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 الفصل األول
 الحاسب اآللي أساسيات

 )تعريفة ومكوناتة وتصنيفاتة(
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 ما هو الحاسب اآللي:
القادرة على  (Hardware)الحاسب هو عبارة عن جهاز اليكترونى يتكون من مجموعة من المعدات 

.  وهو (Software)القيام بالعمليات الحسابية والمنطقية من خالل استخدام مجموعة من البرامج 
 بذلك يستطيع معالجة وتخزين واسترجاع البيانات.

  
 
 
 
 
 

 
 وظائف الحاسب اآللي

 قبول البيانات 
 تحليل البيانات 
 تخزين البيانات والمعلومات 
  المعلومات–إخراج النتائج 
 

 
 مكونات نظام الحاسب اآللي 

  األجهزة الماديةHardware 
   البرامجSoftware 
 

 بياانت
Data 

 معلومات
Information 

 معاجلة
Process 



 مقدمة في الحاسب االلي

 4 

 
 

 أواًل : األجهزة المادية:
 :الوحدات الرئيسة 

 المركزيةوحدة المعالجة  .1
 الذاكرة .2

 :الوحدات التابعة 
 وحدات اإلدخال .1
 وحدات اإلخراج .2
 ج. وحدات التخزين .3
 

  Softwareثانيًا: البرامج 
 برامج نظم التشغيل .1
 برامج تطبيقية .2
 لغات برمجة .3

 

 العمليات األساسية التى يقوم بها الحاسب اآللى:
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 يصالها إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسب : هو قراءة البيانات من وسط تخزين ما وا 

 الرئيسية، أو إدخالها مباشرة من خالل لوحة المفاتيح.

 هى أهم عملية بالنسبة للحاسب اآللى، فهى متعلقة بوحدة المعالجة، وتتم معالجة البيانات :

معالجة البيانات حسب برنامج يعده مبرمجون متخصصون، بهدف الوصول إلى المعلومات 

 والنتائج المطلوبة.

 فهى نقل المعلومات من وحدة الذاكرة الرئيسية من ائج للحصول على المعلوماتإخراج النت :

 أجل حفظها على أحدى وسائط التخزين المساندة كاألسطوانات أو طباعتها على الورق...

 

 Electronic Data Processing triangleمثلث المعالجة اإللكترونية للبيانات: 

 م التي نعرفها هو علم ذو ثالث محاور كاآلتي: علم الكمبيوتر مثله مثل معظم العلو 

 ( اإلنسان.1)

 ( المعدات واألجهزة المكونة للحاسوب نفسه.2)

 ( البرامج المستخدمة لالستفادة من الكمبيوتر.3)

 People wareيطلق على اإلنسان في علم الكمبيوتر مصطلح )العنصر البشري ( أو 

والعنصر البشري يقصد به أي شخص مهتم بهذا العلم سواء كان مستخدمًا للحاسوب أو مستفيدًا منه 

 أو كان أحد مصنعيه أو مطوريه وغيرها ممن يعملون في هذا المجال.

 Hardwareأيضًا تسمى المعدات واألجهزة المكونة للحاسوب بمصطلح )الكيان المادي( أو 

لمستخدمة في مجال الكمبيوتر بدون إستثناء وبالطبع فإن هذه األجهزة وهي عبارة عن كافة األجهزة ا
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في زيادة مستمرة وفي تطور مستمر وسميت بالكيان المادي ألنها أجهزة ملموسة أي مادية 

 محسوسة.

كما يطلق على البرامج التي تستخدم من خالل الكمبيوتر المصطلح )الكيان المعنوي( أو 

Software مج معينة تخزن أو توضع في وسائل تخزين خاصة كي يمكن وهي عبارة عن برا

استخدامها من قبل الكمبيوتر نفسه وألن هذه البرامج هي عبارة عن شفرات خاصة يفهمها الكمبيوتر 

 وليس شيئا محسوسًا فقد سميت بالكيان المعنوي.

ت وفيما يلي من العناصر الثالثة السابقة نشأ ما يسمى بمثلث المعالجة اإللكترونية للبيانا

 سنتناول هذا المثلث بشيء من الشرح والتوضيح. 

  

 

 

 

 

 

هذه األضلع وكما هو واضح هي عناصر علم الكمبيوتر ومن ذلك يمكن أن نطلق عليه إسم 

مثلث علم الكمبيوتر على إعتبار أن علم الكمبيوتر مكون من ثالث عناصر هي بالطبع أضلع هذا 

ر هو سبب تسمية هذا المثلث بمثلث المعالجة اإللكترونية للبيانات المثلث ولكن ما يحتاج إلى تفسي

 والسبب في ذلك سيتضح في الفقرة التالية: 
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 كي يمكننا فهم سبب هذه التسمية يجب أواًل تناول كل كلمة منها على حدا وتعريفها: 

 المعالجة: 

المعالجة بصفة عامة هي تحويل شيء ما من صورته الطبيعية إلى صورة أخرى تعبر عن 

نتيجة ما يمكن االستفادة منها فمعالجة الحديد الخام يمكن أن تعطينا أشكال عديدة من معدات 

حديدية ومعالجة ثمار التفاح قد تعطينا عصير تفاح ومعالجة بعض األرقام قد تعطينا إجمالي 

 و الربح وهكذا. المصروفات أ

أي أن عملية المعالجة هي تحويل أي شيء من شكله الخام إلى شكل جديد يستفاد منه في 

 حياتنا بشكل عام.

 

 المعالجة اإللكترونية: 

المعالجة اإللكترونية هي معالجة ليست يدوية كما أنها ليست ميكانيكية وال حرارية، أي أن 

رة عن معالجة بواسطة أجهزة إلكترونية وهذه األجهزة يقصد المعالجة اإللكترونية بكل بساطة هي عبا

بها الكمبيوتر ألنه مكون من عدة أجهزة تعمل كلها بواسطة شرائح إلكترونية وهذه الشرائح اإللكترونية 

 هي المتحكم في كل عمليات المعالجة وبالتالي فهي معالجة إلكترونية.

 

 : البيانات
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ات هي عبارة عن األرقام أو الحروف األبجدية التي نعرفها يتبادر إلى الذهن عادة أن البيان

مشكلة بطريقة ما للتعبير عن بيانات شخص أو مبنى أو مدينة .. الخ، وفي الواقع أن هذا التصور 

 هو جزء من الحقيقة أو جزء من الصواب.

فالبيانات في الواقع هي عبارة عن أي شيء يمكن التعبير عنه بشكل عام فصوت اإلنسان 

بيانات وضغط دمه بيانات وقوة الرياح بيانات وكثافة الضباب بيانات واأللحان الموسيقية بيانات 

 والضحك بيانات والكذب بيانات .. الخ.

 

 المعالجة اإللكترونية للبيانات: 

عرفنا أن البيانات هي )أي شيء يمكن التعبير عنه(، ومن هذا التعريف يمكن القول أن 

نطلق على مثلث المعالجة اإللكترونية للبيانات اسم )مثلث المعالجة اإللكترونية ألي شيء يمكن 

نه التعبير عنه(، ومن هذه التسمية يمكننا استنتاج حقيقة وقاعدة هامة جدًا تتعلق بالكمبيوتر وهي أ

جهاز إلكتروني يمكنه معالجة أي شيء يمكن التعبير عنه، فأن يكون لدى اإلنسان جهاز إلكتروني 

يمكنه معالجة أي شيء يمكن التعبير عنه فإن ذلك يعني أن هذا الجهاز لن يتوقف عند حد، فجملة 

 ) أي شيء يمكن التعبير عنه( جملة مطلقة وليست مقيدة  لكن السؤال اآلن هو: كيف يمكن

 للحاسوب أن يقوم بذلك؟ 

اإلجابة عن هذا السؤال سنعرفها عند دراستنا لفكرة عمل الكمبيوتر وكيفية تعامله مع البيانات بشكل 

عام وما هي الشروط التي يشترطها الكمبيوتر كي يقوم بذلك. ولكن اآلن دعنا نجيب على سؤال 
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وتر بمثلث المعالجة اإللكترونية آخر قد يكون بنفس األهمية وهو: لماذا سمي مثلث علم الكمبي

 للبيانات؟.

ولإلجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر بأن أي جهاز قام بصنعه اإلنسان كان الهدف منه 

هو معالجة شيء ما فمثاًل السكين صنع لمعالجة بعض المواد بتقطيعها وتحويلها من شكلها الخام 

ز صنع كي يقوم بتحديد ضغط الدم لهذا إلى قطع أصغر منها وجهاز قياس ضغط اإلنسان هو جها

اإلنسان وجهاز الراديو صنع كي يقوم باستقبال موجات مرسلة في الجو ويقوم بمعالجتها كي يمكننا 

 سماع المحطة المطلوبة وهكذا.

من هذا يمكننا القول بأن الكمبيوتر هو جهاز إلكتروني صنع كي يقوم بمعالجة أي شيء 

يقوم بالمعالجة اإللكترونية للبيانات وبالتالي جاءت التسمية ) مثلث  يمكن التعبير عنه. فهو جهاز

 المعالجة اإللكترونية للبيانات(.

يتلخص ذلك في أن علم الكمبيوتر هو علم يدرس قيام جهاز إلكتروني بمعالجة البيانات )أي 

  ويتكون هذا العلم من ثالثة محاور هي:شيء يمكن التعبير عنه( معالجة إلكترونية 

 .People wareالعنصر البشري  –1

 .Hardwareالكيان المادي  -2

 .Softwareالكيان المعنوي  -3

 ويرمز إلى هذه المحاور الثالثة بمثلث يسمى مثلث المعالجة اإللكترونية للبيانات.

اآلن سنلقي الضوء على الكيفية التي تتم بها عمليات المعالجة اإللكترونية للبيانات من 

 كرة عمل الكمبيوتر.خالل دراسة ف
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 فكرة عمل الكمبيوتر: 

تتلخص فكرة عمل الكمبيوتر في كونه جهاز لديه القدرة على المعالجة وذلك من خالل أحد 

الشرائح اإللكترونية التي حاول صانعيها أن يقلدوا فيها عمل الدماغ البشري وكيفية معالجته ألمور 

 يوتر له القدرة على معالجة أي شيء.الدنيا بشكل عام ومن هنا يمكن إثبات أن الكمب

كون الكمبيوتر لديه هذه القدرة على معالجة األشياء فإن هذا بالطبع ال يكفي فهو يضل 

قاصرًا على القيام بأي شيء دون أن يتم تلقينه بطريقة المعالجة، أي أن الكمبيوتري عجز عن إتمام 

لية الجمع. فهو جهاز يمكنه أن يقوم بأي عملية جمع رقمين طالما لم نقوم نحن بتزويده بخطوات عم

عمل بشرط أن نقوم نحن بتعليمه كيف يقوم بهذا العمل وهذا يقودنا إلى سؤال آخر وهو كيف نقوم 

بتعليم الكمبيوتر كيفية معالجة مسألة ما؟ واإلجابة عن هذا السؤال هي أن العنصر البشري العامل 

رمجة هم الذي يكتبون للحاسوب خطوات حل مسألة في مجال  الكمبيوتر  والمتخصصون في علم الب

ما أو طريقة معالجة عملية معينة وذلك من خالل برامج يقوم بقراءتها الكمبيوتر وتطبيق ما كتب 

 فيها بإتقان. 

من ذلك يمكننا أن نقول أن الكمبيوتري يمكنه القيام بالمعالجة ولكن بشرط وجود خطوات 

ة وهذا البرنامج هو عبارة عن خطوات متسلسلة كتبت بأسلوب المعالجة أي وجود برنامج المعالج

يفهمه الكمبيوتر وزود بها الكمبيوتر بطريقة ما كي يقوم بتطبيقها كلما دعت الحاجة. أي أنه يجب 

تزويد الكمبيوتر بالبرامج كي يمكنه القيام بالمعالجة وهذا يؤكد الحقيقة التي سبق وأن تناولناها وهي 

عبارة عن ثالثة أضلع يجب أن تلتقي حتى تكون مثلث المعالجة اإللكترونية  أن علم الكمبيوتر
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. Softwareللبيانات، حيث تمثل البرامج أحد أضلع هذا المثلث وقد أشرنا إليه بالكيان المعنوي 

 والرسم التالي يوضح فكرة عمل الكمبيوتر أكثر: 

 

 

 

 أنواع الحاسبات اآللية: 

الحاسبات اآللية منذ أن ظهرت على حيز الوجود وحتى اآلن مرت بالعديد من المراحل 

والتطورات التي أنتجت لنا العديد من أنواع الحاسبات اآللية. وقد قام العلماء في هذا المجال بتصنيف 

الحاسبات اآللية بعدة طرق فمنها من صنفها حسب الحجم واإلمكانيات ومنهم من صنفها حسب 

وفيما يلي سنتناول أهم هذه ة عملها ومنهم من صنفها حسب الغرض المصنوعة من أجله. طريق

مكانياتها وقدراتها في المعالجة:   التصنيفات وهو التصنيف حسب حجم الحاسبات اآللية وا 

 : Super Computer( الحاسب اآللي الممتاز 1)

هذا الحاسب اآللي هو حاسب آلي عمالق ذو إمكانيات هائلة جدًا يستخدم لمعالجة كم هائل 

جدًا من البيانات وله القدرة على تخزين كم هائل جدًا من البيانات والمعلومات والبرامج وهو ال يصلح 
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بط لالستخدام الشخصي أو على مستوى مؤسسة محدودة إنما يستخدم على نطاق دولي حيث يمكنه ر 

شبكة حاسبات آلية كبيرة جدًا على نطاق واسع جدًا حيث تتدفق إليه البيانات من عدد كبير جدًا من 

الحاسبات اآللية ليقوم بمعالجتها والحصول على نتائج المعالجة وتخزين ما يلزم منها كي تصبح 

 جاهزة ألي حاسب آلي أخر مرتبط معه ويحتاج الحصول على هذه المعلومات.

 

 : Mainframeسب اآللي الكبير ( الحا2)

ويسمى الحاسب اآللي المركزي حيث يستخدم لربط شبكة من الحاسبات اآللية على نطاق 

واسع قد يكون على مستوى مدينة كاملة أو شركة كبيرة وبه إمكانيات هائلة إال أنها ال تصل إلى 

 مستوى إمكانيات الحاسب اآللي الممتاز.

 

 : inicomputerM( الحاسب اآللي المتوسط 3)

هو حاسب آلي ذو إمكانيات تؤهله لخدمة شبكة من الحاسبات اآللية على نطاق مؤسسة أو 

شركة صغيرة حيث يقوم بمعالجة بيانات هذه المؤسسة وتخزينها وتلبية إحتياجات الحاسبات اآللية 

 المرتبطة به داخل هذه المؤسسة.

 

 : Microcomputer( الحاسب اآللي الصغير 4)

 بات اآللية الصغير لها عدة أشكال هي:الحاس

 : Personal Computerالكمبيوتر الشخصي  –أ
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 أشهرها على اإلطالق وهو الكمبيوتر الذي 

نتعامل معه اآلن بشكل واسع وهو ينتشر بشكل كبير جدًا وذلك لرخص سعره أواًل ولكونه في تطور 

 مستمر ويعتبر ذو إمكانيات هائلة جدًا على النطاق الشخصي.

 

 

 

 :Portable Computerالكمبيوتر المحمول  –ب

 هو يشبه إلى حد كبير الكمبيوتر الشخصي  Lab Topيطلق على الكمبيوتر المحمول اسم 

 إال أنه صغير الحجم يمكن حمله كحقيبة مستندات ويزود ببطارية يمكن شحنها كي يمكن استخدامه 

يتنقلون باستمرار وتتطلب طبيعة عملهم السفر في أي مكان وفي أي وقت وهو يناسب هؤالء الذين 

 من مكان آلخر، كرجال األعمال والصحفيين وغيرهم.

 

 

 

 

 : Home Computerالكمبيوتر المنزلي  -جـ
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هو حاسوب يستخدم على نطاق المنزل حيث يستخدمه األطفال للتعود على الكمبيوتر 

ه وهو بالطبع أقل إمكانيات من الكمبيوتر واالستفادة منه في جوانب خاصة بهم مثل التعليم والترفي

 الشخصي.

 

 : مالحظات

  تطور الكمبيوتر الشخصي بشكل كبير وتطور البرمجيات الخاصة به أدت إلى عدم االهتمام

باألنواع األخرى من الحواسب لدرجة يمكن القول أن معظم تلك األنواع من الحواسب أوشكت 

ينصب االهتمام فعليًا على الكمبيوتر على االنقراض، هذا إن لم تنقرض بعد حيث 

الشخصي وأيضًا الكمبيوتر المحمول ولم نعد نسمع بالكمبيوتر المركزي أو المتوسط وال حتى 

الممتاز أو المنزلي فقد حل محلها الكمبيوتر الشخصي بعد أن وصل إلى مواصفات تضاهي 

 في اإلمكانيات كل أنواع الحواسب المستخدمة في العالم.

 اق على أن يسمى الكمبيوتر تم االتفComputer   بالكمبيوتر وهذه الكلمة هي كلمة حديثة في

اللغة العربية حيث يسمى الكمبيوتر في بعض الكتب العربية بالحاسب اآللي وكال االسمين 

 صحيح.

 

 يتكون نظام الحاسب من: 

 وهى المكونات المادية التي يتكون منها الحاسب.  (:Hardware( األجهزة )1)
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وهى مجموعة التعليمات واألوامر التي تستخدم للحصول على النتائج  (:Software( البرامج )2)

 المطلوبة من الحاسب. 

من الواضح أن المعدات والبرمجيات التعنى أى شىء دون المستخدمين،  :Users( المستخدمون 3)

 والمستخدم هو شخص ينفذ البرمجيات على الحاسب إلنجاز بعض المهام.

 (:Hardwareالكيان المادي للحاسب اآللي )

هو المكونات التي يتكون منها الكمبيوتر الشخصي وهي عبارة عن مجموعة من المعدات 

 : كاآلتيواألجهزة تكون معًا الكمبيوتر الشخصي ويمكن تقسيم هذه المكونات إلى أربعة مجموعات 

 .Central Processing Unitوحدة المعالجة المركزية  -1

 .Input Unitsوحدات إدخال  -2

 .Output Unitsوحدات إخراج  -3

 . Storage Unitsوحدات تخزين  -4

 

 : Unit Processing Centralأواًل: وحدة المعالجة المركزية 

هي بمثابة دماغ الكمبيوتر الذي يمكنه من إجراء كافة  CPUوحدة المعالجة المركزية 

األعمال التي تطلب منه ولوالها ألصبح الكمبيوتر بدون فائدة أو باألحرى لم يكن هناك شئ أسمه 

 حاسوب، فوحدة المعالجة المركزية تقوم بكافة عمليات المعالجة التي يوكل إلى الكمبيوتر إنجازها.
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يوتر قادر على معالجة أي شيء حيث يستمد هذه الميزة من وحدة وكما ذكرنا سابقًا أن الكمب

وتنقسم وحدة المعالجة المركزية إلى المعالجة المركزية التي يعتمد عليها الكمبيوتر بشكل أساسي، 

  ثالثة وحدات فرعية هي:

 : Unit Logic and Arithmeticوحدة الحساب والمنطق  –1

هذه الوحدة الداخلية الخاصة بوحدة المعالجة المركزية مسئولة عن إجراء كافة العمليات 

الحسابية والمنطقية داخل الكمبيوتر حيث تقوم بعمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب كما تقوم 

ي( بمقارنة الكميات لمعرفة نتيجة المقارنات المنطقية وهي: ) أكبر من وأصغر من ويساوي وال يساو 

ومشتقات هذه المقارنات وبما أن كافة عمليات المعالجة تنحصر في نوعين من العمليات فإما أن 

قادرة على  ALUتكون حسابية أو أن تكون منطقية أو كليهما معًا فإن هذه وحدة الحساب والمنطق 

 معالجة أي مسألة يطلب منها معالجتها.

 

 : Unit Controlوحدة التحكم  – 2

بالتحكم في عمليات المعالجة من ناحية التوقيت المناسب والترتيب  هي وحدة خاصة

عمليات المعالجة وفقًا للبرنامج المستخدم وذلك  وتنسيق والتحكم فى المناسب فهي تعمل على تنظيم

 لضمان نجاح عملية المعالجة بكفاءة وسرعة.

 

 : Memory Mainالذاكرة الرئيسية  – 3
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ألنها إحدى مكونات وحدة المعالجة  Internal Memoryوتسمى أيضًا الذاكرة الداخلية 

  تنقسم إلى قسمين:المركزية وهي تعبر عن ذاكرة الكمبيوتر الخاصة ألنها تعتبر ذاكرة المعالجة وهي 

 : RAMذاكرة  –أ

وهي عبارة مساحة عمل فارغة  Random Access Memoryتعني ذاكرة التبادل العشوائي 

توضع فيها )تحمل بها( البيانات والبرامج المراد معالجتها ولوالها لما أمكن للمعالج الدقيق أن يستقبل 

أي بيانات أو أن يتم العمل على أي برنامج ألن كل حرف يتم إدخاله إلى الكمبيوتر أو أي برنامج 

كي يستطيع الوصول إليه بسرعة وسهولة وهذا  يتم تشغيله يجب أن يكون في مكان متاح للمعالج

 .RAMالمكان هو ذاكرة 

تستقبل البيانات والبرامج المختلفة بشكل مستمر حتى يمكن للمعالج العمل  RAMلكون ذاكرة 

عليها فإنه يجب أن تكون قابلة للمسح والكتابة من جديد ولهذا فهي ذاكرة متطايرة أي مؤقتة وتفقد ما 

استبدال البيانات التي ال حاجة للمعالج بها ببيانات أخرى جديدة تحتاجها عمليات عليها من بيانات ب

المعالجة مع مالحظة أنها تستوعب بيانات وبرامج بالقدر الذي تتيحه سعتها وبالطبع كلما زادت سعة 

ل ك RAMهذه الذاكرة كلما كان للمعالج فرصة أكبر في التعامل مع بيانات وبرامج أكثر وتفقد ذاكرة 

ما عليها بمجرد إطفاء الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي عنه ألن البيانات التي عليها تتمثل على 

وبالطبع تتالشى هذه الشحنات بعد انقطاع التيار  ICsهيئة شحنات كهربائية داخل دوائر متكاملة 

 عنها.

 

 : ROMذاكرة  –ب
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برامج هامة جدًا بالنسبة تطبع )تخزن( عليها  Chipهي عبارة عن شريحة إلكترونية 

للحاسوب وهي عبارة عن برامج تعبر عن خطوات ثابتة ومعينة يقوم بها الكمبيوتر من تلقاء نفسه 

في وقت معين يتناسب مع الغرض المعد من أجله هذا البرنامج. وألن هذه البرامج ثابتة وال تتغير وال 

أي ذاكرة القراءة  Read Only Memoryيعني  ROMيمكن للمستخدم أن يعدل ما فيها فإن المصطلح 

 فقط.

تضعها الشركة المصنعة لها حسب ما تراه مناسبًا لوحدة  ROMالبرامج التي توجد في ذاكرة 

المعالجة المركزية وهذه البرامج تمكن الكمبيوتر من القيام بالخطوات األساسية لعمله كجهاز قادر 

معالجة أي شيء من خالل البرامج التي يتم  على المعالجة ومن ثم يستمد الكمبيوتر قدرته على

 استخدامها من قبل المستخدم.

 

 : Units Inputثانيًا: وحدات اإلدخال 

وحدات اإلدخال هي عبارة عن أجهزة أو وسائل تستخدم إلدخال البيانات إلى الكمبيوتر وبما 

، فإن هذا يعني أن وسائل )المادة الخام للمعلومات( أن البيانات هي أي شيء يمكن التعبير عنه

اإلدخال ستكون متعددة ومتجددة دومًا حتى يمكن إدخال كل ما نود إدخاله للحاسوب ومن أشهر 

 وسائل إدخال البيانات للحاسوب ما يلي: 

 : Keyboardلوحة المفاتيح  –1

هي عبارة عن لوحة توجد عليها مفاتيح أو أزرار يمكن الضغط عليها إلدخال األحرف 

ة واألرقام والرموز الحسابية والمنطقية والرموز الخاصة، كما يوجد عليها العديد من المفاتيح األبجدي
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المستخدمة ألداء عدة عمليات على الكمبيوتر مثل مفاتيح الوظائف أو مفاتيح التحكم أو مفاتيح 

 الحركة أي االنتقال أو مفاتيح المسح وغيرها.

 

 

 

 

 

 : Mouseالفأرة  –2

يشبه الفأر ولذلك يسمى بالفأر أو الفأرة اإللكتروني. وفكرة عمله تتلخص هو جهاز صغير 

في كونه يحتوي على كرة تكون مالمسة للسطح الذي يوضع عليه الفأرة وعند تحريك هذا األخير 

تتحرك معه الكرة ليتولد نتيجة لذلك إحداثيات ثالثية األبعاد تتحكم في حركة مؤشر الفأرة على 

يمكن وضع هذا المؤشر على مكان ما على البرنامج الذي يظهر على الشاشة، الشاشة وذلك حتى 

وبالتالي يمكن اختياره بنقر أحد أزرار الفأرة، حيث تحتوي الفأرة عادة على عدد اثنين زرار وأحيانًا 

تحتوي على ثالثة أزرار. أكثر األزرار إستخدامًا هو الزر األيسر للفأرة حيث يتم النقر عليه في 

 عمليات االختيار التي تتم بالفأرة ويبقى استخدام الزر األيمن ألداء بعض العمليات الخاصة. معظم

 تقع بين زري الفأرة  Scroll wheelالفأرة الحديث يحتوي على عجلة التصفح 

 حيث يمكن تدويرها لتصفح المستند أو الملف الحالي وغالبًا ما تستخدم للتصفح صفحات اإلنترنت.
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 : Scannerالماسح الضوئى  –3

 هذا الجهاز يشبه آلة تصوير المستندات حيث توضع به صورة ما أو مستند ما حيث يقوم 

 بمسح الصورة أو المستند ضوئية لتنتقل الصورة أو المستند كما هو إلى الكمبيوتر

تنسيقها أو إدخال وبالتالي يمكن تخزينها أو التعامل معها بأي شكل من األشكال كإعادة طباعتها أو 

 تأثيرات عليها وغير ذلك.

 

 

 

 : Microphoneالقط الصوت )الميكروفون(  – 4

هو عبارة عن القط صوت يستخدم لنقل صوت المستخدم أو الصوت الناتج عن البيئة 

المحيطة إلى داخل الكمبيوتر وذلك كي يمكن إرساله إلى جهاز حاسوب آخر أو إلمكانية تسجيله 

غير ذلك من العمليات التي يمكن إجراءها على الموجة الصوتية المدخلة من كملف صوتي أو 

 خالل القط الصوت.
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 : Camera Videoكاميرا الفيديو  –5 

الكاميرا كما نعرف هي جهاز يلتقط الحركة من خالل عدسة التصوير الخاصة بالكاميرا 

ركة أو ملف فيديو كما نسميه وعندها وبالتالي يمكن إدخال هذه اللقطات المتحركة على هيئة ملف ح

يمكن التعامل مع هذا الملف داخل الكمبيوتر بأي شكل من األشكال الخاصة بالتعامل مع الملفات 

 الحركية.

 

 : Camera Digitalالكاميرا الرقمية  –6

 هذه الكاميرا تختلف عن الكاميرا السابقة في كونها تلتقط صورًا جامدة إال أنها تشتهر 

وضوح عالية جدًا وبالتالي فإنه يمكن التقاط الصور بها ثم نقل هذه الصور إلى الكمبيوتر بدقة 

 وبالتالي

فإن هذه الطريقة تعتبر طريقة مختصرة لنقل الصور كما أن هذا النوع من الكاميرات ال يحتاج إلى  

 أفالم وال إلى تحميض لألفالم وما شابه.
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 : pen Lightالقلم الضوئي  – 7 

هو عبارة عن قلم خاص يعمل باألشعة الضوئية يمكنك استخدامه للكتابة على شاشة 

 الكمبيوتر

أو على شاشة خاصة به وذلك إلدخال رسم ما أو كتابة ما أو تصميم معين أو شرح أو تعليق أو ما 

 شابه.

 

دات هذه أهم وحدات اإلدخال المستخدمة مع الكمبيوتر حاليًا ومن الجدير ذكره أن هذه الوح

 توصل كلها بالكمبيوتر عن طريق وصالت خاصة.

أيضًا يجب التنويه إلى أن هذه الوحدات تنقل كافة أنواع البيانات التي غالبًا ما نحتاجها فهي 

تنقل األحرف واألرقام والرموز واالختيارات والصور والمستندات والصوت والحركة وأيضًا التعليقات 

ظم أنواع البيانات التي نتعامل معها يمكننا إدخالها بواسطة هذه المكتوبة يدويًا وبالتالي فإن مع

 الوحدات.
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 :Units Outputثالثًا: وحدات اإلخراج 

 Information )بيانات تم معالجتها( وحدات تستخدم إلخراج المعلومات وحدات اإلخراج هي

وأهم هذه في صورتها بعد المعالجة، أي أن وحدات اإلخراج تخرج نتائج المعالجة بالصورة المطلوبة 

 الوحدات هي: 

 : Monitorالشاشة  -1

 وهي مرافقة ألي حاسوب وذلك كي  هي أشهر وحدات اإلخراج على اإلطالق

نتيجة للمعالجة ولهذا فإن الشاشة يمكن رؤية البرامج والبيانات المدخلة ، وأيضًا النتائج التي تعتبر 

تلعب دورين هامين جدًا، األول أثناء اإلدخال حيث يمكن رؤية المدخالن أثناء إدخالها كما يمكن 

 رؤية البرنامج المستخدم أثناء استخدامه، والدور الثاني هو عرض النتائج والمخرجات قبل اعتمادها.

 

 

 

 : Printerالطابعة  -2

 هي جهاز يستخدم لطباعة أي معلومات أو نتائج على الورق، وبما أن معظم النتائج 

التي نحصل عليها نرغب في رؤيتها مطبوعة على الورق فإن الطابعة تعتبر من األجهزة الهامة 

 المستخدمة في عمليات اإلخراج.
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 : Speakersمكبرات الصوت )السماعات(  -3

 مكبرات الصوت هي أجهزة تنقل الصوت من داخل الكمبيوتر وتضخمه وتكبره حتى نسمعه 

 بشكل واضح وهذه األجهزة هي مثل مكبرات الصوت المستخدمة مع الراديو والمسجالت 

 وأجهزة العرض المرئي وهي هامة جدًا هذه األيام حيث أصبح الكمبيوتر.

 ح من الضروري استخدام مكبرات الصوت.ينوب عن جميع األجهزة الصوتية وعندها يصب

 

 

 

 : Plotterالراسمة )الرسام(  –4 

 جهاز الراسمة أو جهاز الرسم البياني كما يحلو للبعض تسميته، هو جهاز يشبه 

الطباعة ) الرسم( على ورق بأحجام كبيرة وهو يستخدم لرسم  الطابعة إال أنه كبير الحجم بشكل يؤهله

الهندسية الكبيرة والمخططات العامة مثل مخططات المدن أو المصانع أو الخرائط والتصميمات 

المواقع وغيرها، ويتميز هذا الجهاز بكونه يرسم بدقة رسم متناهية وبمقاييس رسم هندسية حيث يتحكم 

 في عدة أقالم ذات كل منها ذو سمك خط معين لتحديد مقاييس الرسم بشكل دقيق.
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 : Units Storageرابعًا: وحدات التخزين 

وحدات التخزين هي وسائل خاصة تستخدم لتخزين البيانات والمعلومات والبرامج الخاصة 

بالكمبيوتر وهي مهمة جدًا كونها الوسيلة الوحيدة الحتواء البرامج، وبالطبع وكما عرفنا لوال البرامج 

ن البرامج عليها حيث لما استطاع الكمبيوتر فعل شيء، وبالتالي فإن وحدات التخزين سيتم تخزي

يمكن للحاسوب تشغيلها، كما أن وحدات التخزين سيتم إستخدامها لتخزين البيانات المدخلة إلى 

 الكمبيوتر وأيضًا تخزين المعلومات والنتائج التي حصلنا عليها بعد عملية معالجة البيانات المدخلة.

ي مع تطور الكمبيوتر وحدات التخزين مرت هي األخرى بمراحل عديدة وتطورت بشكل طرد

ن كان  حتى أصبحت اليوم بشكلها الحالي تتماشى بشكل جيد مع إمكانيات الكمبيوتر وقدراته وا 

وفيما يلي توضيح ينتظر الكثير من التطور واالبتكار في هذا الجانب المتعلق بوحدات التخزين، 

  ألهم و أشهر وحدات التخزين الخاصة بالكمبيوتر:

 : tapes Magneticاألشرطة المغناطيسية  -1

 قديمة وال تستخدم حاليًا إال نادرًا وفي مجاالت  األشرطة المغناطيسية هي وحدات تخزين 

محدودة جدًا، فاألشرطة المغناطيسية المستخدمة مع الكمبيوتر هي شبيهه باألشرطة المغناطيسية 

ونحن نعرف أن هذا  Cassetteيط تسجيل المستخدمة مع المسجالت والتي نسميها كاسيت أو شر 

الشريط ال يمكن االنتقال من خالله من موضع إلى موضع آخر إال بشكل مرتب وبتسلسل أي يجب 

المرور على المقطع األول قبل أن نصل إلى الثاني وهكذا. وهذا األسلوب في التعامل مع بيانات 

ر ولهذا السبب أصبح استخدام األشرطة الشريط يعتبر أسلوب بطيء وال يتماشى مع سرعة الكمبيوت
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المغناطيسية مع الكمبيوتر أمرًا غير مجدي ولهذا السبب استبعدت )تقريبًا( األشرطة المغناطيسية عن 

 عالم الحاسوب.

 

 

 

 

 : Disks Magneticاألقراص المغناطيسية  –2

األقراص المغناطيسية تعتبر من أهم وأشهر وسائل التخزين المستخدمة مع الكمبيوتر، وذلك 

لكونها تلبي جميع احتياجات المستخدم وتوفر له وسط تخزيني مناسب لكل التطبيقات. حيث أن 

الكمبيوتر يتعامل مع محتويات األقراص المغناطيسية بشكل مباشر وليس بشكل متسلسل أو مرتب 

األشرطة المغناطيسية، فالقرص المغناطيسي عبارة عن شريحة دائرية تتوزع عليها البيانات كما في 

ويمكن الوصول إلى أي منها بشكل مباشر وبالطبع بسرعة كبيرة مقارنة باألشرطة المغناطيسية. 

 واألقراص المغناطيسية مع الكمبيوتر نوعان، وهما: 

 : Floppy Disksاألقراص المغناطيسية المرنة  –أ

وهي أقراص صغيرة تستخدم لنقل البرامج والملفات من جهاز آلخر ويمكن تسميتها 

باألقراص المغناطيسية المتنقلة ألنه يمكن نقلها بين األجهزة وبذلك تتيح تبادل المستندات والملفات 

 بين المستخدمين وغير ذلك. 
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غراض المعدة من أجلها األقراص المغناطيسية المرنة ذات سعة محدودة ولكنها تؤدي األ

لى هذا اليوم تعتبر األقراص المرنة ذات  وهي التعامل مع برامج صغيرة أو مع ملفات محدودة، وا 

أهمية كبيرة إذا ما نظرنا إليها من زاوية أنها الوحيدة التي يمكن نقل ملفات قليلة وذات أحجام صغيرة 

األمثل في تشغيل الكمبيوتر عن طريقها  بواسطتها من جهاز آلخر، كما أنها إلى اآلن تعتبر الحل

 في حالة إجراء عمليات الصيانة أو القيام باإلعدادات األولية للحاسوب. 

األقراص المرنة عبارة عن شريحة دائرية بالستيكية )مرنة( يطلى وجهيها بمادة قابلة 

مثبتة بمشغالت للمغنطة، عادة ما تكون أكسيد الحديد وذلك كي تتمكن رؤوس القراءة والكتابة ال

 األقراص المرنة الكتابة والقراءة على ومن الشريحة المغناطيسية.

 األقراص المغناطيسية المرنة ذات أحجام مختلفة إال أن الحجم المستخدم حاليًا بخالف غيره 

 بوصة وهذا الرقم يشير إلى قطر الشريحة المغناطيسية الدائرية. 3.5هو الحجم ذو 

 

 

 

م أجهزة لتشغيل األقراص المغناطيسية المرنة تسمى مشغالت األقراص ال ننسى أنه تستخد

وهي تحتوي القرص المرن لتتمكن من إدارة شريحته ليتسلل رأسي القراءة والكتابة  Disk Driveالمرنة 

إلى وجهي الشريحة المغناطيسية المرنة من خالل فتحة خاصة في غالف القرص البالستيكي تكون 

رص إلي المشغل بقطعة حديدية منزلقة مركبة لحماية الفتحة من أي أجسام مغطاة قبل دخول الق

 دخيلة تتخلل إلى الشريحة المغناطيسية أثناء وجود القرص خارج المشغل. 
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 : Hard Disksاألقراص المغناطيسية الصلبة  –ب 

 القرص الصلب عبارة عن وحدة متكاملة تتكون من مجموعة شرائح مغناطيسية دائرية تصنع 

 المغناطيسية المرنة تطلى الشرائح بمادة قابلة  من مادة معدنية )صلبة(، وأيضًا كما في األقراص

ل هذه للمغنطة كي يمكن الكتابة والقراءة على ومن الشرائح بواسطة رؤوس الكتابة والقراءة التي تتخل

الشرائح لتصل إلى أي نقطة عليها أثناء دوران الشرائح مع بعضها بواسطة محرك خاصة بوحدة 

القرص المغناطيسي الصلب ويغلف كل ذلك بغالف معدني متين لحماية محتويات القرص الداخلية 

التي يراعى أن تكون في وسط مالئم عادة ما يكون هذا الوسط غاز خامل لمنع حدوث أي عارض 

 ر متوقع.غي
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تثبت وحدة القرص المغناطيسي الصلب داخل صندوق الكمبيوتر بحيث يصبح مرافق دائم 

للحاسوب ويعتبر وسيلة تخزين متوفرة طوال فترة استخدام الكمبيوتر ولهذا يسمى أحيانًا بالقرص 

ولهذا السبب يعتبر القرص المغناطيسي الصلب من أهم وحدات التخزين على  Fixed Diskالثابت 

اإلطالق بدون اإلشارة إلى كونه ذو سعة تخزين هائلة كما يمتاز القرص الصلب بسرعة تبادل 

 معلومات كبيرة بينه وبين وحدات الحاسوب. 

 

 : Disk Compactاألقراص المدمجة  –3

 ارة عن شرائح دائرية مصنوعة من مادة شبيهة بالزجاج هي عب CDsاألقراص المدمجة أو الـ

بحيث تستخدم أشعة الليزر للقراءة أو الكتابة على القرص المدمج، وألن أشعة الليزر أدق بكثير من 

رؤوس القراءة والكتابة المستخدمة في األقراص المغناطيسية المرنة فإن سعة القرص المدمج تعتبر 

 المرنة.  كبيرة جدًا قياسًا باألقراص

 

 

 

 

 

األقراص المدمجة تعتبر اتجاه حديث ومتطور لوحدات التخزين فهي سريعة وذات سعة 

لى اآلن يعتبر أسلوب الكتابة عليها صعب، حيث أن الكتابة عليها تحتاج إلى  عالية إال أنه وا 
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اءة فقط مشغالت خاصة، أما المشغالت التقليدية المستخدمة مع األقراص المدمجة فهي مشغالت للقر 

وللكتابة  ROMحيث تعتبر األقراص المدمجة أقراص للقراءة فقط أي  CD-ROM Driveوتسمى 

مع مالحظة أنه  Read and Writeأي  CD-RW Driveعليها نحتاج إلى مشغالت للكتابة تسمى 

وبعد الكتابة على القرص المدمج ال يمكن عندئذ مسحه والكتابة عليه مرة أخرى مع أنه تم صنع 

بعض األنواع من األقراص المدمجة يمكن الكتابة عليها ثم إعادة مسحها والكتابة عليها مرة أخرى 

 ولكن بتجربة هذه العملية سترى أنها مضيعة للوقت ليس إال.

عن األقراص المدمجة هو أن معظمها تستخدم للقراءة فقط أي تخزن عليها  خالصة القول

 البرامج 

وما شابه حيث تصبح وسط تخزيني ناقل لهذه البرامج،  وهي متفوقة جدًا في هذه الناحية مع التذكير 

أن للكتابة عليها يلزم استخدام مشغل أقراص مدمجة خاص بالكتابة والقراءة معًا، مع مالحظة أن 

 ا النوع من المشغالت ال يتوفر في كل حاسوب ويلزم إضافته إذا لزم األمر.هذ

 

 

 

 

 : Drive Penالقلم التخزيني  –4

 وهو مشغل صغير يشبه القلم  Data Travelerأو ناقل البيانات  Flash Diskويسمى أيضًا 

، وهو يمتاز بكونه GB 2و  MB 128وتتراوح سعته  ما بين  USBيوصل عن طريق منفذ من نوع 
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ال يحتاج إلى تعريف أو برامج معينة لتشغيله ويمكن التخزين عليه والمسح منه بسهولة كما لو كنت 

 تتعامل مع قرص مرن أو قرص صلب تمامًا.

 

 

اآلن وبعد أن تعرفنا على أجزاء الكمبيوتر بشكل عام، سنقوم بالتعرف على الكيفية التي 

تتجمع فيها هذه الوحدات مع بعضها لتشكيل الكمبيوتر الشخصي، فكل هذه األجزاء باختالف 

وظائفها تركب معًا لتصبح جهازًا واحدًا هو الكمبيوتر الشخصي، وعلى ذلك فإنه يستخدم صندوق 

Case ى صندوق الكمبيوتر حتى توضع داخله األجزاء اإللكترونية والكهربائية لحمايتها وليكون يسم

هو النقطة المركزية التي تتجمع عندها كافة أجزاء الكمبيوتر، أما باقي األجزاء التي تستخدم مباشرة 

تجمع من قبل المستخدم فهي توصل عن طريق كوابل إلى الصندوق وفيما يلي توضيح للكيفية التي ت

 فيها أجزاء الكمبيوتر الشخصي.
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 مكونات الكمبيوتر الشخصي:

 :  Case Computerصندوق الكمبيوتر 

صندوق حديدي ذو أبعاد قياسية متفق عليها  صندوق الكمبيوتر الشخصي هو عبارة عن

حتى تتالءم مع أجزاء الكمبيوتر المراد تثبيتها أو تركيبها داخله فصندوق الكمبيوتر وظيفته هي 

 : وهياحتواء أهم األجزاء الكهربائية واإللكترونية التي يتكون منها الكمبيوتر، 

 

 

 

 

 : Motherboardاللوحة األم  –1

حيث تتصل كل وحدات الكمبيوتر  Main Boardهي لوحة إلكترونية تسمى باللوحة الرئيسية 

بها سواء كانت هذه الوحدات وحدات معالجة أو إدخال أو إخراج أو تخزين فكل جزء من أجزاء 

 : وتحتوي اللوحة األم على اآلتيالكمبيوتر يجب أن يتصل باللوحة األم ولهذا سميت بهذه االسم، 
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  فتحة المعالج الدقيقMicroprocessor Socket : 

 

 

 

 

 

  الفتحةSocketحجم وشكل معين تحتوي على مالمسات  : هي عبارة عن قاعدة ذات 

 إلكترونية ما عليها بحيث يتم التالمس بين   بعدد معين وتستخدم كي يمكن تركيب شريحة

االتصال ما بين الشريحة وما وبذلك يحصل  مالمسات الشريحة المركبة ومالمسات الفتحة

 . بين اللوحة اإللكترونية الرئيسية وهي اللوحة األم

  المعالج الدقيقMicroprocessor:  هو عبارة عن وحدة المعالجة المركزيةCPU  ولكن بدون

وهو عبارة عن شريحة إلكترونية دقيقة  ROMوذاكرة  RAMالذاكرة الرئيسية إي بدون ذاكرة 

م تقوم بكافة عمليات المعالجة المشار إليها سابقًا. بمعنى أن وحدة الصنع وصغيرة الحج

و  RAMالمعالجة المركزية في الكمبيوتر الشخصي هي عبارة عن المعالج الدقيق وذاكرتي 

ROM. 

 



 مقدمة في الحاسب االلي

 34 

 

 ( تقاس سرعة المعالج الدقيق بوحدة قياس الهيرتزHz وهي عبارة عن عدد الذبذبات التي )

 – 1700الثانية الواحدة والمعالجات الحديثة تتراوح سرعتها ما بين يقوم بها المعالج في 

2700 (MHz.) 

  يركب المعالج الدقيق على فتحة خاصة موجودة باللوحة األم تسمىMicroprocessor 

Socket  وهي يجب أن تتناسب مع طراز المعالج المراد استخدامه مع العلم أن المعالجات

ل دائم وعليه فإنه يجب استخدام لوحة أم تتناسب مع نوع الدقيقة تتطور بشكل سريع وبشك

 المعالج المستخدم من حيث فتحة التركيب ومن حيث تصميم اللوحة نفسها.

  قد تحتوي بعض اللوحات الرئيسية على نوعين من فتحات المعالج وذلك لدعم أكثر من نوع

ثر من نوع من المعالجات من المعالجات أي أن هذه األنواع من لوحات األم تتيح استخدام أك

 إلتاحة فرصة اختيار واسعة للمعالج المراد استخدامه.

 : RAM Slotsفتحات ذاكرة • 

هي عبارة عن شرائح إلكترونية تحتوي على عدد كبير من الدوائر  RAMشرائح ذاكرة 

متوفرة بأشكال وأنواع  RAMوذلك لتوفير المساحة الخاصة بعمليات المعالجة، وشرائح  ICsالمتكاملة 

 و بأحجام مختلفة.

حيث تتوفر أنواع عديدة من هذه الشرائح كل  RAMحسب نوع شرائح  RAMتختلف فتحات 

 .RDRAM Chipsو  SDRAM Chipsمنها ذو مواصفات ومزايا معينة وأشهر هذه األنواع هو 

 : ROMشريحة • 
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ة على برامج خاصة بالحاسب هي شريحة صغير توجد على اللوحة األم، تحتوي هذه الشريح

 اآللي يقوم المعالج بقراءتها وتنفيذها عند اللزوم أو عندما تستدعي الحاجة لذلك.

حيث يحتوي هذا البرنامج على خطوات هامة  BIOSأهم هذه البرامج هو البرنامج الشهير 

برنامج فإن شريحة جدًا يجب أن ينفذها المعالج في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر وألهمية هذا ال

ROM  تسمى عادة شريحةBIOS Chip تجدر اإلشارة هنا إلى أن شريحة .ROM  تحتوي على جزء

، هذه الشريحة تزود ببطارية CMOSقابل للتعديل وهو عبارة عن شريحة خاصة تسمى شريحة 

امج خاصة حتى تحتفظ بمعلوماتها طوال الوقت. تسمى المعلومات الموجودة في هذه الشريحة ببرن

وهي عبارة عن سجالت خاصة بمكونات الكمبيوتر بالكامل  System Setupإعدادات الكمبيوتر أو 

باإلضافة إلى اإلعدادات الالزم مراعاتها عند التعامل مع الكمبيوتر وأجزاءه من قبل المعالج وباقي 

 الوحدات وأيضًا المستخدم.

 : Portsالمنافذ • 

المنافذ هي أماكن توصيل بعض ملحقات الكمبيوتر الخارجية باللوحة األم أي  هي عبارة 

يمكن عن طريقها توصيل أحد وحدات اإلدخال أو اإلخراج وبعض  Connectorsعن موصالت 

 األجهزة األخرى باللوحة األم وأهم المنافذ التي توجد على اللوحة األم هي: 
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 : sSerial Portمنافذ متوالية  –1

وبعض األجهزة المتوالية  Mouseوهكذا وتستخدم لتوصيل الفأرة  COM2و  COM1وتسمى 

 .External Modemمثل الموديم الخارجي 

 

 : Parallel Portsمنافذ متوازية  –2

أو الماسحة  Printerوهكذا وتستخدم في العادة لتوصيل الطابعة  LPT2و  LPT1وتسمى 

Scanner .أو ما شابه 

 

 : PS/2منافذ  –3

وهي عبارة عن منفذان مخصصان لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح وهما متشابهان من حيث 

الشكل إال أن أنهما مختلفان من حيث اللون، فلون األول أخضر وهو مخصص للماوس، ولون 

منافذ متوالية حديثة وبظهورها  PS/2اآلخر بنفسجي وهو مخصص للوحة المفاتيح. تعتبر منافذ الـ

وأيضًا أصبحت  COM2أو  COM1أصبحت الفأرة توصل بها بداًل من توصيلها بالمنفذ المتوالي 

 لوحة المفاتيح توصل بها بداًل من المنفذ المخصص للوحة المفاتيح القديم.

 

 :USBمنافذ  –4

المتوالي العالمي وهي أي المنفذ  Universal Serial Busوهي أيضًا منافذ متوالية وتسمى 

نتاج جهد العديد من الشركات معًا في محاولة إلنتاج منفذ قياسي عالمي يمكن استخدامه لتوصيل 
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وبالفعل بدأت هذه الشركات وشركات أخرى في تكييف  ،أي جهاز من األجهزة الملحقة بالكمبيوتر

ويتراوح  1996ملحقات الكمبيوتر كي يمكن توصيلها بهذه المنافذ. تم إنتاج هذا النوع من النوافذ عام 

ميجابايت/ث وهو معدل يجعل من هذا  400إلى  100معدل نقل البيانات بواسطة هذا الناقل مابين 

ومن المتوقع أن توصل معظم ملحقات الكمبيوتر عن طريق هذه النوع من المنافذ في الطليعة، 

 المنافذ في القريب إن شاء هللا.

 : Expand Slotsفتحات التوسعة • 

 تستخدم لتركيب الكروت الخاصة  Slotsفتحات التوسعة هي فتحات 

حات، يمكن توصيلها باللوحة األم، ويوجد العديد من أنواع الفتا  ببعض ملحقات الكمبيوتر كي 

 أشهرها ما يلي:

  

 

 

 

 

 

 

 : ISAفتحة  –1
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وظهر هذا النوع من الفتحات او  Industry Standard Architectureتعني  ISAالمصطلح 

، ولهذا الناقل IBM ATوأيضا مع الحاسب  IBM XTبظهور الحاسب اآللي  1982الناقالت عام 

نما تختلف في عدد المالمسات التي يحتوي عليها كل  عدة أنواع إال أن جميعها لها نفس الشكل وا 

 ناقل.

 

 : MCAناقل  -2

أي  bit 32، ويعتبر هذا الناقل ذو Micro channel Architectureالعبارة  MSAتعني كلمة 

حيث ال يوجد به  ISAويعتبر أسهل في االستخدام من ناقل  bit-32يمكنه التعامل مع معالجات 

Jumpers  أوSwitches م أو على الكرت الذي سيركب في فتحة التوسعة. سواء على اللوحة األ 

 

 : PCIناقل  -3

 1992، ظهر عام Peripheral Component Interconnectالعبارة  PCIيعني المصطلح 

وقد ظهر في أجهزة البنتيوم وهو عبارة عن ناقل تم تركيبه بين  ISA  EISAوهو يعتبر تعديل للناقل

المعالج والناقل التقليدي للجهاز أي انه يعتبر طبقة ثانية من الناقل الرئيسي للوحة االم بحيث تركب 

عليه كروت األجهزة لتتصل مباشرة بالمعالج وبالناقل الرئيسي في نفس الوقت. وسرعة نقل البيانات 

ميجا بايت/ث في معالجات  264ويصل معدل النقل إلى  MHZ 33لناقل تصل إلى بواسطة هذا ا

64 Bit .خالل هذا الناقل 

 



 مقدمة في الحاسب االلي

 39 

 : AGPناقل  - 4

( والذي Accelerated Graphics Port) AGPما يعرف باسم بطاقات  Intelطورت شركة 

من سرعة  Intelضاعفت  AGPومنذ إصدار بطاقات  PCIصمم بطريقة تجعله أسرع مرتين من منفذ 

ثم طورت حديثا بطاقات  PCIوهو أسرع أربعة مرات من منفذ  AGP2xوذلك بتطوير  AGPبطاقات 

AGP4x  مرات من منفذ  8وهي أسرعPCI  ومن المنتظر أن تصدرIntel  بطاقاتAGP8x  مع نهاية

 العام الحالي.

يوفر  AGPوهي امتداد لمنافذ  AGP Proوهناك بعض اللوحات األم التي تحتوي علي منافذ 

وات لبطاقات موائمة األشكال الرسومية التي تحتاج لطاقة كهربية عالية.  110هذا المنفذ طاقة 

إال أن هذه المنافذ يمكنها أيضا تشغيل  AGPproلوحة أم مزودة بمنفذ  AGPproتحتاج بطاقة 

 .AGP4xو AGP2xو AGP1xبطاقات 

اك أجهزة تدعم تشغيل بطاقتين تحتاج كافة أجهزة الكمبيوتر لبطاقة واحدة العرض وهن

 واحد فقط بهذه اللوحات. AGPلتشغيل اكثر من وحدة عرض إال أنه ال يوجد سوي منفذ 

 

 

 : Cardsالكروت • 

هي لوحات إلكترونية صغيرة تركب في فتحات التوسعة على  Cardsالكروت أو البطاقات 

لشاشة أو مكبرات الصوت وغيرها. اللوحة األم وذلك كي يمكن توصيل أحد ملحقات الكمبيوتر مثل ا

وذلك ألنها لوحة كهربائية تشبه اللوحة  Dughter Boardتسمى هذه البطاقة أيضًا باللوحة البنت أو 
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األم إال أن لها وظيفة خاصة تتركز على ربط جهاز ما أي أحد ملحقات الكمبيوتر باللوحة األم. 

وأيضًا تختلف من حيث سرعة تدفق البيانات تختلف البطاقات حسب نوع الجهاز المراد توصيله بها 

من البطاقة إلى اللوحة األم والعكس كما تختلف أيضًا من جانب الوظيفة التي تقوم بها هذه البطاقة 

ولذلك فإن لكل بطاقة نوع معين من فتحات التوسعة المستخدمة على اللوحة األم كما أشرنا سابقًا 

 : وفيما يلي أهم هذه الكروت

 : AGP Cardكارت الشاشة  –1

وهو نوع يستخدم مع فتحات التوسعة من النوع  AGPكل كروت الشاشة الحديثة من نوع 

AGP  وذلك لضمان تدفق كبير للبيانات من اللوحة األم إلى الشاشة لضمان دقة وضوح عالية

أنه يوجد كروت للشاشة. يحتوي كارت الشاشة على منفذ واحد في العادة لتوصيل كابل الشاشة إال 

شاشة يمكن استخدامها لتوصيل كوابل خاصة بالتلفزيون والجهاز عرض الفيديو وما شابه ويسمى في 

 كما هو واضح في الصور. TV Cardهذه الحالة الكارت 

 

 

 كارت الصوت:  -2

وهو يستخدم لتوصيل مكبرات الصوت  PCIهو كارت يركب عادة على فتحة توسعة من نوع 

Speakers  وذلك في الفتحةLINE OUT  والقط الصوتMicrophone  من خالل الفتحةMIC  وأيضًا

الخاصة بتشغيل األلعاب كما يمكن إدخال الصوت من أي مصدر  Joystickعصى األلعاب 

 الموجودة على كارت الصوت. LINE INللصوت من خالل فتحة 
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جة الصوت أثناء خروجه أو يحتوي كارت الصوت على شرائح إلكترونية دقيقة وظيفتها معال

لى اللوحة األم أو الكمبيوتر.  دخوله من وا 

 كارت الشبكة:  –3

رت يسمح بتوصيل أحد كوابل الشبكات المحلية بالكمبيوتر وذلك لتوفير اكارت الشبكة هو ك

وسط ناقل بين الكمبيوتر والشبكة، وبالطبع فإن لكل نوع من أنواع الكوابل الخاصة بالشبكة نوع 

من كروت الشبكة، كما أنه يوجد بعض الكروت تستخدم لتوصيل أكثر من نوع من الكوابل مناسب 

 هما هو موضح في الصور.

الوظيفة األساسية لكارت الشبكة هي التحكم في إرسال واستقبال البيانات من جهاز آلخر 

 ات.داخل الشبكة، ولذا فإن كارت الشبكة يحتوي على شرائح إلكترونية تقوم بهذه العملي

 

 

 

 

 

 كارت الموديم:  –4

وهذه التسميات كلها لجهاز  Fax Cardوأيضًا  Fax Modemكما يسمى  Modemيسمى 

المنتقلة خالل خطوط الهاتف إلى إشارات  Analog Signalsواحد يقوم بتحويل اإلشارات التماثلية 
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مات الهاتفية والفاكس عن والعكس وذلك أثناء إرسال أو استقبال المكال Digital Signalsثنائية رقمية 

 طريق الكمبيوتر.

وبما أن شبكة اإلنترنت تعتمد أساسًا على خطوط الهاتف فإن جهاز الموديم يعتبر أهم جهاز 

لمن يود االستفادة من هذه الشبكة حيث يمكن االتصال عن طريقه بأحد مزودي خدمة اإلنترنت 

 لتوفير خدمات اإلنترنت.

ألول خارجي ويوصل بالكمبيوتر عن طريق أحد المنافذ مثل يتوفر من هذا الجهاز نوعين ا

COM2  أوUSB  ويوصل بالتيار عن طريق كابل خاص وبالطبع يحتوي على منفذ لتوصيل كابل

الهاتف أي حرارة الهاتف، كما يحتوي على منفذ لتوصيل جهاز الهاتف نفسه كي يمكن استخدامه 

اتفية وبعض األنواع من أجهزة الموديم تحتوي على إلجراء المكالمات أو للرد على المكالمات اله

 كما هو موضح في الصور. Speakersومكبرات الصوت  MICمنافذ لتوصيل القط الصوت 

 
  

 : IDE & FDD Connectorsموصالت األقراص • 

هي موصالت خاصة بتوصيل كوابل البيانات الموصلة بمشغالت األقراص المرنة والصلبة 

ويوصل القرص الصلب أو  FDD Connectorوالمدمجة حيث يوصل القرص المرن بالموصل 

حيث تزود اللوحة األم بموصل واحد لمشغل األقراص المرنة  IDE Connectorالمدمج بالموصل 
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FDD  وموصلين من نوعIDE  يستخدم إحداها لمشغل القرص الصلب واآلخر لمشغل األقراص

 المدمجة.

أي إلكترونيات األجهزة المضمنة وهو  Integrated Drive Electronicsيعني  IDEالمصطلح 

 يشير إلى أنه موصل يمكن استخدامه لتوصيل أجهزة ملحقة مثل مشغالت األقراص.

  كوابل البياناتData Cables : 

ومشغالت األقراص يستخدم كابل بيانات خاص كما يظهر  FDDأو  IDEللتوصيل بين الموصل 

 في الصورة.

 

 مكونات أخرى: 

منفذ التيار الخاص  –1

 باللوحة األم: 

هو منفذ خاص بتوصيل كابل التيار الخاص باللوحة األم، أي الذي يقوم بتزويد اللوحة األم 

 بالتيار.

 

 : CMOS Batteryبطارية  –2

ولذلك  CMOSالقابل للتعديل هو شريحة  ROMكما أشرنا سابقًا فإن الجزء الوحيد من ذاكرة 

وكي ال تفقد البيانات الموجودة بها فإنه توصل  RAMفهي تعتبر ذاكرة مؤقتة مثلها مثل ذاكرة 
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وظيفتها المحافظة على الشحنات الصغيرة التي تعبر  CMOS Batteryببطارية خاصة بها تسمى 

 بيانات هذه الشريحة مثل التاريخ والساعة ومواصفات األجهزة واإلعدادات الخاصة بالكمبيوتر.عن 

  

 
 شرائح تحكم:  –3

باإلضافة إلى مكونات اللوحة األم التي تناولناها يوجد بالطبع العديد من المكونات 

 اإللكترونية على سطح اللوحة األم لكل منها وظيفة خاصة تقوم بها.

 

نواقل النظام  -4

System Bus : 

نواقل 

النظام هي نواقل 

توجد على اللوحة األم ووظيفتها نقل البيانات من مكان آلخر على اللوحة األم، وهي عبارة عن 

 : وهي ثالثة أنواعبباقي وحدات الكمبيوتر،  Microprocessorمسارات كهربائية تربط المعالج 
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  ناقل البياناتData Bus : خط اعتمادًا على معمارية الكمبيوتر  64، 32، 16، 8يتألف من

 المستخدمة، ويستخدم لنقل البيانات الثنائية بين وحدة المعالجة وبقية الوحدات.

  ناقل العناوينAddress Bus : خط ويستخدم من  32، 24، 20، 16يمكن أن يتكون من

 .لعنونة موقع ذاكرة أو وحدة اإلدخال /اإلخراج CPUقبل 

 حكم ناقل التControl Bus :ي مجموعة خطوط تستخدم لنقل إشارات السيطرة من هCPU 

 إلى بقية الوحدات ضمن الكمبيوتر.

 : Power Supplyمغذي التيار • 

فولت أو  220وحدة اإلمداد بالقوى أو مغذي التيار يقوم بتحويل الجهد الكهربي المتردد من 

فولت (، ومن أهم وظائف وحدة  33فولت و  12فولت و  5فولت إلى جهد مستمر أقل )  120

إلى اللوحة األم وهي تعني أن جميع قيم الجهود  Power codeاإلمداد بالقوى إنها ترسل إشارة 

 في الحدود المسموح بها. الالزمة 

 
 كوابل مغذي التيار:
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( ولكن Pinsتأخذ كوابل مغذي التيار في معظم األجهزة شكل ثابت من حيث عدد اإلبر )

االختالف يكون فقط في قيمة الجهود التي تحملها مع الوضع في االعتبار انه يوجد فرق مسموح به 

 % من قيمة الجهد نفسه. 10ى إل 5لهذه الجهود وقيمة هذا الفرق تتراوح ما بين 

 مشغالت األقراص: • 

مشغالت األقراص هي أجهزة كهربائية ميكانيكية وظيفتها تشغيل األقراص سواء كانت مرنة 

 أو صلبة أو مدمجة وذلك من أجل القراءة أو الكتابة على القرص. 

 مشغل األقراص المرنة:  –1

إدخال القرص المرن ليقوم المشغل بتدويره هو جهاز يقوم بتشغيل األقراص المرنة حيث يتم 

 وتقوم رؤوس القراءة والكتابة بالقراءة من على سطح القرص أو الكتابة عليه.
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 مشغل األقراص الصلبة:  –2

مشغل األقراص الصلبة يعتبر وحدة متكاملة تحتوي على الشرائح المغناطيسية وكل ما يلزم 

ية وغيرها ويحكم إغالق هذه الوحدة للمحافظة على لتشغيلها من محرك ورؤوس ووحدات ميكانيك

 محتوياتها وإلطالة عمرها.

 

 مشغل األقراص المدمجة:  –3

يشبه إلى حد كبير مشغل األقراص المرنة حيث يتم إدخال القرص المدمج ليقوم مشغل 

اءة من األقراص المدمجة بتدوير القرص بسرعة معينة، ويقوم رأس القراءة بإستخدام آشعة ليزر للقر 

-CDعلى سطح القرص، ويجدر اإلشارة هنا أنه يوجد مشغالت أقراص مدمجة للقراءة فقط وتسمى 

ROM Drive  كما يوجد مشغالت أقراص مدمجة للقراءة والكتابة وتسمىCD-RW Drive  وهذه يمكنها

 القراءة من على القرص المدمج أو الكتابة عليه.

  

 

 

 

 

 خطوات إعداد وتجميع جهاز حاسوب: • 
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بعد أن تعرفنا على كافة أجزاء الكمبيوتر الشخصي وألقينا نظرة شاملة على كل جزء يبقى 

وهذه الخطوات تتلخص أن نتعرف اآلن على طريقة إعداد وتجميع هذه األجزاء لتركيب الكمبيوتر، 

 : فيما يلي

 ات الالزمة لعملية التجميع بما في ذلك لتجميع حاسب آلي نقوم أواًل بإعداد كافة المعد

تباع أسس األمن السالمة وأن تتم العملية في مكان  معدات األمان والسالمة مع مراعاة وا 

 مخصص بعيد عن أي عوامل بيئية غير مناسبة.

  يراعى عند إخراج األجزاء من صناديقها الوضعية السليمة والحرص الشديد كي ال يتعرض

 للكسر أو ما شابه.أي جزء للسقوط أو 

  نقوم بتجهيز أجزاء الكمبيوتر وترتيبها بشكل يسهل تناول أي جزء مع ضرورة وضع كل جزء

 مع باقي مرفقاته مثل الكوابل و كتيب اإلرشادات.

  نبدأ التجميع بإعداد صندوق الكمبيوترCase  وتجهيزه حيث نقوم بتثبيت مزود التيارPower 

Supply وق الكمبيوتر )في العادة يكون الصندوق مجهز بمزود إن كان غير مثبت في صند

 تيار(.

  أول جزء يركب داخل صندوق الكمبيوتر هو اللوحة األمMotherboard  حيث تثبت بعناية

في مكانها المخصص وبالطبع يجب اختيار لوحة أم مناسبة لصندوق الكمبيوتر المستخدم 

 أو العكس.
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 بيوتر نقوم بتثبيت المعالج الدقيق بعد تركيب اللوحة األم داخل صندوق الكم

Microprocessor  على اللوحة األم في المكان المخصص له ومن ثم تركيب شرائحRAM 

 الخاصة بها. Slotsعلى فتحاتها 

  )نركب على اللوحة األم البطاقات )الموائماتAdapters  المراد استخدامها كبطاقة الشاشة

تركب على  AGPمع مالحظة أن بطاقات  AGP Cardأو من النوع  VGA Cardمن نوع 

. مع PCIفتركب على أي فتحة من فتحات  VGAأما فتحات  AGP Slotفتحة خاصة تسمى 

كبطاقة الصوت أو  PCIمالحظة أن معظم بطاقات األجهزة اآلن تركب على الفتحات 

 المودم أو الشبكة .. إلخ.

  اص وهي مشغل األقراص المرنة بعد تركيب جميع البطاقات نقوم اآلن بتثبيت مشغالت األقر

Disk Drive  ومشغل األقراص المدمجةCD-ROM Drive  ومشغل األقراص الصلبةHard 

Disk Drive .في أماكنها المخصصة داخل صندوق الكمبيوتر 

  نوصل اآلن كوابل البياناتData Cables  الخاصة بمشغالت األقراص ويجب مراعاة أن

لمشغل األقراص  FDDت التوصيل الخاصة بها وهي تركب في االتجاه السليم في فتحا

( ويمكن توصيل مشغل األقراص Primaryلمشغل األقراص الصلبة )أي  IDE1المرنة و 

مع مشغل األقراص  Slave( أو توصيله على هيئة Secondary) أي  IDE2المدمجة في 

 الصلبة أي في نفس الكابل.

 لتي يوفرها مزود التيار اآلن نقوم بتوصيل الكوابل الخاصة بالتيار واPower Supply  لكامل

أجزاء الكمبيوتر حيث يوصل كابل التيار الخاص باللوحة األم وكوابل التيار الخاصة بزر 
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التشغيل وزر إعادة التشغيل ولمبات التأشير الخاصة بالتشغيل والقرص الصلب وهي لمبات 

موجودة على واجهة صندوق الكمبيوتر للداللة على تشغيل الكمبيوتر  LEDs) مؤشرات( 

والقرص الصلب وهذه الكوابل لها أماكن خاصة على هيئة موصالت على اللوحة األم 

ويوضح عليها أسماءها لتسهيل عملية التوصيل. و من ثم توصل كوابل التيار الخاصة 

ضًا يتم توصيل كابل التيار الخاص بمشغالت األقراص كاًل حسب الكابل المناسب له وأي

وهذا الكابل إما أن يوصل في موصل خاص على  Microprocessor Fanبمروحة المعالج 

اللوحة األم أو أن يوصل بأحد كوابل مغذي التيار وذلك حسب نوعية اللوحة األم ونوعية 

 المعالج.

 :كتيب في جميع خطوات التركيب يجب الرجوع في كل خطوة إلى  مالحظة هامة

اإلرشادات، لمعرفة طريقة ومكان التوصيل المناسب واإلعداد السليم لكل جزء من أجزاء 

 Switchesأو الـ  Jumpersالكمبيوتر المراد تركيبها، ويشمل ذلك أي تعديالت في الـ 

 الخاصة بأجزاء الكمبيوتر.

  أشرفت على بهذا تتم التوصيالت الداخلية لصندوق الكمبيوتر وتعتبر عملية التجميع قد

 االنتهاء.

  يغلق اآلن صندوق الكمبيوتر ثم توصل المرفقاتPeripherals  الخارجية بمنافذها الخاصة

Ports  مثل: لوحة المفاتيحKeyboard  والفأرةMouse  والطابعةPrinter  إن وجدت وغير ذلك

 ببطاقة الشاشة وبهذا يصبح الكمبيوتر قد إكتملت عملية Monitorكما توصل الشاشة 

 تجميعه وجاهز اآلن ألول عملية تشغيل له.
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 عند عملية تشغيل الكمبيوتر ألول مرة يجب استخدام قرص نظام مالحظة :System Disk 

جراء الخطوات  Startup Disketteأي قرص بدء التشغيل  كي يمكن التعامل مع الكمبيوتر وا 

األساسية األولى لعمل الحاسوب. كما يمكن استخدام قرص مدمج لنظام تشغيل قابل 

 لتحميل نظام التشغيل عن طريق القرص المدمج مباشرة. bootableللتحميل 

 

 ألول مرة: Windowsتجهيز قرص صلب وتحميله بنظام تشغيل 

، وألول مرة بعد أول تشغيل للحاسوب باستخدام قرص نظام أي قرص بعد تجميع الكمبيوتر

، سيقوم الكمبيوتر ومن أوالً  -1: سيقوم الكمبيوتر بالخطوات اآلتية Startup Disketteبدء التشغيل 

بتفحص أجزاء الكمبيوتر من حيث توصيلها بالتيار  ROMالمخزن في ذاكرة  POSTخالل البرنامج 

وعملها بشكل جيد، وذلك لالطمئنان على سالمة التوصيالت وسالمة أجزاء الكمبيوتر، وهذا البرنامج 

وبانتهاء هذا االختبار يسمع صوت بيب  Power On Self Testيسمى االختبار الذاتي للتيار أو 

 لإلشار

وهو أيضًا أحد  BIOSيبدأ عمل البرنامج  POST، وبمجرد نجاح االختبار الذاتي للتيار ثانياً  -2

بل هو البرنامج الرئيسي بها حيث يقوم هذا البرامج ذاكرة 

لصلبة نظام تشغيل مخزن في أحد وسائل التخزين المستخدمة بادئًا باألقراص المرنة ثم األقراص ا

ومن بعدها األقراص المدمجة وهذا الترتيب هو الترتيب الشائع والمدون من ضمن خيارات برنامج 

 .Setupإعداد الكمبيوتر 

ة إلى نجاح االختبار.  Beep

نامج في هذه اللحظة بالبحث عن   ROM بر
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وهو  Basic Input Output Systemيسمى برنامج اإلدخال واإلخراج األساسي أي  BIOSبرنامج  -3

 حراج التي يقوم بها.البرنامج الذي يستمد منه المعالج أساس عمليات اإلدخال واإل

عند وضع قرص مرن ويكون محتويًا لملفات النظام األساسية كقرص بدء التشغيل فإن البرنامج  -4

BIOS  يمكنه تحميل نظام التشغيل من هذا القرص وستظهر عالمة نظام التشغيل على الشاشة إشارة

 <(. \:Aلذلك ) 

يمكننا إجراء باقي العمليات التي تهدف إلى إعداد القرص  DOSبظهور عالمة نظام التشغيل  -5

 :عليه، كما يلي Windowsالصلب وتهيئته تمهيدًا لتخزين نظام التشغيل 

حيث يكتب األمر أمام عالمة نظام  FDISKسنقوم بتجزئة القرص الصلب عن طريق األمر  –1

(. هذا البرنامج يمكننا من تحديد مواصفات تجزئة القرص Enterالتشغيل ثم نضغط مفتاح اإلدخال )

( وهو الجزء Activeالصلب أي عدد األجزاء وسعة كل جزء وتحديد الجزء الفعال أي النشط ) 

وغير ذلك من  FATالرئيسي الذي سيتم تخزين نظام التشغيل عليه كما يتم تحديد نوع نظام الملفات 

عادة تشغيل الكمبيوتر كي يقوم الكمبيوتر باعتماد مواصفات المواصفات. تنتهي عملية التجزئة بإ

 التجزئة.

بانتهاء عملية التجزئة تصبح أجزاء القرص الصلب جاهزة للتهيئة، وهذه العملية نقوم بها بواسطة  –2

حيث نقوم بتهيئة كل قرص على حدا كي  DOSوهو أيضًا أحد أوامر نظام التشغيل  Formatاألمر 

 : .A:\ >Format C:( نطبق األمر: Cتخدام. فمثاًل لتهيئة القرص الصلب )يصبح جاهزًا لالس

عليه  Windowsاآلن وبعد أن قمنا بتهيئة أجزاء القرص الصلب يمكننا أن نخزن نظام التشغيل  –3

وقد تسمى هذه العملية عملية  Windows Setupأو  Windowsوهذه العملية تسمى عملية إعداد 
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على  Windowsو تركيب نظام التشغيل والهدف منها هو تخزين نظام التشغيل تثبيت نظام التشغيل أ

 القرص الصلب كي يمكن استخدامه في كل مرة نشغل فيها الكمبيوتر.

نضع قرص بدء التشغيل في مشغل األقراص المرنة ثم نقوم  Windowsإلجراء عملية إعداد  –4

وعندها ننتقل إلى مشغل  <\:Aكاآلتي:  Dosبتشغيل الكمبيوتر لنحصل على عالمة نظام التشغيل 

 .E:\>Setupكاآلتي:  Setupوهو  Windowsاألقراص المدمجة و نكتب أمر إعداد نظام التشغيل 

وما علينا إال تتبع الخطوات  Windowsهذا األمر سيقوم بتشغيل برنامج إعداد نظام التشغيل  –5

رشادات البرنامج، حتى يتم النسخ بالكامل، وأهم هذه الخطوات هي:   وا 

 بجمع المعلومات عن الكمبيوتر كي يتعرف على بيئة التركيب. Setupيقوم أواًل برنامج اإلعداد  –أ

تشغيل . وعند االنتهاء من عملية النسخ سيتم إعادة Windowsنسخ ملفات نظام التشغيل  –ب

 ألول مرة. Windowsالكمبيوتر ليقوم الكمبيوتر بتحميل نظام التشغيل 

بناء وجهة التطبيق، أي بعد اكتمال عملية نسخ ملفات النظام يقوم النظام ببناء إطارات وقوائم  -ج

ورموز واختصارات واجهة التطبيق الخاصة بالنظام والبرامج األخرى التي يوفرها نظام التشغيل 

Windows. 

المرحلة األخيرة، هي مرحلة تعريف أو توصيف األجهزة المركبة على الحاسب اآللي مثل  –د

توصيف البطاقات )الكروت( المركبة على اللوحة األم وباقي األجهزة المتصلة باللوحة األم. وقد 

يفها تتطلب هذه المرحلة إدخال األقراص المرنة أو المدمجة الخاصة باألجهزة المراد توصيفها أي تعر 

 لنظام التشغيل.
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جاهزًا لالستخدام ولم يبقى سوى تركيب أي  Windowsباكتمال هذه المرحلة يصبح نظام التشغيل  -هـ

 .MS- Officeأخرى يحتاجها المستخدم كمجموعة برامج  Applicationsبرامج أي تطبيقات 
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 الثانيالفصل 
 
 Numerical)األنظمة العددية

Systems)  
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 : مقدمة1.1

يعد إستخدام األرقام كوسيلة للعد والحساب مـن اإلنجـازات الهامـة التـي حققهـا اإلنسـان عبـر       

التاريخ والتي ساهمت في تسـهيل كافـة العمليـات الحسـابية وتسـريعها  فقـد إسـتخدام اإلنسـان منـذ 

رة والتـي القدم الكثير من األدوات لتمثيل عمليات العد والحساب ومنها استخدامه ألصـابع يـدا العشـ

كانت األساس للنظام العددي والـذي ال يـزال معمـول بـه حتـى يومنـا هـذا والمسـمى بالنظـام العشـري 

(Decimal System)  

ــش الحظــت أن القيمــة        ــد أن ــد دراســتش للنظــام العشــري الب ــي المراحــل الدراســية الســابقة وعن ف

الحقيقية للرقم تعتمد على قيمته المكانية في العدد , وهذا يعني أن الـرقم يمكـن أن يأخـذ أكثـر مـن 

ا حركتــه  قيمـة والـذي يحـدد ذلــش مكانـه داخـل العــدد ) والـذي يسـمى بالمرتبـة(, تــزداد قيمـة العـدد إذ

( نجـد أن القيمـة الحقيقيـة  937باتجاا اليسار وتقل قيمته إذا حركيه باتجاا اليمين  فمثاًل العـدد )

 ( 900هي ) 9( وقيمة الرقم 30فهي ) 3هي سبعة فقط أما قيمة الرقم   7للرقم  

وهنالش أنظمة عددية أخرى غير النظام العشري , وأكثرها شـيوعًا هـي النظـام الثنـائي, النظـام       

الثماني, النظام السادس عشري  وتكون هـذا األنظمـة مفيـدة فـي األنظمـة الرقميـة مثـل الحاسـبات 

الضـروري  االلكترونية , المعالجات الدقيقة , وغيرها مـن األنظمـة الرقميـة  ولهـذا السـبب فانـه مـن

 اإلطالع على كل من هذا األنظمة العددية لغرض استخدامها في دراستنا لألنظمة الرقمية  

 

   Decimal Systemالنظام العشري : 2.1
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وهــو النظــام العــددي المتعــارا عليــه والمســتخدم فــي كافــة المجــاالت وفــي كــل انحــا  العــالم       

الداخلة في تركيبة أي عدد في هذا النظـام هـي  وجا ت تسمية النظام ب)العشري( الن عدد الرموز

( وفــي حالــة اســتخدام اكثــر مــن  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1,  0عشــرة رمــوز وهــي )

رمز فان القيمة العددية تعتمد على موقع الرمز ضمن سلسلة الرموز , ان عدد الرموز الداخلة في 

( 10فــان اســاس النظــام العشــري هــو العــدد )تركيــب النظــام العــددي تســمى بأســاس النظــام , لــذلش 

 وسمي بأساس العدد الن كل عدد مكتوب بهذا النظام يعتمد باالساس على هذا العدد  

 يمكن تحليله إلى المراتب التالية  7654.23العدد العشري  مثال :

 

7 6 5 4 . 2 3 

 

    

  7×1000 
 
       6 × 100 

 
      5 × 10 

 
           4 × 1 

  
         2 × 1/10          3 × 

1/100     

 

7 × 10
3             

6 ×  10
2   

      5 × 10
1
       4  ×  10

0
         2 ×  10

-1            
  3  × 10

-2        
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   Binary System :النظام الثنائي  3.1 

( , أي 10( مقارنـة بالنظـام العشـري الـذي أساسـه العـدد )2وهو نظام عددي أساسـه العـدد )      

( لتمثيــل كافــة االعــداد    1,  0ان عــدد الرمــوز المســتخدمة فــي النظــام هــي رمــزين فقــط وهــي ) 

مثـال ويعتبر النظام الثنائي اساس اللغة التي تتعامل بها الحاسـبة االلكترونيـة واألنظمـة الرقميـة , 

 على اعداد بهذا النظام : 

                         1001   ,    10111.101   ,    10.1101    ,   0.1011  

من خالل مالحظتنا االعداد اعالا نالحظ بان االعداد بالنظام الثنائي ولكن توجد اعـداد شـبيهه بهـا 

تكتب االعداد داخل اقـواس مـع كتابـة في النظام العشري , فلتمييز العدد المكتوب بالنظام المعين , 

 رمز اسفل القوس يمثل اساس النظام المكتوب به العدد   

 (  110)10( وبالعشري 110)2يكتب بالثنائي  110فمثال : العدد 

 ( الى مراتبه : 110.101)2لتحليل العدد  مثال :

          (110.101)2 =  0×20  +   1×21  +   1×22  +   1×2-1  +   0×2-2  +  

1×2-3 
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     Octal Systemالنظام الثماني :  4.1

( , الرمـــوز 8وهـــو مـــن االنظمـــة المســـتخدمة فـــي الحاســـبات االلكترونيـــة أساســـه العـــدد )      

( مثــال علــى إعــداد النظــام  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1,  0المســتخدمة فــي هــذا النظــام هــي  )

 الثماني 

(110.013)8       ,    (203.62)8    ,     (721.5)8   ,    (0.513)8                   

       

 ( الى مراتبه 203.65)8حلل العدد مثال :  

(203.65)8 =  3 × 80   +  0 × 81  +  2 × 82   +  6 × 8-1   +  5 × 8-2   

                =  3 ×1    +  0 × 8    +  2 × 64   + 6 × 1/8  + 5 × 1/64 

 

      Hexadecimal Systemالسادس عشري :النظام   5.1

( أي إن 16وهو من االنظمة المهمة المستخدمة في الحاسبات االلكترونيـة أساسـه العـدد )       

 رمز وهي : 16عدد الرموز المستخدمة في تشكيل أعداد النظام هي 

                      ( F , E , D , C ,  B ,  A ,  9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 

1, 0 )   

 

 ومثال على أعداد بالنظام السادس عشري :
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                      (2D6.F3)16    ,    (10011.1)16   ,   (FFF)16   ,   (0.257)16 
      

 

 إلى مراتبه : 16(3A1.7F) حلل العدد مثال ::  

(3A1.7F)16 =  1 × 160   +  10 × 16 1  +  3 × 16 2   +  7 × 16 -1   +   15 × 

16 -2   

                  =   1 × 1       +  10 × 16    +  3 × 256   +  7 × 1/16  +  15 × 

1/256   

 
تسـاوي  ( F       A)عند مقارنة الرموز السادس عشرية بالنظام العشري فـان الرمـوز مالحظة :

   ( 10        15)في النظام العشري 
 

  التحويالت بين األنظمة العددية   6.1

أن عملية التحويل بين األنظمة العدديـة مـن العمليـات المهمـة والتـي يجـب إن يتعـرا عليهـا       

الشخص الذي يدرس عملية تصميم األنظمة الرقمية   ولتسهيل عملية فهم هـذا التحـويالت سـيتم 

 تقسيمها إلى مجاميع كل مجموعة تتشابه بطريقة التحويل  

  

 التحويل من األنظمة )غير العشرية( إلى النظام العشري : 1.6.1
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لتحويل أي عدد من أي نظام عددي إلـى نظـام العشـري يـتم تحليـل العـدد إلـى مراتبـه اعتمـادا       

على أساس ذلش النظام ثم إيجاد نـاتج جمـع الحـدود , والعـدد النـاتج مـن الجمـع سـيكون هـو العـدد 

 في النظام العشري  

 إلى النظام العشري : 2(1101.01) حول العدد :مثال 

 

(1101.01)2 = 1 × 20   +   0 × 2 1    +  1 × 22     +   1 × 2 3    +   0 × 2 -1    +   

1 ×2-2  

                 = 1 × 1    +   0 × 2     +  1 × 4       +   1 × 8       +  0 ×  1/2    + 

1 × 1/4  

                 =   1      +      0       +     4       +       8       +     0         

+   0.25  

                 = (13.25 ) 10 

 

 إلى النظام العشري :  8(125.4)  :حول العدد  مثال

 (125.4)8 =  5 × 80    +   2 × 8 1    +   1 × 8 2   +   4 × 8 -1  

              =  5 × 1     +    2 × 8      +   1 × 64  +   4 × 1/8 

              =     5      +      16      +     64      +    0.5  

              = (85.5)10   
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 إلى النظام العشري :   16(A15.C) :حول العدد  مثال

   (A15.C)16   = 5 × 16 0   +   1 × 16 1   +    10 × 16 2    +    12 × 16 -1   

                     =  5 × 1       +    1 × 16     +    10 × 256   +    12 × 1/16 

                     =     5       +      16       +       2560      +      0.75  

                     = (2581.75)10  
  

 التحويل من النظام العشري إلى األنظمة األخرى :  2.6.1

لتحويل أي عدد عشري إلى أي نظام أخر يجب تجزئته إلى جز  صحيح وجز  كسري وتحويل       

 كل جز  بطريقة خاصة ثم جمع ناتج التحويل للجزئين للحصول على الناتج النهائي   

 :تحويل الجز  الصحيح  أواًل:

لتحويــل الجــز  الصــحيح للعــدد العشــري ألي نظــام نقــوم بتقســيم العــدد العشــري علــى أســاس       

النظام المطلوب التحويـل إليـه ونحـتفظ ببـاقي القسـمة , ثـم نأخـذ نـاتج القسـمة ونقسـمه مـرة أخـرى 

على أساس النظام ونحتفظ بالباقي وهكـذا نسـتمر بتكـرار العمليـة إلـى أن نحصـل علـى نـاتج قسـمة 

ي صفر   فيكون ناتج التحويل في عمود باقي القسمة بقراته من األسفل إلـى األعلـى وكتابتـه يساو 

 من اليسار إلى اليمين 

 :: تحويل الجز  ألكسري ثانياً 
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لتحويل الجز  ألكسري مـن العـدد العشـري إلـى نظيـرا فـي األنظمـة األخـرى نقـوم بضـرب العـدد       

ل إليــه ثــم اخــذ الجــز  ألكســري فقــط مــن نــاتج الضــرب ألكســري فــي أســاس النظــام المطلــوب التحويــ

 وضربه 

 

 مرة أخرى في األساس وهكذا تستمر عملية الضرب إلى أن نتوقف في إحدى الحاالت التالية :

 إما أن يكون الجز  ألكسري الناتج في الضرب يساوي صفر    -

 تكرار الجز  ألكسري أكثر من مرة    -

 ر عملية الضرب  تعقيد الجز  ألكسري أكثر مع استمرا -

بعد توقف عملية الضرب يتم قرا ة نـاتج التحويـل فـي عمـود الجـز  الصـحيح مـن الضـرب بقرا تـه 

 من األعلى إلى األسفل وكتابته بعد الفارزة من اليسار إلى اليمين  

 إلى النظام الثنائي :   10(13.125)  حول العدد  :: مثال

                                                                                  

 ناتج القسمة     باقي القسمة
  13  ÷  2  =   6           1                           0.125  × 2 =                      0.25          

    

 6  ÷  2  =   3           0                             0.25  × 2 =                      0.5              

3  ÷  2  =   1           1                               0.5  × 2 =                      1.0              

1  ÷  2  =   0           1                                                                                        

                            2     (( 0 . 0   0   1                              

2   (1     0     1     1 

                                                  )
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                                                                ( 1101.001)2 ناتج التحويل النهائي =    

 إلى النظام الثماني :    10(145.45)  حول العدد  :مثال

                                                                                

 ناتج القسمة     باقي القسمة
  145  ÷  8  =   18         1                              0.45 × 8 =                              3.6  

    

      18  ÷  8  =   2            2                               0.6  × 8 =                              

4.8    

     2  ÷  8  =   0           2                                0.8  × 8 =                              6.4  

   

                                                                     0.4 × 8 =                               3.2  

  

                                                                   0.2 × 8 =                               1.6    

 ( 0 . 3    4   6   3   1 )8                                       8   (

1     2     2     

                                                  )

                                                               

                                                                ( 221.34631)8 ناتج التحويل النهائي =   

 

 إلى النظام السادس عشري :    10(394.36)  حول العدد  :مثال

                                                                                

 ناتج القسمة     باقي القسمة
  394  ÷  16  =   24         10(A)                      0.36 × 16 =                             

5.76     

    24  ÷  16  =   1            8                             0.76 × 16 =                            

12.16  
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1  ÷  16  =   0            1                              0.16 × 16 =                            2.56   

                                                                   0.56 × 16 =                            8.96 

                                                                       :                                                

    

 (0. 5   C   2   8 )16                                                        (  1   

8    A )16   

                            

                                                                ( 18A.5C28)16    ناتج التحويل النهائي≈  

 

 التحويل من النظام الثنائي إلى الثماني وبالعكس : 3.6.1

لتحويل العدد من النظام الثنائي إلى الثماني يقسم العدد الثنائي إلى مجاميع من ثالثة مراتب       

ذا انتهت األطراا  ابتد ا من الفارزة باتجاا اليسار للجز  الصحيح وباتجاا اليمين للجز  ألكسري ,وا 

الثنــائي إلــى مــا بمراتــب اقــل مــن ثالثــة تكمــل باصــفار , ثــم تحــول كــل مجموعــة ثالثيــة فــي النظــام 

 يقابلها في النظام الثماني كما في الجدول أدناا , والعدد الناتج هو العدد بالنظام الثماني  

 الثنائي
 الثماني

20 21 22 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

0 1 0 2 

1 1 0 3 
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0 0 1 4 

1 0 1 5 

0 1 1 6 

1 1 1 7 

 

 إلى النظام الثماني :  2(11010111.1101)  : حول العدد مثال

011  010  111 . 110  100      

                                    

3    2      7  .   6      4                       

 

                                   (11010111.1101)2  = (327.64)8 

 

ولتحويل أي عدد مـن النظـام الثمـاني إلـى الثنـائي فتكـون العمليـة عكسـية نسـبة للتحويـل السـابق 

حيــث يحــول كــل رمــز ثمــاني إلــى مــا يعادلــه فــي النظــام الثنــائي مــن ثالثــة رمــوز وحســب الجــدول 

السابق , ثم نحذا االصفار التي في الطرا األيمن واأليسر من التحويل إن وجدت والعدد البـاقي 

 اتج التحويل   هو ن

 

 إلى النظام الثنائي :   8(321.64) : حول العدد مثال 
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 3      2       1   .   6      4        

 

011   010    001  .  110    100  

 

                                   (321.64)8 = (11010001.1101)2  

 

 التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشري وبالعكس : 4.6.1

إن التحويــل بــين النظــام الســادس عشــري و الثنــائي هــو شــبيه بطريقــة التحويــل الثنــائي        

والثماني الفرق فقط هو إن المجاميع الثنائية فـي التحويـل هـي أربعـة مراتـب وجـدول التحويـل هـو 

 المبين أدناا

 

 السادس الثنائي

 23 22 21 20  عشري 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 

0 1 0 0 2 

1 1 0 0 3 
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0 0 1 0 4 

1 0 1 0 5 

0 1 1 0 6 

1 1 1 0 7 

0 0 0 1 8 

1 0 0 1 9 

0 1 0 1 A 

1 1 0 1 B 

0 0 1 1 C 

1 0 1 1 D 

0 1 1 1 E 

1 1 1 1 F 

 

 إلى النظام السادس عشري :  2(1111011.10101) حول العدد  مثال:

0111   1011 .  1010   1000        

 

 7          B   .    A         8 
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                                            (1111011.10101)2 = (7B.A8)16    

 إلى النظام الثنائي :  16(8D.9)  حول العدد مثال:

      8         D     .    9 

  

     1000    1101   .  1001  

                                            

 (8D.9)16 = (10001101.1001)2  

 التحويل من النظام الثماني إلى السادس عشري وبالعكس :   5.6.1

للتحويل بين النظام الثماني و السادس عشري يتم االستفادة من التحويالت السابقة النجـاز        

حويل النهـائي , مـثال إذا أردنـا التحويـل مـن الثمـاني إلـى السـادس عشـري , يـتم تحويـل الثمـاني الت

 الثنائي ومن ثم تحويل الثنائي )الناتج( إلى السادس عشري , والعكس صحيح    

                                                          2  

                                                                                
                                                           2                    

 إلى النظام السادس العشري :  8(670.25) حول العدد مثال:

 الثماني                 5        2    .   0      7       6        

         
الثنائي                   0100 1      010    .  000    1 11    10 0001    
 

8   1
6
6   
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    1        B            8         .      5           4           السادس عشري   
(670.25)8  =  (1B8.54)16     

 تمارين: 

 إلى النظام الثنائي ؟  10(82.01)   حول العدد 1

 إلى النظام الثماني ؟ 10(540.12)   حول العدد  2

 إلى النظام السادس عشري ؟   10(260.42)  حول العدد  3

 إلى النظام العشري ؟  2(101101.001)  حول العدد 4

 ماني ؟ إلى النظام الث  16(17E.2A)  حول العدد 5

 في كل مما يأتي :  X  اوجد قيمة 6

(X)8 = (35.875)10       ,        (X)16 = (10001010.101)2        ,        (X)10 

= (804.1C)16 

 

 العمليات الحسابية في النظام الثنائي 7.1

كلنا يعلم العمليات الحسابية التي تتم باستخدام األعداد العشرية مثل الجمع والطرح والضـرب       

والقسمة , كل هذا العمليـات يمكـن اجرائهـا فـي األنظمـة العدديـة األخـرى , وألهميـة النظـام الثنـائي 

 النظام الثنائي   في دراستنا لموضوع الدوائر الرقمية , فسنقوم بدراسة تلش العمليات الحسابية في

  

   Binary Addition  :  الجمع في النظام الثنائي 1.7.1
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إن ابسط عملية جمع في النظام الثنائي هي التي تـتم بـين عـددين كـل عـدد يتكـون مـن رمـز       

)مرتبة ( ثنائي واحد   ولـو أخـذنا كافـة االحتمـاالت لهـذا العمليـة فسـتكون االحتمـاالت المبينـة فـي 

 مراتب   أدناا   وباالعتماد على هذا االحتماالت يمكن تنفيذ أي عملية جمع ثنائية ألي عدد من ال

0  +  0  =  0 
0  +  1  =  1 
1  +  0  =  1 

 (Carry)محمل   1           0  =  1  +  1                                   
 

  2(11010.1) , 2(1011.01) :  اجمع العددين   مثال:

                      1  1  0  1  0  .  1  0       

                      0  1  0  1  1  .  0  1    + 

                  1  0  0  1  0  1  .  1  1 

 

 :    2(11011.101) , 2(1110.11)  ما ناتج جمع العددين  مثال: 

                   1  1  0  1  1  .  1  0  1      

                   0  1  1  1  0  .  1  1  0   + 

               1  0  1  0  1  0  .  0  1  1 

 محمل  1          1=  1+  1+  1  ناتج جمع  مالحظة :
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   Binary Subtraction  :  الطرح في النظام الثنائي 2.7.1

كما في عملية الجمع , تكون احتماالت ابسط عملية طـرح بـين عـددين ثنـائيين , وهـي أربـع       

 احتماالت, وكما مبينة : 

0  -  0  =  0 
                                           0  -  1  =  1              1   

 (Borrow)استعارة
1  -  0  =  1 
1  -  1  =  0 

 

 :   2(1101.1) من العدد  2(1011) اطرح العدد  مثال:

1  1  0  1  .  1            
      1  0  1  1  .  0   -  

0  0  1  0  .  1   

    2(1000.01)من العدد   2(110.1)تمرين /  اطرح العدد 

 

   Binary  Multiplication:  الضرب في النظام الثنائي 3.7.1

 إن احتماالت عملية الضرب في النظام الثنائي هي :           

0  ×  0  =  0 
0  ×  1  =  0 
1  ×  0  =  0 
1  ×  1  =  1 
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 :   2(101)  , 2(1010)اوجد ناتج ضرب العددين   مثال:

          1  0  1  0          

                   1  0  1   × 

       1  0  1  0     

0  0  0  0  

1  0  1  0                

   1  1  0  0  1  0 

 

      Binary Division:  القسمة في النظام الثنائي 4.7.1

 إن احتماالت عملية القسمة في النظام الثنائي هي :   

0  ÷  0  =  ? 

0  ÷  1  =  0 

1  ÷  0  =  ? 

1  ÷  1  =  1  

   2(100)على العدد  2(11000)اوجد ناتج قسمة العدد   مثال: 

110 
100     11000         

100  
0100 

   100      
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0000  

 

  Complementsالمتممات    8.1

يستخدم مفهوم المتممات في الحاسبة في خزن االعداد السالبة وسـنبين ذلـش فـي المواضـيع       

القادمة, واالستخدام الثاني هو للتعويض عن عملية الطرح بعملية جمع متكرر والذي يؤدي بـدورا 

ات إلى جعل الدوائر االلكترونية المسؤولة عن عملية الجمع بتنفيذ عملية الطرح مع بعـض اإلضـاف

 للدائرة   

 المتممات في النظام الثنائي : 1.8.1 

 هنالش نوعان من المتممات في النظام الثنائي         

: مقلوب العدد )أي جعل كل واحد صفر وكل صفر واحد    (s Complement'1) 1ل   المتمم 1

  ) 

   1مضافا إليه  1ل : هو المتمم     (s Complement'2) 2ل  المتمم 2

  2ل المتتم                                  1ل المتتم                           العدد     مثال:

               001001                                           001000                 

              110111 

         01110                                             01101                         

          10010  
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 2.8.1  الطرح الثنائي باستخدام المتممات : 

 :  1ل الطرح باستخدام المتمم أوال   

 نتبع الخطوات التالية :  1ل لطرح عددين ثنائيين باستخدام المتمم       

   إكمال مراتب العدد األقل عددا بالمراتب )المطروح أو المطروح منه (   1

 للعدد المطروح    1ل   إيجاد المتمم 2

 للمطروح مع المطروح منه    1ل   جمع المتمم 3

 وكما يلي :   3  نالحظ نتيجة الجمع للخطوة 4

معه مع بقيـة العـدد والنـاتج مـن أ  إذا كان هنالش واحد ظاهر في المرتبة اإلضافية , فنقوم بج     

 عملية الجمع هو ناتج الطرح ويكون موجب   

ب  إذا لم يظهر واحد في المرتبة اإلضافية ) وهو داللة إن ناتج الطرح سالب ( ويكـون نـاتج      

 ويكون ناتج العملية هو ناتج الطرح ويكون سالب   3لناتج الجمع للخطوة  1ل الطرح بأخذ المتمم 

 

 :  1ل باستخدام طريقة المتمم   2(1010)من العدد  (110)2رح العدد اط مثال:

        0 1 0 1            المطروح منه                          
 ─  0 1 1               المطروح                              
                     
                                        0 1 1 0     تكملة مراتب المطروح                      
1الخطوة   

1ل   للمطروح                                                         1 0 0 1        المتمم  
2الخطوة   
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1ل  للمطروح                               0 0 1   المتمم 
3الخطوة                                       1  
 +   0 1 0 1    المطروح منه                                    
المرتبة اإلضافية                                1 0 0 1 1                                      
4الخطوة   

                                                                  1   + 
   0 0 1 0                   ناتج الطرح                      

 

 

 :  1ل باستخدام المتمم  2(1011)من العدد  (10101)2اطرح العدد  مثال:

       1 1 0 1 0           المطروح منه                                 
    ─    1 0 1 0 1           المطروح                                      
   
للمطروح                    1ل المتمم              0 1 0 1 0       
                                         +    1 1 0 1 0             المطروح منه                               
   1 0 1 0 1 ?    المرتبة اإلضافية خالية إذن النتيجة سالبة   
               ─  0 1 0 1 0               ناتج الطرح                               

 :   2 لالطرح باستخدام المتمم ثانيًا  

 تتبع الخطوات التالية :   2ل لطرح عدديين ثنائيين باستخدام المتمم       

   إكمال مراتب العدد األقل مراتب   1

 للعدد المطروح    2ل   إيجاد المتمم 2

 للعدد المطروح مع المطروح منه    2ل   جمع المتمم 3

 :  3  نالحظ نتيجة الجمع للخطوة 4
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أ  إذا كان هنالـش واحـد ظـاهر فـي المرتبـة اإلضـافية , فنقـوم بحـذا هـذا الواحـد والبـاقي هـو       

 ناتج الطرح )موجب(   

لناتج الجمع ويكـون هـو  2ل المرتبة اإلضافية , فنقوم بأخذ المتمم  ب  إذا لم يظهر واحد في     

 ناتج الطرح )سالب(   

 :   2ل باستخدام المتمم   2(1010)من العدد   2(110)اطرح العدد  مثال:
    0 1 0 1       المطروح منه                                           
       ─   0 1 1 0        المطروح                                               
للمطروح 1ل المتمم                                            1 0 0 1      
                                                                            1  + 
للمطروح  2ل                                      0 1 0 1       المتمم  

المطروح منه                                           1 0 1 0  +    
    0 0 1 0   1        المرتبة اإلضافية تحذا                          

 ناتج الطرح                                                           
 :  2ل باستخدام المتمم  2(1011)من العدد  (10101)2اطرح العدد  مثال:

       1 1 0 1 0      المطروح منه                                          
        ─  1 0 1 0 1       المطروح                                               
حللمطرو  1ل المتمم                                           0 1 0 1 0 
                                                                              1  + 
للمطروح  2ل                                      1 1 0 1 0     المتمم  

المطروح منه                                         0 1 0 1 1   +    
إلضافية خالية إذن النتيجة سالبةالمرتبة ا            ?   1 0 1 1 0   

   2ل ونتيجة الطرح هو بأخذ المتمم  آلخر نتيجة
                                                     0 1 0 0 1 
                                                                               1  + 

1 0 1 0           0                            
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 ( ─   0 1 0 1إذن ناتج الطرح هو العدد ) 

 المرجع
 kutub.comنورالدين رؤوا  )مدرس مساعد( قسم اإللكترونيش/ معهد التكنولوجيا 
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 الثالثالفصل 

 نظم التشغيل
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 مقدمــة

في هذا البــاب سوف نقدم  نبذة مختصــرة عن  أنظمة التشغيل المختلفة ومـراحل تطـورها  باإلضـافة 

إلى التركيز على نظام التشغيل األكثر استخداما في الدول العربية المعد من شركة ميكروسوفت وهو 

 .Windows XPالويندوز اكس بي  

 Operating Systemماهونظام التشغيل  
 

هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن المستخدم  [ Operating System ] اختصار OS التشغيلنظام 

الحاسوب، ويقوم بإدارة  من استخدام الحاسب وهو برنامج مسئول عن إدارة موارد وبرمجيات

إلخ ( وترتيب … ، األجزاء الملحقة  وتخصيص مصادر الحاسوب كـ) الذاكرة ، محركات االقراص

التحكم بأجهزة اإلدخال واالخراج .. إلخ . وال يمكن أن يعمل أي  ، إدارة الملفات ،أولوية األوامر 

 mainframes ضمنها الحواسيب العمالقة بعد توفر نظام التشغيل. كل الحواسيب ومن حاسوب إال

تشغيل فيها لتعمل بكافة أجزائها المضافة فيها ، ومن  والحواسيب الشخصية البد من توفر نظام

 : التشغيل على انظمةاالمثلة 

  يونكس ، ماكنتوش )ماك او اس( . و لينكس ، ويندوز مايكروسوفت

 :ساسية لنظام تشغيل ما يلىألالفوائد ا

 يسمح بتشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت .1

http://www.aljoher.com/aljoherh/Operating%20system.htm
http://www.aljoher.com/aljoherh/Operating%20system.htm
http://www.ed3s.com/?p=244
http://www.ed3s.com/?p=244
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العتاد مباشرة.  ن البرنامج لن يحتاج إلى التعامل معأليسهل برمجة التطبيقات البرمجية،  .2

أيضا واجهة عالية المستوى  يدير نظام التشغيل العتاد وتفاعله مع البرمجيات. كما يوفر

 .خرى ألللعتاد وطريقة للتفاعل مع البرامج ا

البرمجيات التى يتم  ولى منألمن أي نظام تشغيل هو نواته. هذه هى الطبقة ا دنىألالمستوى ا

توفر النواة إمكانية الوصول إلى الخدمات  .تحميلها في الذاكرة عند إقالع النظام أو بدء التشغيل

النظام والتطبيقات. هذه الخدمات تشمل)وليس فقط(: جدولة  خرى لكل برامجألالمركزية الشائعة ا

 .جهزة العتادألالذاكرة، الوصول للقرص، و الوصول  دارةالمهام، إ

دارة واجهة المستخدم إلنظام  كما هو الحال بالنسبة للنواة، فإن نظام التشغيل كثيرا ما يزود ببرمجيات

لهذه البرامج في نظام التشغيل(. وأيضا أدوات لمهام  الرسومية )بالرغم من إدماج ويندوز و ماكينتوش

 إعداد نظام التشغيل. في أحيان كثيرة يوزع مع نظام التشغيل برمجيات ليست لها و مثل إدارة الملفات

وجد فائدة في  ساسية لنظام التشغيل، ولكن من يوزع نظام التشغيلألعالقة مباشرة بالوظائف ا

 .توزيعها معه

موضع خالف. من  الفاصل بين نظام التشغيل وبرمجيات التطبيقات غير واضح، وكثيرا ما يكون 

هتمامات الداخلة في الموضوع. إلا جهة النظر التجارية أو القانونية، فإن الفصل يعتمد على سياقو 

في قضية الواليات المتحدة ضد ميكرسوفت هو هل  سئلة الرئيسيةألعلى سبيل المثال، واحد من ا

 .نظام التشغيل أم ال متصفح ويب ميكروسوفت جزأ من
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الذى يجب على النواة  إن الخالف يدور أحيانا حول ماكما هو الحال مع مصطلح |نظام تشغيل|، ف

مثل نظام الملفات في النواة أم ال. البعض  إدارته يالتحديد، مع النقاش حول هل يجب أن تكون أشياء

 .النواة االحاديه وهكذا يؤيد النواة الصغريه، و البعض

نظمة ألشاملة ا بسط،ألاتستخدم أنظمة التشغيل على أغلب وليس كل الحواسيب انما الحواسيب 

بدال من هذا يعتمدوا على برامج  صغر والعديد من الحواسيب المبكرة بدون نظام تشغيل،ألالمغروسة ا

 . بمساعدة مكتبات صممت لهذا الغرض التطبيقات لتدير العتاد بمعرفتها، و ربما

   نهاصنفت أنظمة التشغيل إلى عدة فئات حسب استخدامها، ترخيصها، حالتها الحالية وم

 أنظمة التشغيل الحرة  مثل : لينكس ، يونكس  .1

  أنظمة تشغيل احتكارية مثل: مايكروسوفت، ابل .2

  Linuxنظام التشغيل لينكس 
 

 .هو نظام تشغيل ُحر مفتوح المصدر (Linux) ِليُنكس     

مكتبات النواة والحزم و ال يغلب استعمال لفظة |لينكس| ويقصد بها نظام التشغيل الكامل المكون من

على النظام ككل بدال من |لينكس| فقط.  المصاحبة لها، ويفضل البعض إطالق اسم |جنو/لينكس|

عالية من الحرية في تعديل و تشغيل وتوزيع و تطوير  بسبب ترخيصه الحر، يتمتع لينكس بدرجة

ويصنف ضمن عائلة يونكس إلى جانب أنظمة  يونكساألنظمة الشبيهة ب أجزاءه، ويعتبر لينكس من

 .أخرى بعضها تجاري وبعضها ُحر كسوالريس وفري بي.إس.دي

http://www.ed3s.com/?p=244
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 فقد فتح المجال (GPL) التي يوفرها لينكس لكونه خاضعا لرخصة جنو العمومية بسبب الحرية

وتساهم في تطويره، حتى  يس لنظام تديره ماليين العقوللآلخرين للتطوير عليه بشكل نجح في التأس

الخادمات العمالقة وأجهزة الهاتف الجوال،  أصبح يعمل على طيف عريض من المنصات تتراوح بين

عليه لتدعم كل لغات العالم تقريبا، وبسبب كونه حر ومفتوح  وتطورت واجهات المستخدم العاملة

على  نظام، فإن سرعة تطوره عالية وأعداد مستخدميه تتزايدتطويع وتغيير سلوك ال المصدر وسهولة

 . مستوى األجهزة الشخصية و الخادمات

نظاما مجانيا إذ أن  يعتبر لينكس من البرمجيات الحرة بكونه نظاما حرا ال يعني بالضرورة كونه

الوقت حرة في  المصدرية للبرنامج ولكنها في نفس الجهة التي تريد البرنامج مسؤولة عن توفير الشفرة

التي قامت ببنائها. تم إنتاج العديد من التوزيعات لنظام لينكس إذ  أن تبيع و تحدد سعر النسخة

لتسهيل تركيب  العديد من المجموعات بتجميع البرامج المفتوحة المصدر على هيئات مختلفة قامت

ات لإلشارة إلى إصدارات أو نكه النظام وللوصول إلى أهداف مختلفة ، يستعمل البعض مصطلح

الحاسوب المنزلي إلى الخوادم. لكل إصدار أو توزيع  التوزيعات المختلفة إلي تتراوح استخدامها من

يمكن الجزم بأن إصدار معين هو أفضل من إصدار آخر فبعض  أو نكهة مميزات خاصة وال

 ل المستخدمينمن قبل المتحدثين بلغة معينة وبعض التوزيعات مفضل من قب التوزيعات يعتبر أفضل

 .الجدد

 اسم وشعار لينكس
 

 و Free مكونه من و هذه الكلمة Freax في البداية قرر لينوس تورفالدز أن يسمي نظامه باسم

Freak و الحرف X و الذي يدل على يونكس ، لم يعجب هذا االسم Ari Lemmke  صديق
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على اإلنترنت و هو تكفل لينكس  لينوس تورفالدز الذي اقترح على تورفالدز أن يضع نسخه من

تم  . Linus Minix و الذي يقصد بها Linux حيث قام بتسمية مجلد النظام باسم FTP بحساب

بناء على اقتراح من لينوس تورفالدس نفسه في إحدى الرسائل  اختيار البطريق شعارا لنظام لينكس

 رسمي من أجل لينكس اقترحإحدى القوائم البريدية. بعد اعتماد البطريق كشعار  التي أرسلها إلى

 .Torvalds Unix و الذي ُيقصد به Tux أحدهم أن يتم تسمية البطريق باسم

 تاريخ تطورا
 

تشغيل حر بالكامل  ، لبناء نظام1983سبتمبر من العام  27بدأ ريتشارد ستالمن مشروع جنو في 

حتكره تسلبهم حريتهم الستخدام برمجيات م يوفر لمستخدمي الحاسوب حريتهم ويعفيهم من االضطرار

مع بعضهم البعض. بدأ المشروع في كتابة نظام التشغيل  في تعديل وتطويع ومشاركة البرمجيات

بحيث تستبدلها الواحدة تلو  يونكس طريق كتابة أدوات بديلة ألدوات نظام جنو تقريبا من الصفر عن

الثمانيات وبداية التسعينات كانت تقريبا كل المكونات  ام التشغيل. مع نهايةاألخرى حتى يكتمل نظ

 اكتملت ماعدا النواة، فحتى ذلك الوقت لم تكن هناك نواة مكتملة لنظام جنو األساسية لنظام جنو قد

باسم هيرد( مبنية  ولكن كانت هناك محاوالت ال تزال في بدايتها لعمل نواة )والتي عرفت فيما بعد

 .دور نواة لينكس ى النوية ماخ، لكن هذا استغرق وقتا طويال جدا. هنا أتىعل

 الـنـــواة
 

لينوس تورفالدز أثناء  ، بدأ تطوير نواة أخرى كهواية للطالب الفنلدي1991في هذه األثناء، عام 

استخدم تورفالدز مينيكس على حاسوبه الشخصي،  دراسته في جامعة هلسينكي في فنلندا. في البداية

http://www.ed3s.com/?p=244
http://www.ed3s.com/?p=244
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شبيه بيونكس طورها األستاذ أندرو تانينباوم لتستخدم في تدريس  وهو نسخة مبسطة لنظام تشغيل

لكتابة  التشغيل. لكن تانينباوم لم يكن يسمح لآلخرين بتطوير مينيكس، مما دفع لينوس تصميم أنظمة

 .بديل له

كما كانت هناك  وجود حاسوب يعمل بمينكس إلعداد وتثبيت لينكس،في البداية كان من الضروري 

بعد ذلك ظهرت محمالت إقالع  حاجة أيضا لنظام تشغيل آخر ليقوم بتحميل وتشغيل لينكس. لكن

مينكس وظيفيا؛ طوع تورفالدز ومطوري لينكس  مستقلة مثل ليلو. تفوق نظام لينكس بسرعة على

 .و وأدوات بيئة المستخدم لعمل نظام تشغيل كامل الوظيفة وحرجن األوائل عملهم ليعمل مع مكونات

أخري مثل جنو بشكل مستقل  حاليا، ما زال تورفالدز يوجه عملية تطوير النواة، بينما تطور مكونات

مجموعات وشركات أخري بتوزيع هذه  )تطوير نواة لينكس ليس جزءا من مشروع جنو(. تقوم

 . لينكس توزيعات المكونات مع بعضها البعض على شكل

 عالقة لينكس بجنو
 

 1985العمل عليه في  مشروع جنو كان يهدف إلى إنشاء نظام تشغيل شبيه بيونكس ، و بالفعل بدأ

محررات النصوص و المجّمعات ، و  و تم برمجة العديد من األدوات التي تخص نظم التشغيل مثل

ام موجودة عدا النواة و بالفعل بدأ العمل على الرئيسية للنظ في أواخر الثمانينيات كانت كل المكونات

و  عرف فيما بعد باسم هيرد و لكن أخذت هذه النواة فترة طويلة من أجل برمجتها ، المشروع الذي

مشروع جنو ، لكن  بعد فترة قليلة من بدأ العمل في هيرد ظهرت نواة لينكس بصورة مستقلة عن

تطويع نواة لينكس لتعمل مع جنو ، و  ا العمل علىالمهتمين بالحصول على نظام حر متكامل بدأو 
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مشروع جنو لتكوين نظام تشغيل حر تماما وقابل لالستخدام  بالتالي اندمجت نواة لينكس و أدوات

 .حرة بدون أي مكونات غير

الواجهة الرسومية و  يقصد الناس غالبا بكلمة |لينكس| نظام التشغيل المتكامل الذي يحتوي على

يفضل مناصري مشروع جنو و خصوصا  األخرى من المجّمعات و غيره ، و لكن في الحقيقةالبرامج 

النظام، ألن في الحقيقة لينكس عبارة عن نواة نظام  ريتشارد ستالمن إطالق اسم جنو/لينكس على

 جنو الجزء األكبر من النظام وبدونها تصبح لينكس بال فائدة تقريبا، تشغيل بينما تشكل أدوات

 .وفلسفته ارة إلى جنو يتذكر الناس الفكرة وراء النظام متمثلة في مشروع جنووباإلش

 تطور لينكس
 

قبل المطورين. منها الترخيص  هناك العديد من العوامل وراء االهتمام الذي ناله النظام في بدايته من

ومشروع  التكامل الذي حدث ما بين مشروع لينكس، الذي يخضع له النظام. لكن العامل األهم كان

التي يمكن أن تعمل فوقها المئات من برامج جنو. وكان االتحاد ما بين  جنو. إذ أن لينكس وفر النواة

في ذلك  وجنو ما أعطى نظام متكامال، بكامل األدوات والبرامج التي يحتاجها أي مستخدم لينكس

فقط و ال يمكن  386معالجات  الوقت. عندما قام تورفالدز بكتابة لينكس في أول مرة كان يدعم

اليوم يدعم العديد من المعالجات واألجهزة، حتى  تصريفه برمجًيا إال من خالل نظام مينكس ، ولكنه

المحمولة والمدمجة، وكذلك فيما يخص قطع الحاسب والعتاد بكل  أنه يستعمل حاليا في األجهزة

وذلك  ويندوز ر مايكروسوفتتطور لينكس بشكل كبير جدا حتى أنه يفوق النظام المشهو  أنواعه ، فقد

 .بفضل المتطوعين الذين يأملون بنشر نظام مفتوح المصدر ، غير احتكاري 

http://www.ed3s.com/?p=16
http://www.ed3s.com/?p=16
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أكثر األماكن حساسية  يتمتع نظام لينكس بدرجة عالية من األمن و الموثوقية . حتى أنه يستعمل في

المنتجة للبرامج و الحلول له ، إذ أصبح  ره ، و دعم الشركات، مما زاد من دعم النظم له و انتشا

البيانات أوراكل في لينكس ، كما أن مجموعة كبيرة من حلول  من الممكن استعمال نظام قواعد

ونوفل و غيرها أصبحت متوفرة و/أو مبنية على لينكس . ألن  HP و IBM من الشركات المقدمة

أعمال  لتنفيذ أي أمر وبسبب كون الفيروسات تقوم بتنفيذلينكس يتطلب وجود صالحيات  نظام

للقيام بعمل تخريبي هذا  محددة وبآلية معينة فإنه من الصعوبة أن يحصل الفيروس على صالحية

الفيروسات الموجهة للنواة فإنها تصادف مشكلة التطور  بالنسبة للفيروسات الموجهة لبرامج لينكس أما

 .المستمر للنواة

األخرى في هذه الناحية،  كما كبيرا من أنواع العتاد بل إنه يتفوق على كثير من األنظمة يدعم لينكس

الحديثة جدا بصورة سريعة، كما أنه يدعم قطع  فسرعة تطور لينكس تجعله يوفر دعما لقطع العتاد

س الكثير من األنظمة األخرى عن دعمها. لكن أحيانا يواجه لينك العتاد شديدة القدم التي توقفت

 قطع العتاد التي ال يوجد وثائق تساعد علي كتابة دعم لها وتمتنع الشركات مشاكل في دعم

 .الداخلية المصنعة لهذه القطع عن توفير دعم لها على لينكس مثل الكثير من المودمات

اإلصدارات أو التوزيعات  يتميز لينكس بالثبات ونظام األمن األكثر إحكاما كما أنه توجد له بعض

والمتوافقة معها وأجهزة ماكنتوش وأجهزة أميجا  بلة للعمل علي أجهزة مختلفة مثل أجهزة آي بي إمالقا

 / Mini والمعروفـة بين النـاس باسـم األجهـزة RISC تعتمـد علي معالجـات بل واألجهزة الكبيرة التي

Mainframe . منها أسلوب و  يحتوي نواة لينكس على كل المميزات الموجودة في أي نظام تشغيل

النواة باستعمال ممتد تكراري من  اشتراك معالج واحد بين وظائف مستقلة و متعددة وكذلك يسمح
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التخيلية التي تؤدي إلى تحسين األداء حيث يقوم قسم إدارة  ذاكرة الحاسوب والذي يسمى بالذاكرة

نظام  ع الذاكرة . لينكسذاكرة الحاسب الرئيسية إلى أقسام صغيرة للحد من مشكلة تشب الذاكرة بتقسيم

واألحرف الصغيرة تشكل  حساس لحالة األحرف على خالف أكثر األنظمِة فإن األحرف الكبيرة

 . اختالفا كبيرا في يونكس

 إصدارته
 

في  0.02اإلصدارة  ، تبعتها1991على الشبكة بأواسط سبتمبر  0.01أصدر أول لينكس بإصدارة 

تبعتها بثالثة  0.03لالستخدام ، اإلصدارة  لينوس بأنها قابلةأكتوبر من ذات العام والتي وصفها  5

قد رأى النور . كان لينكس ال يزال بسيط و بشكله  0.10اإلصدار  أسابيع ، و بحلول ديسمبر كان

 الصلبة ، لم يكن له شاشة دخول بل كان يشغل الغالف AT يكن يدعم سوى أقراص المجرد . فلم

اللغات ، األقراص  ضل بكثير و كانت تدعم لوحة مفاتيح متعددةأف 0.11مباشرة . كانت النسخة 

إلى  0.12اإلصدارة مباشرة من  و غيرها . تغير ترقيم Hercules و EGA و VGAالمرنة ، 

 من لينكس بسرعة ، و يتم نشرها على صفحة واليوم تخرج إصدارات جديدة 0.96ثم إلى  0.95

kernel.org و ألرقام اإلصدارات معنى حيث  2.6كس يحمل الرقم نواة لين ، و الجيل الحالي من ،

 و 1و  0على أقصى اليسار تشير إلى رقم اإلصدارة الرئيسي و الذي حمل األرقام  أن الخانة األولى

تشير إلى الجيل ، و  لفترة طويلة و حتى الوقت الحاضر ، و الخانة الثانية 2، و ظل يحمل الرقم 2

جذرية ، و الجدير بالمالحظة أن اإلصدارات  لنواة قد خضعت لتغييراتعندما يتغير هذا الرقم تكون ا

مثال هي إصدارة تجريبية  2.5.0الخانة الثانية ، فاإلصدارة  المستقرة تحمل دوما عددا زوجيا في

فتشيران إلى  . أما الخانة الثالثة و الرابعة 2.6و  2.4مرحلة إنتقالية بين الجيل  بحتة ، و هي
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محركات أو غيرها، وقد يتبع اسم  رية ، تتمثل في تحسينات على النواة أو إضافةتعديالت أقل جذ

إصدارات تحت التجربة أو طازجة من مخزن التغيرات أو  في إشارة إلى pre أو gitX أو rcX النواة

 .برقعة

  لينكس وأجهزة الحاسوب الشخصي
 

في السنوات األخيرة حدثت  والمنازل، لكنتقليديا لم يكن لينكس نظاما موجها للمستخدمين المكتبيين 

 .بين أنظمة المكتب تغييرات كثيرة في هذا االتجاه وبدأ لينكس يضع قدما

واالستخدام اليومي  االنتشار الواسع ألجهزة الحاسوب الشخصية المستخدمة للتطبيقات المكتبية

الكبير للمهام المناطة الحقيقي، والتنوع  تتطلب شرطا أساسيا بأن يكون نظام قابال لالستخدام

الشبكات إلى برمجيات الوسائط المتعددة ، كبيئة لتطوير  بالحواسيب اليوم من تقديم خدمات

من  المكتبية وحتى للتسلية واأللعاب ؛ فتوزيعات لينكس الحالية تفتقر إلى الدعم البرمجيات والبرامج

ما ندر منها ، والمشكلة  لتجارية إالشركات البرامج الكبرى مما جعل النظام شبه خالي من البرامج ا

مايكروسوفت ويندوز بشكل افتراضي، ولحل هذه  القائمة والحرجة وهي أن لينكس ال يشغل تطبيقات

تسعى لتشغيل التطبيقات المصممة لويندوز في بيئة لينكس،  wine المشكلة فإن مشاريع مثل واين

 لنظام ، أصبح لينكس حكرًا علىسوى جزء من تلك البرامج. بسبب تصمبم ا ولكن ال تغطي

المشاكل التي  السشرفرات و كنظام مدمج في بعض األجهزة ، و كنظام سطح مكتب هناك العديد من

 : تعرقل النظام من أن يكون نظام سطح مكتب

 نظام لينكس ال يحتوي على واجهة رسومية إفتراضية )مدمجة( كباقي األنظمة ، ولكن يستخدم نظام

X للنوافذ . 
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مدمجة معه مما يجعل النظام غير قابل للعمل بدون  م لينكس ال يحتوي على مكتبات إفتراضيةنظا

 .اي مكتبة متوافقة معها او glibc توفير مكتبات مثل

يمكن البرمجة عليها بشكل  GUI خاصة بالواجهة الرسومية API النظام ال يحتوي على أوامر

 . إفتراضي على غرار باقي األنظمة الرسومية

االنترنت مما يجعل الشركات غير قادرة على دعمه من  جد المئات من التوزيعات له على شبكةيو 

 بسبب األختالفات بين هذه التوزيعات مما سيجعل الشركات تنفق الكثير من ناحية العتاد و البرامج

تصميم النظام يجعله عرضة   %0.6مواردها بدون جدوى الن نسبة إنتشار النظام ال تتعدى 

أن مثل  مثل مشكلة اإلعتمادية ، بالرغم من توفير التوزيعات لبرنامج مدير للحزم إال اكل أزليةلمش

 . هذه البرامج ال توفر حل جيد

 لينكس والخوادم
 

لينكس كنظام  بسبب توافق لينكس مع أنظمة أخرى من عائلة يونكس ، نمت معدالت استخدام

في بيئة الخوادم مشغال  مستخدما ومنذ فترة مبكرةتشغيل للخوادم بسرعة ، وجعل ذلك لينكس 

وبذلك نما سوق لينكس بشكل مستمر وقوي كنظام  تطبيقات كخوادم الويب ، وقواعد البيانات والبريد ،

 .تشغيل للخوادم

 

  Unixنظام التشغيل يونكس 
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ه موّظفو شركة تشغيل أجهزة الكمبيوتر قام بكتابته وتطوير  هو عالمة تجارية لنظام  (Unix) يونكس

 (AT&T من األشخاص اأُلول الذين أشرفوا على هذا المشروع هم : كين تومسون، مختبرات .)بيل 

ُنظم التشغيل في  | ، و |دوجالس مكيلروي|. في بداية تكوين ما يعرف اليوم بأحد أهم |دينيس ريتشي

المبهر في نظام التشغيل النجاح  عالم الكمبيوتر، لم يكن يخطر على بال القائمين عليه هذا

 .المعروف بـ |يونكس| أو |ينكس|

، MIT الستينيات من القرن الماضي تكاتف كل من : معهد ماسيتشيوسيتس للتكنولوجيا شهدت نهاية

نظام تشغيل تجريبي  للعمل على (GE) مختبرات بيل(، و شركة جينيرال إليكتريك( AT&T شركة

ملتيكس أن يكون تفاعليا ومتجاوب مع  ان يفترض بالنظام. ك (Multics) ُأطلق عليه اسم ملتيكس

النظام من محاوالت اإلختراق للملفات السرية التي يقوم  مستخدم النظام ناهيك عن ضرورة أمنية

مستودع الحفظ. رأى المشروع النور على شكل نظام تشغيل قابل للتطبيق إال  النظام على حفظها في

طاقاتها في مكان  تنسحب من المشروع وترّكز AT&T ي جعل شركةالنظام أظهر أداء رديئا والذ ان

 .آخر

لنظام التشغيل وطّور  |كين تومسون| كان أحد مطوري األنظمة لدى مختبرات بيل واستمر في تطويره

تيّقن تومسون من أداء اللعبة وبطئها  .لعبة من ألعاب الكمبيوتر وأسماها | السفر عبر الفضاء|

لممارسة اللعبة، فأعاد تومسون كتابة اللعبة، وبالتعاون مع |دينيس  مرتفعة نسبياً ناهيك عن التكلفة ال

 تجدر اإلشارة إلى أن .DEC PDP-7 . استطاع الرجالن من تشغيل اللعبة على جهاز ريتشي|،

 .العمالق GE-645 عمل نظام التشغيل ملتيكس كان على جهاز
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والخبرة المكتسبة من مشروع  ة |السفر عبر الزمن|،بالخبرة التي اكتسبها تومسون جّراء كتابته للعب

جديد يقوم بأكثر من عملية في نفس الوقت ويقوم  نظام التشغيل ملتيكس، طّور تومسون نظام تشغيل

الوقت ذاته أيضًا. أضاف فريق العمل مترجم ألوامر المستخدم  على خدمة أكثر من مستخدم في

 Unix.والذي أصبح اسمه فيما بعد   Unics التشغيل الجديد |يونكس| وأسموا نظام

تطوير يونكس حتى  حتي هذه اللحظة، لم تتقدم مختبرات بيل بأي نوع من الدعم المادي لمشروع

لتشغيل نظام يونكس على جهاز  دعت الحاجة التي تقّدمت بها |مجموعة أبحاث علوم الكمبيوتر|

زويد نظام التشغيل الجديد ريتشي بت وعد كل من تومسون و .PDP-7 أكبر بكثير من جهاز

مما أقنع مختبرات بيل بتقديم  PDP-11 على جهاز ببرنامج تعديل نصوص وتهيئة يونكس للعمل

وُكِتب نظام  1970تم اإلعالن رسميًا عن والدة نظام يونكس في العام  الدعم المالي للمشروع. بهذا،

 .Assembly باديء األمر باستخدام لغة |األسيمبلي| يونكس في

 C باستخدام لغة الكمبيوتر ، اتخذت مختبرات بيل قرارًا يقضي بإعادة كتابة يونكس1973في عام 

نقل نظام التشغيل ألجهزة كمبيوتر أخري  عوضًا عن لغة األسيمبلي والذي بدوره سيسّهل عملية

وتحسين نظام التشغيل. قرار مختبرات بيل ساعد في سرعة  ولتمكين مطورين آخرين من إضافة

 بترخيص المنتج يونكس للجامعات، الشركات التجارية، وحكومة AT&T شركة ير يونكس وقامتتطو 

 .الواليات المتحدة

مطّورة وعملت شركة  استمر التطوير لنظام التشغيل الجديد ومر يونكس خالل إصدارات عديدة

نظام بتطوير نسخة من  AT&T لشركة ، الشركة البنتWestern Electric |ويستيرن إليكتريك|

يونكس ناهيك عن الربكة التي تسببتها إضافات  يونكس معّدلة مما سبب ربكة في إصدارات
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ُتْصِدر نظام  AT&T نظام يونكس، األمر الذي جعل شركة الجامعات والشركات التجارية على

دخل على تطوير نظام يونكس جامعة كاليفورنيا  .Source code بدون المصدر يونكس التجاري 

 .لالتصاالت TCP/IP بيركلي وأسهمت إسهامًا يشار له بالبنان أال وهو نظاممدينة  لدى

والذي يتوافق  قامت بعض الشركات التجارية بعرض منتجها التجاري الخاص لنظام تشغيل يونكس

التجارية، ومن أشهر من تفّرغ لهذا  التابعة لهذه الشركات Mini مع أجهزة الكمبيوتر متوسطة الحجم

والتي تعرف  SunOS الرجالن شركة أسموها |سن أو أس| ي| و |تشك هيلي| وأسسالعمل |بيل جو 

 .العمالقة Sun Microsystems ميكروسيستيمز| سن اليوم بشركة |

-1989في األعوام  بتحسينات كثيرة على نظام تشغيل يونكس وقررت الشركة AT&T قامت شركة

 والذي يعرف آنذاك بنظام |زينكس| كسأن تدمج إصدار شركة ميكروسوفت لنظام تشغيل يون 1987

Xenix صدارات كثيرة لتخرج بنظام يونكس وأسدلت  SVR4 النسخة الخامسة، اإلصدار الرابع وا 

 .اإلصدارات المتنافسة فيما يتعلق بنظام تشغيل يونكس الستار على جميع AT&T شركة

بدورها أرادت بهذه  والتي |Novel| كل حقوق يونكس لشركة AT&T ، باعت شركة1993في العام 

صدارها الجديد والذي ولم تنجح شركة  NT كان يعرف بنظام الصفقة مواجهة شركة |مايكروسوفت| وا 

المنتج مقارنة باألموال الهائلة والمتوفرة لشركة  نوفيل من تحقيق مطلبها نتيجة صعوبة تسويق

 يونكس لمجموعة تسويق منتجاتها مما دعى شركة نوفيل لبيع حقوق  ميكروسوفت وكفاءتها في

X/Open . 
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  Dosنظام التشغيل دوس 
تشغيل األٌقراص  نظام أي ( Disk Opreating System ) اختصار للجملة DOS كلمة 

  برنامج ، حتى DOS ولذلك نجد أن عمل الفورمات وتقسيم القرص الصلب يتم عن طريق

Partition Magic الذي يقوم بعمل ذلك تجد أن واجهته مرئية لكنه يتعامل مع الدوس. 

التعامل باألوامر  يعتمد نظام التشغيل دوس على الواجهات النصية، التي تتطلب من المستخدم 

أو   ,Batch Files الملفات الدفعية ,الكتابية، ويسستطيع استقبال األحرف والرموز من المستخدم

 .الذاكرة مج اخر أعلى مستوى تم تشغيله فيبرنا

 مزايا النظام

المستخدم إدارة الحاسب  يقوم بتأمين عملية استخدام موارد الحاسب بشكل مثالي بحيث يسهل على

 : باألمور التالية دون الخوض في تفاصيل التقنية للحاسب، حيث يقوم

 على القرص من إنشاء وحذف  إدارة الملفات، يقوم بإدارة وتنظيم األدلة والملفات التي
 .وتعديل

 إدارة اإلدخال واإلخراج، وذلك دون التأثير على أدارة باقي األمور. 

  تحميل البرامج وتنفيذها، حيث يقوم بتحمل الملف من القرص إلى الذاكرة الرئيسية ومن ثم
 .تنفيذ البرنامج

  زالة  البرنامج فيإدارة الذاكرة، حيث يهيئ مكان المخصص للتعليمات وبيانات الذاكرة وا 
 .برامج محملة في الذاكرة الرئيسية البرنامج بعد تنفيذه من الذاكرة الرئيسية، وكذلك إدارة عدة

  المقاطعات، حيث من الممكن استخدام المقاطعات لتسهيل على المستخدم عملية المخاطبة
 .مع الموارد بشكل غير مباشر

  مشاركة المستخدمين في هذا النوع من األنظمةاستقاللية المستخدم حيث ال يمكن. 

http://forum.khleeg.com/6935.html
http://forum.khleeg.com/6935.html
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 سهولة تشخيص البرامج، وتتبع العمليات كونها تتم أوال بأول. 
 عيوب النظام

 الالحقة هو عدم  أحد أهم القيود على هذا النظام والتي تم التغلب عليها في أنظمة التشغيل
 .قراءتها قدرته على تسمية الملفات بأكثر من ثمانية أحرف أو حتى

 عدم قدرته على تشغيل أكثر من برنامج تطبيقي في نفس الوقت )مشاركة المهام(. 

  نسبة الخطأ فيه عالية خصوصًا في إعطائه األوامر النصية وذلك الحتمالية الخطأ بنسبة
  .كبيرة

 ال يتعرف سوى على نظام جدولة الملفات FAT  وبالتالي عدم التعرف على أقراص بسعات
 4GBتفوق 

 ألوامر المتعلقة بالبرنامج.حفظ جميع ا 

 
 
  XPنظام التشغيل ويندوز  
 

هو نظام تشغيل تنتجه ميكروسوفت ، و يعد أول محاولة فعلية لدمج خطي إنتاج ويندوز  XPويندوز 

W9X  و ويندوزNT. 

، و لكن اآلن تم اعتماد خطين متوازيين لهذا Whistlerفي بداية األمر أطلق على هذا المشروع اسم 

 النظام:

و  W9Xو الذي يفترض به أن يحل محل سلسلة ويندوز  XPالخط األول: و أطلق عليه ويندوز 

W2Kpro. 



 مقدمة في الحاسب االلي

 96 

و الذي يفترض به أن يحل محل جميع أنواع ويندوز  Windows.NETالخط الثاني: و أطلق عليه 

NT  سيرفر.  2000سيرفر و 

يعتبر نظام  XPلهذا فإن ويندوز  NTبغض النظر عن التسمية فإن كلي الخطين قائمين على تقنية 

 بت بشكل كامل ويتمتع بالتوافقية فهو متوافق مع أنظمة الملفات التالية: 32تشغيل 

1. NTFS5,NTFS4,FAT16,FAT32   :كما أنه متوافق مع أغلب البرامج المكتوبة ألنظمة

MSDOS,WIN9X,NT4  وبعض برامجOS/2 وPOSIX   كما أنه يعمل في البيئات

 الشبكية ألنظمة أخرى مثل يونيكس و ... .

و هناك نسخ  AMDإلنتل و  x86يعمل هذا النظام مع أغلب المعالجات الحديثة من عائلة  .2

و  XPتعمل مع معالجات من عائالت أخرى لشركات أخرى.كما تتوفر نسخ من ويندوز 

Windows.NET  لتدعم معالج إيتانيوم الجديد من بت و قد أعدت خصيصا  64من فئة

 بت.  64شركة إنتل و الذي يعتبر المعالج األول الذي تنتجه إنتل من فئة 

)توزيع معالجة البرامج  SMP (symmetric multiprocessing)تقنية  XPيدعم ويندوز  .3

و  Windows.NET Advanced Serverعلى أكثر من معالج( بينما يوفر نظامي 

Windows.NET Datacenter Server (باإلضافة إلى ذلك دعم لتقنيةCOW 

(Cluster Of Workstations. 

 نظام األمان فيه متطور و يتفوق على أي ويندوز آخر. .4
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قدرات شبكية مدمجة في نظامه تسمح له باالتصال مع مختلف أنواع  XPيوفر ويندوز  .5

 األجهزة بفضل الطيف الواسع من بروتوكوالت االتصال التي يدعمها. 

في هذا الويندوز يصبح انهيار النظام شبه مستحيل نتيجة لتماسكه الشديد الناتج عن عزل  .6

نواة النظام عن التطبيقات و قدرته العجيبة في التعامل مع الذاكرة و خصوصا عند استخدام 

 . NTFSنظام الملفات 

اء نسخة خاصة يدعم هذا النظام جميع لغات العالم تقريبا بما فيها العربية دون الحاجة لشر  .7

أما في حالة الرغبة في تعريب قوائم الويندوز  ISO Unicodeو ذلك بفضل دعمها لمقياس 

لتعريب  ARABIC LANGUAGE PACKالبد من شراء نسخة معربة أو استخدام 

 النسخة اإلنجليزية.

بمقدرة فريدة على توفير الدعم ألي أجهزة حديثة أو إضافات مستقبلية و  XPتتمتع ويندوز  .8

 .HALذلك ناتج عن التطوير الكبير في نواة النظام 

 XPإصدارات ويندوز 
 

 كما يلي: XPهناك عدة إصدارات من ويندوز 

1. Windows XP Professional  بت(، و ستحل محل ويندوز  64بت و 32)إصداران

بروفيشينال و هي تدعم األجهزة التي تحتوي على معالجين باإلضافة الى دعمها  2000

 لألجهزة التي تحتوي على معالج واحد. 



 مقدمة في الحاسب االلي

 98 

2.  Windows XP Personal  بت(.و ستحل محل  64بت و 32)إصدارانWIN9x و ،

 أي أنها تدعم معالجا واحدا فقط.  SMPتختلف عن النسخة األولى بغياب دعم 

3. Widows.NET Server  2000بت(،وستحل محل ويندوز  64بت و 32)إصداران 

 معالجات. 4سيرفر و تدعم حتى 

4. Windows.NET Advanced Server  بت( ،،وستحل محل  64بت و 32)إصداران

 معالجات  8أدفانسد سيرفر و تدعم حتى  2000ويندوز 

5. Windows.NET Datacenter Server  بت( ،،وستحل محل  64بت و 32)إصداران

  معالج  32داتاسنتر سيرفر و تدعم حتى  2000ويندوز 

6. Windows .NET Webserver .و يستخدم كمزود ويب 

 
 الحاسوب تشغيل

 
الحاسوب عادة يحدد برمز  مفتاح •  .أنقر على الزر األحمر الكبير لتشغيل الحاسوب، فقط

ذا لم بعد (. دولي)كهذا مثال ً  يظهر  ثواني قليلة، يجب أن يظهر شيء على الشاشة. وا 

 الشاشة. من تشغيل تأكد شيء

   .في مشغل القرص المرن  عدم وجود قرص تأكد من عند التشغيل 

 .التشغيل يبدأ نظام التشغيل بالتحكم بعد عملية

 :إيقاف التشغيل بشكل مناسب لم يتم
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ذا لم تقم بذلك، سوفعلى الزر الكبير إليقاف الت ال يكفي النقر  شغيل، يجب إتباع طريقة معينة. وا 

 .تليها يقوم الويندوز بتوضيحه لك عند التشغيل في المرة التي

 Windows 7نبذة مختصرة عن 

 

 
 (Windows 7سطح المكتب )

منطقة الشاشة الرئيسية التي تظهر أمامك بعد تشغيل الكمبيوتر وتسجيل الدخول  سطح المكتبيمثل 
. تماًما مثل سطح المكتب الحقيقي، يعمل سطح المكتب في الكمبيوتر كسطح Windowsإلى 

يمكنك مزاولة أعمالك عليه. عند فتح برامج أو مجلدات، فإن هذه البرامج والمجلدات تظهر على 
سطح المكتب. يمكنك أيًضا وضع أشياء على سطح المكتب مثل الملفات والمجلدات وترتيبها 

 غب فيها.بالكيفية التي تر 

أسفل  شريط المهامويتم تعريف سطح المكتب بشكل أوسع أحياًنا بحيث يضم شريط المهام. يوجد 
الشاشة. وُيظهر البرامج التي يتم تشغيلها على الكمبيوتر في الوقت الحالي، ويسمح بالتبديل بينها. 

البرامج والمجلدات ، الذي يمكنك من خالله الوصول إلى كما يحتوي أيضًا على الزر |ابدأ| 
 وا عدادات الكمبيوتر.
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 استخدام رموز سطح المكتب

تعد الرموز صوًرا صغيًرة تمثل الملفات والمجلدات والبرامج والعناصر األخرى. عندما تبدأ تشغيل 
Windows  للمرة األولى، ستشاهد رمزًا واحدًا على األقل على سطح المكتب: سلة المحذوفات )مزيد

من المعلومات الحًقا(. قد تكون شركة تصنيع الكمبيوتر أضافت رموزًا أخرى إلى سطح المكتب. 
 يظهر أدناه بعض األمثلة لرموز سطح المكتب.

 

 
 مثلة لرموز سطح المكتبأ

 

 أحد رموز سطح المكتب إلى تشغيل العنصر الذي يمثله أو فتحه. يؤدي النقر المزدوج فوق 

زالتها من على سطح المكتب  إضافة الرموز وا 
يمكنك اختيار الرموز التي تظهر على سطح المكتب، كما يمكنك إضافة رمز أو إزالته في أي وقت. 

الرموز يحب بعض الناس أن يظهر سطح المكتب خالًيا، أو غير مزدحم، حيث يتم وضع بعض 
القليلة أو ال يتم وضع أية رموز على اإلطالق. يضع البعض العديد من الرموز على سطح المكتب 
ما يتيح لهم إمكانية الوصول السريع إلى البرامج والملفات والمجلدات التي يتم استخدامها بشكل 

 متكرر.

ت أو البرامج المفضلة عند الرغبة في التمتع بإمكانية الوصول السهل من سطح المكتب إلى الملفا
لديك، قم بإنشاء اختصارات إليها. االختصار عبارة عن رمز يمثل ارتباط إلى عنصر أكثر من 
العنصر نفسه. عند النقر المزدوج فوق اختصار، يفتح العنصر. في حالة حذف اختصار يتم حذف 

وجود سهم في االختصار فقط وليس العنصر األصلي. يمكنك التعرف على االختصارات من خالل 
 رموزها.
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 رمز الملف )إلى اليمين( رمز االختصار )إلى اليسار(

 

 إلضافة اختصار إلى سطح المكتب

حدد العنصر الذي ترغب في إنشاء اختصار له. )للحصول على مساعدة في البحث عن  .1
 . للحصول على مساعدة في البحث عن برنامج ملف أو مجلد، 

العنصر إرسال إلى، ثم انقر فوق سطح المكتب )إنشاء انقر بزر الماوس األيمن فوق  .2
 اختصار(. يظهر رمز االختصار على سطح المكتب.

 إلضافة رموز سطح المكتب الشائعة أو إزالتها

لوحة |و |سلة المحذوفات|والمجلد الشخصي و |جهاز الكمبيوتر|تتضمن رموز سطح المكتب الشائعة 
 .|التحكم

 مساحة خالية على سطح المكتب، ثم انقر فوق تخصيص. انقر بالزر األيمن للماوس فوق  .1

 في الجزء األيمن، انقر فوق تغيير رموز سطح المكتب. .2

أسفل رموز سطح المكتب، حدد خانة االختيار لكل رمز ترغب في إضافته إلى سطح المكتب  .3
أو قم بإلغاء تحديد خانة اختيار كل رمز ترغب في إزالته من سطح المكتب، ثم انقر فوق 

 وافق.م

 لنقل ملف من مجلد إلى سطح المكتب

 افتح المجلد الذي يحتوي على الملف. .1

 اسحب الملف إلى سطح المكتب. .2
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 إلزالة رمز من على سطح المكتب

 الطريقة األولى
  انقر بالزر األيمن للماوس فوق الرمز، ثم انقر فوق حذف. إذا كان الرمز يمثل اختصاًرا، فسيتم

 حذف العنصر األصلي.إزالة االختصار فقط، دون 
  

 الطريقة الثانية
 حدد الملف بالنقر عليه مره واحده ثم قم بسحب المجلد أو الملف إلى سلة المحذوفات 

 نقل الرموز

بتكديس الرموز في أعمدة في الجانب األيمن من سطح المكتب. ولكنك غير ملزم  Windowsيقوم 
 بهذا الترتيب. يمكنك نقل رمز بسحبه إلى مكان جديد على سطح المكتب.

يقوم بترتيب الرموز تلقائًيا. انقر بزر الماوس األيمن فوق منطقة  Windowsيمكنك أيًضا جعل 
بتجميع  Windowsثم فوق ترتيب تلقائي للرموز. يقوم فارغة على سطح المكتب وانقر فوق عرض 

الرموز في الركن العلوي األيمن وتأمينها فى مكانها. إللغاء تأمين الرموز حتى يمكنك نقلها مرة 
زالة عالمة االختيار الموجودة بجواره.  أخرى، انقر فوق ترتيب تلقائي للرموز مرة أخرى وا 

 تحديد عدة رموز

أو حذفها مرة واحدة يجب تحديد كافة الرموز. انقر فوق أي مسافة فارغة من لنقل حزمة من الرموز 
سطح المكتب واسحب الماوس. قم بإحاطة الرموز التي ترغب في تحديدها بالمستطيل الذي يظهر. 

 ثم حرر زر الماوس. يمكنك اآلن سحب الرموز كمجموعة، كما يمكنك حذفها.
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 ل سحب مستطيل حولهاتحديد عدة رموز على سطح المكتب من خال

 إخفا  رموز سطح المكتب

إذا أردت إخفاء كافة رموز سطح المكتب مؤقتًا دون إزالتها بالفعل، فانقر بزر الماوس األيمن فوق 
جزء فارغ من سطح المكتب ثم انقر فوق عرض، ثم انقر فوق إظهار عناصر سطح المكتب إلزالة 

كافة الرموز الموجودة على سطح المكتب. يمكنك عالمة االختيار من هذا الخيار. تختفي اآلن 
 استعادة هذه الرموز بالنقر فوق إظهار رموز سطح المكتب مرة أخرى.

 
 شريط المهام )نظرة عامة(

شريط المهام هو الشريط األفقي الطويل الموجود في أسفل الشاشة. بخالف سطح المكتب الذي 
شريط المهام غالبًا ما يكون مرئيًا طوال الوقت. يتكون يمكن أن يختفي وراء النوافذ المفتوحة، فإن 

 شريط المهام من ثالثة أقسام رئيسية:
 'الذي يفتح القائمة 'ابدأ'..الزر 'ابدأ ، 
 .القسم األوسط الذي ُيظهر البرامج والملفات المفتوحة ويتيح إمكانية التبديل بينها بطريقة سريعة 
  الصور الصغيرة( التي تشير إلى حالة بعض جزء اإلعالمات الذي يتضمن ساعة ورموز(

 البرامج وبعض إعدادات الكمبيوتر.
 وحيث إن القسم األوسط من شريط المهام هو األكثر استخدامًا، دعونا نبدأ به أواًل.
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 متابعة تعقب النوافذ
ظهارها  على في حالة فتح أكثر من برنامج أو ملف مرة واحدة، يمكنك بسرعة جمع النوافذ المفتوحة وا 

سطح المكتب. ونظًرا ألن النوافذ غالبًا ما تغطي بعضها البعض أو تشغل مساحة الشاشة بالكامل، 
 فإنه يصعب أحيانًا مشاهدة ما هو موجود أسفل النوافذ أو تذكر ما قمت بفتحه بالفعل.

 بإنشاء زر Windowsومن هنا تظهر فائدة شريط المهام. عند فتح برنامج أو مجلد أو ملف، يقوم 
يقابل هذا العنصر المفتوح على شريط المهام. يعرض الزر رمزًا يمثل البرنامج المفتوح. توضح 
الصورة أدناه برنامجين مفتوحين، 'الحاسبة' و'كانسة األلغام'، ولكل منهما زر خاص به على شريط 

 المهام.

 

 يوجد لكل برنامج الزر الخاص به على شريط المهام 
، النشطةنسة األلغام' مميزًا. مما يشير إلى أن 'كانسة األلغام' هي النافذة الحظ أن الزر الخاص 'بكا

 وهذا يعني أنها في مقدمة أي برنامج آخر مفتوح وأنها جاهزة لالستخدام.

للتبديل إلى نافذة أخرى، انقر فوق الزر الموجود على شريط المهام الخاص بهذه النافذة. في هذا 
الموجود على شريط المهام والخاص ببرنامج 'الحاسبة' إلى إحضار المثال، يؤدي النقر فوق الزر 

 النافذة الخاصة به إلى مقدمة النوافذ األخرى.
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 انقر فوق أحد األزرار الموجودة على شريط المهام للتبديل إلى النافذة الخاصة به 
بين النوافذ. لمزيد من يعد النقر فوق األزرار الموجودة على شريط المهام إحدى طرق عديدة للتبديل 

 . المعلومات

  
 
 
 
 
 
 

 
 

http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows7/the-taskbar-overview#TopOfPageTarget
http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows7/the-taskbar-overview#TopOfPageTarget
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 الخامسالفصل 
 االنترنت والشبكات
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 الشبكات

 

 نشأت االنترنت:

وقوع كارثة نووية، ووضعت التصورات في أوائل الستينات إفترضت وزاره الدفاع األمريكية 

لما قد ينتج عن تأثير تلك الكارثة، على الفعاليات المختلفة للجيش، وخاصة فعاليات مجال 

 االتصاالت الذي هو القاسم المشترك األساسي الموجه والمحرك لكل األعمال.

ن تستمر كلفت الوزارة مجموعه من الباحثين لدراسة مهمة إيجاد شبكه إتصاالت تستطيع أ

في الوجود حتى في حاله هجوم نووي، وللتأكد بأن اإلتصاالت الحربية يمكن إستمرارها في حاله 

 حدوث أي حرب.

 Networkوأتت الفكرة وكانت غاية في الجرأة والبساطة، وهو أن يتم تكوين شبكه إتصاالت 

فها فان على هذا ليس لها مركز تحكم رئيسي، فإذا ما دمرت أحدها أو حتى دمرت مائه من أطرا

النظام أن يستمر في العمل. وفي األساس فان هذه الشبكة المراد تصميمها كانت لإلستعماالت 

قد بنيت على اإلطالق، ولهذا  Networksالحربية فقط. في ذلك الوقت لم يكن أي نوع من الشبكات 

وع األبحاث المتقدمة وأسسوا شبكه أطلق عليها اسم شبكه وكالة مشر … فان الباحثين تركوا لخيالهم

Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)   وذلك كمشروع خاص لوزارة

الدفاع األمريكية، وكانت هذه الشبكة بدائية وتتكون من أربعه كمبيوترات مرتبطة معا بواسطة 

ه الشبكة ميسره توصيالت التليفون في مراكز أبحاث تابعه لجامعات أمريكية. لقد جعلت الوزارة هذ

للجامعات ومراكز األبحاث والمنظمات العلمية األخرى، وألجراء األبحاث من أجل دراسة إمكانيات 
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قد نمت بشكل ملحوظ، والشبكة التي كانت بسيطة  ARPANETتطويرها، ونتيجة لهذا الوضع فإن 

 تحولت إلى نظام إتصاالت فعال.

وفي ذلك الوقت فإن الوصول للشبكة كان  السنوات التي تلت جاءت معها بتغييرات كثيرة،

عبارة عن  ARPANETقاصرًا على الجيش والجامعات والباحثين، ونتيجة لهذا الوضع فلقد أصبحت 

شبكه تتكون من شبكات ذات مفاتيح وأطراف متعددة، وترسل المعلومات فيها بإستخدام تقنية تفتيتها 

ستقال Packetsإلى مجموعات   لية من طرف إلى أخر لتصل إلى مبتغيها.أصغر، تتحرك بحريه وا 

حين تم إظهاره للضوء، ومنذ ذلك الحين  1980كان هذا المشروع غير معروف حتى سنه 

ستمر هذا النظام في اإلتساع.  فإن التغييرات أصبحت تحدث بسرعة كبيره وا 

 1983سنه  ARPANETكانت والدة االنترنت فلقد إنقسمت  1985و 1982 ما بين سنه  

ستخدمت األولى في جهود األبحاث المدنية أما  MILNETو  ARPANETقسمين إلى   MILNETوا 

 فاحتفظ بها لالستخدامات العسكرية.

حدى  1980منذ سنه  فان شبكات جديده عديدة تكونت لخدمه بعض الفئات والمنظمات وا 

هذه الشبكات كانت للمجتمعات األكاديمية، وأخرى لمنظمات أبحاث الكمبيوتر حيث وصلت الباحثين 

 بعضهم ببعض ليتشاركوا في المعلومات.

شبكت  National Science Foundation فان مؤسسه العلوم الوطنية  1986في سنه 

لباحثين بعضهم ببعض في كافه أنحاء الواليات المتحدة من خالل خمسه كمبيوترات عمالقة، ا

. لقد تكونت هذه الشبكة من مراكز لخطوط اإلرسال المتكونة من NSFNETوسميت هذه الشبكة باسم 

األلياف الضوئية ومن األسالك العادية، وبمساعده اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية والموجات 
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وذلك كي تحمل كميات هائلة من المعلومات التي تتحرك سريعا جدا ولمسافات  Microwaveقيقة الد

كونت العمود الفقري للبنية التحتية لالنترنت وخاصة بعد أن  NSFNETإن هذه الشبكة … بعيده 

 رفعت الحكومة األمريكية يدها عنها.

عدد المشتركين يتزايد بشكل  وكان 1985بدأت تقديم خدمه االنترنت للناس عمليًا في سنه 

 كبير واصبح االنترنت اآلن وكما هو واضح أكبر شبكه في تاريخ البشرية.

االنترنت يعتبر حقيقة أحد الظواهر ولربما يعتبر أنه أكثر التطورات التي حدثت في وسائل 

 اإلتصاالت البشرية بعد إختراع التليفون.

 

ت في أي مدينه بل وفي أي مكان في العالم، ال تحاول البحث عن المركز الرئيسي لإلنترن

لسبب بسيط هو أن االنترنت ليس له إدارة أو مركز رئيسي على اإلطالق. ويبدو أن ذلك غير مقنع 

لكثير من الناس ولكن الحقيقة أنه ال توجد إدارة مركزية لإلنترنت، وبداًل من ذلك فإنه يدار من 

للشركات واألفراد كل منهم يقوم بتشغيل جزء منه كما تشكيلة من آالف شبكات الكمبيوتر التابعة 

يدفع تكاليف ذلك. وكل شبكة تتعاون مع األخرى لتوجيه حركة مرور المعلومات حتى تصل لكل 

منهم وبمجموع هؤالء تتكون الشبكة العالمية ولهذا ال يملك أحد االنترنت... هناك ماليين خلف هذه 

ء سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو شركات غير مستقرين في الشبكة يتشاركون في مكوناتها، وهؤال

الغالب، ودائما يقومون بالتغيير بل ويتبدلون أنفسهم ولكنهم دائما في نمو وتزايد دائم كل لحظه... 

 وهناك مواقع  تضاف دائما ومواقع تتغير عناوينها أو تندثر.
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تعتبر ملكيته عامه  Internet Protocol أن نظام اإلنترنت أو ما يسمى بروتوكول اإلنترنت 

ويحظى بدعم من كل الشركات الصانعة لألجهزة المستخدمة في اإلنترنت، ونتج عن هذا الدعم نمو 

 لهذه الشركات، ويسير النمو متوازيا مع السرعة الكبيرة في نمو اإلنترنت.

هزة إن من أهم صفات اإلنترنت أنه نظام مفتوح، وهذا يعني أنه يقبل أي نوع من أج

مثل كمبيوترات ابيل ماكينتوش  Incompatibleالكمبيوتر سواء كان منها ما يسمى غير المتالئم 

Apple Macintosh  أو األميجاAmiga  أو األجهزة المتالئمة مع كمبيوتر أي بي إمCompatible 

IBM وكذلك يمكن إستخدام الكمبيوتر النقال .Laptop  بوصله بالتليفون النقالMobile phone وفي ،

القريب سيكون إستقبال اإلنترنت عن طريق التليفزيون أيضًا، وذلك باستخدام جهاز محول خاص 

Decoder  يمكن وضعه فوق التليفزيون أو أن بإدماج لوحة محول بيني إلكتروني مع إليكترونيات

 التليفزيون الداخلية.

 1997العالم، ففي سنه أن أفضل تعريف لإلنترنت وأبسطه هو أنه أكبر شبكه كمبيوتر في 

قدرت شبكه اإلنترنت بأنها مكونه مما ال يقل عن ست عشر مليون مشترك، بينما قبلها بعام واحد 

فلقد تخطت أعداد الكمبيوتر المشتركة عدد  1998فإن العدد لم يزيد عن خمسه ماليين، أما سنه 

الخمسين مليون. وساهمت السرعة الكبيرة في إنخفاض أسعار أجهزه الكمبيوتر والعدد الكبير المتزايد 

من الذين يزودون خدمه اإلنترنت في االرتفاع المتواصل والمستمر في أعداد المشتركين. إن كل ما 

دا بقطعه المودم، وهي أداه إلكترونية تجعل الكمبيوتر قادرا يحتاجه المشترك هو أن يكون جهازه مزو 

على التعامل مع خط التليفون. فإن عمرها في الواقع قد تجاوز الربع قرن من الزمان. ولكن خالل 
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السنوات الخمس الماضية نمت هذه الشبكة بمعدالت مذهلة حيث تضاعف عدد الحواسيب المرتبطة 

 ت على أن هذه المعدالت سوف تنخفض في المستقبل القريب. بها سنويًا وال توجد أي مؤشرا

في أكثر من مائة دولة حول   فاإلنترنت يقوم بوصل ما يقارب العشرة ماليين كمبيوتر

( بلدًا في 150( مليون شخص يعيشون في أكثر من )57العالم، ويستخدم اإلنترنت أكثر من )

  هذه األسطر في ازدياد سريع!! مختلف أصقاع العالم. ومعدل مستخدميها حتى كتابة

 

 ما هو االنترنت:

(INTERNET باإلنجليزية عبارة مشتقة من كلمة )(INTERnational NETwork)  الشبكة

 العالمية، وتعني لغويًا )ترابط بين الشبكات(.

خالل السنوات القليلة الماضية وسائل  (Internet)وقد تصدرت شبكة الحاسوب العالمية 

لفة كوسيلة فعاله لالتصال وكمصدر عالي للمعلومات وبالرغم من حداثة إنتشار اإلعالم المخت

 إستخدام هذه الشبكة على نطاق عالمي.

اإلنترنت ستجد مسلكًا  من الشبكة فإن البيانات المنتقاة عبر Node وفي حال تعطل طرف

ص للتحكم بها يوجد حاسوب متخص وشبكة اإلنترنت ليست مركزية، وال .آخرًا للوصول إلى هدفها

 .على مستوى العالم

 
  

 ماذا تقدم شبكة اإلنترنت:

 تقوم بالبحث عنه.  كم هائل من المعلومات المتجددة والمتنوعة تحت أي موضوع  -1
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 تمنح المستخدم فرصة لإللتقاء بعشرات الماليين من األشخاص الذين يشاركونه ميوله ودراساته.  -2

 البرامج المجانية بطريقة دعائية وتكون عادة لمصلحة المستخدم.العديد من الشركات تقدم  -3

الحصول على األخبار بجميع مجاالتها من خالل أجهزة البث المختلفة سواء التلفزيونية أو   -4

 الصحف والمجالت.

 التسوق وشراء مختلف أنواع البضائع دون أن يغادر الشخص مكانه.  -5

 لومات أيا كان موضوعها.الوصول السريع والمدهش ألي مع  -6

 المشاركة والمساهمة في نشر البحوث والمجالت والبحث والتعليم. -7

 .للتعرف على أصدقاء جدد وللتبادل الفكري ووجهــات النظر -8

 تستخدم كمخزن كبير للمعلومات المختلفة. -9

 .E-Mail والبريـــد اإللكتروني  وسيلة إتصال بالصوت والصورة -10

 
 

 باإلنترنت: إلتصالمتطلبات ا

 يمكن إستخدام جهاز كمبيوتر مصنع من أي شركة أو يحتوي على أي جهاز الكمبيوتر :

 .Windowsنظام تشغيل مثل نظام ويندوز 

 :)البد من وجود مودم متصل بجهاز الكمبيوتر،  المودم )أو غيره من وسائل االتصال

لى لغة الكمبيوتر الرقمية، وتتم عملية الترجمة ما  وظيفته تعتمد على ترجمة البيانات من وا 

 جهاز الكمبيوتر وبين خطوط الهاتف المتصل بها الى شبكة اإلنترنت. بين
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 أشهر خدمات اإلنترنت:

  WWW: .الشبكة العنكبوتية 

  mail-E: إللكتروني.البريد ا 

 FTP:  خدمة نقل الملفات اختصارFile Transferee Protocol  

 

 ما هي الشبكة؟

على أنها عبارة عن نظامى حاسوب ربط جهازين او اكثر أو تعرف  يمكن تعريف الشبكة 

واألجهزة  Resources)أو أكثر( متصلة ببعضها بعضًا، بهدف المشاركة فى البيانات وفى الموارد 

 CD-ROM Driveومحرك القرص المدمج  Modemوالمودم  Printerالمتصلة بالشبكة، مثل الطابعة 

 وغيرها. وهذا المفهوم هو األساس الذى يقوم عليه التشبيك ونظرياته.

 

 أنواع الشبكات:

 :Local Area Networks (LAN)( شبكة المنطقة المحلية 1)

تكونت الشبكات فى بداية األمر من ربط عدد قليل من األجهزة، متصل معها جهاز طابعة، 

وبالرغم من أن التقنية الحالية تسمح للشبكات المحلية بالتكيف والتعامل مع عدد أكبر بكثير من 

تكون فى العادة  LANالمستخدمين، إال أنها مازالت تعمل ضمن مساحة محدودة، فالشبكات المحلية 

محتواة داخل مكتب، أو مجموعة من المكاتب داخل بناية واحدة. تقدم هذه الشبكات فى وقتنا الحالى 

خدمة سريعة لتبادل البيانات والموارد مما يشعر المستخدم الذى يستفيد من موارد الشبكة أن هذه 
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ادة نوعًا واحدًا من وسائط ع LANالموارد موجودة على جهازة الشخصى، وتستخدم الشبكة المحلية 

 اإلتصال وأحيانًا أكثر من نوع. 

 
 
 

 :Metropolitan Area Networks (MAN)( شبكة المدينة 2)

وهى الشبكة التى تم تصميمها لربط مدينة كاملة، وتمتد حدود هذه الشبكة إلى مساحة أكبر 

تحافظ على هيكلة الشبكة المحلية من مساحة الشبكة المحلية، وأصغر من الشبكة الواسعة، ولكنها 

 نفسها من حيث إستخدامها لخطوط إتصال مخصصة ذات سرعات عالية ومعايير محددة.

 

 

( الشبكة 3)

 Wideالواسعة 
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Area Networks (WAN): 

وهذا النوع من الشبكات تمتد عبر مساحات شاسعة أو عبر القارات وتنتمى شبكة اإلنترنت 

تستعمل كاًل من وسائل اإلتصاالت العامة والخاصة )خطوط الهاتف(.  إلى الشبكات الواسعة. وهى

 Radio، وأمواج الراديو Leas Lineمن أهمها الخط المؤجر  WANوتوجد عدة طرق لربط الشبكة 

Waves واألقمار الصناعية ،Satellite وأمواج الميكروويف ،Microwaves أو حتى من خالل ،

وتعد اإلنترنت أكبر شبكة . Dial-Up Networkingشبكة الهاتف إستخدام تقنية اإلتصال عن طريق 

 واسعة موجودة حاليًا. 
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 طرق توصيل الشبكات الحديثة:

 :Peer to Peer Networks( شبكة الند للند 1)

تتكون هذه الشبكة من أجهزة وأنظمة لها اإلمكانيات والوظائف نفسها. وتسمح هذه الشبكة 

والحواسيب المحمولة بالتصرف كما لو أنها أجهزة خادم، كما تسمح لها بالتشارك للحواسب المكتبية 

فى ملفاتها مع األجهزة األخرى الموجودة فى الشبكة، ومن األمثلة على هذه الشبكة، شبكة المنزل، 

وشبكة المكاتب التى ال تحتاج إلى وجود جهاز خادم ذى قدرات تخزينية عالية، ويمكن ألى جهاز 

 بكة أن يكون خادم أو زبون.على الش

 

 :Client-Server Networks( شبكة الخادم/ الزبون 2)

، وهى األجهزة التى تقدم الخدمة Serverتتكون هذه الشبكة من حاسوب قوى يسمى الخادم 

، ويكون Clientمن حيث التخزين والبرامج وموارد الشبكة لألجهزة التى تطلبها وهى أجهزة الزبون 

  .Serverمرتبط بعمل الجهاز الخادم  Clientsبائن عمل أجهزة الز 

 

 طبولوجيات الشبكة
تحتلف طبولوجيات الشبكة حسب الشكل الذي يكون عليه توصيل الحواسب مع بعضها البعض،  

 حيث هناك ثالث مسميات رئيسية وهي:
 . BUS* الشبكة الخطية 
 . RING  * الشبكة الحلقية
 .STAR  * الشبكة النجمية
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 الشبكة الخطية 
تتألف  الشبكة الخطية من كابل وحيد على الشبكة تتصل به كل األجهزة ويستطيع أي جهاز أن 
يرسل إلى أي عقدة )جهاز( وتنتقل هذه الرسالة إلى كافة العقد الموجودة على الشبكة ولكن ال 

الشبكة حتى ينتهي يستطيع قرائتها إال المرسله له ويكون المرسل في هذه اللحظة هو المسيطر على 
 من عملية اإلرسال. تسمى الشبكة الخطية أيضا شبكة الناقل الخطي. 

يتميز هذا النموذج بالبساطة والمرونة من ناحية التركيب والتشغيل، وسهولة القيام بأعمال الصيانة 
 وعدم تعطل الشبكة في حال تعطل أحد الحواسيب.

 

 
 

 لكن لها سلبيات، مثل :
 الموجودة على الشبكة تؤثر على سرعة األداءعدد العقد  -
 إذا تعطل الناقل الرئيسي تتعطل جميع الشبكة. -
 صعوبة تحدد المشكلة على الشبكة. -
 غير مالئم إلى توسعة الشبكة بشكل كبير. -

 
 الشبكة الحلقية 

في هذا النوع من الشبكة توصل الحواسب ببعضها البعض على شكل حلقة،  حيث أنه ال يحتوي 

.  كل جهاز في هذه الشبكة يعمل كوسط ناقل للبيانات عن HUBسط ناقل رئيسي أو جهاز على و 

 اتصاله بوسطي ناقل أحدهما للجهاز المرسل واالخر للجهاز المستقبل.

هذه الشبكة سهلة التركيب و لكن يصعب تحديد مشكلة ما في الشبكة و تتوقف الشبكة بشكل كامل  

 عند انقطاع الكابل.  
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  النجميةالشبكة 

( باستخدام كايل Switchترتبط الحواسيب مع وحدة توصيل مركزية تسمى الموزع أو المبدالت )
مستقل لكل جهاز ويعمل الموزع كنقطة تجميع. وتقوم أجهزة الحاسوب بإرسال البيانات إلى الموزع 

 الذي بدوره يقوم بتوصيلها إلى أجهزة الحاسوب األخرى داخل الشبكة..
 نوع من أحسن أنواع الشبكات، حيث له عدة محاسن مثل:يعتبر هذا ال

 يسهل إضافة أو عزل الحواسب في الشبكة. -
 وعزل أي جزء من الشبكة ال يؤثر على باقي األجزاء -
 سهولة تحديد مشكلة ما في الشبكة .  -

ومن عيوب هذا النموذج مركزية التحكم، وبطء نقل البيانات،حيث إن تعطل الموزع يؤدي إلى تعطل 
  شبكة بالكامل.ال
 

 
 

 أشكال اخرى :
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 خدمات الشبكة
 أهم هذه الخدمات هي :

 االشتراك في استعمال معلومات الحواسب األخرى  -
 طباعة مستنداتك على طابعة متصلة بحاسوب أخر -
 Internetالوصول إلى االنترنت  -

 . الخدمات، يجب أن يكون حاسوبك متصل بالشبكةللقيام بهذه 
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 الفصل السادس
 مقدمة في البرمجة
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 المقدمة

أو أي جهاز آخر مثل  الحاسوب بأنها عملية كتابة تعليمات وتوجيه أوامر لجهاز تعرا البرمجة
أو أجهزة استقبال الصوت والصورة في نظم االتصاالت الحديثة، لتوجيه  أقراص الدي في دي قارئات

أو كيفية تنفيذ سلسلة من األعمال المطلوبة  البيانات هذا الجهاز وا عالمه بكيفية التعامل مع
 .خوارزمية تسمى

لها خصائصها التي  لغة برمجة وكل .المبرمج قواعد خاصة باللغة التي اختارها البرمجة وتتبع عملية
وحسب المهمة  البرامج تميزها عن األخرى وتجعلها مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع

أيضا لها خصائص مشتركة وحدود مشتركة  اللغات البرمجية كما أن .البرنامج المطلوبة من هذا
 السوفتوير) لغات البرمجة وتتطور .الحاسوب بحكم أن كل هذه اللغات صممت للتعامل مع

Software) الهاردوير( بتطور عتاد الحاسوب المرئي Hardware). في  الحاسوب دما ابتكرفعن
 -األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي )بعد أجهزة الحساب الكهربائية في العشرينات( 

معقدة هي  لغة البرمجة كانت - الصمامات اإللكترونية يعمل بأعداد كبيرة من الكمبيوتر وكان
وذلك ألن  1والواحد  0ى، حتي أنها كانت عبارة عن سلسلة من األعداد ال يدخلها إال الصفر األخر 

كن ول .المبرمجين ، وكان ذلك صعبا على0أو عدم وجوده  1الحاسب يفهم حالتين فقط وجود التيار 
كثيرا وزادت إمكانياته، واستطاع المختصون في نفس  الحاسوب صغر حجم الترانزيستور بابتكار

بعيد للمختصين. مفهومة إلى حد  لغات البرمجة الوقت أن يبتكروا لغات أسهل لالستخدام، وأصبحت
وال يزال التطوير والتسهيل جاريا وتسمى هذه اللغات سهلة التعامل بالنسبة للمبرمجين باللغات عالية 

 .المستوى 
لبرنامج  للشيفرة المصدرية هي عملية كتابة، اختبار، تصحيح لألخطاء وتطوير :برمجة الحاسوب

وك لها سل خوارزميات حاسوبي يقوم بها اإلنسان، تهدف البرمجة إلى إنشاء برامج تقوم بتطبيق وتنفيذ
لغات  معين بمعنى أن لها وظيفة محددة مسبقا ومتوقعة النتائج. تتم هذه العملية باستخدام إحدى

يات محددة أو يظهر سلوك مطلوب الهدف من البرمجة هو إنشاء برنامج حيث ينفذ عمل .البرمجة
محدد. بشكل عام البرمجة عملية تستلزم معرفة في مجاالت مختلفة منها 

 .والخوارزميات والمنطق بالرياضيات معرفة
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تعنى هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه فمثال اعداد وجبه معينة يمثل  ( Problem )المشكلة 
 مشكلة ويجب الوصول إلى الهدف المطلوب من خالل إتباع عدة خطوات بترتيب محدد.

: هو الوصول إلى هدف أو ناتج محدد مطلوب من خالل Problem Solvingحل المشكلة 
 خطوات وأنشطة متتابعة ومعطيات محددة.

 :Problem Solving Stagesلمشكلة مراحل حل ا
تحديد المشكلة : بمعنى تحديد المخرجات والمدخالت المتوفرة وعمليات المعالجة الحسابية  .1

 أو المنطقية .
: هـى مجموعـة مـن الخطـوات المرتبـة ترتيبـا ( Algorithm )إعداد خطوات الحل الخوارزمية  .2

دد مــن معطيــات محــددة . بمعنــى منطقيــا والتــى يــتم تنفيــذها للوصــول إلــى هــدف أو نــاتج محــ
ذا اتبعنـاه  آخر هي أي طريقه تهدف لحل المسألة على صورة خطـوات مرتبـه ترتيبـًا منطقيـًا وا 

 نصل لحل المسالة .
: بعـد اإلنتهـاء مـن عمـل خريطـة ( Program Design )تصـميم البرنـامج علـى الكمبيـوتر  .3

نقـوم بترجمتهـا إلـى احـدى لغـات ( ولحل المشـكلة باسـتخدام الكمبيـوتر  ( Flowchartالتدفق 
 البرمجة .

: وذلك عن طريق ادخال ( Program Testing )اختبار صحة البرنامج وتصحيح أخطائه  .4
بيانــات للبرنــامج معــروف نتائجهــا مســبقا حتــى نــتمكن مــن مقارنــة النتــائج التــى نحصــل عليهــا 

 بالنتائج الفعلية وبذلك يمكن أن نكتشف األخطاء ونقوم بتصحيحها.
: وذلك عن طريق كتابة جميع الخطوات ( Program Documentation )توثيق البرنامج  .5

التـــى اتخـــذت لحـــل المشـــكلة مـــن مـــدخالت ومخرجـــات وأوامـــر البرنـــامج وتـــاريخ آخـــر تعـــديل 
وع اليــه فــى أى وقــت بهــدف للبرنــامج ومــن شــارك فــى عمــل البرنــامج لالحتفــاظ بــه موثــق للرجــ

 التصحيح .
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ما يزال عدد من الناس ينظر إلى الكمبيوتر على أنه جهاز عجيب قادر على تدريس األطفال 
صالح السيارات وقيادة الطائرات ومعالجة المرضى     الخ  أما المبرمج فيرى  وعزا الموسيقى وا 
أن ما يقوم به الكمبيوتر هو ببساطة معالجة البيانات التي هي عبارة عن مواد خام تتكون من 

ز وأرقام وحقائق بسيطة وتحويلها إلى معلومات ذات معنى مفهوم وتساعد في اتخاذ القرارات رمو 
 (  1)شكل 

 
 
 
 
 

 : دور الكمبيوتر 1شكل 
 

القوة الدافعـة وراء أي عمـل يقـوم بـه الكمبيـوتر، والبرنـامج هـو عبـارة عـن  (Program)يمثل البرنامج 
التي تخبر الكمبيوتر بما يجب أن يقوم بـه للحصـول  (Instructions) قائمة من التعليمات المفصلة 

على النتائج المطلوبـة. وفـي غيـاب البرنـامج يصـبح الكمبيـوتر مجـرد آلـة صـماء ال يمكنهـا القيـام بـأي 
 شيء. 

 
( األساســية فــي كتابــة البــرامج التــي توجــه عمــل الكمبيــوتر. Programmerمثــل وظيفــة المبــرمج )وتت

ويجــــب أن تكــــون هــــذه البــــرامج صــــحيحة وواضــــحة وقــــادرة علــــى إنتــــاج معلومــــات ذات جــــدوى تخــــدم 
 المستخدم النهائي.

 
 لغات البرمجة -2
 

( تستخدم في بناء  (Softwareعبارة عن برمجيات (Programming languages)لغات البرمجة 
 البرامج المختلفة. ويمكن تقسيم هذه اللغات إلى ثالث أنواع رئيسية هي : 

 

 البياانت

 إدخال

 الكمبيوتر

 (الربانمج)
 معاجلة

 املعلومات

 إخراج
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 ( لغــة اآللــة(Machine Language  وهــي اللغــة الوحيــدة التــي يفهمهــا الحاســب ويســتطيع
وتتعامــل مباشــرة مــع المكونــات  1و   0التعامــل معهــا وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األرقــام 

 ( لذلك فهي تختلف من جهاز إلى آخر.Hardware)المادية للحاسب 
    

   لغة التجميع(Assembly Language)  التي تعتمد على مختصـرات مـن اللغـة اإلنجليزيـة
 )تحميل(. LOAD)تخزين( و   STORE)طرح(،  SUB)إضافة(،  ADDمثل 

 
 مثال على ذلك :

Load   A 
Add   B 
Store  C 

  
مــــن الــــذاكرة إلــــى ســــجل داخــــل المعــــالج يســــمى المــــراكم  Aتقــــوم هــــذه الشــــفرة بتحميــــل محتــــوى العــــدد 

(Accumulator ثـــم تضـــيف إليـــه قيمـــة العـــدد )B  ومـــن ثـــم تقـــوم بتخـــزين النـــاتج أي المجمـــوعA+B 
 . Cداخل المتغير 

 ( لغــات المســتوى العــالي(High Level Languages  التــي تســتخدم بعــض كلمــات اللغــة
 ليزية بنفس معانيها وتستخدم العالقات والعوامل الرياضية المتعارف عليها. اإلنج

 
 مثال على ذلك :

C = A + B 
 

وهــذه اللغــات ســهلة ومرغوبــة مــن وجهــة نظــر المبــرمجين بالمقارنــة بلغــات التجميــع ولغــة اآللــة. ومــن 
  Basic، بيســك Fortran، فــورتران Pascal، باســكال ++C ،Cأشــهر لغــات المســتوى العــالي نــذكر 

 .Javaوجافا 
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 مالحظة 
 

تحّول البرامج المكتوبة بلغات المسـتوى العـالي إلـى لغـة اآللـة قبـل تنفيـذها ويـتم ذلـك باسـتخدام برنـامج 
 . Interpreter)أو مفسر ) Compiler)مترجم )

 
المفســر بتحويــل يقــوم المتــرجم بتحويــل كــل البرنــامج إلــى برنــامج قابــل للتنفيــذ )بلغــة اآللــة( بينمــا يقــوم 

 (.2الشفرة إلى لغة اآللة سطرا سطرا أثناء التنفيذ )شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمل المترجم وعمل المفسر: الفرق بين  2شكل 
 
 مراحل البرمجة -3
 

 يمر حل أي مشكلة عن طريق البرمجة بأربعة مراحل أساسية كما هو مبين في الشكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 

 الربانمج املصدر

(Source 

program) 

 مرتجم
 برانمج قابل للتنفيذ

(Executable 

program) 

 التنفيذ

 الربانمج املصدر

(Source 

program) 

 التنفيذ مفسر

 تصميم احلل -2

 كتابة الربانمج  -3

 املشكلة

 اختبار الربانمج -4

تعريف وحتليل  -1
 املشكلة
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 : مراحل البرمجة 3شكل        

 تحديد وتحليل المشكلة 
 

إن التفكير الجيد والمنظم لتعريف وتحديد المشكلة ضروري ومهّم جدا للحصول على نتائج صـحيحة. 
 وتتطلب هذه المرحلة اإلجابة على ثالثة أسئلة رئيسية :

 
 ما هي النتائج المطلوبة أو مخرجات البرنامج  ؟ -1
 البيانات أو المعطيات المتوفرة والتي تمثل مدخالت البرنامج ؟ما هي  -2
مــا هــي الطريقــة أو مجموعــة العمليــات التــي تــؤدي للحصــول علــى النتــائج انطالقــا مــن  -3

 البيانات المتوفرة ؟
 

 تصميم الحل  
 

ء في هذه المرحلة ينصح بتقسيم المشكلة إلى أجزاء صـغيرة. ويسـتمر التقسـيم حتـى يمكـن عـزل األجـزا
عن بعضها البعض و يكـون حـل هـذه األجـزاء سـهال. عنـد تجميـع حلـول البـرامج الفرعيـة يجـب التأكـد 
مـــن التوافـــق بـــين هـــذه الحلـــول والتأكـــد مـــن أنهـــا تحقـــق المطلـــوب وتأخـــذ فـــي الحســـبان كـــل الحـــاالت 

 الخاصة.
 

 . Algorithm)بعد انتهاء مرحلة التفكير يتم تدوين الحل في خطوات متسلسلة تسمى بالـخوارزم )
 

 كتابة البرنامج  
 

فــي هــذه المرحلــة تــتم ترجمــة الخــوارزم إلــى لغــة البرمجــة التــي تــم اختيارهــا. وتكــون هــذه المهمــة ســهلة 
 نسبيا إذا تمت دراسة المشكلة وتصميم الحل بشكل دقيق. 
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 اختبار البرنامج  
 

( وفـي Syntax errorsالبرنـامج )عند االختبار قد يعلن المترجم )أو المفسر( عن أخطـاء لغويـة فـي 
هذه الحالة يجب تصحيحها ثم إعادة ترجمة البرنامج مرة ثانية وهكذا حتى نحصل على برنـامج بـدون 

 أخطاء. 
 

( (Semantic errorsإذا أخرج البرنامج نتائج ال تحقق المطلوب فهذا ينم عن وجود أخطاء منطقية 
 (.4البداية وتصحيح هذه األخطاء )شكل  وفي هذه الحالة يجب مراجعة الحل المقترح منذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما يزال عيداان يمااي ينا  يزن ااكيبياتي يلى أاا جكيد اتيب ااير اا  يدرأا يألاا   يد اتيجان زقي    اا عي دال ي يى  ااأ تي

 بصالحي يسأ   تي ألأ  ةي يط ئك تي مع يرةي يىكضتي...ي يخ.يبم ي يى كمجيفأكىيبنيم يز  ميباي يلى أ جكيه يب سا  ةي

 ي ب ألا مي ق ا ئبيبساأطةي جل ز  ا يبياتيمع  ما تي  تيمع يرةي ي أ   تي يتييهييد   ةيدايم   يخ ميجتلا نيمااي ما 

ي(.ي1معنتيم   مي جس دنيفيي جخ  ي ي ك   تي)شللي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 : دور الكمبيوتر 1شكل  
ي

 تنفيذ الربانمج

(Execution) 

 البياانت

(Data) 

 نتائج صحيحة ؟
 تصحيح الربانمج ال

 الربانمج

 نعم

 هناية االختبار

  
 

 

 

 



 مقدمة في الحاسب االلي

 128 

  ي اا ةي ين فعااةي    يبليدىااليز اا ميباااي يلى أاا جكهي  ي ك اا مجيهاا يد اا  ةيدااايأل ئىااةيماااي(Program)يالبرنااام زىثاالي

 يتييجخ كي يلى أ جكيبى يزر يبنيز  ميبايي لص عيد اتي ينتا ئجي يىط  باة.ي فاييي(Instructions)  يتع أى تي يى ص ةي

يغأ بي ي ك  مجيزص حي يلى أ جكيمرك يآيةيصى  ياليزىلن  ي ي أ ميبأليشي .ي

ي

 يلى أ جك.ي زر يبنيجل نيهاه ي(ي     أةيفييكت بةي ي ك مجي يتييج رايدىليProgrammer)يالمبرم   جتىثلي ظأ ة

ي ي ك مجيصلألةي   ضلةي أل   ةيد تيب ت جيمع  م تي  تيرن ىيجخنمي يىستخنمي ين  ئي.

 
 لغات البرمجة

 

(يجسااتخنميفااييبناا  ي ي ااك مجي (Softwareبرمجيااات د اا  ةيداااي(Programming languages)يغاا تي ي كمرااةي

ي ئأسأةيهيي:يي يىخت  ة.ي زىلايج سأميهه ي ي غ تيبيتيثالثيب   ع

ي

 يلغة اآللة((Machine Languageهيي ي غةي ي قأنةي يتييز  ى ا ي يل  ا ي زساتطألي يتع ماليمع ا ي هاييي 

(يياهي يHardware جتع مليم  شكةيملي يىل   تي يى  زاةيي ل  ا ي)ي1 ييي0د   ةيدايمرى دةيماي   أل مي

 ف ييجخت فيماير   يبيتيآخك.

يييي

  ييلغاة الججميا(Assembly Language)يتاييجعتىانيد اتيمختصاك تيمااي ي غاةي ي ر ألزاةيمثاليي ADDي

ي)جلىأل(.يLOAD)جخلزا(ي يييSTORE) كح(هييSUB)بض فة(هي

 

 مث عيد تي ي ي:

Load   Aي

Add   B 

Store  C 

يي

(يثاميAccumulatorمااي ياه ككةيبياتي ارلي  خالي يىعا يجيزساىتي يىاك كمي)يAج  ميهه ي يش كةيبتلىأليملت ىي يعن ي

ي.يC  خلي يىتغأكييA+B مايثميج  ميبتخلزاي ين ججيبلي يىرى عييBجضأفيبيأايألأىةي يعن ي

 يلغاات المتاج ا اللاالي((High Level Languagesيتاييجساتخنميبعاليك ىا تي ي غاةي ي ر ألزاةيبان قيي 

يمع  أ  ي جستخنمي يعالأل تي  يع  ملي يكز ضأةي يىتع   يد أ  .ي

ي

يمث عيد تي ي ي:

C = A + B 
ي

 هه ي ي غ تي   ةي مكغ بةيماي ر ةي  كي يى كمرأايب يى    ةيب غ تي يترىألي يغةي آلية.ي مايبش كييغ تي يىست ىي

ي.Java ر ف يييBasicهيبأس يFortranهيف  جك نيPascalهيب  ل عي++CهيC يع ييي هككي

ي
 مالحظة 

ي

عي ي ااك مجي يىلت بااةيب غاا تي يىساات ىي يعاا يييبيااتييغااةي آليااةيأل االيجن أااهه ي زااتمي ياا يب  ااتخن ميبك اا مجي يمجاار  جلاا  

((Compiler  يمفتر ب((Interpreterي.يي

ي

يز  مي يىتكرميبتل زليكلي ي ك  مجيبيتيبك  مجيأل بليي تن أهي)ب غةي آلية(يبأنى يز  مي يى سكيبتل زلي يش كةيبيتييغةي آليةي

ي(.2 ي طك يبثن  ي يتن أهي)شللي طك

ي

ي
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ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 
 : الفرق بين عمل المترجم وعمل المفسر 2شكل  

ي
 مراحل البرمجة

ي

يزىكيقليبليمشل ةيداي كزبي ي كمرةيبأ بعةيمك قليب   أةيكى يه يم أايفيي يشللي يت يي:

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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 تحديد وتحليل المشكلة  1

ي

يران يي لصا عيد اتي تا ئجيصالألة.ي جتط ا يهاه ي بني يت لأكي يرأني  يىن مييتعكزفي جلنزني يىشال ةيضاك  لي م ام 

ي يىكق ةي ير بةيد تيثالثةيب ئ ةي ئأسأةي:

ي

يم يهيي ينت ئجي يىط  بةيب يمخكر تي ي ك  مجيي؟ي-1

    تيب ي يىعطأ تي يىت فكةي  يتييجىثليمنخالتي ي ك  مجي؟م يهيي ي أي-2

يم يهيي يطكز ةيب يمرى دةي يعى أ تي يتييجؤ ليي لص عيد تي ينت ئجي  طالأل يماي ي أ   تي يىت فكةي؟ي-3

 
 تصمي  الحل   2

ي

داايبعضا  يفييهه ي يىكق ةيزنصاحيبت ساأمي يىشال ةيبياتيبرال  يصاغأكة.ي زساتىكي يت ساأميقتاتيزىلاايدالعي  رال  ي

 ي علي يزل نيقليهه ي  رل  ي  ال.يدننيجرىأاليق ا عي ي اك مجي ي كدأاةيزرا ي يتأكانيمااي يت  فابيباأايهاه ي يل ا عي

ي  يتأكنيمايب   يجل بي يىط  بي جأخهيفيي يلس  نيكلي يل التي يخ صة.

ي

ي.يAlgorithm)بعني  ت   يمكق ةي يت لأكيزتميجن زاي يلليفييخط  تيمتس س ةيجسىتيب يـخ    مي)

ي
 كجابة البرنام    3
ي

فييهه ي يىكق اةيجاتميجكرىاةي يخا    ميبياتييغاةي ي كمراةي يتاييجامي ختأ  ها .ي جلا نيهاه ي يى ىاةي ا  ةي سا أ يب  يجىا ي

ي    ةي يىشل ةي جصىأمي يلليبشللي ألأب.ي
ي

 اخجبار البرنام    4
ي

(ي فاييهاه ي يل ياةيزرا يSyntax errors ي ك ا مجي)دنني الخت   يألنيزع اي يىتكرمي)ب ي يى سك(يدايبخط  ييغ زاةيفايي

يجصلأل  يثميبد  ةيجكرىةي ي ك  مجيمكةيث  أةي هله يقتتي لصليد تيبك  مجيبن نيبخط  .ي

ي

(ي فاييهاه ي يل ياةي(Semantic errorsب  يبخكجي ي ك  مجي ت ئجياليجل بي يىط  بيف ه يزنميداي ر  يبخط  يمنط أاةي

ي(.4 ي ن زةي جصلأحيهه ي  خط  ي)شللييزر يمك رعةي يللي يى تكحيمنه

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
 

 

 : اختبار البرنامج 4شكل  

 

 

 
 

 

 

 

 



 مقدمة في الحاسب االلي

 131 

 ((Software Industryصناعة البرمجيات 
ي

جعت كيصن دةي ي كمرأ تيفييدصك  ي يل يييماي يصن د تي يى ىةيرن ي  يتييجتطا  يب  اتىك  ي تأراةي يتطا  ي ي  ئالي

فييصن دةي يل    تي آليأةهي يهي يفإنيهه ي يصن دةيجتط  يم كمرأايم كةي ينز مي ي ن ةيد تي يتل ألي قلي يىش كلي

يب يض فةيبيتي ييى ميب يىسترن تي  يع  مي  يتط زكي يىتع بيبن مي يل    تي آليأة.

ي

ي مايبهمي يى  مي يتييز  ميب  ي يى كمجي هككيم يز ي:

ي

ي    ىةي يىخت  ةييللي يىش كلي ج سأطي يتع مليملي يل   كت بةي ي ك مجي بن  ي -

 بن  ي  ر ةي يىستخنمييىخت في يتط أ  ت -

يصأ  ةي يبصالحيم يزلنثيمايبدط عيب يمش كليفيي ي ك مجيب ي    ىةي يىخت  ة -

 (.Driversبن  ي  مي يتشغألي يمخت فيبك مجي ين ميك ك مجي يتعكزفي  يتللميفيي يى ل  تي) -

 

 
 Algorithms)الخوارزميات ) -1
 

الخوارزمية عبـارة عـن مجموعـة مـن القواعـد والقـوانين المكتوبـة التـي تصـف الخطـوات المنطقيـة 
 المتبعة لحل مسألة معينة. 

 
مـــع مـــرور الـــزمن وبعـــد ظهـــور الحاســـب اآللـــي أصـــبحت هـــذه الكلمـــة تعنـــي مجموعـــة الطـــرق 

 سائل والمشاكل بواسطة الحواسيب. الرياضية والخطوات المنطقية الالزمة لتنفيذ حل الم
 

وقد سميت الخوارزمية بهذا االسـم نسـبة إلـى العـالم العربـي المسـلم أبـو جعفـر محمـد بـن موسـى 
م( والــذي اشــتهر فــي مجــال الرياضــيات، وقــد ألــف كتابــه المشــهور  الجبــر  825الخــوارزمي )
 والمقابلة .

 
 ويجب أن تتصف الخوارزمية بالخصائص التالية:

 
ن واضـــحة ومحـــددة ويمكـــن تقســـيمها إلـــى خطـــوات معينـــة ومتتاليـــة تـــؤدي إلـــى أن تكـــو  -1

 النتيجة
 أن تكون صالحة لحل جميع المسائل من نفس النوع أو الطراز -2
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نمــــا قابلــــة للتحويــــل إلــــى أي لغــــة يختارهــــا  -3 أن ال تكــــون مرتبطــــة بلغــــة برمجــــة معينــــة وا 
 المبرمج. 

 
 وسائل وصف الخوارزميات -2
 

الخوارزميــة باســتخدام الوســائل اللغويــة أو عــن طريــق رســم يســمى خريطــة عــادة مــا يــتم وصــف 
 (.FlowChartالتدفق أو مخطط سير العمليات )

 
 الوسائل اللغوية 1.2
 

توصــف الخوارزميــة هنــا باســتعمال أدوات ووســائل اللغــة العاديــة، حيــث يشــمل الوصــف جميــع 
 أو من خطوة إلى خطوة. مراحل وخطوات الخوارزمية ولحظات االنتقال من مرحلة إلى مرحلة

 
 1مثال رقم  
 

لحســاب مجمــوع األعمــال الفصــلية واالختبــار النهــائي لطالــب معــين فــي إحــدى المــواد, فــ ن 
 خطوات الحل المنطقية يمكن ترتيبها في الخوارزمية التالية :

 
ودرجة االختبـار النهـائي  (AnnualMark)اقرأ درجة األعمال الفصلية  الخطوة األولى:

(FinalMark  ) 
 

 ( من المعادلة:Scoreاحسب مجموع الطالب ) الخطوة الثانية:
 

Score = AnnualMark + FinalMark 
 

   Scoreاطبع قيمة المجموع  الخطوة الثالثة:
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 2مثال رقم 
 

إذا أراد شــخص مــا أن يحســب قيمــة زكــاة أموالــه النقديــة والتــي بلغــت النصــاب الشــرعي بعــد 
 حوزته فكيف يفعل ؟مرور حول قمري عليها وهي في 

 
من قيمة المال البالغ للنصـاب, ولـذا فـ ن  %2.5من المعروا أن قيمة الزكاة تحسب بنسبة 

 خطوات الحل يمكن ترتيبها على النحو التالي:  
 

 Mاقرأ قيمة المال البالغ للنصاب  الخطوة األولى:
 

 من المعادلة: Zاحسب قيمة الزكاة المستحقة  الخطوة الثانية:
 

 Z = 0.025 * M 
 

  Zاطبع النتيجة  الخطوة الثالثة:
 

 ((Flowchartsخرائط التدفق   2.2
 

ــان خطــوات حــل المســألة وكيفيــة ارتباطهــا بــبعض باســتخدام  ــدفق فــي بي تســتخدم خــرائط الت
 الرموز االصطالحية التالية:

 
 معنى الرمز الشكل االصطالحي

 
 

 
 ونهايته يستخدم هذا الرمز للداللة على بداية البرنامج

 
 
ــات   ــي اإلدخــال )قــرا ة البيان يمثــل هــذا الرمــز كــل مــن عمليت
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تمهيــدا لمعالجتهــا( واإلخــراج )عــرض النتــائج علــى الشاشــة,  
 طباعة,    (

 
 

رمز المعالجة, وقد يحتوي هذا الرمز على عملية حسابية أو 
 عملية تخزين

 
 

 

-Call Sub)عمليــــة اســــتدعا  )نــــدا ( لبرنــــامج فرعــــي 
Routine) 

 

 
 
 

 

رمز اتخـاذ قـرار, ويسـتخدم هـذا الرمـز فـي خطـوات المعالجـة 
التـــي تتطلـــب إجـــرا  عمليـــة منطقيـــة كالمقارنـــة أو عمليـــة 
اختبار  ونتيجة لعملية االختبار أو المقارنة, سيتم إتباع أحد 

 المسارين 
    

 
 

اتجــاا ســير البرنــامج  تســتخدم األســهم لبيــان حركــة واتجــاا 
 خريطة التدفق 

 
 
 

 (Connector).نقطة توصيل وربط 

  
تعتبر رسوم خرائط التـدفق المسـتعملة فـي تصـميم حلـول بعـض المسـائل وثيقـة مهمـة يمكـن 

التـدفق الرجوع إليها لتطـوير البرنـامج أو لحـل مسـائل مشـابهة  ويمكـن تشـبيه رسـوم خـرائط 
هذا بالرسوم أو التخطيطات التي يضعها المهندس المعماري عند تصميمه بيتـا أو عمـارة أو 

 مسجدا     الخ 

 
   1مثال رقم 
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يمثــل الشــكل التــالي خريطــة التــدفق التــي تصــف خوارزميــة حســاب مجمــوع طالــب معــين فــي 
 إحدى المواد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعتبر خرائط التدفق أكثر وضوحا ودقة من الوسائل اللغوية كما يسهل فهمها من  مالحظـة :
 طرا المبرمج والمتعلم لذلش سيقع اعتمادها لحل بقية المسائل المطروحة في هذا الكتاب 

 
  Fahrenheit)تحويل درجات الحرارة المئوية إلى الفهرنهيت )  :2مثال رقم 

 
 * تحليل المسألة

 

 :درجة الحرارة المئوية  المدخالتC 
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 :درجة الحرارة بالفهرنهيت  المخرجاتF 
 
 :كيفية الوصول إلى الحل   
 

 نستخدم المعادلة الرياضية التالية: 

32
5

9
 CF 
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 * خريطة التدفق
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارسم خريطة سير العمليات إليجاد مساحة و محيط دائرة نصف قطرها معلوم   :3مثال رقم 
.(R)  
 
 
 
 
 

 * تحليل المسألة
 : نصف قطر الدائرة   المدخالتR 
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 : المخرجات 
 

 Pمحيط الدائرة  -
   Aمساحة الدائرة  -
 

   :كيفية الوصول إلى الحل 
 

 :يقاس محيط الدائرة باستخدام المعادلة P = 2 × 3.14 × R    
 
   :تقاس مساحة الدائرة باستخدام المعادلة A = 3.14 × R2  

 
 * خريطة التدفق
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  1تمرين رقم 

 
إلــى  Pound)ارسـم خريطــة سـير العمليــات لخوارزميــة تقـوم بتحويــل وزن معــين مـن الرطــل )

 الكيلوغرام علما وأن:
 

1 Pound = 0.45 Kilogram 
 

   2تمرين رقم 

 
ارسم خريطـة سـير العمليـات لخوارزميـة تقـوم بحسـاب مسـاحة قطعـة أرض مسـتطيلة الشـكل 

 كعرض   Wكطول و  L أبعادها
 
 
 
 
 

 
 الخرائط ذات الفروع   -3
 

إن أي تفــرع يحــدث فــي البرنــامج, إنمــا يكــون بســبب الحاجــة التخــاذ قــرار أو مفاضــلة بــين 
 اختيارين أو أكثر, فيسير كل اختيار في طريق )تفرع( مستقل عن اآلخر  
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 وبشكل عام ف ن خرائط التفرع يمكن أن تأخذ إحدى الصورتين اآلتيتين :
 
    
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 2الشكل         1الشكل       

 
في الشكل األول يمكن مالحظة أنه إذا كـان جـواب الشـرع نعـم فـ ن األمـر التـالي فـي التنفيـذ 

, أمــا إذا كــان جــواب الشــرع ال فــ ن األمــر التــالي يكــون (b)ثــم يتبعــه األمــر  (a)يكــون األمــر 
 مباشرة  (b)األمر 

 
أما في الشكل الثاني ف ننا نالحظ أنه إذا كان جواب الشرع نعم ف ن األمـر التـالي فـي التنفيـذ 

 ( b( أما إذا كان الجواب ال ف ن األمر التالي يكون األمر )aيكون األمر )
 

العمليــات لخوارزميــة تقــوم بطباعــة القيمــة األكبــر مــن بــين  : أرســم خريطــة ســير1مثــال رقــم 
  Bو  Aالعددين الصحيحين 
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 الحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطريقة الثانية        الطريقة األولى                   
 

   xللعدد  (Absolute value): أرسم خريطة سير العمليات إليجاد القيمة المطلقة2مثال رقم 
 باستخدام الصيغة التالية :

 










0    

0    
)(

xifx

xifx
xxAbs 

 
 الحل
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أرســم خريطــة التــدفق التــي تمثــل التسلســل المنطقــي لخوارزميــة تقــوم بحســاب  :3مثــال رقــم 
( ودرجـة االختبـار AnnualMark(, وذلش بجمع درجة أعمـال السـنة )Scoreمجموع الطالب )

( ثم طباعة المجموع وهل الطالب ناجح أم راسـب, علمـا وأن الطالـب ال FinalMarkالنهائي )
 بالمئة  60يساوي أو يفوق يعتبر ناجحا إذا كان المجموع 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 مقدمة في الحاسب االلي

 143 

 
  4مثال رقم 

 

ثــم تقـوم باختبــار إذا كـان هــذا  Nأرسـم خريطـة التــدفق لخوارزميـة تقــوم بقـرا ة عــدد صـحيح 
 العدد زوجي أم فردي 

 
 الحل

  يعتبر العددN  أي  0يساوي  2زوجيا إذا كان باقي قسمة هذا العدد على N
: 0 = 2 Mod  

  يعتبر العددN  فرديا إذا كان األمر عكس ذلش 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1تمرين رقم 
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الطالـب أرسم خريطة التدفق التي تمثـل التسلسـل المنطقـي لخوارزميـة تقـوم بحسـاب مجمـوع 
وتقـــديرا فـــي إحـــدى المـــواد, وذلـــش بجمـــع درجـــة أعمـــال الســـنة واالختبـــار النهـــائي وطباعـــة 

 المجموع والتقدير الذي يحدد حسب الجدول التالي:

 
 التقدير المجموع

≥ 90  ’A’ 

[89..80] ’ B’ 
[79..70] ’C’ 

[69..60] ’D’ 

< 60  ’F’ 

 
  2تمرين رقم 

 
 ax + b = 0.أرسم خريطة التدفق لبرنامج يقوم بحل معادلة من الدرجة األولى 

 
  3تمرين رقم 

 
 ax2+bx+c = 0.أرسم خريطة التدفق لبرنامج يقوم بحل المعادلة التربيعية 
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 (Loopingخرائط التدفق ذات الدوران أو التكرار ) -4
 

العمليـات فـي البرنـامج عـددا محـدودا نحتاج إلى هذا الخرائط إلعادة عملية أو مجموعة مـن 
 أو غير محدود من المرات  ويمكن للتكرار أن يأخذ إحدى األشكال التالية:

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 2الشكل                1الشكل          
 

يتكرر تنفيذ                         Yes( كل دورة طالما جواب الشرط aيتكرر تنفيذ األمر )
 ( كل دورة حتى    aاألمر )

                                                                                              
                                       Yesيصبح جواب الشرط 

 
 

أرسم خريطة سير العمليات إليجاد مساحة مجموعة من الدوائر أنصاا  : 1مثال رقم 
 لومة  أقطارها مع

 
 تكون خطوات الحل كما يلي:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
i = i + 1 

Sum = Sum 

+ i 
i = 1 
No 

Stop 
Yes 

Print  Sum 

 
i <= 10 ? 

Start 
Sum = 0 

 
No 

Stop 
Yes 

i = i + 1 

Print  i,  i*i 
 

Start 
i = 1 

i <= 10 ? 

Yes 
Print  A 

 

Read  R 

 

Stop 
A = 3.14 * R 

* R  
More circles ? 

No 
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 (Rاقرأ نصف قطر الدائرة )  1
 

 أوجد مساحة الدائرة:  2
 

    A = 3.14 × R2    
 

 Aأطبع النتيجة   3
 

 هل هناش مزيد من الدوائر ؟  4
 

 1* إذا كان الجواب نعم عد إلى الخطوة  
 

 فتوقف * أما إذا كان الجواب ال    

 
 
  

  
 يقوم هذا الخوارزم بحساب مساحة دائرة واحدة على األقل  مالحظة:
أرسم خريطة سير العمليات التي يتبعها الحاسب لطباعة األعداد الطبيعية من  :2مثال رقم 

 ومربعاتها  10إلى  1

 
وينتهــي عنــد   1يبــدأ مــن القيمــة  Counter)لحــل هــذا المســألة, البــد مــن اســتخدام عــداد )

 ومع كل عملية دوران يجب أن يمر العداد إلى القيمة الموالية أي أن : 10القيمة 
 

 1قيمة العداد )الجديدة( = قيمة العداد )القديمة( + 
 

 خريطة التدفق 
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العمليات التي يتبعها الحاسب لطباعة مجموع األعداد أرسم خريطة سير  :3مثال رقم 
  10إلى  1الطبيعية من 

 = 1 + 2 + … + 10



10

1i

iSum 
 

 10وينتهي عند القيمة  1لحل هذا المسألة, البد من استخدام عداد يبدأ من القيمة 
 وتضاا إليه في كل مرة قيمة العداد    0يبدأ من القيمة  Sum  ومجمع
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  1رين رقم تم
 

   باستخدام المعادلة:N  أرسم خريطة سير العمليات لحساب مضروب العدد 
 

×1   × N! = N × (N-1) × (N-2) 
 

  5=! 120   3=! 6   1 = !0  أمثلة: 
   

  2تمرين رقم 
 

وطباعة كل القواسم  Nأرسم خريطة سير العمليات لخوارزمية تقوم بقرا ة عدد طبيعي 
 الصحيحة لهذا العدد 

 
  أمثلة:
  30 15 10 6 5 3 2 1هي:  30قواسم العدد 
  50 25 10 5 2 1هي:  50قواسم العدد 
  عدد أولي(  13و   1هي:  13قواسم العدد( 

 
  3تمرين رقم 

 
وطباعـة القاسـم  Mو  Nأرسم خريطـة سـير العمليـات لخـوارزم يقـوم بقـرا ة عـددين طبيعيـين 

 ( لهذين العددين Greatest Common Divisorالمشترش األكبر )
 

 طريقة الحساب

 
 a  bطالما  -1
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  إذا كانتa > b    إطرحb  منa 
  إذا كانتb > a   إطرحa  منb 

 
  aاطبع  -2
 
 GCD(9,12) = 3         GCD(24,16) = 8     GCD(20,13) = 1 أمثلة:

 
  4تمرين رقم 

 
ثم حساب  Bو  Aأرسم خريطة سير العمليات لخوارزمية تقوم بقرا ة عددين طبيعيين 

 باستخدام الصيغة التالية: ABوطباعة قيمة  
(B  )مّرة A      ×    × A × AB = A 

المهمـــة جــدا والتـــي تتطـــور باســـتمرار تعتبــر صـــناعة البرمجيـــات فــي عصـــرنا الحـــالي مــن الصـــناعات 
نتيجة التطور الهائـل فـي صـناعة الحاسـبات اآلليـة، ولـذلك فـإن هـذه الصـناعة تتطلـب مبـرمجين مهـرة 
ولديهم القدرة على التحليل وحل المشاكل باإلضافة إلى اإللمام بالمستجدات والعلوم والتطوير المتعلـق 

 بنظم الحاسبات اآللية.
 

 يقوم بها المبرمج نذكر ما يلي: ومن أهم المهام التي
 

 كتابة البرامج وبناء األنظمة المختلفة لحل المشاكل وتبسيط التعامل مع الحاسب -
 بناء واجهة المستخدم لمختلف التطبيقات -
 صيانة و إصالح ما يحدث من أعطال أو مشاكل في البرامج أو األنظمة المختلفة -
 (.Driversج التعريف والتحكم في الملحقات )بناء نظم التشغيل و مختلف برامج النظم كبرام -
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  ,Assembly Languages لغات التجميع
بمعنى أنها مصممة لتتعامل مع الحاسوب ) Low-Level هي مجموعة من اللغات ذات المستوى المنخفض

 المعالجات الدقيقةأكثر من كونها مصممة ليتم البرمجة بها( تستخدم في برمجة أجهزة الكمبيوتر، 
Microprocessors, المتحكمات الدقيقة Microcontrollers, وفي برمجة الدوائر المتكاملة Integrated 

Circuits (IC). وتقوم تلك اللغات بتحويل الكود والثوابت الالزمة لبرمجة بناء معين من وحدات المعالجة
 "إلى شكل آخر رقمي يسمى  كود اآللة Symbolic من شكله المعتمد على الرموز ,CPU المركزية

Machine Code.هذا التحويل/التمثيل Representation  يتم تعريفه عادة عبر الشركات المصنعة
لألجهزة، ويعتمد على مجموعة من االختصارات التي تساعد المبرمجين على تذكر تعليمات البرمجة 

لة. وهناك لغة تجميع محددة لكل بناء حاسوبي المستخدمة في عمليات البرمجة بسهو  Registers والسجالت
-High بعكس معظم لغات البرمجة عالية المستوى ) Virtual أو افتراضيا Physical سواء كان فعليا

Level, التي عادة ما تعمل مع معظم أنظمة الحاسوب). 

المكودة  Instructions في ترجمة السطور والتعليمات Assembler "وتستخدم أداة برمجية تسمى  المجِمع
إلى  كود اآللة  التي يتم التعامل معها.ويقوم المجمع بتنفيذ ترجمة تماثلية )مثال: سطر  لغة التجميع عبر

 (One-to-One Mapping يسمى-مكتوب بلغة التجميع يتحول لسطر مكتوب بلغة اآللة، وهكذا 
وهذا يختلف .Machine وبيانات تفهمها اآللةللجمل/السطور المخزنة في ذاكرة الحاسوب ويحولها لتعليمات 

 عما يحدث في اللغات عالية المستوى، حيث يتم عادة ترجمة كل جملة إلى عدة أوامر تفهمها اآللة
Machine Instructions. 

إمكانيات وآليات إضافية تسهل: تطوير البرامج، التحكم  Assemblers وتقدم العديد من المجمعات المتطورة
وعلى وجه .Debugging لتجميع، والمساعدة في اكتشاف وتصحيح األخطاء البرمجيةفي عملية ا

موصوف أدناه(، وتسمى ) Macro الخصوص، فإن معظم المجمعات الحديثة تتضمن مرفق من نوع ماكرو
 .Macro Assemblers تلك المجمعات بمجمعات ماكرو
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 Assembler المجمع

عبر ترجمة تعليمات لغة التجميع  Object Code غرضي/نهائىعادة ما يقوم أي مجمع حديث بتكوين كود 
، وعبر تحليل األسماء الرمزية لمواقع تخزين البيانات Opcode (Operation Code) إلى شفرة تشغيل

 Symbolic "وغيرها من األشياء.ويعتبر استخدام  اإلشارات الرمزية Memory Locations بالذاكرة
References ات المجمعات، حيث يتم حفظ حسابات طويلة ومملة، وتحديث عناوين سمة أساسية من سم

 Macro "من نواع  ماكرو Facilities الذاكرة بعد تعديالت البرنامج.وتحتوي معظم المجمعات على تسهيالت
وعلى سبيل المثال، لتوليد متواليات قصيرة  -Textual Substitution "تقوم بعمليات  استبدال النصوص

 .Subroutine بدال من أن تعمل في Inline ات تعملمن التعليم

أسهل من  -يتم كتابته Program ألن المجمع أساسا عبارة عن برنامج-وبصفة عامة، فإن كتابة المجمعات 
وقد ظهرت المجمعات منذ خمسينات القرن  ,Compilers كتابة مترجمات اللغات عالية المستوى 

 من نوع Architecture المعتمدة على بناء/هندسة حاسوبيةالماضي.وتقوم المجمعات، وخصوصا تلك 
RISC, مثل نماذج: MIPS و SPARK من شركة  صن مايكروسيستمز ، و PA-RISC  من شركة

تقوم بالوصول لجدولة التعليمات للدرجة المثلى، من أجل  ,x86(-64)  هيوليت باكارد ، وأيضا معالجات
 .مركزية أكفأ استغاللوحدة المعالجة ال Pipeline استغالل خط

 Passes وتم تقسيم النوعين على أساس عدد مرات المرور ,Assemblers وهناك نوعين من المجمعات
بمعنى آخر.النوع األول،  Executable المطلوب إلنتاج الكود النهائي، أو البرنامج القابل للتنفيذ خالل الكود

فترضا أن تعريف كل رموز الكود )مثل أسماء هو المجمع الذي يمر على الكود  مرة واحدة فقط ، م
أو أكثر من -المتغيرات( سبق أي تعليمات قد تشير لهذه الرموز.النوع الثاني، وهو المجمع الذي يمر  مرتين  

 يضع فيه كل الرموز التي لم يتعرف عليها Table على الكود، ويقوم أثناء المرور األول بتكوين جدول -مرة
Unresolved, 2تلك الرموز في المرور الثاني  ويستخدمnd Pass, كي يقوم بحل تلك العناوين 

Addresses.والتي لم تعد مهمة  -أما ميزة المجمع ذو النوع األول  مرور واحد ، فهي  السرعة  بكل تأكيد
مكانيات أجهزة الكمبيوتر.أما ميزة النوع الثاني من المجمعات  كما كانت يوما ما، بعد أن تطورت سرعات وا 

 Source  تقوم بمرورين فيما فوق  فهي أن رموز البرنامج يمكن أن تعرف في أي مكان بالكود المصدري 
Code  على سبيل -للبرنامج. وكنتيجة لذلك، فيمكن تعريف البرنامج بطريقة أكثر منطقية وذات مغزى

المرور أسهل في -ع ثنائي.مما يجعل برامج المجم-المثال، يستطيع المبرمج قراءة برامج زمالءه بسهولة أكثر
 .-القيام بتعديالت عليها مثال-القراءة والصيانة 

 :يمكن توضيحه فيما يلي ,Abstraction أما المجمعات عالية المستوى وذات اإلمكانيات األكثر تعقيدا, فتوفر تجريدا أكثر للغة
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 بناءات تحكم أكثر تقدما Control Structures 

  ائات عالية المستوى، واستدعائهاإمكانية اإلعالن عن وظائف/إجر. 
 أنواع بيانات مجردة Abstract عالية المستوى، بما في ذلك الهياكل Structures, السجالت 

Records, االتحادات Unions, األصناف Classes والمجموعات Sets. 
 معالجة ماكرو Macro متطورة 

 مميزات البرمجة غرضية التوجه Object-Oriented, مثل التغليف Encapsulation,  تعدد
 .Interfaces الواجهات ,Inheritance التوريث ,Polymorphism األشكال

 .لتفاصيل أخرى، انظر  تصميم اللغة  أدناه

بشكل غامض:  Assembler "الحظ أنه، في حالة االستخدام المهني العادي، يتم استخدام اللفظ  مجمع
ع نفسها، بدال من اإلشارة لـ  أداة التجميع .وبالتالي: فإن عبارة  إن فكثيرا ما يتم استخدامه لإلشارة للغة التجمي

 تختلف عن العبارة  إن نموذج "S/360 ذو االسم Assembler تم كتابته بلغة التجميع CP/CMS نموذج
ASM-H لهو مجمع Assembler تم استخدامه على نطاق واسع مع S/370". 
 Assembly لغة التجميع

—Instructions سهلة الحفظ-المكتوب بلغة التجميع من سلسلة من التعليماتويتكون البرنامج 
Mnemonics والتي تماثل دفعة من التعليمات التنفيذية Executable,  وعندما يتم ترجمة هذا الكود عبر

 .يمكن هنا تحميل هذا الكود إلى الذاكرة وتنفيذه ,"Assmbler " مجمع

يمكنه تنفيذ التعليمات التالية والمكتوبة  x86/IA-32 من نوع Processor وعلى سبيل المثال، فإن معالجا
 :(x86 انظر لغة التجميع الخاصة بمعالج) Machine Language يمثل لغة اآللة Binary بكود ثنائي

 Binary: 10110000 01100001 (Hexadecimal: B0 61) 

التجميع لهو أسهل للقراءة وللتذكر )مثال ومع قرائتك للسطر السابق تشعر بأن تمثيل الكود عبر لغة 
 Mnemonic باستخدام تراكيب شركة إنتل، انظر

MOV AL, #61h 

 :وتعني هذه التعليمات ما يلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/Mnemonic
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  61انقل القيمةh (  لالحقة ؛ حيث تعني ا97والتي تعني بالنظام العشري القيمة h النظام الست-
  وال يعني أن يتم نقل 97؛ وتعني عالمة الجنيه # أن يتم نقل  القيمة Hexadecimal عشري 

 .AL ذو االسم Register " ( إلى  سجل المعالج97 القيمة المخزنة في عنوان الذاكرة رقم 

 Operand المذكورة بمعاملالقيمة  Move ، ويقوم بنقل1011يكتب بكود التشغيل بالشكل  "mov" األمر
األمر الثاني، إلى السجل المذكور عبر المعامل األول.وقداختار  مصمم مجموعة التعليمات  تلك الحروف 

لتمثيل األمر، مما يجعل األمر سهال على المبرمج لتذكر واستخدام األمر.ويتم الفصل بين  mov الثالثة
التي تتبع شفرة التشغيل عبر فاصلة  ، ؛ إن ما سبق لهو  والمعطيات  (en) (معامل )برمجة حاسوب مجموعة

 .من جمل لغة التجميع Statement نموذج جيد لجملة

طالق وصف ) Mnemonic وأثناء الممارسة يقوم العديد من المبرمجين بإسقاط الكلمة أمر سهل التذكر( وا 
طأ تقني بكل تأكيد.فعندما يفعلون ذلك، فهم يشيرون وذلك خ ,"mov" على اللفظة Opcode " كود تشغيلي

 "إلى الكود الثنائي والذي تمثله لغة التجميع.ولتوضيح األمر بشكل آخر، إن  األمر سهل التذكر
Mnemonic مثل األمر mov ليس كودا تشغيليا Opcode,  لكنه يمثل أو يرمز إلى الكود التشغيلي، لذلك

 فهو يقصد إلى اإلشارة للكود التشغيلي الثنائي "mov التشغيلي لألمرفعندما يشير أحدهم إلى  الكود 
Binary  وال يشير إلى األمر المكتوب بلغة التجميع.وحاليا، يوجد عدد محدود من المبرمجين الذين يحتاجون

اجه أحد للتعامل مع النماذج الثنائية التي تمثل كود التشغيل الخاص بتعليمات معينة، فهذا التمييز لم يعد يحت
، لكنه مطلوبا جدا في أوساط -لم تعد عملية البرمجة التي تطورت إمكانياتها تحتاجه-بين المبرمجين 

 .Processor Designers مصممي المعالجات

وتتم العملية العكسية عبر برنامج يدعى  ,Assembler "ويتم تحويل لغة التجميع إلى لغة اآللة عبر  المجمع
 وبخالف اللغات عالية المستوى، فدائما ما يكون هناك توافق.Disassembler " فك التجميع

Correspondence  بين التعليمات البسيطة المكتوبة بلغة التجميع وبين التعليمات المكتوبة بلغة اآللة.إال
والتي يتم  ,Pseudoinstructions أنه، وفي بعض الحاالت، يمكن للمجمع أن يخرج تعلميات من نوع

يلها عبر  عدة  تعليمات بلغة اآللة، من أجل القيام بوظائف يشيع االحتياج لها.وعلى سبيل المثال، بفرض تمث
 x انتقل لمكان آخر إذا تساوت القيمة عن" Branch-if-greater-or-equal أن هناك آلة ينقصها األمر

، أن يقوم المجمع بتوفير في مجموعة أوامر المجمع الخاص بها، يمكن لحل هذه المشكلة "x أو زادت عن
األمر - "branch if zero"و "Set if less than" تجمع بين األمرين Pseudoinstructions تعليمات

-Full ".وتوفر معظم المجمعات ذات  المميزات الكاملة-األخير يعمل مع ناتج األوامر التي تسبقه

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%89_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%89_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
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Featured, لغة ماكرو Macro ( والتي يتم استخدامها من قبل الشركاتثرية )والتي يتم مناقشتها أدناه 
Vendors والمبرمجين إلنتاج كود وتسلسل بيانات أكثر تعقيدا. 

غني عن الذكر، أن كل بناء حاسوبي وكل معالج له لغة اآللة الخاصة به. وعلى هذا المستوى، تكون كل 
نسبيا من الدوائر ممثلة بشكل بسيط بحيث يتم تنفيذها من خالل عدد صغير  Instruction تعليمة

وتختلف أجهزة الكمبيوتر باختالف نوع وعدد العمليات التي .Electronic Circuits اإللكترونية
بت تتكون من نوع مختلف من الدوائر التي تمتلكها  64تدعمها.وعلى سبيل المثال، فإن آلة جديده من نوع 

في كل منهما، وقد يختلفان  Registers بت.وقد يختلفان أيضا في أحجام وأعداد المسجالت 32آلة من نوع 
-Registers المسجالت ,Memory المخازن مثل: الذاكرة-أيضا في تمثيل البيانات داخل مخازن البيانات 

وفي حين أن معظم أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم في األغراض العامة قادرة على تنفيذ نفس الوظائف، فإن .
 .األجهزة؛ وتعكس لغات التجميع الخاصة بكل منهم هذا االختالف طريقة أداء كل جهاز تختلف عن بقية

مجموعات متعددة من التراكيب  "Instruction Set" وقد تحتوي مجموعة واحدة من أوامر لغة التجميع
وفي مثل هذه الحاالت، فإن المجموعة األكثر  .Mnemonics اللغوية التي تستخدم في كتابة األوامر

 وتستخدمها في وثائق منتجها -للنظام الحاسوبي-ي توفرها الشركة المصنعة استخداما هي تلك الت
Documentation. 
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  الفيروسات وصيانة الحاسب االلي



 مقدمة في الحاسب االلي

 156 

  تعريف الصيانة

 
تعرف الصيانة على أنها اكتشاف األعطال و تشخيصها ثم إصالحها أو استبدال األجزاء العاطلة ثم التأكد من 

 اإلصالح بكل الوسائل المتاحة لتأكيد جودة اإلصالح و المعايرة على مقاييس الجــودة المتوفرة إن أمكنتمام 
. 
 

   طرق الصيانة

 توجد عدة انواع للصيانة وهي : 
 

 : الصيانة الدورية -أوال :      

الوقاية من حدوث وتتم بعد عدد معين من ساعات التشغيل أو على فترات زمنية معينة و تستهدف أساسا 
 . األعطال

  :الصيانة الوقائية -ثانيًا :

وتتم في أي وقت حسب الحاجة بغرض حماية الجهاز منالغبار و األتربــة و الصدأ و الضوضاء و الحرارة و 
مصادر األعطال األخرى كالتغير في تردد /جهد التيار الكهربي و المغناطيسية حتى تمنع حدوث األعطاألو 

 . ماالت حدوثهاتقلل من احت
 

  :الصيانة العالجية -ثالثا :

 . وتتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز بغرض إصـالح الجهاز العاطل فعال
 

لالذى وطرق  الحاسب الشخصيوسنتناول فى بداية االمر دراسة بعض العوامل التي من المحتمل ان تعرض 
 . الصيانة الوقائية لها
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  :أوال : الصيانة الدورية 

تتم بعد عدد معين من ساعات التشغيل أو على فترات زمنية معينة و تستهدف  وهي كما ذكرنا من قبل
   . أساسا الوقاية من حدوث األعطال

  :الصيانة الوقائية -ثانيًا :

 وهي الصيانة التي تتم لوقاية لحاسوبك الشخصي للكثير من الخسائر
 

 "الوقائية فى البداية البد ان نتعرف عن معنى   الصيانة
فهى وسيلة لتقليص مصروفات الصيانة هو محاولة الحيلولة دون وقوع االعطال قبل حدوثها وذلك بعمل 
الصيانة الوقائية الالزمة والمستمرة فالصيانة الوقائية ال توفر فقط تكاليف تصليح االعطال بل ما هو اهم من 

سنا في حاجة الى تنبيه مستخدم الحاسب ذلك هو توفير خسائر توقف الجهاز عن العمل ونعتقد اننا ل
الشخصي عن اشياء قد تكون واضحة وجلية لدى الجميع مثل تجنب االكل والشرب قريبا من الجهاز خوفا 
من اندالق بعض السوائل على االجهزة ومن ثم احتمال حدوث العطل، كذلك عدم اساءة استعمال لوحة 

في هذا العرض على بعض العوامل التي من المحتمل ان  المفاتيح والملحقات الخارجية للحاسوب وسنركز
تعرضالحاسب الشخصي لالذى من ذلك الحرارة الزائدة وتعرضه للغبار والمغناطيساضافة الى مشاكل 

  . الكهرباء والمياه
 

 )العوامل التي من تؤثر علىالحاسب الشخصي وتعرضه للتلف وكيفية الوقاية منها(

  ::وكيفية الوقاية منهااوال : الحرارة الزائدة 

مشكلة الحرارة لم تعد مشكلة كما كانت عليه فيالسابق وذلك بفضل تطور االجهزة الجديدة اال ان ذلك ال 
 .يعني ان نهمل هذهالمشكلة

  أسباب المشكلة

 .تعريض الجهاز لفترة طويلة الشعة الشمس مما قد يؤدي الى االضرار بالجهاز -1
 الداخلية المثبتة بالجهاز.توقف مروحة التبريد  - -2
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 : وللتغلب على هذه المشكله وحلها

 تشغيل الحاسب في بيئة مكيفة -1
يجب وضع الجهاز في مكان بعيد عن اشعة الشمس المباشرة حيث ان تعرض االجهزة  -2

 االلكترونية الشعة الشمس المباشرة يعرضها للتلف .
( او اضافة مروحة Caseتثبيت مروحة مناسبة في مزود الطاقة بالصندوق المعدني ) -3

 خارجية.
يجب تفقد المروحة الداخلية باستمرار فقد تتعطل دون ان نعلم ويسبب ذلك تعطل  -4

الجهاز ، لهذا يجب تفقد مخارج الهواء بين الفترة واالخرى والتأكد من خروج الهواء 
 الحار من تلك المخارج حيث ان كثيرا من المراوح قد ال تصدرصوتا عند العمل.

مجسات للحرارة بالجهاز لتقوم بإغالق الجهاز عند وصول درجة الحرارة الى تركيب  -5
النقطة الحرجه ،اما عن درجة حرارة الوسط التي يجب تشغيل الحاسب الشخصي فيها 

فهرنهايت درجة، وذلك ألن الدوائر  85: 60ان تكونبين  IBMفقد اقترحت شركة
درجة كماان تباين درجة الحرارة  125االلكترونية يمكن ان تعملداخليا في درجة حرارة 

بين منخفضة جدا وعالية جدا تسبب صدمة حرارية وهذا يحدث في فصل الشتاء عندما 
تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة وعند التشغيل الجهاز ترتفع درجة حرارته لتصل الى 

عند  فهرنهايت وهذا الفرق بين درجتي الحرارة قد يسبب الصدمة الحرارية. 120اكثرمن 
شراء جهاز الحاسب يجب االهتمام بمزود الطاقة والمروحة ونظام التبريد ، فقد يؤدي 
استخدام مروحة رخيصة الى تعطلها ومن ثم الى تعطل الجهاز عن العمل وما يترتب 

 على ذلك من خسائر مادية اضافية .

 ثانيا/   :الغبار وكيفية الوقاية منها :

 بجهاز الحاسب هو الغبارإن أبرز احد االشياء التي تضر 
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  : أسباب المشكلة *

عندما يتراكم الغبارعلى لوحات الشرائح ويصبح طبقة عازلة ومن ثم ينتج عزال حراريا مما قد يلحق اضرارًا  -
 بليغة بالجهاز.

سد الغبار لبعض الفراغات والمنافذ الحساسة للجهاز مثل منافذ الهواء في مزود الطاقة او القرص الصلب  - 
 .او الفراغ الموجود بين رأس القراءة في محرك االقراص المرنة والقرص المرن نفسه

 

 .المصدر االكثر انتاجا للغبار واستقباال له الطابعة *

 
احد المصادر الغنية للغبار وهي رماد الدخان وقد اشاراحد الكتاب المتخصصين في مجال الحاسب إلى  -

رة المخاطر والسالمة المهنية في الواليات المتحدة االمريكية تبين انه اطلع على دراسة اجريت منقبل ادا
 % .40منهاان التدخين بالقرب من الحاسب يقلل من عمر الحاسب بنسبة 

 

 -: وللتغلب على هذه المشكله وحلها

 
ذلك لالجهزة يجب القيام بازالة الغبار بشكل دوري والطريقة المثلى التى ينصح بها إزالة الغبار كل سنة       -1

اشهر لالجهزة المكتبية وكذلك عندما نحتاجل فتح الجهاز لعمل اي صيانة او إضافة اجزاء  6المنزلية وكل 
فيجب تنظيف الجهاز من الغبار، وافضل طريقة الزالة الغبار هي نفخ اجزاء الجهاز بهواء مضغوط هذا 

 .ويوجد علب مملوءة بالغاز المضغوط خاصة لهذا الغرض
استخدام االغطية الوقائية اال ان فائدتها قد تكون محدودة حيث يتم استعمالها فقط عند عدم استخدام  .      -2

 .الجهاز
يجب كنس وتنظيف ونفخ الطابعات باستمرار ولكن يتم هذا بعيداعن جهاز الحاسب حتى ال ينتقل  .      -3

 .األتربة مرة اخرى 
 سب او بالقرب منه .. تجنب التدخين اثناء استخدام الحا      -4
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  ثالثا / : المجاالت المغناطيسية وكيفية الوقاية منها :

 

 أسباب المشكلة*

 
وجود المغناطيس سواء الدائم او الكهرومغناطيسي يؤدي الى فقدان البيانات الموجودة في االقراص       -1

 .الصلبة واالقراص المرنة
تحدث كثيرا من المشاكل لحاسبك الشخصي وخاصة الشبكات الموجات الكهرومغناطيسية الضالة قد       -2

ومن ذلك التداخالت الكهرومغناطيسية والتشويش والتداخالت الكهرومغناطيسية قد تحدث عندما تشع او 
تتسرب الكهرومغناطيسية بغير ارادتنا وهذا بدوره يحدث التداخالت في المكالمات والتداخالت في التردد 

 .الالسلكي
 
 

 : : على هذه المشكله وحلهاوللتغلب 

 
تجنب وضع هذه الوسائط قريبا من المغناطيس او االجهزة التي يوجد بها مغناطيس او تجنب وجود       -1

المغناطيس حول اجهزة الحاسب، هناك آالت كثيرة يوجد فيها مغناطيس يمكن ان ال نلقي لها اهتمام وتوجد 
ات الجرس كذلك تلفونات الجوال والسماعات وبعض مشابك بكثرة حول الحاسب مثل التلفونات القديمة ذ

الورق قدتكون من المغناطيس، وعلى الرغم من ان كثيرًا من مصنعي السماعات يدعون انه امعزولة وآمنة 
 من المغناطيس اال انه من االفضل عدم وضع االقراص عليها.

مصدر للمغناطيسية عن الحاسب ومنطقة الوقاية خير من العالج وخير نصيحة هي ابعاد كل ما هو       -2
 الشرائط واالقراص فالمغناطيس قرب المغناطيس يعني كارثة
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 رابعا /  : الكهربا  وكيفية الوقاية منها

 اكثر المشاكل التي قد يتعرض لها الحاسب الشخصي هي بسبب عدم ثبات التيار الكهربي
 

 أسباب المشكلة*

 .وتذبذب التيار بين عالي ومنخفض وانعدام التيارشدة التيارالكهربي وضعفه       -1
قد يكون مستخدم الحاسب هو السبب االول لحدوث مشاكل الكهرباء وذلك بكثرة تشغيل الحاسب        -2

 واطفائه في وقت زمني وجيز عند التعرض الي مشكلة تواجه.

 -: وللتغلب على هذه المشكله وحلها

بات الجديدة من التطور بحيث يحمي الجهاز من تغيرات التيار اصبح مزود الطاقة في الحاس      -1
 .الكهربائي

ينصح كثير من خبراء الحاسب بترك الحاسب يعمل على طول الوقت وعدم اغالقه حيث ان الجهاز عند  -2
تشغيله يسحب من الطاقة من اربعة الى ستة اضعاف ما يحتاج من الطاقة بعد التشغيل ولهذا قد تكون هذه 

 .ة الشديدة سببا في الحاق األذى به ولكن يشترط أن يكون الجهاز في بيئة مكيفة باردةالطاق
 (.Stabilizerاستخدام اجهزة مثبتة لتيار الكهرباء )  -3

 خامســا/   (ESD )تفريغ الكهرباء االستاتيكية :

كاجراء  *تفريغ الشحنات االستاتيكية هي إحدى المشاكل التي تعرض الحاسب الشخصي لالذى خاصة
 بعض االضافات او االصالحات وخاصة الفنية

 أسباب المشكلة*

 تفريغ الشحنات االستاتيكية في الشرائح قد تعرضها الى الدمار او تقلل من عمرها       -1
 استعمال موكيت لفرش االرضيات غير مضاد لالستاتيكية       -2
 . تواجد األجهزة في أماكن جافة      -3
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 -: هذه المشكله وحلهاوللتغلب على 

 
يجب اخذ الحذر عند التعامل مع مكونات الحاسب في وقت البرد واالماكن الجافة، فدرجة شعور .      -1

 200فولت بينما الدرجة التي تضر بالشريحةهي  3000االنسان بالكهرباء االستاتيكية في المتوسط عند
 . فولت

 . فريغها قبل االقتراب من الحاسبلتجنب مشاكل الشحنة االستاتيكية هي ت      -2
إستخدام حزام ضد االستاتيكا يتم لفه حول معصم اليد وذلك عند التعامل مع الحاسب ، وفي حالة عدم       -3

 .وجود الحزام يتم لمس مزود الطاقة بعد تشغيله قبل لمس اي من مكونات الحاسب
اسبات وذلك باالجهزة الخاصة برافع الرطوبة او رفع درجة الرطوبة في االماكن التي يوجد بها الح      -4

 .بوضع بعض النباتات او احواض االسماك
استعمال موكيت لفرش االرضيات ضد االستاتيكية اذا كان البد من استخدام موكيت،وكذلك تجنب لبس       -5

 .المالبس واالحذية المنتجة لالستاتيكا
 الشخصي وضع حصيرة ضد االستاتيكيا تحت الحاسب      -6
  مراعاة نقل الشرائح باستخدام اغلفة ضد االستاتيكا      -7
 يجب مسك الشريحة من جسمها وليس من دبابيس التوصيل      -8
 
 

 سادسا / : المياا والسوائل وكيفية الوقاية منها  :

 . المياه والسوائل هي اسهل االخطار اكتشافا واسهلها تجنبا-

 أسباب المشكلة*

 السوائل والمياه على مكونات الجهاز من قبل المستعمل سكب       -1
 تسربات المياه من المواسير القريبة       -2
 االغراق عن طريق الفيضانات       -3
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عادة يتم سكب السوائل من الشخص المستخدم للجهاز وذلك عن طريق جلب المشروبات قريبا من        -4
 . الجهاز

 
 

 -: وحلهاوللتغلب على هذه المشكله 

 
 .يجب منع جلب السوائل والمشروبات قريبا من الحاسب      -1
 
إستخدام غطاء خفيفًا من البالستيك لتغطية لوحة المفاتيح بحيث يسمح بالكتابة دون عائق وفي حالة       -2

م حدوث سكب أحد المشروبات على لوحة المفاتيح فيتم اخذهاو تنظيفها في الحال عند اقرب صنبور ماء ث
 القيام بتجفيفها شرط ان تكونالمياه المستخدمة نظيفة 

 
عند تعرض مكونات الحاسب الشخصي لالغراق فيجب تفكيك اجزائها ومن ثم تنظيفها باقمشة غير       -3

 مولدة لالستاتيكا
 
  استخدام المواد الخاصة بتنظيف الحاسب عند القيام بعملية التنظيف       -4
 
جهازك لحالة اغراق قم بفك اجزاء وكروت الجهاز ثم تنظيفها بالوسائل الخاصة لتنظف عند تعرض       -5

 حواف البطاقات والموصالت
 . 
يجب تجنب استخدام السوائل المشروبات ومحاليل التنظيف التي قد تحدث اكسدة لمكونات الجهاز       -6

زات يجعلتلك الدوائر غير موصلة وغير خاصة موصالتالدوائرااللكترونية حيث عند تتعرضها للسوائل والغا
 .فعالة
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خير وسيلة للوقاية هي تجنب حدوث االغراق و ذلك عن طريق تخزين االجهزة بعيدا عن ارضيات       -7
الغرف والمكاتب وكذلك االخذ في االعتبار عدم وضع الجهاز تحت االسقف غير المعزولة للماء او التي من 

  . لها، وكذلك عدم وضع الجهاز قريبا من مواسير المياه والمجاري الممكن حدوث تسرب المياه خال
 

وفى النهاية البد ان ُنذّكر ان الكهرباء والغبار والمغناطيسية والسوائل والتدخين أكثر العوامل المؤثرة على 
 صحة الحاسبات ومراوح تبريد الجهاز يغفلها الكثير من المستخدمين رغم أهميتها لحمايته

 
 

 :  الصيانة العالجيةثالثا : 

 وهى كما ذكرنا سابقًا تتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز و بغرض إصالح الجهاز
 

وهناك نموذج ثابت وخطوات محددة للتعامل مع أعطال الحاسب بحيث تصل فى نهاية هذه الخطوات الى 
 . حل لمشكلة ما تواجه أحد العمالء لديك

 
بمركز صيانة ما وجاءك احد العمالء بحاسبة الشخصى يشكو من حدوث  لنفرض انك أحد العاملين         

 مشكله ما فى جهازه ماذا ستفعل ؟
 
بالتاكيد فى بداية االمر ستقوم باالستفسار عن طبيعة المشكله التى تواجه العميل كبداية لتحليل        -1

 المشكلة الموجودة بالجهاز وتحديدها
 
  الخاصه بهذه المشكله وتدوينها تقوم بتجميع المعلومات      -2
. 
إستخدام أحد الحلول السريعة من خالل خبرتك فى التعامل مع العديد من المشاكل المشابهه لهذه        -3

 . المشكله او من خالل البحث السريع عن طريق االنترنت
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موجوده على االقراص الصلبة قبل البدء فى تطبيق هذه الحلول البد ان تقوم بحفظ نسخه من البيانات ال      -4
 . وذلك لتفادي اى مشكله قد تحدث اثناء عمليات االصالح (Backup) بالجهاز

 
تقوم بنظرية االحالل والتبديل بحيث انك تقوم بتحديد الجزء العاطل بالجهاز من خالل ازاله احد        -5

الجهاز لترى هل ما زالت المشكله قائمه االجزاء التى تشك فى انه سبب المشكله وتبديله باخر سليم وتشغيل 
  . ام ال وتظل هكذا حتى تصل الى حل للمشكله بتحديد الجزء العاطل بالجهاز

 
فى شكل تقرير يتم فيه تدوين أسباب  (Document ) فى النهاية تقوم بسرد كل شىء عن المشكله       -6

ه أمامك مره اخرى فتستطيع العوده لهذا المشكله وكيفية وصولك لحل هذه المشكله لربما تكررت المشكل
 التقرير واالستفادة منه فى المشاكل الشبيهه بهذه المشكله
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 تعريف فيروس الحاسب 
فيروس الكمبيوتر هو برنامج صغير له قدرة على العمل في الخفاء ويتكاثر بحيث يتم وضعه في الكمبيوتر 

هزة األخرى وفقا لألغراض المصمم من أجلها الفيروس ، فيصيبه ونتقل إذا توفرت وسائل انتقاله ليصيب األج
 وليس شرطا أن تكون لبرنامج الفيروس أهداف تخريبية .

ال يمكن اعتبار كل البرامج المخربة فيروسات فبعض هذه البرامج غير قادر على االنتقال والتكاثر كما أن 
د ذاتها إال في استهالك موارد الكمبيوتر كل الفيروسات ليست مخربة ، وليست عملية النسخ الذاتي مؤذية بح

. 
يستخدم مصطلح الفيروسات لإلشارة إلى برامج صغيرة تلحق نفسها بملف ما أو تضع نفسها في مكان ما من 
وسائط التخزين ، وتقوم بإعادة إنتاج نفسها )تكاثر( ، وتتميز بسرعتها في عادة إنتاج نفسها ، وتظل كامنة 

نتظار تاريخ أو حدث معين أو تشغيل البرامج لتنشيط وتقوم بحركتها كما يتم في بعض البرامج قابعة با
برمجتها ، وتنسخ نفسها من ملف إلى آخر ، أو من قرص إلى آخر ، و أو من كمبيوتر إلى آخر ، وتعمل 

 قابعة في الذاكرة وتقوم بالسيطرة على بعض موارد الكمبيوتر .
من برنامج يربط نفسه ببرامج آخر ويغير عمل ذلك البرنامج  ويعرف أيضا على انه برنامج صغير أو جزء

ليتمكن الفيروس من التكاثر ، ويتصف فيروس الكمبيوتر بأنه : برنامج قادر على التكاثر بعمل نسخ )قد 
تكون معدلة( ، وهو ما يميز الفيروس عن البرامج األخرى التي ال تكرر نفسها مثل أحصنة طروادة 

Trojans منطقية والقنابل الBombs  . 
عملية التناسخ عملية مقصودة قد تسبب خلال تخريبا في نظام الكمبيوتر المصاب عفويا أو بتعمد ، ويجب 
على الفيروس أن يربط نفسه ببرامج حاضن بحيث أن أي تنفيذ لذلك البرنامج سيضمن تنفيذ الفيروس ، وهو 

 ذلك وسيأتي شرحها الحقا بالتفصيل.التي ال تحتاج إلى   Wormsما يميز الفيروس عن الديدان 
 إذن من خالل هذه التعريفات ربما زال اإلبهام عن هذا المصطلح وأصبحت قادرا على فهمه وكيفية عمله. 

% من غير المختصين في مجال الحاسب اآللي ال يعرفون 100وقد أظهر االستبيان )المرفق( أن نسبة 
 ن المختصين يعرفون كيفية عملها دون البرمجة.  % م25كيف تعمل   فيروسات الحاسب   ، ونسبة 

 
 سبب التسمية

يسمى الفيروس بهذا االسم ألنه يشبه إلى حد كبير الفيروسات العضوية التي تصيب جسم اإلنسان في عملية 
تأثيرها وتنقلها من شخص آلخر ، والشكل التالي يوضح الصفات المشتركة بين الفيروس العضوي وفيروس 

 ذكر ذلك الدكتور محمد دباس الحميد في كتابه  حماية أنظمة المعلومات .الحاسب كما 
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 فيروس الحاسب الفيروس العضوي 

يقوم الفيروس العضوي بتغيير  -1
 الخصائص العضوية لخاليا الجسم

 يقوم فيروس الحاسب بتغيير وظائف البرامج األخرى 

يتكاثر الفيروس العضوي ويتسبب في  -2
 إنشاء فيروسات جديدة

فيروس الحاسب بإعادة إنشاء نفسه فيظهر وكأنه يقوم 
 يتكاثر ذاتيا

الخلية التي تصاب بالفيروس العضوي  -3
 ال تصاب بالفيروس نفسه مرة أخرى 

إذا أصاب فيروس الحاسب اآللي برنامجا معينا فال 
 يصيبه مرة أخرى 

الجسم الذي ينقل إليه الفيروس العضوي  -4
العدوى ، قد يبقى مدة طويلة دون 

 أعراض المرض عليهظهور 
 

البرامج المصابة بفيروس الحاسب قد تبقى مدة طويلة 
 دون ظهور أعراض تخريبية عليها

في بعض الحاالت يقوم الفيروس  -5
 العضوي بتغيير شكله

كذلك بعض فيروسات الحاسب لديها القدرة على تغيير 
 شكلها حتى يصعب اكتشافها والتغلب عليها

شخص تنتقل الفيروسات العضوية من  -6
 إلى آخر

 لدى الفيروسات قدرة االنتقال من جهاز حاسب إلى آخر

الفيروس العضوي ليس كائنا حي ولكنه  -7
جزء من الحمض النووي داخل غالف 
وقائي ، وليؤثر في جسم اإلنسان ال بد 
أن يحقن حمضه النووي داخل خلية 
حتى تمتلئ بالحمض النووي ، وبالتالي 

يتقوقع تنفجر وتطلق الفيروس أو ان 
 خارجها ويتركها حية

فيروس الحاسب ال يعمل بمفرده ، بل يلزمه التعلق 
وااللتصاق على برنامج آخر ، ومتى ما تعلق به وتم 
تشغيل البرنامج فانه ينتشر في برامج أخرى ليلتصق بها 

 ويلوثها
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 خصائص الفيروسات
 من خصائص الفيروسات:

   االنتشار : -1

بقدرة هائلة على االنتشار ويرجع ذلك إلى وسائل االتصال بين األجهزة وقابلية الفيروس يتميز الفيروس أيضًا 
 على نسخ نفسه وضعف برامج الحماية في تلك األجهزة وأخيرا برمجتها بغرض الفساد أو حماية البرامج.

   القدرة على التخفي : -2

برامج أخرى كما تم أيضًا تزويد الفيروسات للفيروسات قدرة عجيبة على التخفي والخداع عن طريق االرتباط ب
بخاصية التمويه والتشّبه حيث أن الفيروس يرتبط ببرنامج يقوم بأعمال لطيفة أو له قدرة عرض أشياء مثيرة، 

   وعند بداية تشغيله يدخل إلى النظام ويعمل على تخريبه.

لمستخدمين ومنها ما يدخل إلى النظام وللفيروسات عدة وسائل للتخفي منها ارتباطه بالبرامج المحببة إلى ا
   على شكل ملفات مخفية بحيث ال تستطيع مالحظة وجوده عن طريق عرض ملفات البرنامج.

   وبعض الفيروسات تقوم بالتخفي في أماكن خاصة مثل ساعة الحاسب وتنتظر وقت التنفيذ.

ال تستطيع مالحظة وجودها ثم  كما أن بعضها تقوم بإخفاء أي أثر لها حتى أن بعض مضادات الفيروسات
 تقوم بنسخ نفسها إلى البرامج بخفة وسرية.

  القدرة التدميرية : -3

حينا يتمكن الفيروس داخل الجهاز يبدأ أعماله التخريبية والتي قد أعدها المبرمج وربما تفقد الكثير من 
 فقط.  softwareبدل من  hardwareالبيانات بل تتعدى أضراره أحيانا أخرى فتصيب 

 % ممن شملهم االستبيان فقدوا ملفاتهم بسبب أحد الفيروسات.90ويشير االستبيان إلى أن  

 القدرة على اإلختراق: -4

ومما تتميز به فيروسات الحاسب إمكانية اختراق المواقع التي يقوم المستخدم بتحميل هذه البرامج فيها دون 
 أن يشعر بذلك.
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 الفيروسات تاريخ
ظاهرة فيروس الحاسب ليست جديدة بل تعود إلى نهاية األربعينات  ، وقد يكون أحد أول االختصاصيين  

 1949في علم الكمبيوتر )جون فون نيونان( هو أول من فكر باألمر فقد نشر مقاال حول الموضوع في سنة 
محدودة الن أجهزة الحاسب لم تكن  ، ثم ظهرت بعض عوارض الفيروس في أوائل الخمسينات أال أنها بقيت

مرتبطة بعضها في تلك األيام وبالتالي لم يكن لها انتشار واسع ، وبقي األمر على ما هو عليه حتى سنة 
وقد أثارت ضجة على الساحة العلمية والعملية   UNIXعندما تفشى الفيروس في نظام التشغيل  1983

ار المبرمجين قاموا بزرع فيروسات في شبكات الحاسب حيث ظهرت بعض األحداث الفردية للهواة من صغ
لشركات تتعامل في مجاالت علمية وتطبيقية حساسة . فقد قام روبرت موريس عندما كان طالبا في السنة 

عاما بعد برنامجه المدمر الذي عطل آالف الحاسبات وأدى ذلك إلى  23النهائية بجامعة كورنيل وعمره 
 مليون دوالر ولم تسلم حتى اكبر شركات من هذا الفيروس . 100ما ال يقل عن تكليف الشركات األمريكية 

وهنالك عدة قصص لبداية الفيروس ، إذ يقال انها اكتشفت عن طريق مبرمج هندي األصل قام ببرمجة برامج 
األسعار الطباعة واستخدم وقتها للصحفيين ، وحينما الحظ قلة المشترين بعد فترة وجد أنها تنسخ وتوزع بأقل 

، فخطرت بباله فكرة حماية برنامجه من النسخ فقام بعمل هذا البرنامج الخفي الذي يدخل على الملفات 
 التشغيلية  في حالة النسخ ومن ثم يقوم بعملة تخريب للملفات التنفيذية . 

ن هذا السبب وكان هذا حافزا للمبرمجين لبرمجة هذا النوع من البرامج وهو للمحافظة على برامجهم وقد يكو 
هو األقوى لكونه مرتبطا بجهاز واحد ويتم نقله عن طريق شراء المنتج وليس شبكة بين األجهزة وأظنه لم تكن 

 في تلك الفترة من شبكات.
أو قبلها بقليل بداية  1978وعليه فان البداية الحقيقة لظهور الفيروس يصعب تحديدها . وقد يعتبر عام 

وس بدأت تتعقد مع استخدام البريد االلكتروني باستخدام وسائل االتصاالت التي ظهوره . كما أن مشكلة الفير 
أدت إلى ربط عدد من أجهزة الحاسب بشبكة واالتصال من خاللها من قبل اآلالف المستخدمين الذين 
يشتركون في نظام الحاسب وعبر مسافات بعيدة جدا . وقد يكون الفيروس المسمى بفيروس كارت عيد 

 كمثال يوضح انتشار الفيروسات خالل الشبكة. الميالد 
هذا الفيروس انتشر في إيران وانتشر كرسالة بريد الكتروني يقوم هذا الفيروس برسم كارت عيد الميالد على 
الشاشة  وفي نفس الوقت يقوم بقراءة عناوين المشركين في الشبكة ويقوم بإرسال نسخة من نفسه إلى هؤالء 

وانتقل هذا الفيروس بسرعة بالبريد االلكتروني إلى نظام شمال أمريكا وأدى إلى توقف المشتركين في الشبكة 
 النظام عن العمل إلى أن قام خبراء بعزله والتخلص من هذا الفيروس .
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 أنواع الفيروسات
ة إن الفيروسات ال تظهر بالصدفة بل يتم كتابتها من قبل مبرمجين ذوي مهارات عالية ، ثم ينشروها في أجهز 

المستخدمين عبر شبكات االنترنت أو وسائط التخزين ، وكلما أصبحت برامج مكافحة الفيروسات اقوي ، زاد 
 المبرمجين من جهودهم لتطوير فيروسات اذكي للتحايل عليها .

لقد اشتهرت الفيروسات بقدرتها على األذى وأحداث الضرر ، ولكن في حقيقة األمر  إن الكثير منها غير 
نى المتعارف عليه ولكن يسبب بعض األذى . مثال قد تستهلك مساحات تخزين على القرص أو في مؤذ بالمع

 ذاكرة الكمبيوتر ، وبالتالي تؤثر على سرعة وكفاءة الجهاز .
 تأخذ الفيروسات إشكاال عديدة )حين برمجتها( منها :

 : Trojan Horseحصان طروادة  -1

الواردة في ملحمة ))االوديسا(( لهوميروس ، حيث ترك  ويسمى بهذا االسم نسبة لألسطورة اإلغريقية
الجيش اإلغريقي حصانا خشبيا ضخما ، كهدية لسكان طروادة ، وكان يختبئ ضمنه مجموعة من 
الجنود األشداء ، بعد أن تظاهروا بإنهاء الحصار الطويل ، وعندما رحل الجيش وأدخل السكان الحصان 

 د منه وانقضوا على الحامية ، وسقطت المدينة في أيدي اإلغريق .إلى داخل أسوار المدينة ، خرج الجن
إن برامج أحصنة طروادة تعتمد المبدأ نفسه ، فهي تختبئ ضمن برامج يبدو مظهرها حسنا ومالئما ، 

 وعندما يشغل المستخدم واحدا من هذه البرامج ، ينشط الجزء الماكر ويقوم بعمل معين مصمم له .
ألحصنة طروادة هو جمع المعلومات مثل اسم المستخدم ، وكلمة السر ثم يبعث إن الهدف األساسي 

بهذه المعلومات لصاحبه وأنت متصل بالشبكة ، واألسوأ من ذلك سيسمح للهكرز بتصفح جهازك أو 
يتحكم بملفاتك تحكما كامال . وتختلف أحصنة طروادة عن الفيروسات العادية ، في أنها ال تعيد إنتاج 

 نفسها .
 ( (Wormsيروسات الديدان ف -2

الدودة عبارة عن كود يسبب أذى النظام عند استدعائه ، واهم ما يميزه القدرة على إنتاج نفسه . تنسخ 
الدودة نفسها من والى األقراص المرنة . أو عبر الشبكات ، ويعتمد بعضها على الشبكة في انجاز عملها 

. 
بكة لنسخ نفسها فقط على أجهزة الكمبيوتر المتصلة تستخدم الش  (Host Worm) إن الدودة المضيفة 

أجزاءها على عدة كمبيوترات وتعتمد على   (network worm)بالشبكة ، بينما توزع الدودة الشبكية 
 الشبكة فيما بعد لتشغيل هذه األجزاء .
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رص ويمكن أن تظهر الدودة على أجهزة حواسيب منفصلة ، فتنسخ نفسها إلى أماكن متعددة على الق
 الصلب .

 إن الضرر األساسي التي تتسبب به الدودة هو إبطاء سرعة عمل الشبكات .
  (Time, Iogic Bomd)القنابل ) المنطقية ، الموقوتة (   -3

 تبنى القنابل ضمن البرمجيات الماكرو كواسطة لتنشيطها . وتبرمج لتنشط عند حدوث أمر معين .
  ف معينة وتصمم من قبل أحد المبرمجين القنابل المنطقية : فهي تعمل عند حدوث ظرو

المخربين في المنظمة بحيث تعمل عند حذف اسم المخرب ) واضع القنبلة ( من كشوف 
 الرواتب مثال ، وبالتالي تؤدي إلى تخريب بعض النظم ومسح بعض البيانات .

 على  القنابل الموقوتة : فهي نوع خاص من القنابل المنطقية وتنشط في وقت محدد ، اعتمادا
من   Docساعة الكمبيوتر ، فمثال يمكن تصميم قنبلة موقوتة لمسح كافة الملفات ذات االمتداد 

 القرص الصلب في راس السنة الميالدية مثال .

 Network Virusesفيروسات الشبكات   -4

لقد ارتبط ظهور الفيروسات بانتشار مفهوم الشبكات مثل شبكة االنترنت ، حيث استخدام البريد 
 .  (Attachment)كتروني في نشر هذه الفيروسات وخصوصا الرسائل التي تأتي الحقا االل
 (Trapdoor Viruses)باب المصيدة  -5

وهو عبارة عن كود يتم زرعه عند تركيب نظام الحماية ، بحيث يعطي المخرب حرية اختيار الوقت 
 المناسب لعملية التخريب .

 (Hardware Viruses)فيروسات العتاد  -6

هذه الفيروسات لتصيب العتاد ، فمثال يبرمج الفيروس الن يقوم بتنفيذ ماليين العمليات الحسابية  تصميم
المتوالية بدون استخدام أوامر لإلخراج أو لإلدخال ، وبالتالي يلقي عبئا كبيرا على وحدة المعالجة 

 المركزية ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وثم احتراقها .
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 أعراض االصابة بالفيروسات
جدير بالذكر هنا أن نقول ينبغي االتزان في تحديد العرض وسببه فأحيانا كثيرة يكون العرض هو من 
أسباب عدم صيانة الجهاز وسوء االستخدام مثال وربما يكون مثقال كاهله بالبرامج والملفات حتى يصل 

 إلى حالة ضيق في التنفس بل ال يكاد يتنفس. 
دما يصاب جهاز الحاسب بفيروس من نوع ما قد تظهر له إعراض نتيجة اإلصابة ، كما في وعن

الفيروس العضوي عندما يصيب اإلنسان فترتفع درجة الحرارة مثال أو التقيؤ وغيرها . ومن أعراض 
 اإلصابة بفيروسات الحاسب :

 وذلك بسبب :  (Slowdown)بطء في أداء الحاسب  -1

 جراءات التنفيذ والتشغيل للجهاز .إن الفيروسات تتحكم بإ 

  إن الفيروسات تأخذ حيزا في الذاكرة الرئيسيةRAM . 

 انخفاض سعة الذاكرة الرئيسية بشكل مفاجئ . -2

انخفاض سعة القرص الصلب بشكل واضح وذلك بسبب تناسخ الفيروسات ، وبالتالي تباطؤ في   -3
 قراءته .

 تغير شكل بعض إيقونات الملفات . -4

 الملفات وذلك بسبب تضمين الفيروسات ضمنها .تضخم حجم بعض  -5

ظهور رسائل خطأ غير اعتيادية مثل الرسائل التي تشير إلى استخدام األقراص والبرامج بشكل  -6
 متكرر دون أن يتم استعمالها من قبل المستخدم .

 حدوث خلل في أداء لوحة المفاتيح كظهور أحرف غريبة أو خاطئة عند النقر على حرف معين . -7

 سماع نغمات موسيقية غير مألوفة من مكبر الصوت في جهاز الحاسب . -8

 توقف النظام بال  سبب . -9

 توقف بعض البرامج عن العمل.-10
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 إنشاء ملفات عشوائية بدون تدخل من المستخدم.-11
 تلف البيانات.-12
 تغيير اسم القرص.-13
 إجهاد األجزاء الميكانيكية للحاسب.-14
بحيث يتم تغيير اتجاه الطابعة ، وهذا يؤدي إلى تجمع الورق داخل الطابعة التحكم في الطابعة -15

 وربما إلى تعطيلها.
هذه بعض األعراض على سبيل المثال ال الحصر ويتحكم في العرض ذلك المبرمج الذي يقوم بعمل 

 الفيروس وماذا يريده أن يفعل.
 

 طرق الوقاية من الفيروسات
تجة ومن جهات ذوي سمعة جيدة واالمتناع عن استخدام أسلوب شراء البرمجيات من الشركة المن -1

 االستنساخ .

 االحتفاظ بنسخ احتياطية من البرامج والبيانات مأخوذة على فترات متقاربة -2

 احتفظ بهذه النسخ في مكان آمن وبعيدا عن الحاسب الشخصي . -3

 احتفظ بسرية كلمة السر )المرور( وقم بتغيرها من وقت إلى آخر . -4

 لجهاز قبل أن تترك مكانك أمامه .أغلق ا -5

استخدم البرامج المضادة للفيروس الجديدة بشكل مستمر للتأكد من خلو نظام الحاسب من أي  -6
 فيروس وكإجراء احتياطي يفضل فحص هذه البرامج المضادة أيضا للتأكد من عدم إصابتها أيضا .

 معلومات .ال تقم بتحميل أي بيانات شخصية دون التنسيق مع مسؤول أمن ال -7

أغلق فتحة التامين لألقراص المرنة بعد االنتهاء من استخدامها لمنع الكتابة عليها بشكل غير  -8
 مقصود .

 افحص البرامج الجديدة قبل استخدامها للتأكد من خلوها من الفيروسات . -9
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 عند إعادة استخدام أقراص مرنة قديمة قم بتهيئتها بدال من مجرد مسحها . -10

على كيفية الوقاية ضد الفيروسات والتعامل معها عند العثور عليها ومعالجة تدريب الموظفين  -11
 آثارها .

عدم فتح أي ملف مرفق ضمن أي رسالة بريد الكتروني مهما كان مصدرها إال أن تثق بالشخص  -12
 المرسل وأن لديه حماية تامة لجهازه .

 ع اإللكترونية .متابعة إخبار الفيروسات عبر وسائل اإلعالم التقليدية أو المواق -13

التأكد من مصدر أي برنامج تقوم بإنزاله عبر االنترنت وفحصه من خالل استخدام برامج مضاد  -14
 الفيروسات قبل تثبيته .

عدم تشغيل أو إعادة تشغيل الجهاز بوجود القرص المرن في موقعه ، الن بعض الفيروسات  -15
 تختبئ داخل القرص المرن .

 الموثوق فيها . تحميل البرامج عن طريق المصادر -16

 تحديث برامج مضاد الفيروسات باستمرار والحصول عليها من الشركة المنتجة . -17

بعد تنسيق األقراص المرنة يجب حمايتها بمنع الكتابة ، وعند استخدامها يتم فك الحماية وفحصها  -18
 قبل استخدامها ، وبعد استخدامها يعاد حمايتها .

 . comأو  batأو  exeاالنتباه الشديد للملفات ذات امتداد  -19

 زيارة مواقع الحماية من الفيروسات لمعرفة الجديد . -20

 حماية الشبكة والجهاز المنفرد باستخدام جدار نار . -21

 منع استضافة النصوص البرمجية في ويندوز . -22
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فحص ومراجعة اإلعدادات األمنية عند االتصال بشبكة االنترنت بواسطة البرامج المتوفرة لحماية  -23
 االختراق .الجهاز من 

 
 
 Norton Antivirusالنورتون أنتي فايرس  -4

 وقد يتساءل البعض ما أفضلها؟
حقيقة ال يوجد جواب صحيح واحد ألنها تخضع لمعايير متعددة قد تخفق بعض البرامج فيها وقد تنجح أخرى 

روس وكذلك منها: الرقابة المتواصلة وكذلك وصوله إلى جميع الملفات وكذلك سرعته في البحث عن الفي
 كيفية معالجته لها وغيرها.

(  32ويشير االستبيان إلى إن من يملكون برامج حماية من أحد األنواع التالية ) أنتي فايرس، كاسبر، نود
% 40% يقومون بذلك أحيانًا. وأن نسبة 10% يقومون بتحديث برامجهم و 50% . كما أن 70يشكلون 

 أشهر. 3 –كل شهر يقومون بفحص دوري على أجهزتهم وذلك في 
كما يشير االستبيان إلى مدلول خطير وهي من أحد األسباب الرئيسية إلصابة الجهاز بالفيروس حيث أن 

 % يستخدمون برامج منسوخة أي غير أصلية.40
أكثر انتشار للفيروسات يكون في الويندوز وليس كما يعتقد البعض أن األنظمة األخرى ال تصيبها  -

 تصيبها ولكن ليس لها رواج وانتشار واسع هناك.الفيروسات بل 
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 الكمبيوتر التعليمى:

ومخرجات الكمبيوتر التعليمى هى  هو نظام كامل للتعليم، يتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات.

المتطلبات الالزمة إلنتاج هذه النظم، وتشمل أما المدخالت فهى كل  نظم تعليمية كاملة تنقل التعليم وتديره.

األهداف التعليمية والمحتوى ومصادر التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم وخصائص المتعلمين المستهدفين 

 أما العمليات فهى عمليات تصميم هذه النظم وتطويرها.و  واإلمكانيات المادية والبرنامجية.

  

 عليمية:الحاسب اآللى التخصائص ومميزات 

يمتلك الكمبيوتر العديد من اإلمكانات التى جعلت منه أداة تنافس العديد من الوسائط التعليمية  

يجابيته وعلى أساليب العمل  األخرى والعديد من االستراتيجيات التعليمية التى ُترّكز على نشاط المتعلم وا 

 ى بعض مشكالت النظام داخل الفصل.داخل الفصل التى تهدف إلى مراعاة الفروق الفردية أو التغلب عل

ويتميز الكمبيوتر بأنه أداة من السهل االستعانة بها ودمجها فى العديد من االستراتيجيات التقليدية 

ويتميز الكمبيوتر بالعديد من , لتطويرها أو زيادة كفاءتها كأساليب حل المشكالت وطرق االكتشاف المختلفة

 الخصائص منها:

سترجاع كم هائل من المعلومات:( القدرة على 1)  تخزين وا 

فالكمبيوتر قادر على تخزين مجموعة متنوعة وكبيرة من البيانات والمعلومات التى تأخذ عدة أشكال  

كالنصوص والصور والرسوم المتحركة ولقطات الفيديو، حيث يمكنه تخزين كم كبير من المادة التعليمية 

سترجاعها عند الطلب أى من الوسائل األخرى، وقد ظهرت أ خيرًا العديد من وسائط تعجز عن االحتفاظ بها وا 
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سترجاع  التخزين التى يمكن إلحاقها بالكمبيوتر والتى أصبحت فى متناول المتعلم بحيث تمكنه من تخزين وا 

 المعلومات فى أى وقت فى المدرسة أو فى المنزل.

 

 ( القدرة على العرض المرئى للمعلومات:2)

جتها وعرضها على الشاشة بشكل جذاب فالعديد من برامج الكمبيوتر قادرة على رسم الصور ومعال 

ومفيد، وقد تكون هذه المعلومات نصوص أو رسوم تم رسمها بواسطة الكمبيوتر أو إدخلت إليه بطريقة 

إلكترونية، وهذه الرسوم قد تكون رسوم هندسية أو بيانية أو طبيعية، وتتفاوت درجة دقة هذه الصور وأسلوب 

 أهداف المادة الدراسية.التعامل معها تبعًا لمستوى المتعلم و 

 

 ( السرعة الفائقة فى إجرا  العمليات فى الرياضيات:3)

من أهم ما يميز الكمبيوتر قدرته على إجراء العمليات فى الرياضيات بسرعة فائقة مما دعى إلى  

له أى محاولة تقليل هذه السرعة في برامج التعليم بمصاحبة الكمبيوتر لتتناسب مع مستوى التلميذ وال تسبب 

ارتباك، وهذه السرعة الكبيرة لها أهمية فى البحث عن المعلومات وعرضها  وهى تعتمد على كم المعلومات 

الذى يبحث عنه الكمبيوتر أو التى يعرضها وأسلوب العرض وكيفية التعامل مع هذا الكم من المعلومات، 

ا ومعالجتها وذلك نظرًا لحاجتها وتظهر سرعة الكمبيوتر أحيانًا كسرعة متواضعة فى عرض الصور وحركته

 إلى مقدار كبير من ذاكرة الكمبيوتر.

 

 ( تقديم العديد من الفرص واالختيارات أمام المتعلم:4)
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فمن أهم صفات البرنامج الجيد  تقديم االختيارات أو البدائل أمام المستخدم بشكل قد ال يتوافر فى  

قدم بيئة تشبه بيئة التجربة الحقيقية مع إتاحة الفرصة للمتعلم البيئة الحقيقية، وذلك كبرامج المحاكاة التى ت

لتحديد الشروط والظروف التى تتم فيها التجربة، وهناك أساليب عدة لتقديم هذه البدائل فمنها األسلوب 

 العشوائى واألسلوب الخطى واألسلوب التفريعى.

 

دارة العديد من الملحقات:5)  ( القدرة على التحكم وا 

تر القدرة على التحكم فى العديد من األجهزة األخرى المتصلة به واالستفادة منها، فيمكنه أن للكمبيو  

يتحكم فى مكبرات الصوت والمعدات الموسيقية وفى الطابعات والمعدات الرسومية وفى أجهزة العروض 

وتتميز  ،Multimediaالضوئية ووسائط العروض المتعددة وبذلك يمكن أن يكون منظومة عروض متعددة 

عملية التحكم هذه بأنها عملية تحكم ذات اتجاهين، فقد يخبر ُمشغل شريط الكاسيت الكمبيوتر أن الشريط قد 

 انتهى وقد يخبر الكمبيوتر عارض الشرائح بعرض الشريحة التالية أو الطابعة بنسخ عدة نسخ من الوثيقة.

 

 ( القدرة على التفاعل مع المستخدم:6)

لى توفير الفرصة للمتعلم للتحكم واتخاذ القرار فى إجراءات سير البرنامج بأسلوب فالكمبيوتر قادر ع 

يجابى، كما يوفر العديد من الطرق التى تضمن االتصال الجيد بين المتعلم والكمبيوتر بغرض مساعدة  مرن وا 

وة بشكل جيد، الطالب على إتمام عملية الدراسة بسهولة وبشكل يساعد على تحقيق األهداف التعليمية المرج

ومن أهم ما يميز إيجابية برامج الكمبيوتر التعليمة هو متابعتها ألخطاء المتعلم ومحاولة معرفة مصدرها 

ومعالجة أسباب الخطأ وتوجيهه لدراسة موضوعات معينة وفقًا لما أنجزه أو أصدره من أخطاء، ولكن من 
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التى يمكن أن يقع فيها المتعلم، فقد يكون  الصعب تصميم أسلوب معين يمكن من خالله توقع جميع األخطاء

طالبًا مبتدًأ أو معلمًا ماهرًا وبذلك فإن وجود مشكالت مع عمل البرنامج أمر وارد، وال يجعل الكمبيوتر عملية 

التعلم مريحة دائمًا أو أكثر متعة بالنسبة للطالب فى جميع األحوال، إذ يعتمد هذا على مكان وكيفية 

 .ن يسهم الكمبيوتر فى تحسين نواتج عملية التعلم وزيادة فاعليتهااستخدامه، ويمكن أ

 

 إمكانيات الكمبيوتر التعليمى:

للكمبيوتر التعليمى إمكانيات فريدة، تجعله مصدرًا متميزًا للتعليم والتعلم، إذ يمكنه القيام بالوظائف  

 التالية:

الكلمة المكتوبة والصوت المسموع والصور ( تقديم برامج ووسائط متعددة أنماط اإلثارة، تشتمل على 1)

 والرسوم الثابته والمتحركة.

 ( تقديم التعليم كاماًل كمنظومات تعليمية كاملة.2)

( القدرة على جذب انتباه المتعلمين واستثارة الدافعية لديهم، عن طريق توظيف الوسائط متعددة أنماط 3)

واستراتيجيات المحاكاه واأللعاب واستراتيجيات التفاعلية التى اإلثارة والموسيقى والمؤثرات الصوتية واأللوان 

 تشغل تفكير المتعلمين، لذلك نراهم يجلسون أمام شاشة الكمبيوتر وقتًا طوياًل دون ملل.

( إدارة التعليم، وتوجيه تعلم كل متعلم على حدة، بما يناسب احتياجاته وقدرته وسرعته الخاصة فى التعلم، 4)

 وذلك عن طريق:

 .المسارات والتفرعات المتعددة التى يختار منها المتعلم ما يناسبه 
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  ،الخطو الذاتى، وتحكم المتعلم فى الخطوات التعليمية، حيث يمكنه اختصارها وتخطى مايعرفه منها

 أو زيادتها والسير فى مسار فرعى إضافى.

 .تقديم التعزيز والرجع المناسبين لكل متعلم حسب استجابته 

 م، وتقديم المسارات العالجية المناسبة.تشخيص التعل 

 ( نقل التحكم فى التعلم من المعلم إلى المتعلم.5)

 ( تحقيق التفاعلية والتعلم الفعال، عن طريق زيادة مشاركة المتعلمين فى العملية التعليمية مشاركة إيجابية.6)

 ( حفظ وتخزين بيانات ومعلومات غزيرة فى أضيق حيز ممكن.7)

 تدعاء البيانات والمعلومات.( سرعة إس8)

 ( إجراء العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات المدخلة.9)

( معالجة النصوص والصور والرسوم واألصوات بطرائق مختلفة بالحذف أو اإلضافة أو التعديل والتلوين 10)

 والنغمات...إلخ.

رسة، أو يصعب على معلم الفصل ( عرض المواقف والوسائط والتجارب التى يصعب توفيرها بالمد11)

 إجرائها؛ لندرتها أو خطورتها أو زيادة تكاليفها.

 ( تقليل نسبة األخطاء.12)

 ( توفير وقت التعلم إلى النصف تقريبًا.13)

 بين المعلم والمتعلمين، وبين المتعلمين بعضهم البعض. CMC( اإلتصال التفاعلى من بعد 14)

وزيادة سعته، على عكس كثير من األجهزة األخرى، بشرط أن تسمح ( إمكانية تحديث النظام نفسه 15)

 اللوحة األم بإضافة كروت جديدة.
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 حدود الكمبيوتر التعليمى:

 بالرغم من إمكانيات الكمبيوتر المتعددة، فهو كغيرة من المصادر له حدود ونواحى قصور، أهمها: 

لى ( إرتفاع تكاليف التأسيس والتشغيل والصيانة، إذ يحتا1) ج إلى تكلفة عالية لتأسيس معماًل كاماًل، وا 

تكاليف تشغيل وتحديث وصيانة مستمرة، خاصة مع اإلستخدام الشاق، ومع سرعة تطور التكنولوجيا فى هذا 

 المجال.

( صغر مساحة الشاشة، ولذلك عيبان؛ األول: أنه اليصلح للعرض الجماعى إال عند عرض مخرجاته 2)

جهاز عرض بيانات، والثانى: أن صغر المساحة يجعل الشاشة مزدحمة  على شاشة كبيرة بإستخدام

بالمعلومات، كما أن مساحة نافذة الصور المتحركة تكون صغيرة، وكذلك الصور والرسوم المصاحبة 

 لنصوص مكتوبة. وهذا اليرضى المستخدمين، واليتيح الفرصة لتصميم رسالة واضحة تمامًا.

وتأثيرها الصحى على البصر، ألن الكتابة على شاشة الكمبيوتر ليست  ( صعوبة القراءة من الشاشة،3)

كالصفحة المطبوعة، ولكنها نقاط ضوئية يصعب قراءتها، وقد تودى إلى ضعف البصر عند استخدامه لمدة 

 ستة أشهر، وبمعدل ساعتين يوميًا.

 ج.( تعدد أنظمة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل، قد يجعل من الصعب تبادل البرام4)

( ندرة البرامج التعليمية الكمبيوترية الجيدة؛ ألن برامج الوسائط المتعددة والفائقة التفريعية والتفاعلية 5)

الصحيحة والمطابقة للمعايير والمواصفات، تحتاج إلى تكاليف وخبرات عالية قد تكون غير متاحة، والبرامج 

واصفات والتستفيد من إمكانيات الكمبيوتر وقد المتاحة هى برامج خطية ضعيفة غير مطابقة للمعايير والم

 التصل حتى إلى مستوى الكتاب المطبوع لذلك التجد إقبااًل.
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( أنه يحتاج من المعلمين والمتعلمين إلى مهارات عالية وخبرات طويلة، إلستخدامه بالشكل المطلوب، 6)

 يعرفونها ويألفونها.ولذلك يبتعد عنه المعلمون ويفضلون إستخدام وسائل تقليدية بسيطة 

 

 

 مجاالت إستخدام الحاسب اآللى:

فى العصر الحديث ومع ما يتميز به هذا العصر من سرعة، حيث تزايدت الحاجة إلى إستخدام  

الحاسب اآللى فى مجاالت عديدة، منها: التجارية والصناعية والتعليم والتصميم والخدمة اإلجتماعية. وعادة 

المحالت التجارية والمكتبات والبنوك والمستشفيات والمركبات حاسب آلى متعددالوسائط مايوجد فى المنزل أو 

يرتبط به سماعات وميكروفون ومودم وطابعة باإلضافة لماسح ضوئى وكاميرا رقمية باإلضافة لكافة أنواع 

 البرمجيات.

ذهاب لمكان العمل ووجود حاسب آلى بهذه اإلمكانيات يساعد فى إدارة المنزل والعمل بداًل من ال 

 وفيما يلى نعرض أهموكذلك ممارسة الهويات واأللعاب، واإلتصال بشبكة اإلنترنت والخدمات المصرفية. 

 إستخدامات الحاسب اآللى فى هذا المجاالت:

 ( إستخدام الحاسب اآللى فى إدارة األعمال:1)

دارية يتكرر فيها جزء كبير من يستخدم الحاسب اآللى فى جميع القطاعات التى تقوم أساسًا بأعمال إ 

األعمال المكتبية، وهذا مايمكن استخدام الحاسب اآللى فيه بسهولة وخصوصًا إذا ما كان حجم العمل كبير 

بحيث تعجز الطرق اليدوية فى إنجازه. وكذلك فى نواحى إدارية أخرى كحساب المرتبات وسجالت ملفات 
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فى الصناعات التى يتم فيها تجميع األجزاء سابقة الموظفين، ويستخدم فى حساب المخزون خصوصًا 

 التصنيع.

 ( إستخدام الحاسب اآللى فى التجارة:2)

وذلك فى المحالت الكبيرة، حيث يكون الحاسب اآللى الرئيسى بالمركز الرئيسى، ويتصل بالفروع  

انات إلى الحاسب عن طريق الطرفيات، وتقوم الطرفية بتسجيل المبيعات، وتقوم فى نفس الوقت بنقل البي

اآللى الرئيسى حيث قاعدة البيانات، وبذلك فإنه يتم فى نفس الوقت التحكم فى المخزون وتعطى فكرة عن 

 إتجاه وحركة المبيعات.

وهناك العديد من الطرق لتسجيل بيانات المبيعات، فعلى سبيل المثال: يوجد على كل سلعة بطاقة  

أخرى وهو إستخدام قلم قارىء يقوم العامل المختص بتحريكه عن تحمل رقم السلعة والسعر، وهناك طريقة 

 قرب ليقرأ المعلومات الموجودة على السلعة باستخدام حروف.

 

 ( إستخدام الحاسب اآللى فى التصميم:3)

يعتبر الحاسب اآللى وسيلة ممتازة للتصميم، حيث يمكن استخدام برنامج لتخزين تصميم معين،  

تصميم إظهاره على الشاشة أو بالرسم، وقد تكون الصورة فى شكل خط أو رسوم ويمكن لمن قام بعمل ال

مظللة فى إتجاهين أو ثالثة باللونين األسود واألبيض أو بألوان متعددة. ويمكن للبرنامج عادة تكبير أجزاء 

دخا ل أى من التصميم، ويمكن رؤيته من زوايا متعددة ويتكرر مشاهدة ذلك عدة مرات حتى تتم دراسته وا 

تعديالت عليه، وقد تصل عدد الخطوط التفصيلية لمشروع هندسى كبير عدة آالف، ومن هنا فإن الحاسب 

 اآللى يوفر هذا الجهد الكبير الذى يقوم به المهندسون.



 مقدمة في الحاسب االلي

 187 

 

 ( إستخدام الحاسب اآللى فى المواصالت:4)

ية والطيران واإلتصاالت، ويمكن أصبح العالم يهتم إهتمامًا كبيرًا بإستخدام الطرق البرية والسكة الحديد 

للحاسب اآللى أن يلعب دورًا هامًا فى تنظيم ذلك مثل جدولة مواعيد الحركة وتخطيط طرق اإلتصاالت 

والسفر وا عداد جداول مواعيد األتوبيسات، كما يستخدم الحاسب اآللى أيضًا فى تنظيم حركة الطائرات على 

 ثناء طيرانها.أراضى المطارات والتحكم فى سير الطائرة أ

 

 ( إستخدام الحاسب اآللى فى البنوش:5)

أصبحت البنوك الكبيرة اليمكن االستغناء عن استخدام الحاسب اآللى حيث العمليات العديدة من  

ستعالمات العمالء اليومية، ويتم تجهيز الشيكات بالكامل بسرعة بإستخدام الحاسب اآللى،  المعامالت وا 

كبير فى المركز الرئيسى ويتصل بفروعه عن طريق طرفيات. ويستخدم أيضًا  ويوجد فى العادة حاسب آلى

فى طبع كشف حساب العمالء وكذلك حساب الفوائد والعموالت وتداول الشيكات وتعديل األرصده. وعن 

 طريق الحاسب اآللى يمكن اإلتصال بالبنوك واألسواق الدولية للعديدة للوقوف على أسعار العمالت األجنبية.

 ( إستخدام الحاسب اآللى فى مجال الخدمة اإلجتماعية:6)

يتميز العصر الحالى بالتطورات الكبيرة التى حدثت لإلنسانية، وكذلك بالتقدم العلمى المذهل فى  

مجال المعلومات حتى أصبح تقدم الدول مرهونًا بحجم المعلومات المتاحة لديها فى جوانب المعرفة المختلفة 

 المعلومات.مما يجعله بحق عصر 
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حيث يساعد الحاسب اآللى فى إمداد األخصائى اإلجتماعى بحجم هائل من المعلومات والبيانات  

 التى يتطلبها عمله.

 

 إستخدامات الكمبيوتر التعليمية:

تطورت أساليب إستخدام الكمبيوتر فى التعليم وأصبح االهتمام اآلن منصبًا على تطوير األساليب  

بمصاحبة الكمبيوتر أو إستحداث أساليب جديدة يمكن أن يساهم من خاللها الكمبيوتر المتبعة فى التدريس 

 فى تحقيق بعض أهداف المواد الدراسية.

 وهناش مجموعة من المجاالت المتنوعة التى يمكن أن يستخدم فيها الكمبيوتر فى التعليم ومنها: 

 ( كمادة دراسية: 1)

وتشمل دراسته الوعى بالكمبيوتر ومحو األمية  وفيها يصبح هو المحور الرئيسى للدراسة،

الكمبيوترية، وذلك عن طريق دراسة إستخدامات الكمبيوتر المتعددة ومعالجة البيانات وتطبيقاته المختلفة 

 وبرمجة الكمبيوتر ونظام تشغيله.

 

 ( كوسيلـة تعليمية:  2)

اسية لما له من خصائص تجعل منه وسيلة متطورة لنقل وتوزيع العديد من المواد الدر ي عد الكمبيوتر 

آداة تعليمية فريدة وذات فاعلية، إذ يوفر خاصية التفاعل االيجابى بين المستخدم والكمبيوتر، كما يوفر 

 العناية الفردية، كما يعد وسيلة حفز هائلة ويعمل على تنمية العديد من االتجاهات التربوية.
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 ( كأداة لحل المشكالت: 3)

يوتر لحل مشكلة ما تتضمن بعض المتغيرات، حيث يسمح بتحويل مركز االهتمام أن إستخدام الكمب

من آليات الحل إلى العالقات التى تدور حولها الدراسة، كما ُيَعد تعليم برمجة الكمبيوتر إسلوبًا هامًا يتيح 

 للطالب فرصة تنمية مهارة حل المشكالت.

 ( كأداة لتقديم المواد الدراسية:  4)

يوتر أداة فعالة بين يدى المعلم الواعى والطموح، إذ يستطيع أن يستثمره فى تقديم المواد ُيَعد الكمب

مكاناته، فيستطيع المدرس مثاًل أن يستغل  الدراسية التى قد تستعصى على الفهم واإلداراك بدون الكمبيوتر وا 

فى توضيح العديد من المفاهيم ما يتيحه الكمبيوتر من إمكانات التلوين والرسم وتخزين البيانات واسترجاعها 

 الصعبة.

 

 ( كمرشد ومدرب: 5)

يتميز الكمبيوتر بقدرة كبيرة فى مجال التعليم والتدريب على المهارات األساسية، حيث يقدم ما تتطلبه 

المهارات من فرص التكرار والتدريب بداية من مرحلة تقديم المفهوم المحدد الذى تقوم عليه المهارة األساسية 

 رحلة تقييم آداء المتعلم و إرشاده.إلى م

 

 ( كقاعدة بيانات:6)

حيث يمكن تسجيل كافة البيانات العامة والخاصة العلمية منها والعملية وتصنيفها بدقة متناهية مهما  

 بلغ حجم تلك البيانات مع إمكان استرجاعها وطباعتها.
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 مراحل إستخدام الحاسب اآللى فى التعليم:

 التعليم إلى:حيث تنقسم مراحل  

 أواًل: مرحلة التعليم العام )قبل الجامعى(:

حيث يكون التركيز فيها على األهداف التعريفية لتزويد المتعلم بالمعلومات يصورة أساسية، مع مزيج  

من األهداف المهارية التى تركز على تنمية المهارات التخصصية والمهنية واألهداف الوجدانية التى تركز 

 يمًا معينة كاألمانة العلمية والصدق وحب التعلم الذاتى، وفقًا لتطور سنوات الدراسة.على إكتساب ق

 

 ثانيًا: مرحلة التعليم الجامعى:

ويتم فيها التركيز على األهداف المهارية بصورة أساسية، مع مزيج من باقى األهداف بدرجات  

 متفاوته.

 

 ثالثًا: مرحلة التعليم بعد الجامعى:

الدراسات العليا والبحوث، ويكون التركيز بصورة أساسية على األهداف الوجدانية، مع ويشمل مرحلة  

 مزيج من بين باقى األهداف بدرجات متفاوته وفقًا لنوع ومتطلبات تلك الدراسة.

 

 رابعًا: مرحلة التعليم المستمر:

إلى مستحقيه وهى مرحلة لحد كبير مهملة، وينبغى تدارك القصور فيها بتوصيل إمكانات العلم  

 وتبسيط ذلك، بحيث يصبح التعلم الذاتى سهاًل وميسورًا، مما يضمن تحديث المعلومات لدى المتعلم.
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 اآلثار السلبية على صحة اإلنسان والناتجة عن اإلستخدام الخاطى  للحاسب اآللى:

 ( من الناحية الجسدية:1)

ن فأكثر الحواس تأثيرًا هى حاسة البصر، لذا؛ ينصح بعدم اس  تخدام الحاسب اآللى لفترات طويلة، وا 

كان البد من ذلك، فعلى مستخدمى الحاسب أن يأخذوا إستراحة من وقت آلخر حتى يريح عينه، وينصح 

 أيضًا بإستخدام شاشات ذات نوع جيد.

ومن األعضاء التى تتأثر أيضًا بالحاسب اآللى أصابع األيدى، فهى تصاب باإلجهاد، وقد ينشأ عن  

 مام الحايب مدة طويلة وبشكل دائم وغير مريح يوميًا آالم فى الرقبة واألكتاف وتقوس فى الظهر.الجلوس أ

 

 ( من الناحية النفسية:2)

قد يستغرب البعض عندما نذكر أن للحاسب تأثيرًا على الحالة النفسية، ولكن هذا األمر حقيقة، فمن  

الحاسب لعدم القدرة على إستخدامه، كذلك الحب األمراض النفسية المرتبطة بالحاسب، الخوف أو كراهية 

الزائد للحاسب، حيث يقضى الشخص ساعات طويلة جدًا أمام الحاسب، خاصة مع ظهور اإلنترنت مما يولد 

 عنده مايسمى بإنطوائية الحاسب. 

 

 العادات الصحيحة التى يجب على الفرد إتباعها عند إستخدامه للحاسب اآللى:

 الصحيحة فى تشغيل وا غالق الجهاز.( إتباع اإلجراءات 1)

 ( المحافظة على نظافة المعدات والطرفيات المكونة للحاسب.2)
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 ( المحافظة على نظافة الفأرة الن الغبار العالق بها يعيق حركتها.3)

 ( التأكد من وضع األسالك الكهربائية فى مكانها الصحيح وانها أمنة وغير مكشوفة.4)

 جة حرارته معتدلة.( ضع الجهاز فى مكان در 5)

 ( عمل نسخ إحتياطية للبيانات والمعلومات باستمرار الستخدامها إذا تعطل الجهاز.6)

 ( التضع المشروبات والطعام بجانب الحاسب.7)

 ( التقترب كثيرًا من الشاشة حتى التضر عينيك.8)

 ( تاكد من وجود اإلضاءة المعتدلة.9)

 إنعكاسه على الشاشة.( إستخدام الضوء الغير مباشر وتجنب 10)

 ( خد إستراحة منتظمة.11)

 ( إرجع الشاشة قلياًل للخلف لتتفادى الضغط على العين.12)

 ( إستخدم أداة لتعليق الوثائق بجانب الشاشة لتقلل من حركة الرأس.13)

 ( وضع لوحة المفاتيح والفأرة فى نفس المنسوب أمام الشاشة.14)

 .90 – 70هر والساقين من ( يجب أن تكون الزاوية بين الظ15)

 ( استخدم كرسى مريح وعالى الظهر.16)

 ( وجود مسند للقدمين مع مد القدمين لألمام عند إستخدام الحاسب. 17)

 
 : أنواع نظم برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية

البرامج، حيث تتعدد أنواع برامج الكمبيوتر التعليمية، ومن ثم التوظيف التربوى لكل نوع من تلك 

 يمكن تحديد أنواع برامج الكمبيوتر التعليمية فى ضوء هدف كل من المعلم والمتعلم من استخدامها.
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وترى العديد من الدراسات أنه يمكن تصنيف البرامج التعليمية إلى األنواع التالية، وذلك للوصول إلى 

 أسلوب مناسب إلستخدامه فى تصميم البرنامج المقترح.

، أو Strategiesللتعليم بمساعدة الكمبيوتر، وتسمى أيضًا إستراتيجيات  Typesدة أنواع حيث توجد ع

 والتى يمكن تحديدها فى التالى:، Patterns، أو أنماط Styles، أو أساليب Modesصيغ 

 ( برامج التدريب والممارسة.1)
 ( برامج التعليم الخصوصى أو البرامج المعلمة.2)
 التعليمية.( برامج األلعاب 3)
 ( برامج النمذجة والمحاكاة.4)
 ( برامج اإلكتشاف وحل المشكالت.5)
 ( برامج اإلختبارات.6)
 ( برامج النظم الخبيرة.7)
 ( المقررات اإللكترونية.8)

 ( برامج الحوار التعليمى.9)

 

 :Drill and Practiceأواًل: برامج التدريب والممارسة أو التدريب والمران  

برامج بهذا األسم ألنها تفترض أساسًا أن المتعلم لديه المادة التعليمية، وهى تساعده سميت هذه ال

على مراجعتها حيث أنها تقدم معلومات جديدة ولكن تعرض المادة بأسلوب شيق يتيح للطالب التحكم فى 

هامًا فى  سرعة التعلم، فالتدريبات هى تمرينات وممارسة تكرارية يصاحبها تغذية راجعه وهى تلعب دوراً 

 العملية التعليمية، ومعظم هذه البرامج عبارة عن المهارات الهامة.

حيث يحتاج كثيرًا مما يتعلمه الطالب إلى بعض التدريبات وحل المشكالت لتحسين عملية التعلم 

 ولزيادة مستوى التحصيل.
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ذية راجعة بالكمبيوتر وتستند هذه البرامج إلى تقديم السؤال بالكمبيوتر، استجابة الطالب، وتقديم تغ

 سواء إيجابية أو سلبية.

ويتميز الكمبيوتر بإمكانيات هائلة فى تنفيذ هذه التدريبات بشكل أفضل وأسهل وأكثر فاعلية. كما 

يمكن أيضًا تقديم المعلومات وتأكيدها وممارسة التعلم وتقويته بعد حدوثه. والكمبيوتر هنا لن يعطى الرجع 

عد أن يقوم المتعلم باإلجابة فعاًل. كما أنه يخزن البيانات ويعطى تقريرًا عما قام به واإلجابة الصحيحة، إال ب

المتعلم. وقد تستخدم برامج التدريبات بمفردها أو تدمج مع استراتيجيات أخرى كالتعليم الخصوصى، كما هو 

 الحال فى التدريب على اللغات أو الرياضيات مثاًل.

لتنمية بعض المهارات، وذلك لتعريف المتعلم بأخطائه ولتقديم األساليب كما ُتعد هذه التدريبات مهمة  

العالجية المناسبة له، وبذلك يمكن من خالل هذه  البرامج تقديم المكونات الثالثة األساسية لدورة التعلم وهى 

 التدريب والتغذية الراجعة والعالج.

يمها المستوى المناسب من التدريبات وتتميز هذه البرامج عن أساليب التدريب التقليدية فى تقد

للطالب، حيث تقدم له فى البداية مجموعة من االختبارات القبلية لتحديد مستواه ثم تقدم التدريبات أو 

المشكالت المناسبة لهذا المستوى ثم تنتقل به لمستوى أعلى، وهى بذلك تراعى مبدأ الفروق الفردية بين 

 األساليب التقليدية فى الغالب.الطالب والذى ال نستطيع مواجهته ب

وأهم ما يميز برامج التدريب والمران هو تقديمها للتغذية الراجعة فى الحال ليتعرف الطالب على   

صحة استجاباته مما يعزز التعلم لديه بشكل كبير، ومن خالل هذه النوع من البرامج يمكن التركيز على 

ها، ولكن هذه المهارة التى يتدرب عليها الطالب ال يتم تعلمهـا مهارة معينة وتقديم العديد من التدريبات علي
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حيث يتم هنا  Software Tutorialألول مرة بل سبق له تعلمهـا من خالل أســاليب أخـرى أو البرامج المعلمة 

 تنميتها ورفع مستوى آداء المتعلم فيها.

 

تقديم مثل هذا البرامج أو إنتاجها, وهناش مجموعة من األسس أو اإلعتبارات التى يجب أن تراعى فى 

 وهى:

 .يجب أن يقدم فى بداية البرنامج تعريفًا بمحتوى االختبار وهدفه لضمان التوظيف األمثل 

 .تقديم النصائح والمعطيات المطلوبة لكي يتمكن المتعلم من حل السؤال 

 .تقديم رجع فورى على استجابات المتعلمين 

 لتجنب تشتيت المتعلم. التركيز على المفهوم أو المهارات 

 .إمكانية إنهاء المتعلم للبرنامج متى أراد سواء توصل لإلجابة الصحيحة أو لم يتوصل إليها 

 .يجب أن يتسم البرنامج بالتغيير المستمر واستخدام المثيرات التى تجنب المتعلم الملل 

 

 خصائص برامج التدريب والممارسة:

تقدم هذه البرامج فرصة كبيرة للمتعلم للتدريب على مهارة معينة أو لمراجعة موضوعات تعليمية معينة  

بغرض تالفى أوجه القصور فى المتعلم، وهى فرصة جيدة للتغلب على المشكالت التى تواجه الطالب فى 

برامج التدريب أكثر فاعلية أساليب التدريب العادية فى الفصل كالخوف أو الخجل أو الفروق الفردية، وتصبح 

إذا ما كانت االجابة التى يبديها الطالب قصيرة، ويمكن تقديمها بسرعة مما يزيد من فرصة تحقيق الهدف 

األساسى من التدريب ويقلل من فرصة وجود أخطاء، فبعض االجابات قد تكون معقدة تحتاج إلجراء بعض 
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يجب تحليل المهارة إلى مجموعة من المهارات األولية وتقديم  العمليات األولية للوصول إلى الحل النهائى، لذا

 التغذية الراجعة عن كل مهارة.

وتعمل برامج التدريب والمران على تغيير األنماط التقليدية لتقديم المشكالت للطالب، وذلك عن طريق 

ر، والتى تجعل عملية توظيف المؤثرات الصوتية واأللوان والرسوم المتحركة، والعديد من إمكانات الكمبيوت

التدريب ممتعة وخاصة إذا ما اقترنت بتصميم مرن ومنطقى للبرنامج، مما يتيح العديد من االختيارات أو 

البدائل أمام المتعلم، كتحديد مستوى صعوبة البرنامج أو سرعة تتابع فقراته أو طبع نتائج الطالب وتحديد 

 وم المتحركة.مستوى تقدمه أو تشغيل أو ايقاف الصوت أو الرس

 

 مميزات وعيوب برامج التدريب والممارسة:  

هذه البرامج، تقديم الفرصة للتحكم الدقيق والموجه لتنمية مهارات معينة، وتقديم  مميزاتمن أهم  

 التغذية الراجعة الفورية، وتوجيه المتعلم عن طريق أسلوب عالجى لتنمية مهارات معينة. 

ُتعد أساسية إلجادة المهارة األساسية، وهذا ما تعجز عنه األساليب التقليدية، وهى بذلك تعتبر معلم 

 يتعامل مع كل طالب على حده، لتدريبه على مهارة معينة وتقديم الحل الصحيح له فى الحال، 

ى استقبال هذه البرامج أنها تعتمد على إختبارات  اإلختيار من بين متعدد  ال عل عيوبومن أهم 

 إستجابات الطالب التى ُينشأها بنفسه، وبذلك فإن هذه البرامج لها قدرة محدودة على تقييم آداء المتعلم.

 

 مكونات برامج التدريب والممارسة:
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 قائمة( المقدمة: وتتضمن الهدا من البرنامج ووصف المحتوى الذى يتدرب عليه وأجزائه, حيث تظهر 1)

تتيح للمتعلم فرصة اختيار الجز  الذى يريد البد  به  ف ذا اختار جز ًا تظهر له شاشة تعليمات وتوجيهات, 

 توضح عدد األسئلة ونوعها وتعليمات اإلجابة عنها 

 ( األسئلة: توجد مجموعة من اإلعتبارات التى ينبغى مراعاتها فى األسئلة:2)

 باختالف األهداف وخصائص المتعلمين. فبرنامج لتدريب : حيث يختلفان مدة البرنامج وعدد أسئلته

األطفال على نطق كلمات إنجليزية، تكون مدته حوالى ربع ساعة، وعدد أسئلته حوالى عشرة. أما فى 

حالة التدريب على مشكالت رياضية مثاًل، فإن مدة البرنامج وأسئلته تزيد عن ذلك، ألنها تحتاج 

 وقت أطول لقراءتها.

 فينبغى أن تكون األسئلة متدرجة الصعوبة، من األسهل إلى األصعب، األسئلة مستوى صعوبة :

 وذلك على أساس مستوى أداء المتعلم، ألن البدء باألصعب قد يحبط المتعلم.

 حيث تركز األسئلة على الطالقة أى سرعة اإلجابة، ويمكن زيادة السرعة عادة السرعة والتسريع :

طوياًل للبحث واإلجابة عنها، فالسرعة هى سرعة اإلنتقال من سؤال  بإستخدام أسئلة ال تحتاج وقتاً 

إلى آخر. أما تسريع اإلجابة فيعنى إعطاء المتعلم وقتًا محدودًا لإلجابة عن السؤال أو مجموعة 

 أسئلة.

 فالبرنامج ينبغى أن يقدم تلميحات ترتبط بكل سؤال لمساعدة المتعلم على الوصول إلى التلميحات :

لصحيحة. وقد تقدم هذه التلميحات آليًا بعد اإلجابة الخاطئة، أو إذا طالت فترة اإلجابة. وقد اإلجابة ا

 تقدم عن طريق زرار التلميحات أو المساعدة حينما يطلبها المتعلم.
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( الحكم على اإلجابة: حيث يقوم الكمبيوتر بتحليل اإلجابة والحكم عليها, فى ضو  اإلجابة الصحيحة 3)

 المخزنة به 

 
( الرجع: وهو من العوامل المؤثرة فى فاعلية برامج التدريبات, وبرامج التعليم الخصوصى, ويجب أن 4)

 يكون الرجع عقب اإلجابة مباشرة 

 

( إنها  البرنامج: قد يقوم المتعلم ب نها  البرنامج والخروج منه بشكل مؤقت, ألى سبب, خاصة عندما 5)

يطلب منه ذلش  أما الخروج النهائى, فينبغى أن يكون المتعلم قد يشعر بالتعب وتتكرر األخطا , بل قد 

 أنهى كل التدريبات بنجاح وينبغى أن تظهر له رسالة على الشاشة توضح له ذلش 

 

 : Tutorial Programsأو البرامج الم َعلمة  برامج التعليم الخصوصىثانيًا: 

حيث تعرض المادة بأسلوب تربوى مشوق تسمى هذه البرامج بهذا اإلسم ألنها تقوم بدور المدرس 

 مستخدمة نظام الوسائط الفائقة وهى قابلىة للتكيف مع المستوى العلمى للطالب وسرعة إدراكه.

وتهدف هذه البرامج إلى زيادة دافعية المتعلم نحو المشاركة الفعلية فى عملية التعلم التى تالئم قدراته 

ر كما أن هذا األسلوب يستند إلى التغذية الراجعة الفورية حيث ال الذاتية حيث يتفاعل المتعلم مع الكمبيوت

يقتصر فقط على استجابات المتعلمين الصحيحة أو الخاطئة، ولكنها تقدم مساعدات تعليمية خاصة لمساعدة 

 المتعلمين لفهم وتصحيح أخطائهم.

خصوصى ومتعلم ويشير مصطلح تعليم خصوصى إلى نمط التعليم الذى يكون فيه حوار بين معلم  

على طريقة أعط وخذ واإلستراتيجية المتبعة هى إستراتيجية أخبر وسل، والمعلم الخصوصى هنا هو معلم 
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إلكترونى )برنامج الكمبيوتر(. حيث يقوم البرنامج بكل الوظائف المطلوبة إلنجاز المهمات التعليمية، على 

و خطوة قصيرة من المعلومات، متبوعة بسؤال، طريقة التعليم الخصوصى المبرمج المتفرع، فيقدم إطارًا أ

وتنتهى بأنواع مختلفة من الرجع حسب إجابات المتعلمين. ولذلك فهى إستراتيجية تكيفية تتكيف مع حاجات 

 كل متعلم. 

ومن خالل البرامج المعلمة يمكن للطالب أن يتعلم معارف جديدة أو يتحقق من صحة معلومات  

ته الصحيحة أو تصويب أخطاءه، وهذا النوع من البرامج هو من أكثر برامج سابقة أو يتم تعزيز إستجابا

الكمبيوتر إنتشارًا، ويمكن من خالله تقديم مفاهيم أو مهارات أو معلومات جديدة للمتعلم ليدرسها بمفرده، كما 

 -رقة والقلم أو أسلوب الو  -يمكن تقييم آداء الطالب إما من خالل عمله مع البرنامج أو بالطرق التقليدية 

بحيث يمكن توجيه الطالب إلعادة دراسة جزء معين أو لدراسة موضوع آخر يمكن أن يساعده فى دراسة 

 الموضوع الحالى.

 

 خصائص البرامج المعلمة:

 .يتصف هذا النوع من البرامج بأنها تعمل على توجيه المتعلم لدراسة المعلومـات بشكل منظم 

  كما تعمل على مساعدته وتوجيهه بعد إنتهاء الدراسة وأثناءها عن طريق التغذية الراجعة، مما يساعد

 على تحقيق أفضل ناتج لعملية التعلم. 

  تعتمد هذه البرامج على أنشطة معينة مصممة لتوجيه ومساعدة الطالب على متابعة المادة التعليمية

 من خالل شاشة الكمبيوتر.

  البرامج بشكل أساسى بالرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية.تستعين هذه 
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  تعتمد على تقديم المعلومـات بشكل متكامل بحيث ال يحتاج الطالب للرجوع إلى أى معلومات أخرى

 غير موجودة فى البرنامج.

 

 

 مميزات البرامج الم علمة:

  وتطبيقاتها. ُيَعد هذه النوع مفيد جدًا فى تعليم الحقائق والقوانين والنظريات 

  .كما يسمح للمتعلم باالنتقال والتقدم فى البرنامج حسب قدراته الذاتية ومتطلباته التعليمية 

  .هى مفيدة بصفة عامة في الموضوعات التى يتم تعلمها لفظيًا وتحتاج الى كم كبير من المعلومات 

  فى صورة تعزيز أو توبيخ يعتمد هذا النوع من البرامج على أسلوب التغذية الراجعة الذى قد يكون

 بسيط حيث ُيطلب من المتعلم التفرغ لدراسة موضوع معين أو حل بعض التدريبات. 

  كما يعمل هذا النوع من البرامج على إستغالل إمكانات الكمبيوتر من مؤثرات صوتية وألوان ورسوم

 متحركة لإلستحواذ على إنتباه الطالب وضمان استمراره فى دراسته للبرنامج.

  

 عيوب البرامج الم علمة:

 .هذا النوع من البرامج يحتاج إلى وقت كبير فى إعداده وتصميمه 

 .كما تتطلب إعداد وتنظيم كم كبير من المعرفة بحيث تكون مناسبة لمستخدمى البرنامج 

  تحتاج فى إعدادها إلى أسلوب يجعل المتعلم يعتمد على نفسه ويفهم ما يقدم له من توجيهات

 ذلك ألن البرنامج ال يقدم المساعدة للمتعلم إال عند طلبها.وارشادات، 
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  بالرغم من تصميم هذه البرامج أساسًا لتنمية المستويات المعرفية العليا لدى المتعلم إال أنها ال تحقق

 ذلك دائمًا.

 

 :Instructional Gamesثالثًا: برامج األلعاب التعليمية 

محكوم بقواعد معينة، بين فردين أو فريقين، يلعبان بشكل متزامن اللعبة التعليمية هى نشاط تنافسى 

أو متتابع باستخدام الكمبيوتر، أو بين المتعلم والبرنامج نفسه )جهاز الكمبيوتر(. وتتطلب أن يستجيب لها 

 المتعلم استجابة صحيحة وموقوته، لتحقيق أهداف تعليمية معينة.

تهجى لدى تالميذ الصفوف األولى. كما يمكن وتستخدم بكثرة فى موضوعات الرياضيات وال

 استخدامها فى جميع المقررات الدراسية لجميع المستويات التعليمية.

وتتضمن معظم األلعاب صورًا ورسومًا ثابتة ومتحركة، وهنا يجب التمييز بين هدف اللعبة وهو 

 المكسب وبين هدفها التعليمى وهو تعلم مهارة أو التدريب عليها.

لعاب من اإلستراتيجيات الشيقة التى تزيد الدافعية لدى المتعلم، وتعمل على سرعة التعلم، وتعد األ

 ولكن ليس من السهل ابتكارها، إذ تحتاج إلى أفكار جديدة أللعاب أصيلة تناسب األهداف التعليمية.

تبارى فيه حيث تعتمد ألعاب الكمبيوتر التعليمية على دمج عملية التعلم باللعب فى نموذج ترويحى ي

الطالب ويتنافسون للحصول على بعض النقاط ككسب ثمين، وفى سبيل تحقيق مثل هذا النصر يتطلب 

األمر من المتعلم  أن يحل مشكلة حسابية أو منطقية أو يحدد تهجئة بعض المفرادات أو يقرأ ويفسر بعض 

تضيف األلعاب التعليمية  اإلرشادات أو يجيب عن بعض األسئلة حول موضوع ما، ومن خالل هذا االسلوب

 عنصر اإلثارة والحفز إلى العمل الدراسى. 
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وعادة ما تأخذ األلعاب التعليمية الشكل الذى يجذب المتعلم ويجعله ال يفارق اللعبة دون تحقيق 

الهدف أو األهداف المطلوبة، وهى تعتمد أساسًا على مبدأ المنافسة إلثارة دافعية المتعلم، كما تعتمد على 

نات الكمبيوتر التعليمية عندما يصبح فى اإلمكان تقويم آداء المتعلم عن طريق بعض التدريبات التى يتم إمكا

 التعامل معها بشكل غير مباشر مما يزيد من احتمال تحقيق أهداف الدرس.

 

 خصائص برامج األلعاب التعليمية:

ج المحاكاة والتدريب تتشابه األلعاب التعليمية في خصائصها إلى حد كبير مع خصائص برام 

 والمران، فعلى المتعلم أن يعرف دوره بوضوح للمشاركة فى اللعبة وأن يعرف الهدف من اللعبة.

ولكى يكون البرنامج فعال فإنه ينبغى أن يكون قوة حفز الستثارة حماس المتعلم للعمل ألطول فترة، 

اس لعناصر اللعبة، كما يجب أن يتضح وأن يستخدم الرسوم المتحركة واأللوان والموسيقى والمنافسة كأس

الهدف النهائى من اللعبة فى ذهن المتعلم ليعمل على تحقيقه بوضوح ويستخدم فى ذلك المعلومات 

 واإلرشادات التى توضح الطريق الذى عليه أن يسلكه.

 

 مميزات وعيوب برامج األلعاب التعليمية:

برامج األلعاب التعليمية هى إثارتها للمتعلم بشكل يدفعه للمشاركة الفعالة فى الدرس،  مميزاتمن أهم  

ويثتثير طاقاته من أجل مواصلة العمل مع البرنامج والتغلب على الملل أو الرتابة التى قد تصيبه من جراء 

 دراسة بعض الموضوعات الغير محببة أو المجردة بالنسبة له.

ض هذه البرامج الصور والمؤثرات الصوتية، والتى تظهر أحيانًا عند حدوث من ناحية أخرى تقدم بع

 إستجابة خاطئة مما ُيعد تعزيزًا إلستجابة المتعلم.
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باإلضافة إال أن هذه البرامج تنمى جزءًا صغيرًا أو قدرًا قلياًل من المهارات فى وقت كبير نسبيًا ومن 

 خالل العديد من االجراءات.

 
 
 

 النمذجة والمحاكاة:رابعًا: برامج 

المحاكاة هى برامج كمبيوتر تحاكى مواقف أو أحداث أو ظاهرات أو أشياء أو تجابر حقيقية، تتيح 

للمتعلم فرصة ممارستها، والمرور بخبراتها، وتطبيق ما تعلمه، ويتصرف فيها كما يتصرف فى مواقف الحياه 

محاكاة مواقف اجتماعية، أو قيادة السيارات الحقيقية، ولكن فى بيئة آمنة وسهلة، كما هو الحال فى 

والتجارب العملية والمعملية، والعمليات الجراحية، وغير ذلك. وذلك على أساس أن األشياء الحقيقية قد تكون 

 مكلفة، أو خطرة أو نادرة أو صعبة أو أحداث زمنية طويلة.

واقف الحياة، ثم تعرض وتعرض هذه البرامج مشهدًا لموقف نموذج يحاكى ظاهرة أو موقف من م

مشكلة تتطلب من المتعلمين إستخدام هذا النموذج فى اكتشاف الحل، كما تتطلب منهم استخدام التفكير 

 الحدسى فى اتخاذ القرارات وبناء نماذجهم الخاصة للظاهرة وحل المشكلة.

ير السياسة التى عن طريق برامج المحاكاة أمكن تمثيل الكثير من مشكالت الحياة وأسرارها، مثل تأث 

تتبناها الدولة نحو الطاقة على إقتصاد الدولة، كما يمكن تقديم أى نظام أو مجموعة من المواقف والحقائق 

 عن طريق توضيح بعض المعادالت التى توضح كيف تتفاعل مكونات هذا النظام.

 

 خصائص برامج النمذجة والمحاكـاة:
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  من األحداث الواضحة للمتعلم، والتى تتيح له الفرصة برامج المحاكاة الجيدة هى التى تقدم سلسلة

 للمشاركة اإليجابية فى أحداث البرنامج.

 .وتقدم له العديد من االختيارات التى تناسبه 

 .تستعين بالصور والرسوم الثابته والمتحركة الواضحة والدقيقة 

  .توجه المتعلم التوجيه السليم لدراسة 

  التعلم مع توفير قاعدة كبيرة من المعلومات التى يمكن أن يلجأ تعتمد على تحكم المتعلم فى بيئة

 إليها لتعاونه فى فهم الموضوع محل الدراسة.

 

 مميزات برامج النمذجه والمحاكاة:

  تتميز برامج المحاكاة بأنها تقدم مواقف تعليمية غير تقليدية بالنسبة للمتعلم وذلك بشكل يثير تفكيره

 المتقدمة والتى ال تتمتع بها الوسائط األخرى.ويستخدم إمكانات الكمبيوتر 

 .يمكن من خاللها دراسة العمليات واإلجراءات التى يصعب دراستها بالطرق التقليدية 

  تتيح الفرصة لتطبيق بعض المهارات التى تم تعلمها فى مواقف ربما ال تتوافر له الفرصة لتطبيقها

 فى بيئة حقيقية.

 كون مناسبًا للتعلم والتدريب على المهارات مع الكمبيوتر والذى وفى معظم الحاالت فإن الموقف ي

 يشبه إلى حد كبير العالم الحقيقى.

 

 عيوب برامج النمذجه والمحاكاة:
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 .تتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط والبرمجة لتصبح فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية 

  كما أنها تتطلب أجهزة كمبيوتر ومعداتHardware  مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواهر ذات

 المعقدة بشكل واضح.

  تحتاج إلى فريق عمل من المعلمين والمبرمجين وعلماء النفس وخبراء المناهج وطرق التدريس وخبراء

 المادة وال يخفى ما فى ذلك من وقت وجهد وتكلفة مادية كبيرة.

 

 خامسًا: برامج اإلكتشاا وحل المشكالت:

اإلكتشاف وحل المشكالت إلى تعميق الفهم وتنمية التفكير االستقرائى واإلبتكارى تهدف إستراتيجية 

وحل المشكالت، حيث تقدم للمتعلم مشكالت يقوم بحلها بنفسه، فيحدد المشكلة، ويجمع البيانات والمعلومات 

لة، ويختبر المخزنة فى الكمبيوتر بطريقة متفرعة حول المشكلة، ثم يفترض مجموعة من البدائل لحل المشك

صحة هذه البدائل، ثم يتوصل إلى البدائل أو الحل الصحيح. ومن ثم فإن المتعلم يقوم بإكتشاف الحل بنفسه 

 عن طريق التفكير االستقرائى فى حل المشكالت.

 

 سادسًا: برامج اإلختبارات:

أنها تشتمل على  ، األول:لسببينتعد برامج اإلختبارات تكنولوجيا إلدارة التعليم، ويتم تناولها هنا 

وسائط متعددة تفاعلية، فقد يتضمن االختبار نصوصًا مكتوبة أو مسموعة أو صورًا ورسومًا ثابته ومتحركة، 

والثانى: أن االختبارات تعد مكونًا أساسيًا لكثير من برامج الكمبيوتر التعليمية، حيث يتميز الكمبيوتر 

دارتها   :كالتالىبإمكانيات هائلة فى إعداد اإلختبارات وا 



 مقدمة في الحاسب االلي

 206 

 )أ( إعداد اإلختبارات:

 حيث يتميز الكمبيوتر باآلتى: 

 .تخزين مجموعة كبيرة من األسئلة على الجهاز، فى شكل بنك أسئلة أو بطاريات اختبارات 

 .سهولة إعداد االختبار عن طريق اختيارها من بنك األسئلة 

  العشوائى لألسئلة.إمكانية إعداد عدة نسخ من نفس االختبار، عن طريق إعادة الترتيب 

 .إمكانية إعداد قوالب لصياغة األسئلة المتشابهة بحيث تصبح نسخًا متكافئة 

 .سهولة إعداد الصور والرسوم التى تتضمنها االختبارات 

 .توحيد مستوى األسئلة لجميع المتعلمين الذين يدرسون لهم معلمون مختلفون 

  االختبارات.التقليل من هيمنة المعلم وتفرده بإعداد 

 .التخلص من بعض مشكالت إعداد االختبارات، كرداءة الخط والصياغة والتكرارات 

 .إمكانية التحديث المستمر ألسئلة االختبار 

 .طبع االختبارات على نسخ ورقية عند الحاجة 

 

 )ب( العوامل التى ينبغى مراعاتها عند تصميم برامج اإلختبارات:

 م.أن يكون البرنامج سهل االستخدا 

  أن يبدأ االختبار بتعليمات واضحة حول استخدام الكمبيوتر، وحول موضوع االختبار، وكيفية اإلجابة

 عنه، وحدوده والوقت وعدد األسئلة واحتياطات األمن.
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  ودية المستخدم، بمعنى أن المتعلم ينبغى أن يشعر بالراحة ويحصل على المعلومات والتوجيهات التى

 يحتاجها بسهولة.

 حكم المتعلم بمعنى أن يكون القرار دائمًا تحت تحكم المتعلم، فهو الذى يقرر ماذا ومتى يفعل زيادة ت

فى الخطوة التالية. وأن يكون بدء البرنامج تحت تحكم المتعلم وال يحسب الوقت إال بعد ظهور أول 

 سؤال.

  يعطى الفرصة المرونة، بمعنى أن يعطى المتعلم الفرصة لإلجابة عن هذا السؤال قبل ذاك، كما

 للمراجعة وتغيير إجابته أو التعديل فيها فى أى وقت.

  حدود األمن، بمعنى أن يزود البرنامج بآليات تمنع حدوث أى مسح أو تعديل فى عرضى أسئلة

االختبار، نتيجة لالستخدام الخاطىء. فإذا ضغط المتعلم بالصدفة على مفتاح لحذف المعلومات، فال 

سالة توضح له أنه بصدد حذف معلومات، وكيفية تجنب ذلك، والخروج منه يتم ذلك إال بعد ظهور ر 

 بسالمة.

 

 )ج( إدارة االختبار:

حيث يمكن إدارة االختبار وتطبيقه عن طريق الكمبيوتر، وهذا يعزز مبدأ التعليم الفردى، حيث يمكن  

طريق الكمبيوتر أيضًا، ولكن للمتعلم أن يتقدم لالختبار عندما يكون مستعدًا لذلك. ثم يصحح االختبار عن 

 ذلك يقتصر على األسئلة الموضوعية فقط، كما يقوم الكمبيوتر بعمل اإلحصاءات وتخزين البيانات.

 

 سابعًا: برامج النظم الخبيرة:



 مقدمة في الحاسب االلي

 208 

الخبير هو الشخص الذى لديه فهم كامل للمشكلة. ويملك الخبرة التى تمكنه من بناء المهارات التى 

 بكفاءة وفاعلية.تساعده فى حل المشكلة 

والنظام الخبير هو برنامج كمبيوتر يحتوى على خبرة اإلنسان، فهو مصمم لكي ينمذج القدرة على 

صدار األحكام وقواعد االستنتاج، وتقديم النصائح والحلول المناسبة  حل المشكالت لدى اإلنسان الخبير وا 

التى يستخدمها فى التوصل إلى حلول لمسائل  للمشكالت. وهو يحاول تقليد اإلنسان ومحاكاة تفكيره والطرائق

 معينة.

ومن ثم فالنظم الخبيرة هى أهم فروع الذكاء االصطناعى وأكثرها تطورًا. وهذه النظم تساعد المتعلمين 

األقل خبرة فى حل المشكالت عن طريق تزويدهم بالخبرات الالزمة لها. كما تساعد على سهولة نقل التعلم 

خالل التجربة والتعلم الذاتى. ويتمثل دور المعلم هنا فى عملية التوجيه ومساعدة المتعلم بطريقة تفاعلية، من 

 فى التفاعل مع النظام.

 

 مكونات النظام الخبير:

 .قاعدة بيانات المجال 

 .قاعدة المعرفة 

 .)آلية االستنتاج )أو اإلستدالل 

 .الذاكرة المؤقته الشغالة 

 .واجهة االستخدام 

 ح.آلية الشرح والتوضي 
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 ثامنًا: المقررات اإللكترونية:

المقرارات اإللكترونية هى برامج كمبيوتر تعليمية تشتمل على المحتوى التعليمى للمقرر، فى شكل 

إلكترونى تشمل كل عناصر المقرر، وهى األهداف التعليمية، والمعلومات واألمثلة والوسائط المتعددة الرقمية، 

والصور والرسوم الثابته والمتحركة والفيديو والواقع اإلفتراضى، كما تشمل والتى تتضمن النصوص والصوت 

األنشطة والتدريبات وأسئلة التقويم، ويمكن للمتعلمين الحصول عليها مخزنة على أسطوانات مدمجة أو 

 الوصول إليها إلكترونيًا عن طريق الويب فى أى وقت ومكان.

 

 :Dialogue ionalInstructتاسعًا: برامج الحوار التعليمى 

وهى برنامج كمبيوتر يسمح للمتعلم بإجراء حوار تفاعلى مباشر معه، فيطرح أسئلة يجيب عنها  

الكمبيوتر، كما يطرح الكمبيوتر أسئلة يجيب عنها المتعلم. وتحتاج هذه اإلستراتيجية إلى إمكانيات عالية فى 

جميع األسئلة واإلجابات المتوقعة وغير البرمجة، تعتمد على الذكاء االصطناعى، وتضع فى االعتبار 

 المتوقعة من المتعلمين وتقديم التعزيز والرجع المناسبين لكل إجابة محتملة.

 

مما سبق يتضح أن هناك عدة أنواع لبرامج الكمبيوتر التعليمية، ويعتمد نوع البرنامج على أسلوب 

فى أحداث البرنامج وعلى الهدف من وطبيعة تقديم أو عرض المادة التعليمية للمتعلم وعلى مشاركة الطالب 

برامج المحاكاة( أو  -الموضوع الدراسى، فقد يكون الهدف هو تعلم بعض المفاهيم والحقائق )البرامج الُمعلمه 

 األلعاب التعليمية(. -التدريب على بعض المهارات )التدريب والمران 
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األنواع السابقة ولكن يمكن أن يحتوى برنامج وال يعنى ذلك أن هناك حدودًا فاصلة بين كل نوع من 

واحد على خصائص برنامجين أو أكثر من أنواع البرامج السابقة، وذلك لتحقيق أهداف معينة قد يصعب 

تحقيقها من خالل أحد األنواع منفردًا أو للتغلب على صعوبة معينة فى حالة إستخدام نوع معين من البرامج 

علم، أو للجمع بين مميزات نوعين من مختلفين من البرامج لتصبح أكثر فعالية أو بمفرده أو إلثراء عملية الت

 تأثيرًا فى المتعلم.

مما سبق يمكن إستنتاج أنه مهما  كان أسلوب استخدام الكمبيوتر فى التعليم )كأداة لتقديم المواد  

برامج المستخدمة )البرامج المعلمة الدراسية أو كوسيلة تعليمية أو كأداة لحل المشكالت(، ومهما كانت نوعية ال

الكمبيوتر  فإنه يمكن تصنيف برامجأو برامج التدريب والمران أو المحاكاة أو األلعاب التعليمية...إلخ(، 

 :المستخدمة فى التعليم إلى خمسة أنواع رئيسة هى

    Applications Software            برامج التطبيقـات -1

                        Tutorial  Softwareالبرامج التعليميـة  - 2

   Programming Languages         لغــات البرمجـة       - 3

   Multimedia Software       برامج العروض المتعددة  - 4

    Software Teacher Utilities برامج ِخدمـة المعلم     - 5

 

 :( برامج التطبيقـات1)

وهى ال ُتَصمم خصيصًا للطالب بل ُتَصّمم لألغراض العامة، وهى ُتعد من أكثر األنواع حظًا فى   

تطبيقاتها داخل الفصول، فيمكن إستخدامها كأداة لحل المشكالت أو كأداة لتوضيح وتفسير الموضوعات 



 مقدمة في الحاسب االلي

 211 

ستخدامها فى كثير من والتى يمكن إ Word Processorالدراسية، ومثال هذه البرامج برامج معالجة الكلمات 

 المجاالت الدراسية لكتابة المقاالت والتقارير. 

وُيَعد إستخدام هذه البرامج بمهارة من المتطلبات األساسية التى ينبغى أن ُيتقنها الطالب لحاجته  

المستقبلية لها، فعلى سبيل المثال تمتلك برامج معالجة الكلمات إمكانات متقدمة َتحول دون كثير من 

كالت التى تقع داخل الفصل، فهى لها القدرة على كتابة النصوص باللغات المختلفة والمعادالت الجبرية المش

جراء عمليات البحث المختلفة داخل النص، كما توجد برامج الجداول اإللكترونية  ومراجعتهتا إمالئيًا ونحويًا وا 

لتى تستخدم فى دراسة الرياضيات والعلوم وا Graphicsوبرامج الرسوم  Spread Sheetsأو الجداول الممتدة  

نشاء الرسوم الهندسية،  جراء العمليات المختلفة عليها وتمثيلها بيانيًا بعدة أنماط مختلفة وا  لتحليل البيانات وا 

والتى تستخدم فى تبادل المعلومات والحصول عليها من  Communication كما ظهـرت برامـج االتصاالت

تلفة فى العالم، وهى بذلك تتخطى الحواجز الجغرافية، كما يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا العديد من األماكن المخ

، ومع Networkفى تعليم الطالب المعاقين، وذلك عن طريق إتصالهم باآلخرين، بواسطة شبكات الكمبيوتر  

أن يُجيد إستخـدام هذا النوع من البرامج ظهــرت بعض المشكالت داخل الفصل الدراسى، فمن المفروض 

الطالب مهارات إستخدام هذه البرامج قبل إستخدامها فى التعلم داخل الفصل، كما ينبغى  توافر جهاز لكل 

 طالب أو طالبين على األكثر وهذا ماال يمكن توفيره داخل كل فصل ولجميع الطالب.

 

 ( البرامج التعليميـة:2)

صًا لتدريس الموضوعات والمهارات وهى لإلستخدام داخل الفصول المدرسية، وقد ُصّممت خصي 

المختلفة، ومن هذه البرامج البرامج الُمعلمة، وبرامج التدريب والمران وبرامج النمذجة والمحاكاة، واأللعاب 
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التعليمية، وهى تركز على عملية تفريد التعلم، واإلستعانة بالتغذية الراجعة لدعم عملية التعلم، ويركز مصمموا 

 فى تحسين عملية التعلم وجعله فعااًل. هذا النوع على دورها

وقد أكدت العديد من األبحاث قدرة برامج الكمبيوتر التعليمية على زيادة مستوى تحصيل الطالب 

وتنمية مهاراتهم، بالرغم من توقف ذلك على العديد من العوامل والتى من أهمها، حماس المعلم وقدرته على 

 توظيف البرنامج بالشكل الصحيح.

تستخدم أحيانًا لمساعدة الطالب بطىء التعلم أو الذين يعانون من صعوبات تعلم فى بعض وهى 

 الموضوعات الدراسية.

ومن أهم ما يشغل مصممى هذه البرامج هو كيفية إستخدامها بشكل متكامل مع المنهج ومع األنشطة 

ستخدامها فى مجموعات صغيرة أو كبيرة أو للتعليم الفردى.  المختلفة وا 

 

 لغـات البرمجـــة: (3)

فى بدايات ظهور الكمبيوتر التعليمى كان هناك إتجاه عام وقوى، تمثل فى تعليم الطالب برمجة  

بصفة خاصة، وقد كان سبب ذلك هو اإلعتقاد   Basicالكمبيوتر بصفة عامة، وتعلم البرمجة بلغة البيسك 

طيط لحل المشكالت المختلفة بمساعدة بحاجة الطالب الماسة لتعلم كيف يعمل الكمبيوتر، وأسلوب التخ

والتى يحتاجها  -الكمبيوتر، وقد تعدل هذا اإلتجاه وأصبح إستخدام الكمبيوتر عن طريق برامجه التطبيقية 

هو الهدف الذى يسعى التربويون إلى تحقيقه، وتعلم لغات البرمجة  -المتعلم أكثر من تعلم لغات البرمجة 

وب لتعليم الطالب أساليب التفكير والتخطيط المنطقى لحل المشكالت ليس غاية فى حد ذاته بل هى أسل

لحلها مستندين فى ذلك إلى خبراتهم الدراسية  Algorithmوتطبيق أفضل الحلول عن طريق وضع خوارزمية 
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لمامهم بالحقائق والنظريات المختلفة، فالطالب الذى يصمم برنامج لرسم الشكل السداسى يجب أن يلم  وا 

مثاًل، وفى نفس الوقت يجب أن يكون على دراية بخواص الشكل  Logoن أوامر لغة اللوجو بالعديد م

 السداسى.

 

 ( برامج العروض المتعددة:4)

حدث تطور كبير جدًا فى السنوات العشر الماضية فى مجال تطبيقات الصوت والصور الثابته  

على عرض النصوص والرسوم، بل إستخدم فى والمتحركة المدارة بالكمبيوتر، ولم يقتصر إستخدام الكمبيوتر 

مشاهدة عروض الفيديو الحية المدعمة بالمؤثرات الصوتية، كما أمكن التحدث للكمبيوتر، وتسجيل هذه 

كأقراص  -المحادثات وسماع التوجيهات التى يصدرها الكمبيوتر، وقد أتاحت تكنولوجيا وسائط التخزين 

 Video Playerوالتى تعمل على أجهزة فيديو خاصة تسمى  Video Disksوأقراص الفيديو   CD-ROMالليزر 

الفرصة لتخزين كم كبير من الصور الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو وسهولة إسترجاعها لعرضها على   - 

 شاشة الكمبيوتر. 

بشكل  Hypertextوتتميز هذه البرامج بقدرتها على توظيف الصوت والصورة والنصوص المتشعبة 

 Encartaلى وجذاب جدًا للمتعلم، ومن األمثلة التعليمية على مثل هذا النوع الموسوعة المعروفة باسم  تفاع

والتى تحتوى على واحد وثالثون مجلدًا من المعلومات على  Grolier Electronic Encyclopediaوموسوعة 

قرص ليزر واحد، وهى تستخدم نظم المحاكاة ولقطات الفيديو والرسوم المتحركة والصور فى عرض 

المعلومات المختلفة كما تستخدم نظام النصوص المتشعبة، وهى تتطلب جهاز كمبيوتر ذو إمكانيات معينة 
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مع مكبرات صوت   Sound Cardرت صوت اوك High Resolutionعالية كشاشة عرض ملونة ذات دقة 

 .Video Cardوكارت فيديو 

 

 ( برامج خدمة للمعلم:5)

دارة الطالب  أو   Teacher Utilities andويطلق على هذا النوع البرامج  البرامج الفائدية للمعلم وا 

Student Management Programs  عمل وتصحيح اإلختبارات، وا عداد فالمعلم يقضى الوقت الكثير فى

خطة الدراسة، وتنظيم أنشطة الطالب، ومراجعة األعمال اليومية، لذلك ظهرت العديد من البرامج التى يمكن 

أن ُتزيح عن المعلم عناء القيام بالكثير من األعمال وخاصة الروتينية منها، فمنها ما ينوب عن المعلم فى 

الدرجات للطالب أو تحديد مستويات الطالب أو الصعوبات التى  إعداد اإلختبارات أو إعداد كشوف

 يواجهونها.
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