 ..........وغٌرذلك

 الرئٌسٌة
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 Web browser الوببرامج تصفح 

استعراض  وتستخدم للتجول 

الصفحات المرتبطة على 

 .شبكة االنترنت

برنامج انترنت : مثل

  ونتسكاٌب، اكسبلورر

 نافٌغٌتر

 الرئٌسٌة
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 web browser الوببرامج تصفح 

 وبٌن البرامج التً برامج تصفح اإلنترنت االختالف بٌن

د على اإلنترنت،  تتٌح للمستخدم البحث عن موضوع محدَّ

كات البحث والتً تسمى   .  search enginesبمحرِّ

 كات البحث هً برمجٌات تسمح بتحدٌد معٌار فمحرِّ

البحث، ثم تقوم بالبحث عن جمٌع الوثائق أو المواقع 

د من المستخدم وتعٌد إلٌه  التً تقع ضمن اإلطار المحدَّ

 .النتائج
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :ملحـــــوظة 

إن عملٌة تطوٌر األنظمة تمر بمراحل معروفة 

 :بـتدعى دورة التطوٌر هذه  :هً بالتسلسل

 دورة حٌاة النظام

 الرئٌسٌة
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 التحليل

 التصميم

 االختبار البرمجة

 التقييم


