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مقدمة في علم الحاسوب
ITمفاھیم أساسیة في تكنولوجیا المعلومات 

إعداد
معتز خالد سعد/ أ 

كلیة تكنولوجیا المعلومات
http://sites.google.com/site/MotazSit

مقدمة عامة
تلعب الحواسیب دورًا مؤثرًا في حیاتنا•

– :

المختلفة
–

ببعض وتبادل المعلومات
!الناتج أكبر بنوعیة أفضل وبأقل تكلفة –

2

ITتكنولوجیا المعلومات 

• ،
، صوت ، نص (، نقل، تخزین
. وصیانتھا) فیدیو، صورة

•
.  ومعالجتھا، خاصة داخل أي شركة كبیرة

.الحواسیب من األدوات المھمة في إدارة المعلومات•
•

.أقسام تكنولوجیا المعلومات

3

تعریف الحاسوب
مجموعة   • ل وفقا 

.للحصول على معلومات) البرامج(من التعلیمات 
•

.بسرعة ھائلة) التعلیمات(
•

.)المعلومات(الناتج 
:دورة معالجة البیانات•

.للحاسوبالبیاناتإدخال : (Input)اإلدخال –
.على البیاناتالعملیاتإجراء : (Processing)المعالجة –
.)المعلومات(عرض النتائج : (Output)اإلخراج –
.الستخدامھا الحقًاالبیانات والبرامج والمعلومات تخزین : (Storage)التخزین –

4
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دورة معالجة البیانات

5

إدخال   معالجة إخراج تخزین

أجزاء الحاسوب

6

System Unit

7

Portsالمداخل 

8
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 الحاسوب الكبیرMainframe
 الحاسوب الفائقSuper Computer
 الحاسوب الصغیرMini Computer
الحاسوب المتصل بالشبكة
 الحاسوب المحمولPortable Computer

(Laptop)
 الحاسوب الشخصيPersonal Computer (PC)

ما الفرق بین الحاسوب الشخصي والماكنتوش؟
9

Mainframesالحواسیب الكبیرة

10

Super Computersالحواسیب العمالقة 

11

Mini Computersالحواسیب الصغیرة 

12
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Laptopsالحواسیب المحمولة 

13

الحواسیب الكبیرة
جًداعالیةإمكانیاتذات.
فيللتحكمالبنوكمثلالكبیرةالھیئاتتستخدمھا

.بالكاملالعملسیر
جًداالثمنمرتفعة.
الشخصیةالحواسیب

االستخداموسھلةرخیصة.
شبكةفيأومستقلةكحواسیبعادًةتستخدم.
رئیسیةكبیرةبحواسیبتوصیلھاالممكنمن

.الكبیرةالشركاتداخل
14

مكونات نظام الحاسوب
Hardware) المكونات المادیة(المعدات : أوًال•

ھي األجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشة –
وال فائدة منھا دون . الخ.... والطابعة ولوحة المفاتیح 

.برمجیات

Softwareالبرمجیات : ثانیًا•
.مجموعة التعلیمات التي تتحكم في عمل الحاسوب–

Userالمستخدم : ثالثا•
المستخدم شخص یشغل البرامج على الحاسوب –

15.النجاز مھام محددة

:
(Hardware)

Central Processing Unit (CPU)وحدة المعالجة المركزیة1.

Input/output Unitsوحدات اإلدخال واإلخراج2.

Memory & Storage Unitوحدات الذاكرة والتخزین3.
Main Memoryالذاكرة الرئیسیة–
Secondary Storage Unitالذاكرة الثانویة–

16
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(Hardware)

17

وحدة المعالجة المركزیة
Center Processing Unit

المسجالت
Registers

وحدة التحكم
Control Unit

وحدة الحساب 
والمنطق
ALU

الثانویةوحدات التخزین 
Secondary Storage Units

وحدات اإلخراج
Output Unit

وحدات اإلدخال
Input Unit

الذاكرة الرئیسیة
Main Memory

1 .CPU
إنتلبشركةالخاصةبنتیومفئةمنعامبشكلتكونالمركزیةالمعالجةوحدةإن•

)Intel()الحاسوبفيالموجودةالمكوناتأھممنواحدةوتعد)یعادلھاماأو.
.ھیرتزبالمیجاسرعتھاوتقاستستخدمھالذيالحاسوبتشغیلسرعةتحدد–
الذبذباتعدد(الترددلقیاسوحدةوھيHertzبالھرتزالمعالجسرعةتقاس–

Cycleالثانیةفي(
منبكثیرأسرع(MHz)ھیرتزمیجا600سرعتھتبلغالذيبنتیوممعالج–

.400سرعتھالذيبنتیومالمعالج
.الحاسوبداخلتتمالتيالعملیاتبكلالوحدةھذهتقوم–

18

CPU

ھي الجزء المتحكم ) المعالج(تعد وحدة المعالجة المركزیة •
.الرئیسي في الحاسوب

تقوم بأغلب العملیات التي تتم داخل الحاسوب وھي مسئولة عن  –
وكذلك ) نظام مایكروسوفت ویندوز مثًال(التشغیل الجید لنظام التشغیل 

. البرامج، مثل تلك الخاصة بمعالجة النصوص والجداول اإللكترونیة
.وقواعد البیانات

19

CPUوحدة المعالجة المركزیة 

ھناك ثالثة مكونات رئیسیة لوحدة •
:المعالجة المركزیة

وحدة الحساب والمنطق 1)
Arithmetic Logic Unit (ALU)

Control Unitوحدة التحكم 2)
(CU)

Registersالمسجالت 3)

20

وحدة المعالجة المركزیة
Center Processing Unit

المسجالت
Registers

وحدة التحكم
Control Unit

وحدة الحساب 
والمنطق
ALU
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 وحدة الحساب والمنطقALU
وتتم فیھا العملیات الحسابیة CPUوحدة الحساب والمنطق جزء من•

+  الجمع : والمنطقیة وتقوم بالعملیات الحسابیة األساسیة األربعة
=A، مثال / والقسمة xوالضرب –والطرح  10+5/B

مثل المقارنات التي تسمح  ALUوالعملیات المنطقیة التي تنفذ في •
،=،<=،>=،<،>بتقییم المواقف واتخاذ القرار مثل 

NOT،OR،AND،XOR
=< IF AVG: مثال– 90 PRINT “Excellent”

  المسجالتRegisters
.مواقع ذاكرة إلجراء بعض العملیات الوسیطة بسرعة عالیة–

21

CPUوحدة المعالجة المركزیة 

التحكموحدةCU
.الحاسوبنظاممكوناتجمیعوتوظیفبتوجیھالتحكموحدةتقوم•

الرئیسیة،الذاكرةفيالموجودةالبرامجتعلیماتعلىوباالعتماد
والذاكرةوالمسجالتALUوإلىمنالبیاناتنقلعلىتعمل

العملیاتعنALUتخبركماواإلخراج،اإلدخالوأجھزةالرئیسیة
.تنفذھاأنیجبالتي

:تقوم وحدة التحكم بالوظائف التالیة•
.قراءة تعلیمات البرنامج وتفسیرھا–
.CPUتوجیھ العملیات داخل  –
التحكم بتدفق البرامج من وإلى الذاكرة الرئیسیة وأجھزة اإلدخال  –

.واإلخراج
22

CPUوحدة المعالجة المركزیة 

2 .Input/output Units

وحدات اإلدخال
  وھى تعتبر حلقة الوصل ما بین المستخدم والحاسب حیث

یقوم المستخدم بإدخال البیانات واألوامر من خاللھا 

وحدات اإلخراج
  تستخدم وحدات اإلخراج إلظھار البیانات والنتائج

والتقاریر والرسوم وعرضھا بالصورة المطلوبة

23

الفأرة
.التشغیلنظامداخللالنتقالتستخدم-

المفاتیحلوحة
إدخالوحداتأكثرھيالمفاتیحلوحةمازالت-

.واستخداًماشیوًعاالحاسوبإلىالبیانات

التتبعكرة
غالبیةویستخدمھاالتقلیدیةللفأرةبدیلھي-

.الرسوممصممي

24
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الضوئيالماسح
ضوئًیامطبوعةمادة)قراءة(مسحالضوئيالماسحلكیتیح-

.الحاسوبداخلمعھالتعاملیمكنملفتنسیقإلىوتحویلھا
اللمسلوحات

المكتبسطحعلىیوضعجھازعنعبارةاللمسلوحةإن-
.للضغطویستجیب

الضوئیةاألقالم
مواضعإلىاإلشارةللمستخدمینلیتیحالضوئيالقلمُیستخدم-

.الشاشةعلى
األلعابتوجیھعصا

یمكنحتىتوجیھعصاإلىاأللعابمنالكثیرتحتاج-
.صحیحبشكلممارستھا

25

الشاشة(المرئيالعرضوحدة(
بتنسیقالبیاناتإخراجفيالحاسوبشاشةُتستخدم-

.للمستخدمینمعروف

الطابعات
.للطابعاتكثیرةأنواعھناك-
بشكلاللیزرطابعاتُتستخدمالكبیرة،الشركاتفي-

وتكونجًدابسرعةبالطباعةتقومألنھاكبیر
.متمیزةجودةذاتمخرجاتھا

26

طابعة الرسوم الھندسیة
-

.صور أكبر
السماعات

-
.التقدیمیةوالعروض 

27

Main Memory
:

 ذاكرة الوصول العشوائي(RAM)Random Access Memory


الحاسوب وأیًضا عند نسخ البرامج التطبیقیة عند تحمیل أي برنامج، على 
.أي برنامج خاص بقواعد البیانات أو معالجة النصوص: سبیل المثال

 ذاكرة القراءة فقط(ROM)Read Only Memory

(Read Only Memory-Basic Input Output System) ROM-BIOS
.شریحة خاصة یتم تركیبھا في لوحة النظام للحاسوب

تحتوي على البرامج الالزمة لجعل الحاسوب یعمل مع نظام التشغیل.
تحتاج لبطاریة لحفظ معلومات الوقت والتاریخ واعدادت بدء التشغیل.

28

وحدات الذاكرة والتخزین. 3
Memory & Storage Unit
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Hard disk
•

.والكبیرة الموجودة داخل الحاسوب الخاص بك
•

)
 (

.بك
•

.تخزین قدر أكبر بكثیر من البیانات

29

Secondary Storage Unitمقارنة بین ذاكرة الوصول العشوائي والقرص الصلب

Hard Disk RAM

ثانویةذاكرة رئیسیةذاكرة الذاكرةنوع

وسط مغناطیسي الكترونیةدوائر التخزینوسط

جدًاكبیرة صغیرة بالمقارنة 
الصلببالقرص التخزینسعة

الـأبطأ بكثیر من  وصول (عالیة جدًا  سرعة (السرعة
30

Cache Memoryالذاكرة المخبأة •
ھي ذاكرة مخصصة للتخزین المؤقت بین المعالج والذاكرة الرئیسیة تساھم بتسریع 

عمل البرامج وتحسن أداء المعالج، فالمعالج یعمل بأربعة أضعاف سرعة الذاكرة 
الرئیسیة أو أكثر، فال یستطیع أن یضخ البیانات بشكل مستمر، فیضخھا للذاكرة 

ھذا یعني أن البیانات المخزنة في . التي تعمل كمخزن مؤقت)cache(المخبأة 
.ذاكرة الكاش تمحى بمجرد فصل التیار الكھربائي عن الحاسب

Virtual Memoryالذاكرة التخیلیة •
ھي ذاكرة غیر حقیقیة وتستخدم للتغلب على عدم كفایة الذاكرة لتشغیل عدة تطبیقات 

في وقت واحد، وھي في الواقع جزء معین من القرص الصلب یتم اقتطاعھ 
.الستخدامھ كذاكرة تخیلیة

31

 البت(Bit) :  تستخدم كل الحواسیب نظام الترقیم الثنائي، أي إنھا تقوم
وھذا المستوى من التخزین یسمى  . بمعالجة البیانات كصفر أو واحد

.بالبت
 البایت(Byte) : بت8یتكون البایت الواحد من.
 الكیلو بایت(KB) : بایت1024یتكون الكیلو بایت الواحد من.
 المیجا بایت(MB) : كیلو بایت1024یتكون المیجا بایت الواحد من.
 الجیجا بایت(GB) : میجا 1024یتكون الجیجا البایت الواحد من

.بایت
32
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Filesالملفات•
.Filesملفاتھیئةعلىتستخدمھالذيالقرصعلىوالبرامجالبیاناتتخزینیتم–
)الملفامتدادنوعحسب(الملفاتمنمختلفةأنواعھناك–

exeاالمتدادلھاالتطبیقیةالبرامجملفات•
txtاالمتدادلھاالنصیةالملفات•
bmpأوgifأوjpgاالمتدادلھاالصورملفات•

Foldersالمجلدات•
Subfolderفرعیةمجلداتأوملفاتعلىتحتويأنیمكن–
.والمجلداتالملفاتتنظیم–

Recordsالسجالت•
.ملفداخلالموجودةالبیاناتمنمجموعةعنعبارةالسجل–
33.للبیاناتقاعدةأيتستخدمھالتخزینوحداتمننوعھو–

الداخلیةالصلبةاألقراص
:السرعة•

جًداعالیةسرعة-
وقتمتوسط"سرعةصلبقرصأيسرعةعلىُیطلقماوعادًة-

سرعةزادتالرقم،ھذاقلوكلما.ثانیةبالمیلليُتقاسوالتي"الوصول
.القرص

:التخزینیةالسعة•
).TB10)1TB =1024GBجدًا، تصل سعتھا الیوم أكثر من ! كبیرة–

:السعر•
حیثكبیربشكلاالنخفاضفيالصلبةاألقراصأسعاربدأتلقد–

.البیاناتلتخزینطریقةأرخصتعدإنھا
34

الخارجیةالصلبةاألقراص
:السرعة•

منھاالثمنمرتفعةاألنواعتقدمولكنالداخلیة،األقراصمنأبطأ–
.الداخلیةالصلبةاألقراصتقدمھالذينفسھاألداء

:التخزینیةالسعة•
الداخلیةاألقراصمثل–

:السعر•
الداخلیةالصلبةاألقراصمنأغلى–

35

Floppyالمرنةاألقراص Disk
:السرعة•

!بطیئة جًدا–

:السعة التخزینیة•
میجا بایت1.44–

:السعر•
زھید جًدا–

36
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CDالمدمجةاألقراصمحركات
:السرعة•

.الصلبةاألقراصمنأبطأ–
.األصليالمدمجةاألقراصمحركلسرعة1Xالقیمةأعطیت–

المحركاتظھورتواليمعالقیمةھذهتضاعفتذلك،وبعد
.األسرع

:التخزینیةالسعة•
.بایتمیجا650حوالي–

:السعر•
.زھید–

37

)DVD(االستخداماتمتعددةالرقمیةاألقراصمحركات
:السرعة•

السرعةلھالیسولكنھاالمضغوطةاألقراصمحركاتمنأسرع–
الصلبةلألقراصالتيذاتھا

:التخزینیةالسعة•
أقصىبحدبایتجیجا17–

:السعر•
المضغوطةاألقراصمحركاتمنقلیًالأعلى–

38

)Flash Memory(ذاكرة الفالش  

تنتشر ذاكرة الفالش بین معظم مستخدمین  •
الكمبیوتر لتخزین البیانات وكوسط لنقل المعلومات

والبیانات وتبادل الملفات بین أجھزة الكمبیوتر
.USBالمختلفة، وتتصل ھذه الوحدات بالحاسب من خالل منفذ 

:السعة التخزینیة •
جیجابایت ، فرغم 64میجابایت إلى 32تتراوح سعة ھذه الوحدات ما بین -

.صغر حجم ھذه الوحدة إال أنھا تستطیع أن تخزن ملفات كبیرة الحجم 
DVDوكذلك CDأعلى من األقراص المدمجة -:   السرعة•
.أعلى ولكن مناسب للمساحة التخزینیة الكبیرة-:     السعر•

39

Peripherals

إن الجھاز الطرفي ھو أي جھاز یمكنك توصیلھ •
.بالحاسوب التابع لك

یمكنك توصیل ماسح ضوئي أو مودم أو طابعة بالجزء الخلفي –
.لوحدة الحاسوب

40
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•
CPUسرعة المعالج–
RAMحجم ذاكرة الوصول العشوائي –
Hard Diskسرعة القرص الصلب وسعتھ –

41

.ھو مجموعة من التعلیمات التي تتحكم في كیفیة معالجة الحاسوب للبیانات: تعریف البرنامج

Operating System(OS)برامج نظم التشغیل•
.یعد نظام التشغیل نوًعا خاًصا من البرامج یتم تحمیلھ تلقائًیا عند بدء تشغیل الكمبیوتر–
یسمح لك نظام التشغیل باستخدام المیزات المتقدمة ألي حاسوب حدیث دون الحاجة –

.إلى معرفة كل تفاصیل عمل المعدات
.یتحكم في المكونات المادیة–
.یوفر واجھة للمستخدم–
.یشغل البرامج التطبیقیة–

Application Softwareالبرامج التطبیقیة •
.البرنامج التطبیقي ھو نوع من البرامج یمكنك استخدامھ بمجرد تحمیل نظام التشغیل–
أو الصور والجداول تؤدي وظیفة محددة ومن أمثلتھا، برامج معالجة النصوص–

...وغیرھا التقدیمیةاإللكترونیة وقواعد البیانات والعروض 
42

Softwareالبرمجیات : ثانیًا

)عالقة المكونات ببعضھا(نظام الحاسوب 

43

تحمیل نظام التشغیل للذاكرة عند بدء التشغیل

44

CPU

Bus

Main
Memory

Secondary
Memory

DiskRAMCPU

Bus

OS
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عم

التشغیلنظاممنإضافًیاجزًءاالرسومیةالتطبیقواجھةتعد•
(Menus)والقوائم(Windows)اإلطاراتبعرضیقوموالذي

خاللمنالحاسوبمعالتعاملأیًضالكویتیحالمنسدلة
.الفأرةاستخدام

:الواجھةھذهتستخدمالتيالتشغیلنظمأمثلةمن•
Microsoftویندوز– Windows
Linuxلینكس–
Macماكنتوش– OS

45

.)الرئیسیةوالوظائفالقوائمتشابھ(البرامجكلتشابھ•
تستخدمھاالتيذاتھابالطریقةالتطبیقیةالبرامجمعالتعامل•

.التشغیلنظاممع
.بسھولةمتناسقةلبرامجالمبرمجینكتابة•

46

GUIتطور الواجھة الرسومیة 

• MS Windows 1.x
• MS Windows 2.x
• MS Windows 3.x
• MS Windows NT 3.x
• MS Windows 95
• MS Windows 98

• MS Windows 2000
• MS Windows XP
• MS Windows Vista
• Linux OS

47

MS Windows 1.x

48



19/03/1432

13

MS Windows 2.x

49

MS Windows 3.x

50

MS Windows NT 3.x

51

MS Windows 95

52
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MS Windows 98

53

MS Windows 2000

54

MS Windows XP

55

MS Windows Vista

56
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Linux

57

Linux

58

البرامج التطبیقیة
•

Word Processingبرامج معالجة النصوص –
MS Wordمایكروسوفت وورد•
Open Office Writerأوبن اوفیس رایتر  •
Word Perfectوورد بیرفكت•

Spreadsheetsبرامج الجداول اإللكترونیة –
MS Excelمایكروسوفت إكسیل •
Open Office Calcأوبن اوفیس كالك  •

Databaseبرامج قواعد البیانات–
MS Accessمایكروسوفت أكسیس•
MySQLماي أس كیو أل •
Oracleأوراكل •

59

Presentationsبرامج العروض التقدیمیة •
MS PowerPointمایكروسوفت باوربوینت –
Open Office Impressأوبن اوفیس امبرس  –

برامج كشوف المرتبات•
برنامج سیج–

60
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برامج الحسابات وكشوف المرتبات•
برنامج األصیل–

برامج النشر المكتبي•
Adobe Photoshopأدوبي فوتوشوب –

برامج الوسائط المتعددة•
التي توجد على أقراص " مایكروسوفت إنكارتا"موسوعات –

MS Encartaمدمجة 
Macromedia Flashماكرومیدیا فالش –
3D Maxدي ماكس 3–

61

البرامج التطبیقیة
.تخزن على القرص الصلب•
.عند تشغیل البرنامج یقوم نظام التشغیل بتحمیل البرنامج من القرص إلى الذاكرة•

62

App

DiskRAMCPU

Bus

OS

App

App

DiskRAMCPU

Bus

OS

:برمجة الحاسوب
الخوارزمیات ومخطط سیر العملیات

•

.خطوات حل المشكلة

•
لمسلم   ا الم  ”الع

.“الخوارزمي

63

:خطوات حل المشكلة•
.قراءة المشكلة وفھمھا:الخطوة األولى –
.التخطیط لحل المشكلة: الخطوة الثانیة –
.تنفیذ الحل: الخطوة الثالثة –
.مراجعة الحل: الخطوة الرابعة –
.التوثیق: الخطوة الخامسة –

64

:برمجة الحاسوب
الخوارزمیات ومخطط سیر العملیات
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الخطوات الالزمة إلعداد : مثال توضیحي
فنجان قھوة

بن، وماء، وسكر، ومصدر حرارة  (إحضار المواد 1.
).للتسخین، ووعاء لتسخین الماء، وملعقة، وفنجان

.تسخین الماء2.

.إضافة السكر، ثم البن3.

.غلي القھوة مع التحریك4.

.سكب القھوة في الفنجان5.

65

مخططات سیر العملیات
یمكن استخدام عدد من الطرق لتمثل الخوارزمیات ومنھا مخطط سیر •

العملیات وھو تمثیل الخوارزمیة بطریقة الرسم باستخدام رموز 
:ھندسیة معیاریة یمثل كل واحد منھا عملیة محددة

66

رمز البدایة والنھایة•

رمز إدخال وإخراج البیانات•

رمز المعالجة•

رمز اتخاذ القرار•

رمز الربط  بین نقطتین متباعدتین•

خطوط سیر العملیات•

أنواع مخططات سیر العملیات

•
:المطلوب التعامل معھا إلى ثالثة أنواع

.مخطط سیر العملیات التتابعیة–
.مخطط سیر العملیات ذات التفرع–
.مخطط سیر العملیات ذات التكرار–

67

مخططات سیر العملیات التتابعیة
یتمیز ھذا النوع ببساطتھ وخلوه من  التفرعات والتكرارات•

68

بدایة

أدخل قیم 
N1,N2,N3

احسب
Av= N1+N2+N3/3

Avاطبع قیمة 

نھایة



19/03/1432

18

مخططات سیر العملیات ذات التفرع

•

.االحتماالت التخاذ القرار

•

).بالتفرع المشروط(
69

بدایة

أدخل قیم العالمات 
G1,G2,G3

احسب
Av=G1+G2+G3/3

ھل
Av >= 50

اطبع راسباطبع ناجح

نھایة

بدایة

أدخل قیم العالمات 
G1,G2,G3

للعداد1تخصیص القیمة 
Counter = 1

ھل
Counter<=

30

نھایة

احسب المعدل
Av = G1+G2+G3/3

Avاطبع المعدل 

1أضف إلى العداد 
Counter = Counter+1

مخططات سیر العملیات ذات التكرار
(Loop)

•

.المرات

•

70.التكرارات المطلوبة

دراسة الجدوى•
جمع المتطلبات•
التصمیم•
البرمجة•
التطبیق•

71

وتتبادلببعضھاالمتصلةالحاسباتمنمجموعةھي•
.بینھافیماالبیانات

منبیاناتواستقبالإرسالإمكانیةلدیھالذيالحاسب•
لموإذا،onlineبالشبكةمتصالیكونحاسباتشبكة
بالشبكةمتصلغیریكونفإنھاإلمكانیةھذهلدیھتكن

offline

72
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فيبالمشاركةللمستخدمینالحاسباتشبكاتتسمح•
.والبیاناتوالبرامجللحاسباتالمكونةاألجزاء

اتصالوبتسھیلالتكلفةبتخفیضتقوموبالتالي،
.الشركةعملأداءوبتحسینببعضھم،األفراد

إنترنتتكوینإلىأكثرأوشبكتیناتصالیؤدي•
Internet

تشملالنطاقعالمیةشبكةھيالعالمیةاإلنترنت•
والشبكاتالحاسباتمنالمالیین

73

:الجغرافیةالمساحةحیثمنالشبكاتأنواع
LAN)(Local Area Network

داخلالموجودةالحواسیبربطخاللھمنیتمنظام:المحلیةالشبكة
.مًعامؤسسةأوشركة

WAN)(Wide Area Network
علىأخرىبحواسیبباالتصاللكتسمح:النطاقواسعةالشبكة

.)مدن(أوسعنطاق

74

:أنواع الشبكات من حیث المركزیة
Client/Serverشبكة الخادم والزبائن •

–(Server)
.(Clients)الخدمات عبر الشبكة لحواسیب أخرى 

باعة File Server: أمثلة– الط Print، خادم 
Server خادم الویب ،Web Server.

Peer-to-Peerشبكة الند للند•
–

.في نفس الوقتClientأو Serverجھاز أن یكون 
7576 Peer-to-Peerشبكة الند للندClient/Serverشبكة الخادم والزبائن 

خادم
Server
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المكاتب،أحدداخلمًعایعملونأشخاصعشرةھناككانإذا•
.مًعابھمالخاصةالحواسیبتربطأنالمنطقيفمن
،لھؤالءویمكنواحدةطابعةللمكتبیكونأنیمكنبالتالي

.الطباعةفياستخدامھااألشخاص
المودممثلاألخرىالمعداتمشاركةیمكنمماثلة،بطریقة

.الضوئيوالماسح
بینھمفیماالمعلوماتمشاركةأیًضایمكنھم.

77

Internetاإلنترنت 

.المتصلةالشبكاتمالیینبینتربطعالمیةشبكةاإلنترنت•
المعلوماتمنالھائلالكمھواإلنترنتیمیزماأھمإن•

.خاللھامنإلیھالوصولیمكنكالذي
تریدهموضوعأيعنمعلوماتعلىالحصولیمكنك•

.كبیرةوبسرعة

78

لتعبیراختصارھوInternet”إنترنت”مصطلح•
Interconnected networkألمترابطةالشبكة”یعنيو“

World”العالمیةالعنكبوتیةالشبكة”• Wide Web:ھناومن
كلقبلأوموقعكلقبلنكتبھاالتيwwwعبارةجاءت
"ویب"بالـاختصاراوالمعروفة،ماویبلصفحةعنوان
أوHyperlinksتشعیبیةارتباطاتعلىتحتويوالتي

أحدإاللیسالویبفإنأوضحوبعبارةURLعناوین
نقلواإللكترونيالبریدمثلاإلنترنتتوفرھاالتيالخدمات
79.اآلنيوالتخاطبالملفات

خدمات االنترنتInternetاإلنترنت 
•HTTPلـاختصارھوHyperText Transfer Protocol،وھو

wwwالویبفيالبیاناتلنقلانتشارًاواألكثرالرئیسیةالطریقة
واستقباللنشرطریقةتوفیركانبناءهمناألساسيوالھدف
HTMLصفحات

•HTTPالعنكبوتیةالشبكةعبراالنترنتموادنقلنظامھو
الكلماتمنمجموعةعلىیشتمل)نص(مستندویعتبر)الویب(

LINKSأوروابطوتسمىأخرىبمستنداتالمستندھذاتربطالتي
•FTPلـاختصارھوFile Transfer Protocolتعنيوالتي

ألجھزةبینالملفاتنقلفيویستخدمالملفات،نقلبروتوكول
إلىحاسوبمنأوحاسوبإلىحاسوبمنسواءالحاسوب

.سیرفر
80
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•
.بمحركات البحث الخاصة باإلنترنت

Google.com ،Yahoo.comمثل –
•

)
).إنترنت إكسبلورر أو فایرفوكس

•

.اإلنترنت
81

Emailالبرید اإللكتروني Internetاإلنترنت 
العملیةھذهفإناإللكتروني،بالبریدرسالةترسلعندما•

.فوریةتكون
.آخربلدفيمالشخصرسالةإرسالعندوخاصةكثیًراسیفیدكوھذا–

أنالممكنمنولكنعمل،بیئةأیةفيمفیًداھذایكونقد•
ألياآلنفیمكنخاطئ؛بشكلاإلمكانیةھذهاستغاللیتم

إلىاإلنترنتعبرإلكترونيبریدرسالةإرسالشخص
.األشخاصمالیین

عالمفيالرسائلھذهوتسميالكثیرونیدینھاخاطئةممارسةوھذه–
.فیھاالمرغوبغیربالرسائلاإلنترنت

82

Emailالبرید اإللكتروني 
لكي تقوم بإرسال رسائل برید إلكتروني واستقبالھا، ستحتاج  •

.إلى حاسوب، إلى جانب بعض األجھزة والبرامج
یتم إرسال رسائل البرید اإللیكتروني الداخلیة الخاصة بالشركة واستقبالھا عن –

.طریق الشبكة المحلیة للشركة

فیجباألشخاص،منالعدیدإلىعادیةرسالةترسلكنتإذا•
.الرسالةإلیھترسلشخصكلعنمحددمبلغدفععلیك

معین،برنامجبتثبیتتقومعندماأنكھواإللكترونيالبریدیمیزماأھممن–
بالتكلفةتقریًبااألشخاصمنالعدیدأوواحدشخصإلىرسائلإرسالیمكنك
.العاديبالبریدإرسالھابتكلفةمقارنًةتذكرتكادالوھيذاتھا

83

االستخدامات الشائعة للحاسوب داخل المنزل
ألعاب الحاسوب–
العمل من المنزل–
الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت–
االتصال بالویب–

84
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استخدامات الحاسوب في التعلیم

الحاسوبعلىالمعتمدالتدریب•
قلیلةتكلفةذاحًال"الحاسوبعلىالمعتمدالتدریب"نظامیعد–

األشخاصمنكبیرعددتدریبفیھایتموالتيالتدریبالحتیاجات
.واحدموضوععلى

نصوًصاوتتضمنمدمجقرصعلىالبرامجھذهتتوفرماعادًة–
.وأصواًتاورسوًما

بینماوالموضوع؛الحجمحیثمنالبرامجمجموعاتتتنوع–
.األجنبیةاللغاتتعلیمبرامجإلىالكبیرةالموسوعات

85

اآللیةاإلنتاجنظم•
تصنیعفيآلیةنظًماالسیاراتتصنیعمصانعمنالكثیرتستخدم–

التحكمیتمآلیةروبوتأجھزةخاللمنالسیاراتتجمیعویتمالسیارات
.الحاسوبطریقعنفیھا

.المختلفةالصناعاتفيشائًعامظھًرااآللیةھذهأصبحتوقد–
التصمیمنظم•

المعتمدةالتصمیماتبرامجباستخدامالمنتجاتمنالعدیدتصمیمیتم–
علىتفصیلیةورسومدقیقةمواصفاتإلىللوصولالحاسوبعلى

.الجدیدةالمنتجاتمننماذجإنتاجقبلالحاسوب

86

استخدامات الحاسوب في العمل

مراقبة المخزون•
إن مراقبة المخزون یمكن القیام بھا بطریقة آلیة، وفي الكثیر من –

.الشركات، أصبحت تعتمد بالكامل على الحاسوب
إن نظام مراقبة المخزون یقوم بتتبع عدد العناصر الموجودة في –

.المخازن ویقوم تلقائًیا بإصدار أوامر بشراء عناصر جدیدة عند الحاجة

الرواتب/المحاسبة•
.تستخدم أغلب الشركات الكبیرة نظًما معتمدة على الحاسوب للتعامل مع الحسابات–

ونظًرا لطبیعة الحسابات التي تتسم بالتكرار، فإن النظام المعتمد على  –
الحاسوب یعد ھو النظام المثالي للقیام بھذه المھمة ویضمن أیًضا الدقة 

.المتناھیة
87

استخدامات الحاسوب في العمل

المھام المتكررة•
المھام البسیطة التي یمكن أتمتتھا•
العملیات الحسابیة•
المجاالت الخطیرة•

88

استخدامات الحاسوب في العمل
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:
اآلنعلیكالسھلمنأنھإلىالمعلوماتمجتمعمفھومیشیر•

المعلوماتإلىتصلوأنمًعاالمتعددةالحواسیبتربطأن
.األخرىالحواسیبعلىالمخزنة

.ذلكعلىمثالخیراإلنترنتیعد•
الحواسیبمنمالیینإلىالوصولباإلنترنتاالتصالطریقعنیمكنك–

.العالمأنحاءجمیعفيالمتصلة

بأياإللكترونيالبریدخاللمنتتصلأنأیًضایمكنك•
أیًضالدیھالشخصھذاأنافتراضمع(العالمفيشخص
.)اإللكترونيبالبریداتصال

89

:
عملیاتإلىاإللكترونیةالتجارةمصطلحیشیر•

.اإلنترنتعبرتتمالتيالبیعأوالشراء
وذلكالویبمواقعخاللمنمباشرًةتریدماشراءیمكنك–

ببطاقةالخاصةالبیاناتإدخالثمتریدهالذيالشيءباختیار
.بكالخاصةاالئتمان

90

الصحة واألمان
:ال

.التأكد من التركیب اآلمن للكابالت•
.عدم التحمیل الزائد على مقابس الكھرباء•
:احترس أیًضا من•

اإلرھاق المتكرر.
ومیض الشاشات.
الوضع الخاطئ للجلوس.

91


.صحیح

استخدامUPS (Un-interruptible Power Supply)


.الجھد الكھربائي

92

ر بیئة عمل جیدةیفوت
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توفرھایجبأشیاء•
.جیدةتھویة–
.نظیفةبیئة–
اھتزازاتأيمنخاِلثابتسطح–

تجنبھایجبأشیاء•
الغبار–
المفاتیحلوحةعلىالشربأواألكل–
الرطوبةأوالبرودةأوالحرارة–
الشاشةفوقأشیاءوضع–
الشاشةمنبالقربمرنةأقراصوضع–

93

ر بیئة عمل جیدةیفوت
•

.الخاص بك ھي المعلومات
•

.خالصة سنوات من العمل
•

.الممكن أن تفقد كل ھذا المجھود
•

.الحاسوب
94

ما ھي فیروسات الحاسوب؟•
تخریبیةھي برامج –

ما على األقراص الخاصة بك
تنشط الفیروسات بطرق مختلفة–
–

فأن بیاناتك وجھازك عرضة التخریب

95

فیروسات الحاسوب
كیف یصیب الفیروس الحاسوب؟•

–
إما قرص مرن أو قرص (تصل إلى القرص 

(

.تعمل علیھ
–

استخدام  (تنتشر من حاسوب آلخر  من خالل 
) قرص مرن 

.الحواسیب، بما في اإلنترنت

96

فیروسات الحاسوب
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كیفیة حمایة الحاسوب من مخاطر الفیروسات•
:مثلللفیروساتالمضادةالبرامجمنكبیرعددھناك–

•Norton, MacAfee, Nod32, AVG, PC-Cillin
الذيللفیروساتالمضادللبرنامجبالنسبةشيءأھم–

.دائمبشكلبتحدیثھتقومأنھوستستخدمھ
منتظمبشكلتحدیثأقراصالشركاتمنالكثیرتقدم–

خاللمنمحدثةنسخةعلىالحصوللكتتیحأو
.اإلنترنت

97

فیروسات الحاسوب
:أنواع البرامج تبعًا للمصدر

البرامج المجانیةFreeware
 البرامج التجریبیةShareware
 البرامج التي تجدھا على اإلنترنتPublic Domain Software
 البرامج المفتوحة المصدرOpen Source Software

98

•
.یجب أن تتعامل مع ھذه البیانات بطریقة قانونیة وأخالقیة

•
.المعلومات وعدم إساءة استخدامھا

•
.قوانین حمایة البیانات

99


