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 )  مكتبة الحرية – امدرمان – البوستة  ت : 0118666640(

 احرص علي اقتناء مطبوعة  

 الوســــــام في علوم الحاســـــــوب 

 للحصول على االجابات النموذجية 

 المتحانات الشهادة السودانية 

(م2013-2003)والتجريبى والية الخرطوم من  

وجميع تمارين الكتاب والتمارين المختلفة   
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 **سيرة ذاتية للمؤلف ** 
 صالح الدين عمر عبدهللا علي: االســـم  

 (  ابومصطفي)                         

 .م 1977/ 9/  23: تاريخ الميالد

 

مبروكة  -بخت الرضا -الدويم  -النيل االبيض: مكان الميالد
 ( .14مربع)الخضراء

 **المـؤهــالت العلميـــة **

كلية العلوم الرياضية -جامعة الجزيرة –ماجستير علوم حاسوب / 1
 .2006والحاسوب 

م 2002 –جامعة السودان العالمية  –بكالريوس حاسوب ونظم معلومات / 2
. 

جامعة السودان للعلوم  –( تخصص رياضيات)بكالريوس تربية/ 3
 .2005والتكنلوجيا 
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 **الخبـرات العمليــة **
 :عمل استـاذاً متعاوناً بعدد من الجامعــات السـودانية منهـا 

 جامعة الســـــــودان –جامعة السودان العالمية  –جامعة االمام المهدي  –جامعة جوبــا  -      

 .كلية خبراء الحاســـوب  

 والمدارس الثانـوية الحكومية والخاصــة منهـــا
 (.امبدة -امدرمان.                           ) بنات / مدارس الخضــراء الثانوية الخاصــة بنين  -

 (.الجريف  شـرق.                                         )بنات/ثانوية النوابــغ  الخاصـــة بنين  -

 (.الحــاج يوسـف)بنات                                        / مدرســة القمــة والشقالوي بنين  -

 ( بحـــــــــــــري.                                                           )مدرسة االرتقاء الخاصة 

 (.   الخــــرطـــــوم.                                              )مدرسة الخرطوم القديمة الثانوية  -

 (.  الجريف شرق.                        )مدرســة النعمــة حاج الطيب الثانوية الحكومية بنات  -

 (.القادســـــــــية.                                                   )مدرسة الريان الخاصـــة بنين -

 (.الحاج يوسف .                                             )ثانوية اشراقة بنات و االوائل بنين  -

       (.الحاج يوسف.                                                  ) ثانوية الشيخ حمد بن خليفة    -
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 :إصـــــــدارات المـــــــؤلف 

 الصف الثالث  –المعرفة في علوم الحاسوب / 1

 الصف الثاني  –المعرفة في علوم الحاسوب / 2

 .الصف االول  –المعرفة في علوم الحاسوب / 3

التجريبى والية + المعرفة في إمتحانات الشهادة السودانية /4

 ( .2013-2003( )أسئلة فقط )الخرطوم من 

التجريبى والية + المعرفة في إمتحانات الشهادة السودانية /5

(  2013-2003( )تمارين مختلفة  +حلول+ أسئلة )الخرطوم من 

. 

الصف  –في علوم الحاسوب  الوســــامأصبحت  المعرفةاالن / 6

 .الثالث 
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احرص علي اقتناء 

 سلسلة 

الوسام في علوم 

 الحاسوب 

 التنسى هي مفتاح نجاحك

 ذكر هللا
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 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 8 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 :تعريف الحاســـــــوب** 
هو عبارة عن جهـاز الكتروني يقوم بمعالجة البيانات وفقًا           

 .لتوجيهات الكترونية معينـــة 
وسمي بالحاسـب الرقمـي ألنه ال يتعامل مع البيانات أو         

لتمثل له ( صفر وواحد)التوجيهات اال وهي في صــــورة رقمية ثنائية 
حالتين فيزيائيتين أو كهربيتين مثل وجود تيار كهربي أو عدم وجود 

 .تيــار كهــــــربي 
 :التركيب العــــام لجهــاز الحاســــــوب ** 
 :يتكون من أربعــة أنـــواع هي  
 .معـــدات اإلخــــــراج -2.    معدات اإلدخــال -1
 .معــدات المعالجــــة  -4.   معدات التخـــزين  -3
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 :معــــدات االدخـــــــــــــال -1
هي عبارة عن االجهزة التي بواسطتها يتم ادخال البيانات واألوامر  

 . المراد معالجتها 
 :مثــــــــــــــــال 

تمكن من نقل ) الماسحة الضوئية  –الفأرة  –لوحة المفاتيح  -1
تمكن من التحكم في ادارة )عصا االلعاب –(صفحة كاملة أو صورة

 (االلعاب 
 :معــــــدات التخــــزين -2
تقوم بنقل البيانات من وسائط التخزين الي الحاسوب وبالعكس حتى   

 .يمكن للحاسوب من معالجة هذه البيانات ثم اخراجها 
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 :أهمــــــــها 
محرك القرص  –محرك القرص المرن  –محرك القرص الصلب -

محرك االشرطة  –محرك القرص الرقمي  –المضغوط القابل للكتابة 
 .الممغنطة 

 :وسائـط التخـــزين المقابلة هي ** 
 القرص المضغوط للكتابة –القــرص المرن  –القـرص الصلب -
 القـــرص الرقمي -
 .الشـــريط الممغنط  -
وتعرف وسائط التخزين بالتخزين الخارجي أو التخزين الثانوي أو    -

 .الداعم 
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 :معـــدات المعالجـــة  -3
 .إن وحدة المعالجة المركزية هي المعدة الرئيسة التي تنفذ التعليمات  
أو ( قسمة  –ضرب  –طرح  -جمع) فتجري العمليات الحسابية   

( ادارة تدفق البيانات  -ترتيب –تصنيف  -بحث) العمليات المنطقية 
 .وتتصل بمعدات االدخال واإلخراج والتخزين لتنفيذ هذه التعليمات 

 :معـــدات االخـــراج  -4
بعد المعالجة تقوم معدات االخراج بعرض النتائج أو عرض البيانات قبل    

 .المعالجة لمراجعتها أو بعد المعالجة لالستفادة منها 
 :وأهمها  

 .السماعة  –الطابعة  –الشاشة 
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 التنسى

 ذكر هللا
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 أنـــواع الحــواسيب
 -:يمكن تقســيم الحواســيب الي عدة أنــــواع وهي     
 .الحاســـــوب الشخـــصي -1
 .الحاســــوب الدفتري أو الضمني  -2
 .الحاســــوب المخــــّدم  -3
 .الحواســـيب الطــــرفية  -4
 .حاســــوب التحــــــكم -5
 .الحاســــوب العمــالق  -6
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 أنــواع الحواسيب –تابع 
 :الحاســــــــــوب الشخصـــي   -1
 :وهو مصمم لشخص واحد أو مؤسسة ويوجد في المنازل إما    
 .برجي ويعرف بالبرج ويضع علي االرض  -أ  
 .  مكتبي  يضع علي المكتب تحت الشاشة  -ب  
 :الحاســــوب الدفتـــــري  -2

وهو حاسوب شخصي يمكنك حمله في أي وقت وهو في حجم     
 .كيلوغرام ( 3 – 2)الدفتر العادي ويزن حوالي 
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 أنـــواع الحــواسيب –تابع 
 :الحاســـوب المخّدم والحاســـوب الطرفي  -3

إذا تم توصيل عدة حواسيب شخصية بشبكة وكان هناك حاسوب      
أكبر قدرة من حيث التخزين والسرعة والبقية أقل منه فإنه يسمي 

 .بالحاســوب المخّدم واألخرى تسمي بالطرفيــــــات 
 :حاســـوب التحكـــــــم  -4

يستخدم ألداء مهام خاصة ومحددة مثل التحكم والرقابة لألجهزة      
المختلفة مثل االجهزة الصناعية ، محطات توليد الكهرباء ، أنابيب 

 .ضخ النفط وأجهــــزة تكريره وغيرها 
 :الحاســـــوب العمــــالق  -5
 .يخدم أضعاف مضاعفة من األجهزة مقارنة بالحاسوب المخّدم   
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 الدرس الثالث

 وحدات تخزين أو قياس البيانات

 في الحاسوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 17 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 وحـدات تخزين البيــانات في الحاسـوب

وكل ثمانية تمثل حرفًا أو رقمًا أو  bitأقل وحدة يمكن تخزينها هي الثنائية 
   byteعالمــــة أو رمـــز وتعرف بـــ الثمــــانية 

 
 1   byte = 8 bit   

1 KB = 1024  byte 
1 Mb = 1024 KB 
1 GB = 1024 MB  
1 TB = 1024 GB 
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 الدرس الرابع

 أنظمة التشفير الثنائي

 التنسى

 ذكر هللا
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 أنظــمة التشــفير الثنـائي
         
الحاســوب ال يتعامل مع البيـــانات إال وهي في صــــورة رقمية ثنائية      

 .واحدة ال تشبه غيرها ( شفرة)،فلذلك البد من إعطاء كل حرف او رمز 
م وكان يسمي أثنين من 1950أول هذه الشفرات ظهر مع الجيل األول عام  

واألرقام في ( 7،  4، 2،  1، 0)خمس وتستخدم خمس ثنائيات فقط وهي
 .النظام العشري مثلت بثنائيتين فقط 
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 التشـــــفير –تابع 
حرفًا كحد أقصي لذا ال  32=5 2وهذا النظام يمّكن من تمثيل         

 .يستطيع تمثيل كل الحروف مع األرقام
، 2، 1)وهو يستخدم ست ثنائيات  BCDتم تصميم  1969وفى عام      

4 ،8 ،A  ،B ) حرفًا مثاًل  64وهو يمثلA =(110001) 
أبسدك  EBCDICالي النظام الثماني وسمي  BCDوأخيرًا طور نظام         

ويعني نظام التشفير الثنائي المتطور في تحويل األرقام وبمّكن من تمثيل 
 .وينافسه نظام آسكي السباعى( يشمل كل الحروف والرموز)حرفًا  256



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 21 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 الدرس الخامس

 قدرة الحاســــــــــــــــوب 

 واختيـــــــار الحاســــــــــوب المناسب
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 قـــدرة الحاســوب
 :تقـاس قــدرة الحاســوب بثالث ميــزات هــــــي 

 :ســرعة وحـدة المعالجة المركــــــزية  -1
 .في الثانية( بالنظام الثنائي ) ونعني بها عدد العمليات الحسابية     
 :طول الكلـمة أو اتســــاع الناقل  -2

ونعني بالناقل المسار االلكتروني داخل الحاسوب الذي تنساب عن     
ويقاس اتساع الناقل بعدد الثنائيات التي يمكن أن . طريقه المعلومات

 .تتدفق عبر الناقل في وقت واحد 
 :سعة الذاكــرة في وحــدة المعـالجة المركـزية  -3

وهي تحدد عدد البرامج التي يستطيع الحاسوب تشغيلها في وقت     
ويفضل دائمًا أن تكون أكبر حتى نتمكن من تشغيل أكبر عدد . واحد

 .ممكن من البرامج 
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 :اختيــار الحاســوب المنـاسب 
 : اختيـار أي حاســـوب يتوقف علي حسب األغراض فمثالً   
استخدام حاســــوب لتطبيقات رياضية أو حل مسائل هندسية وعمل  -1

 :رسومـات فإننا نحتاج لـــــ
 .سـرعة عالية  -اتسـاع ناقل كبير ج -ذاكـرة أكبر  ب -أ 
فهنا ( معمل طالب )علي حسب التطبيقات فمثاًل : الستخدام مخّدم  -2

 :نحتاج الي 
 سـرعة عالية  -اتســاع ناقل أقل ج -ذاكــرة أقل بأ-

 .وكل هذا نسبة لقلة المستخدمين وحجم البيانات
 وزارة التربية والتعليــم )أما إذا كان يخـدم مؤسسة ضخمة مثل  
 :فإننا نحتاج الي ( الشرطة -سودا تل  
 .ســـرعة عالية  -اتسـاع ناقل كبير ج -ذاكـرة أكبر ب -أ



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 24 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 26 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 الدرس األول

 المكـــونات األســاسية للحاسـوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 27 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 المكــونات األســاسية للحاســـوب

 :يتكون الحاســــــوب من جزئيين أساسيين هما     

 Hardware.العتــــــــــــــــــاد  -1

  Software . البرمجيــــــــــــات -2

 :  العتـــــــــــــــــــــاد : أوالً 

وهي الجزء المادي أو الملموس أو الصلب أو المعدات   
 .االلكترونية للحاسوب 

 :يتكون من : مكونات العتاد 

 input devicesمعــــدات اإلدخــــــــــــــــــــال -أ

 . وهي األجهزة التي تدخل عن طريقها البيانات الي الحاسوب 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 28 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 central processing unitوحـــدة المعالجة المركــزية -ب
(cpu) 

وهي الوحدة التي تقوم بالتعامل مع البيانات حسب توجيهات  
 .محددة مسبقاً 

 :وتتكــــــــــــــــــــــون من 

وحدة  -وحدة الحســاب والمنطق     ج  -الذاكـــرة   ب أ-
 .التحكم 

 storage devicesمعــــــــــــدات ووســــــائط التخزين  -ج

وهي المعدات التي تقوم بتخزين المعلومات الضخمة لتتم    
 .معالجتها بواسطة وحدة المعالجة المركزية

  :out put devicesمعـــــــــدات اإلخـــــــــــــــــــراج  -د

 .وهي األجهزة التي يتم عن طريقها عرض أو طباعة النتائج    



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 29 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 : Softwareبرمجيـــــــــــــــــــات  : ثانيا   

غير  أوهي عبارة عن الجزء المادي غير الصلب           
الملموس أو المنطقي في الحاسوب أي جزء األوامر 

 .والتوجيهات التي تعطي لوحدة التشغيل المركزية لتنفيذها

ويمكن تقسيمها بناء علي نوع البرامج أو نوع استخدامها     
 :الي ثالث أنــــــــــــــــــــــــواع هي 

 System Softwareنظــــــــام البرمجيـــــــــــات  -1

 Programming Language لغــــــات البرمجة -2

 Application Programالبرامـــــــج التطبيقية  -3



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 30 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 :نظـــــام البرمجيــــــــــــــــات  -1

وهي عبارة عن البرامج التي تساعد في استعمال أجهزة           

 :وتنقسم إلي . الحاسوب بطريقة ميسرة 

 :Operating systemنظــــــــــــام التشـــــــــغيل  -أ 

وهو البرنامج الذي يقوم بالتحكم في إدارة معدات اإلدخال   

 .واإلخراج والمعالجة 

 :برامـــــــــــــج خدمــــــــــات  -ب 

وهي تساعد في إدارة المعلومات مثل تصنيف أو ترتيب أو      

نقل البيانات وتساعد في رفع كفاءة استخدام المعدات 

 .المختلفة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 31 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 :لغــــات البرمجـــــــــة  -2
وهي برامج مترجمة للكلمات العادية الي الرموز التي يفهمها    

 . ++cو س بلس بلس pascalالحاسوب مثل لغة باسكال
 :البـــــــــرامج التطبيقية -3
وهي البرامج التي تقوم بتلبية حاجة المستخدم مثل عمل الحسابات    

 :أو حل المسائل الرياضية وهي نوعان 
 (: Application program)الحـزم التطبيقية / أ

وهي عبارة عن البرامج التطبيقية الجاهزة لعمل التطبيقات القياسية    
 -:مثل 

حزمة  –( word)حزمة معالجة الكلمات  –( SPSS)حزم اإلحصاء-
 .حزمة الرسومات الهندسية  –( access)الجداول االلكترونية 

 :البــرامج المفصلة / ب
وهي البرامج التي يتم تفصيلها لتحقيق معالجة تطبيقية محددة مثل    

 .النظام المصرفي أو غير ذلك 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 32 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 33 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 معــــالجة البيــانات
 Data Processing:تعريف معـالجة البيـانات ***
 :هي ما يتم من عمــل علي البيـانات مثـــل    
 .التخـــــــــزينأ-

 .االسترجــــــــاعب-
 (.قسمة -ضرب-طـرح-جمع)عمـل عمليات حسـابيةت-
 (.التخصص–السكـن  -حسب العمر)تصـنيف البياناتث-
 (.حسب األعمار وغيرها -تصاعديًا أو تنازلياً )الـترتيبج-
 (.قــــرية معينة –بحث عن اســم معين )البحثح-
 .......(.رسومات  –وضعها في شكل جداول ) العـرضخ-



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 34 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

ـح طــريقة معـالجة البيــانات   :رســم يوضِّ
 

 معلومات   معالجة بيانات 
 مخرجات  مدخالت 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 35 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 36 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 تنظيـم البيـانات
 :تعـــــــــــريفات 

 :Characterتعــــــــريف الحــــــــرف * 

هو الوحدة األساسية للبيانات وهو إما حرف هجاء ، أو     
 .رقم أو عالمة، أو رمز رسم أو رمز صوت 

 : data: تعـــــــــريف البيـــــــــانات * 

هي عبارة عن سجل الرموز والحقائق المتجردة الخامة   
 .والتي ال يمكن االستفادة منها 

 :informationتعـــــــــريف المعلــــــومة * 

 .هي ناتج معالجة البيانات والتي تمّكن من اتخاذ القرارات    



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 37 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 تنظيـــم البيــانات  –تابع 
 :field: تعـــــــــريف الحقـــــــــــل** 

 –هو الوحدة األساسية المفهومة للمعلومات مثل االسم    
 .المرتب  –العمر 

 :record:تعـــــــــريف السجــــــــل ** 

معلومة : هو عدة حقول تشترك في وصف شئ واحد مثل   
 .الخ –الفصل  –العمر  –عن الطالب تشمل االسم 

 :file: تعـــــــــــــريف الملــــــــــــــف** 

هو عبارة عن عدة سجالت ترتبط فيما بينها ارتباط منطقي    
 .مثل سجالت كل الطالب أو الموظفين 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 38 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 تنظيم البيانات –تابع 

 :directory: تعـــــــــريف الدليـــــــــــــل ** 

هو عبارة عن عدة ملفات ترتبط ارتباط منطقي مثل ملفات   

 .كل الفصول في المدرسة أو األقسام في الكلية الواحدة 

 :volume: تعـــــــــــــريف مجــــــلد التخزين** 

هو عبارة عن مجموعة أدلة مجتمعة اجتماعي منطقي    

 .ومخزنة في مجلد تخزين واحد مثل أدلة كل الكليات 

 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 39 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 أمــــثلة
 :لتنظيـــــــــــــم بيــــــانات الطـــــــالب (:1)مثــــــــال ** 

 .نتيجة الطالب : سجل 

 .ملف الفصل : سجالت الطالب في الفصل 

 .دليل المدرسة : ملفات الفصول 

 .مجلد: نتائج طالب كل المدارس بالمحلية 

 :لتنظيـــــــــــــم  بيانات المــــــوظف :مثــــــــال آخر** 

 .  اســـم الموظف : حقــــــل  

 المـــــــــرتب –االســــــــــم –مجمـــــوعة حقـــــــــــول : سجــــــل 

 ملف،: سجــــالت كل موظفي القســـــــــــم 

 دليـــــــــــل: ملفــــــــــات كل االقســـــــــام

 .                                مجـــــــــــــــــــــــلد : أدلـــــة كل الموظفين 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 40 0912590353ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 41 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 42 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 43 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 ممـــيزات الحــــاسـوب
 : مميزات الحاســــوب من حيث إدارة نظم المعلومــات** 
يتيح الحاسـوب تخزين كميات      (:storage)القـدرة التخـــزينية  -1

 .ضخمة من المعلومـات في حيز ضيق 
 (:speed)الســرعة  -2
 .يقـــوم الحاسوب بعمل ماليين من العمليات في الثانية الواحدة   
 (:Accuracy)الدقـــــة  -3
 .الحاسـوب دقيق ال يخطأ مقارنة باإلنسان فإنه معرض للخطأ   
 (:Flexibility)المــــرونة  -4

 .الحاسوب يمكن أن يتوسع أو يتقلص حسب التغيرات المستقبلية     
 (:Reliability( )االعتمـادية )الِعــول  -5

يمكن االعتماد عليه كليًا عكس االنسان فإنه معرض لالهتزاز أو       
 .التوقف أو الموت أو غيرها 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 44 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 (: Security)أمــن المعلــــومات  -6
الحاسوب له قدرة ممتازة في حماية المعلـومات من الدخول         

 .عليها بواسـطة االفراد غير مأذون لهم بذلك 
 :التقاريــر والنتائـج المحــــدثة والمتكاملة  -7

يستطيع الحاسـوب أن يزود االدارات بمختلف مستوياتها بالتقـــارير     
 .والنتائج التي تفيدنا في اتخـاذ القـرار الصحيح 

 (: communication)االتصــــــال  -8
ســاعد علي تطوير وسائل االتصـال فعن طــريق االقمار الصناعية      

وبواسطة الحواســيب المركــزية العالمية يمكن االتصال بأي موقع في 
 .جمـــيع أنحــاء العـــالم 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 45 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 الدرس الثاني

 ممــيزات الحاســــوب من حيث 

 المــجــــاالت المهـــنيــة

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 46 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 ممـيزات الحاسوب في المجـاالت المهـــنية

 :الصنــاعــــة  -1
انتقل العالم من حوسبة إدارة المعلـومات الي حوسبة اآلالت أو         

فأصبحت كثيرًا من المصانع ( Robot)ما يعـرف باإلنسان االلي 
تعمل كلية تحت إدارة الحاسوب ابتداء من معالجة المعلومات االدارية 

الي عمل التصميمات الصناعية بطريقة المحـاكاة أو التماثل ثـم 
 .تشغيل االالت وأخيرا ضبـط الجـودة 

واعتماد الصناعات علي الحاسوب يعني الدقة، السرعة،االمن          
 .والِعـول ولكنه له عيوب وهي إلغــاء كثير من الوظـــائف 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 47 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 المجـــــاالت المهنية –تابع 
 :التعلـــــــــيم  -2
دخل الحاسوب كأداة مساعدة في التعليم في حل التمارين العملية    

عطاء األمثلة وعمل االختبارات وتصحيحها   .وا 
 :الطـــــــــب  -3
دخل كأداة مساعدة في الطب مثل تحديد مواعيد وكمية الجرعات ثم    

 .تقويم النتائج وفي التصوير الطبي والرقابة الطبية وغيرها 
 .الهندســة المدنـــية والعمـــارة  -4
 .الهندســـة الكيمــــــــائية  -5
 الحــــركة  -8الخدمة المصــرفية -7.االتصـال  -6
 .التجارة-11االمن الشرطي  -10التنبؤات الجـوية والمناخية -9



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 48 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 الـــــــدرس الثالث

 وظائــــف الحاســــــــــــــــوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 49 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 وظائــــف الحاســـوب

 :وظائف الحاســـــوب  هي ** 
 المحللون والمصممـون -3المبرمجـون    -2الفنيــون    -1
 .علمــاء الحاســــوب  -4 
 :الفنيــــــــون  -1

هم حملة الدبلـوم بعد الثانوي مستوي عامين أو ثالث أعوام وهـم     
 -:ثالث أنــــواع 

 :  فنيـــو التشغيــــل  -أ
ويشرفون علي تشغيل المخدِّم ومشاكل المستخدمين وعمل النسخ    

واإلدخال واستخراج التقارير وتنظيم التخزين أو بمعني متابعة أعمال 
 .نظـم التشغيل والبرامـج المســـــــاعدة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 50 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 الوظائف -تابع

 :فنيـــو الصيــــانة  -ب
يقومـون بمراقبة الحاسوب ومعداته وحمايتها من كل المؤثرات البيئية    

 .وصيانتها 
 :فنيــو الشـبكات  -ج
 .يقومون بصيانة الشبكة وحزم االسالك ومراكز توزيع االتصـال    
  :المبرمجـــون  -2
 -:هؤالء حمـلة الدبلـوم أو البكالـوريوس وهم نوعـــان    
 :مبرمجــو تطبيقات  -أ

يقومـون بتنفيذ أنظمة المستخدمين أو متطلباتهم مثل عمل نظام      
 .رواتب أو كتابة برامج إحصائية أو غيرها 

 :مبرمجــو نظـــــم  -ب
يقومون بكتابة برامج التشغيل والبرامج المساعدة أو التي تمكن من     

 .إدارة الحاســوب بكفاءة عالية 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 51 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 :المحللون والمصممـــــون  -3
 :المحــلل*  

هـو الشخص الذي يقوم باالتصال بالمستخـدم لتحديد مشكلته         
واقتراح الحــل المناسب لها وهو عادة خريج جامعي له خبرة في 

 .البرمجــــــة 
  :المصــــمم * 

هـو الذي يقوم برسم الحلول التي وضعها المحلل بالصورة التي        
والمصمم هو مبرمج له خبرة طويلة . يفهمها المبرمـج ليقوم بتنفيذها 

 .وملم بلغات البرمجة ونظم التشغيل والبرمجيات المسـاعدة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 52 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 :علمــاء الحاســــــوب -4
هـؤالء هم حمــلة الماجستير والدكـتوراه والذين يقومون بالبحث        

في مشاكل الحاسـوب واستخداماته وتصميم الخوارزميات وتطوير 
لغات البرمجة ونظـم التشغيل والشبكات وقـواعد البيانات وخوارزميات 

 .حل المسـائل الرياضــــــــية واإلدارية 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-سلسلة المعرف في علوم الحاسوب الصف األول 

 53 0912590353م -ماجستير علوم حاسوب-عمر عبدهللا

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 54 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 54 ماجستير علوم حاسوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 55 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 55 ماجستير علوم حاسوب

 الدرس األول

 تطـــــــــور تقــنية الحاســــــوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 56 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 56 ماجستير علوم حاسوب

 :مقدمـــــة    
بدأت فكـرة الحاسـوب إبان الثورة الصناعية في أوروبا وقام العالم  

االنجليزي أجـارلس بابـاج بتصميم آلة حاسبة ميكانيكية  تقوم 
م، ثم تطورت 1833بالعمليات الحسابية الطويلة بشكل سريع عام 

 .هذه اآلالت الحاسبة حتى ظهر الحاسوب 
بوجــود وحدة المعالجة  علي االلة الحاسبة ويتميز الحاسـوب       

 .المركزية ووجود ذاكرة ووحدة تحكم ووحدة حســاب 
م وكان به ذاكرة ووحدة 1944وأن اول حاسـوب ظهر عام        

خـــــــــــراج ، ولكنه يختلف عن الحواســـــيب  الحالية في أنه يعتمد علي تقنية كهربية ميكانيكية أما الحواسـيب حسابية ووحـدة  إدخــال وا 
 .الحديثة فقد بنيت علي تقنية االلكتــرونات 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 57 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 57 ماجستير علوم حاسوب

 (م1955 – 1946: )الجيـــــــــل األول 

تعتبر حــــــواسيب أنياك الجيل األول وهي تعتمد علي الصمامات           

 .طناً  30المفرغة ويصل وزنها الي ( البصيالت)االلكترونية 

 :عيوبـــــــــــــــــــــــــــها  

 .يـــــولد حــــــــــــــرارة عـــــــــالية  -1

 .يحتـــــــــــاج الي صيانة مستمـــــــرة  -2

 .وكانت حواســــــــــيب الجيل األول تجـــــريبية وليست تجـــــــــارية    

 أجيال الحاسوب 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 58 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 58 ماجستير علوم حاسوب

 (:م 1965 – 1956: )الجيــل الثــــاني 
وهي حلت محـل ( transistor)صممت علي تقنية المسـروية          

البصـيالت المفرغة، وهي حواسيب صغيرة الحجم وعالجت مشكلة الحرارة 
 .العالية والعطل المستمر وزادت سرعة المعالجة وقل إستهـالك الكهرباء

وأن أول حاسوب دخل السودان كان من هذا الجيل وهو الحاسوب          
والذي أدخل في جامعة الخرطوم عام  803اإلنجليزي الصنع اليـوت 

 .م وأفتتحه رئيس الدولة 1967

 أجيال الحاسوب 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 59 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 59 ماجستير علوم حاسوب

 (:م1975 – 1966) الجيــــل الثالث 
 .تستخـدم حواســيب هذا الجيل تقنية الدوائر المتكاملة          
 -:ميـــــــــزاتها 

 .قلت تكلفتها  -1
 .قل استهالك الكهـــرباء والتبريد  -2
 .زادت قـــــدرتها في المعالجــة والتخـــــزين  -3
 

 أجيال الحاسوب 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 60 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 60 ماجستير علوم حاسوب

 (:م 1985 – 1976) الجيل الرابـــــــــع 
تم تطـــوير وتحسين الدوائر المتكاملة الي دوائر التكامل الواسع         

والمصممة علي شرائح مادة السيلكون التي تستوعب عشرات اآلالف 
من العناصر في حيز ضيق وهذا أدي الي تطور صناعة المعالجات 

 .الدقيقة 
 

 أجيال الحاسوب 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 61 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 61 ماجستير علوم حاسوب

 الدرس الثاني

 المعـــــــــــــــــــالــــــــــــج

Processor 

 وأجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاله



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 62 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 62 ماجستير علوم حاسوب

 مكـــــوناته**  
  ونعنييتكــون المعالج الدقيق من مجموعة كبيرة من الدوائر المنطقية ،      

دائرة كهربية أو الكترونية لها بوابات إذا اغلقت البوابة مثلت  المنطقية بالدوائر
ذا فتحت مثلث منطقيًا بصفر  النظرية االساسية للتمثيل البيانات .منطقيًا بواحد وا 

 (.0)وعدم وجود تيار يعني صفر ( 1)في الحاسوب هي وجود تيار يعني واحد
 :البـــوابة االلكترونية ** 

هي عبارة عن مجموعة مســرويات تتكون من موصالت الكترونية تعرف          
 .بأشباه الموصالت 

   :المعــــالج الدقيق** 
 .هو عبارة عن شبكة الكترونية معقدة من أشباه الموصــــالت          

وأن مساحته ال تزيد عن مساحة الظفر وصناعة المعالجات صناعة دقيقة   
 .وحساسة تحتاج الي درجة عالية من التعقيم 

 المعالج الدقيق 
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أول معالج دقيق تم تصميمه بواسطة شركة انتل األمريكية عام          

، وبعده ظر (bit)ثنائية 4وله سعة ناقل  4004م اسمه انتل 1969

م 1978،وفي عام ( موتورال)ثنائيات  8بناقل طوله  6502المعالج 

 4.77)ثنائية وسرعة 16بطول  8086أنتجت شركة انتل معالجها 

 ( هـ.م

 المعالج الدقيق  -تابع 
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 أجيــــال الحــــواسيب الشخصية
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 (8086 -8088)الجيل األول للحواسيب الشخصية** 

،أول حاسوب  8088مع بداية الثمانينات تم إستخدام المعالج         
وله معالج مساعد  8088مصمماً علي المعالج  IBM PCشخصي 

يقوم  8087إختياري يعرف بالمعالج الرياضي ويحمل اسم الشفرة 
 .ب.م 30ب وسعة القرص .ك 265بالعمليات الرياضية وسعته 

 (80286)الجيـــــــــــــــل الثــــــــــــــاني **

وتعني التقنية المتطورة (AT)م ظهرت حواسيب تحمل إسم 1985بعد   
(Advanced Technology ) بذاكرة  80286مستخدمة المعالج

وأضيفت له ( ه.م 16)وبسرعة ( ب.م 70)ب وبقرص .م 4تصل 
 80286إيسه ، وأصبح باإلمكان إستخـدام الحاسوب  (ISA)ناقالت 

 .كمـخّدم في شبكة حواسيب شخصية 

 أجيال الحواسيب الشخصية 
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 (80386:)الجيــــــــــــــــل الثــــــــــــالث

وله  80386ظهرت في نهاية الثمانينيات وتستخدم معالج            

ب وسعة .م 128ب وذاكرة .م 33ثنائية وسرعة  32سعة ناقل 

 Cashب ، وأضبـفت له ذاكرة تخزين مـؤقته .م 600قرص 

memory)  ب ولها معالج خاص يعمل بسرعة .م128وسعتها

عالية في منـاقلة البيانات بين الذاكرة الريئسية والمعالج لمعالجة 

مشكلة السرعة العالية في المعالج والسرعة البطيئة في الذاكرة 

 .الريئسية 

 أجيال الحواسيب الشخصية 
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 (80486:)الجيــــــــــــل الرابــــــــــــــــــــــع ** 

ظهرت في أوائل التسعينيات يحتوي علي ذاكــــــــرة تخزين مؤقته           

بدالً من ( ه.م66)يحتوي علي معالج رياضي وسرعة . ب .ك256سعتها 

ثنائية تمكن من  32سعة  VESAودخلت معه الول مرة ناقالت  33

المرئي )VGAثنائة مثل شاشات  32التعامل أجهزة إدخال وإخراج سعة 

video) 

 أجيال الحواسيب الشخصية 
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 : (بنتيوم)الجيـــــــــل الخــــــــــــــــــــامس**

ظهرت في منتصف التسعينيات وهو بنتيوم  اسم شفرة للمعالج          

ويتميز معالج بنتيوم علي المعــــــالج .P5النـها تعنــــي  80586

 .بأن له القدرة علي تنفيذ أمرين في وقت واحد 486

 : ملحـــــــــــــــــــــــــــــوظة**   

أي تقنية أو برمجيات جيل سابق تعمل في األجيال الالحقة وهذه     
 .ميــــــــــــزه عظيمة 
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 الدرس الثالث

 الناقالت في الحواسيب الشخصية**

 الذاكرة في الحواسيب الشخصية** 
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 الناقــالت في الحواسـيب الشخـصية 

 :هي  :أنـــواع الناقـالت ** 
 (.القديمة)ويتعامل مع األجهزة البطيئة  (  :إيسـة)الناقل البطئ  -1
وهو خاص لمنـاقلة الرسـومات بين  (:AGP)الناقل فيسـة أو ناقل -2

تسـاعه ( AGP)الذاكرة الريئسـة وبطاقة المرئي  ثنائية وسرعته  32وا 
 .هـ.م 66

ويوجد في األجهــزة الحديثة ،ويستخــدم في  ( :PCI)النــاقل  -3
اإلتصــاالت مع المعدات عالية السرعة مثل الحواسيب األخـري ويبلغ 

 .هــ.م 100ثنائية وسرعته  64إتســـاعه 
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 الذاكــرة في الحـواسيب الشخصية
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 Memoryالذاكـــــرة 
 :الذاكــرة في الحــواسيب الشخصــــية

 :هنالك ثالث أنواع من الذاكـرة في الحواسيب الشخصية وهي        
 :الذاكــرة الرئيســة -1

 Random Access)وتسمي ذاكرة الوصول العشوائي       
Memory) RAM ) وهي مرتبطة بالمعالج أو وحدة المعالجة المركزية

 .وهي ذاكرة مؤقتة وتتأثر بانقطاع التيار الكهربائي
 Read Only Memory (ROM: ))ذاكــرة القراءة فقط -2

وهي ذاكرة دائمة ال يمكن مسحـها أو الكتابة عليه وال تتأثر بانقطاع      
التيار الكهربائي ومن مهامها تخزين تعليمات تجهيز الحاسـوب 

 .لالستخـدام في كل مــرة يتم فيها تشــغيله
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   الذاكــــرة –تابع 
  (Virtual Memory)الذاكــــرة الظاهرية  -3
وهي جزء من القرص الصلب يستخدمه الحاسوب كذاكرة إذا كانت الذاكرة    

 الرئيسية محدودة أو توجد برامج كثيرة مفتوحة عجزت الذاكرة من التعامل معها 
 .أنها بطيئة جداً     عيبـــــها   
 :ذاكرة التخزين المؤقت** 
تعمل علي زيادة سرعة الحاسوب التي تبطئها الذاكرة وذلك بتخزين آخر بيانات    

 .استخدمها الحاسوب تخزينًا مؤقتاً 
 :نوعين :  أنواعــــــها

 خارجيــــــة  -داخليــــة    ب -أ
 .هي داخل المعالج وهي توفر أسرع طريقة للحصول علي البيانات : الداخلية-أ 
وهي أبطأ من     mother boardتوجد داخل اللوحة االم :  الخارجية -ب

 .الداخلية 
هي لوحة الدوائر الرئيسية للحاســــوب والتي يتم توصيل كل :  االم اللوحة** 

 .مكونات الحاسوب الكهربية بهــــــــا 
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 الدرس الرابع

 مـــــــــــزود الطاقــــــــــــــة** 

 بيئة تشغيل الحاســــــــــــوب ** 
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 مـزود الطاقة في الحاسوب الشخصي

مـــزود الطاقة ضروري وتقاس قدرته بالـواط  ويقوم بتحويل           
التيار المتردد القادم من خط الكهرباء العام الي تيار مباشر وتوجد 

بداخله مروحة لتمنع من ارتفاع درجة الحرارة االجــزاء الداخلية 
وحتى نضمن من استمرار تشغيل الحاسوب عند انقطاع ، للحاسوب 

الكهرباء فالبد من ربط الجهــاز بمصدر طاقة ال ينقطع 
(uniterruptable power supply ) وهذا المصدر به  بطاريات

تقوم بتخزين كمية من الكهرباء تمّكن من العمل لبعض الوقت بعد 
 .انقطاع التيـــار 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 76 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 76 ماجستير علوم حاسوب

 بيـــــئة تشــــغيل الحاســـــــــوب
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 بيئة  تشـغيـل الحاسـوب
 :كثيرًا ما يتأثر الحاســـوب بسبب الظروف المحيطة بالتشغيل منها           

تأثير األجهزة التي تحمل موجات كهرومغناطيسية  مثل الموبايل  والتلفاز  -1
وهذا يؤدي الي تلف الدوائر االلكترونية، ولتفادي هذا يجب .والمراوح وغيرها 

 .حفظ الحاسوب بعيدًا عنها 
االحتكاك بالمواد الشاحنة للكهرباء الساكنة مثل السجاد الصناعي قد يؤدي الي  -2

اتالف الدوائر االلكترونية وبطاقات التوسعة، ولتفادي هذه المشكلة توجد مادة 
مضادة يتم رشها علي الحاسوب تقوم بمنع تكوين هذه الشحنات وأن نجعل 

 .الفرش من البسط التي تمنع تكوين هذه الشحنات 
تجمع الغبار والتربة والدخان يؤدي الي ارتفاع درجة الحرارة وهذا يؤدي الي  -3

تالف الدوائر االلكترونية، ولتفادي هذا يجب تركيب  قطع التوصيالت المعدنية وا 
 .الحاسوب في غرفة خاصة مغلقة إغالقًا جيدًا وبها أجهزة تبريد جيدة 
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 الدرس الخامس 

 تطور تقنية الحاسوب في السودان 
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-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 79 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 79 ماجستير علوم حاسوب

 تطـور تقـنية الحواســيب في السـودان
 أول حاســـــــــوب دخل الســــــــودان كان من الجيل الثاني  *

البحث العلمي وتدريب الطالب  بغرضم 1967ادخلته جامعة الخرطوم عام 

 .وبعض االعمال االدارية 

 .الغرض استخراج الفواتير  – 1968الكهرباء  *

تخزين وتحليل البيانات  الغرض –م 1969المركز القومي لإلحصــــــاء  *

 .السكانيـــــــــــــــــــة 

أدخله مصنع النسيج السوداني ومصنع النسيج الياباني : الجيل الثالث  *

 .االعمال المحاسبية  الغرض –وهيئة السكة حديد 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 80 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 80 ماجستير علوم حاسوب

 التطــور في الســودان –تابع 
لم تكن تجربة الحواسيب بالسودان حتى منتصف الثمانينات مجدية من الناحية      

 -:االقتصادية لعدة أسباب منها
 .التكلفة العـــــــــالية  -1
التكلفة العالية للصيانة بسبب الغبار وتذبذب الكهرباء وضعف خبرة فنـيو  -2

 .الصيانة 
محاربة االداريين والمحاسبين للحاسوب باعتقاد أنه سيضعف الحاجة لهم أو  -3

 .يستغني عنهم كليا 
قيام كثير من شركات الحواسيب بإعطاء االستشارة الخاطئة للمؤسسات التي  -4

 .تقوم باختيار مواصفات أجهــــزتهم 
وفي النصف الثاني من الثمانينيات تم تجاوز كل المعوقات التي أدت الي **   

 .تأخير دخول الحاسوب من غبار وكهرباء وتكلفة وصيانة وخبرات وغيرها 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

 صالح/األستاذ إعداد-األول الصف- الحاسوب علوم في المعرفة سلسلة

-صالح عمر / أستاذ0912590353م حاسوب علوم ماجستير عمر

 81 ماجستير علوم حاسوب-صالح عمر / أستاذ 4/9/2013 81 ماجستير علوم حاسوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 82 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 83 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الـــــدرس األول

 Input Devicesمعــدات اإلدخـــال 

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 84 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 :تتكـــــــون معــــدات اإلدخــال مـن األتي 
 :  لوحــــة المفـــــــاتيح  -1
 :مفتاح وتنقسم هذه المفاتيح إلي ( 101)وهي تحتـوي علي    
 .مفاتيـــح الحـروف واألرقام وعالمـات الحـروف -1
 .وتتيح تنفيذ مهام معينة بسرعة( F1-F12) مفاتيح الوظائف -2
 (.9- 0) مفاتيـح األرقـام مـن  -3
 :المفاتيـح الخاصــة وهـــــي  -4

 معـــــــدات اإلدخـــــــال   -1



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 85 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 المفاتيـــح الخاصـــة

 الوظيفـــــــــــــــــــــة المفتــــــــــــــــاح

delete حـــذف حـــــرف شمـــــــــــــال المـــــــــؤشر 

backspace حــــــــــذف حـــــرف يمين المــــــــــــــــؤشر 

enter للتنفيذ 

ESC مفتاح الهروب يوجه بالخروج من مهمة معينة 

Shift مفتـــــــــــاح االنتقــــــــــــــــــال 

Caps lock  التحويل من حروف صغيرة الي حروف كبيرة

 والعكس

Alt+Ctrl يستخدم مع حرف آخر لتنفيذ مهمة محددة 

Space bar  (مسافة)المسطرة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 86 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 وحـــدات االدخــال –تابع 
 :Mouse( المتجـــــولة)الفــأرة -2
وهي تتيح تحديد وتحريك العناصر علي الشاشة ويوجد بهــــا زران    

 .أيمن وأيسر 
 Joy stick:عصـــا التوجيـــــــــــــه  -3
تســاعد في السيطرة علي الحركة مثل لعب الشطرنج والقتال والخطط   

 .العسكرية وغيرها 
 :وســـادة اللمــس -4
هي طــريقة إلدخـال الرسومـات أو أي أعمال للحاســوب باللمس علي    

الوسادة فقط نقوم برسم الشكل المطلوب عليها وأثناء ذلك يتحرك 
 .المؤشر علي شاشة الحاســوب يحاكي ذلك الرسـم 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 87 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 وحــــدات االدخـال –تابع 
 Scanner:الماسحــة الضـــوئية  -5

يتم بواسطتها إدخــال الصور والرســـوم والتصوير الي جهـاز     
 .الحاسـوب

 :ثالثة أنـــــــواع هي : أنــواع الماسحات 
 :الماســح اليــدوي  -1
 .بوصــــات  4يمسح صــورة عرضها   
 .تمســح ورقة كامــــلة  : ساحبـــة األوراق -2
 :ماسحـة مسطحـة  -3

 .وهي تعمـل مثل آلة التصــــوير            
 :الكامـــيرا الرقمـــية  -ك
رسـالها عبر الشبكة وبها ذاكرة لتخزين     .الصور ويمكن التغير والتعديل في أشكـال الصور تمّكن من التقاط الصور وا 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 88 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الـــدرس الثــــــــــــاني
  Output Devicesمعــــدات اإلخــــراج



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 89 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 معـــــدات اإلخــــراج  -ب
 -:أهــم معدات اإلخـــــراج هي 

 : الشـــــاشــة -1
يتــم عن طريقها عـرض عمل اإلستفسـارات ورؤيــة التقارير        

 . والرســوم البيانيـة والصـور واألفـــالم وغيرها 
تعمــــل بواسطة لوحـة دوائـر الكترونيـة تســـمي بطاقة المرئي أو       

بطاقات الرســومات ،وتحتوي البطاقة علي ذاكـرة لتخزين المعلـومات 
 .مؤقتًا قبل إرســالها الي الشاشة

،وأحجام الشاشـات هي (AGP)ومن أحــدث البطاقات هي        
 .بوصـــــــــــــــة (14،15،17،21)



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 90 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 :أنــواع الشاشـات *** 
 .مسطحــــة  –مكتبيــة ب  -1
 Dot)تحدد حدة الصـور في الشاشــة بتباعد النقط :حـدة الصــورة * * 

pitch ) علي الشاشة وهي المسافة بين النقاط متناهية الصغر التي
 .تكون التقنية االلكترونية للشاشة

 :قياس وضــوح الصورة** 
الرأسيـة واألفقيـة ،وهي ( pixel)يقاس بعدد النقــط الضـوئية        

أصغر عنصر في الشاشة فكلما زاد عدد النقط زادت درجة الوضوح 
 .والعكـــس

 :قياس عمــــق األلـوان** 
 16)هي VGAيقـاس بعدد األلـــوان مثاًل األلوان المتاحة لشاشات      
 256فلها ألوانا أكثر  SVGAثنائية أم شاشات  4أو سعة ( لوناً 
 (ثنائية 8أو سعة )لونًا 

 عدد الثنائيات  2= عدد الثنائيات 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 91 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الشـاشات  -تابع

 :ســــرعة الشـــاشة ** 
لكل شــاشة سـرعة في إعــادة رسـم أو تخـــزين أو تحديث الصـور        

وتسـمي بمعدل اإلنعـاش وكلما زاد قل الوميض علي الشاشة ومن ثم 
أو أعلي،وكذلك ( هـ 72)قل إجهاد العين والسرعة المناسبـة هي 

يوجد تأثير كهرومغناطيسي يصـدر من الشاشـة يؤثر في صحـة 
اإلنسـان ويتم تقليل ذلك بإغـالق الشاشـة في حالة عــدم االستخـــدام 

 . 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 92 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الطــابعـة  -2
تقــــوم بطباعة المعلومـات المعروضـة علي الشاشة أو من  الطابعــة 

 .الحاســــــــــوب مباشرة
 :أنـــواع الطابعـــــات ** 
تعمل بواسطة رأس له مسامير صغيرة جدًا  :الطابعـــة النقطيــة -1

تضغط علي شريط محبر للطباعة علي الورق، تستخدم لطباعة 
 .التقارير والمستندات 

وهي تحتوي علي رأس للطباعة يقوم برش  :الطابعــة نفـاثة الحــبر -2
،وهي مناسبة . ألوان الحبر المختلفة عبر ثقوب صغيرة علي الورق

 .لطباعة المستندات الشخصية واألعمال اليومية 
وهي تعمل مثل آلة  (:LASER)طابعـات المستحثة الضوئيــة  -3

التصوير ولها معالج دقيق خاص بها يقوم بإدارة تدفق البيانات ولها 
 .صفحة في الدقيقة 20ذاكرة  وهي سريعة تطبع 

وطابعات الصـور ( البالستيكية)مثل اللـــدنة  طابعات أخري -4
 .الفـوتوغـرافية وغيـــرها 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 93 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

   (:plotter)الراسمــة  -3
وهي مثــل الطابعة تقوم برسـم المنحنيات والمخططات اآللية      

والمعمــارية والهندسية والخـرط الجغـرافية وخرط  المساحة بإستخـــدام 
مجموعة أقالم ملونة يتم تحريكها وفق المخطط أو الرسم المطلـوب 

 .أخراجــــه 
 :السمـاعات الصــــوتية -4

وهي تستخــدم الخـراج الصـوت وهي ضـــرورية في برامـــج االلعاب     
 .واإلتصـاالت الهاتفية والمرئي وتجويد القرآن وغيرها 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 94 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الـــــدرس الثـــــالث

 Modemالجهـــــاز المعـــــّدل 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 95 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 (modem)الجهـــاز المعــّدل 
يقــوم بترجمـة بيانات الحاسـوب الي صيغة يمكـــن إرسـالها           

عبر الهاتف وبالمـثل إذا تلقي معلومات عبر الهــاتف يقوم بترجمتها 
 .الي الصيغة الرقمية الثنائية التي يفهمها الحاسوب 

 Modulator-Demodulator كلمة معّدل إختصـار لـ        
(MODEM)  أي مضمن ومزيل التضمين . 

ستقبـال الفاكـس ويتــم اإلتصـال        وعن طريقه يتـم إرســــال وا 
 .بالشبكـة العالمية وتبــادل البريد االلكتـروني 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 96 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الـــدرس الرابــــــــــــــع

 Networksالشــبــــــــكـــات 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 97 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 networksالشبــكات 
هي عبارة عن مجموعة من حواسيب متصلة ببعـضها : الشبكــــة ** 

البعض تسمح للمستخدمين بالمشاركة في استخدام المعلومات 
 المرتبطة بالحواسيب 

 :أنــــواع الشبكــــات ** 
 Local Area Network (LAN)محليـة -1

 .وهي تربـــط مبني واحد فقط      
 :Wide Area Network (WAN)نطاق واســع -2
 .وهي تربـــط عدد من المواقــــــع البعيدة    
 :مــــزايا الشبكـات** 
 مشاركة الطابعات ووســائط التخزين -2متابعــة المعلومات  -1
 .االتصـال بالشبكات العالمية -4التحكم ومراقبة المستخدمين  -3
 .تبــادل البريد االلكتــروني -5



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 98 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

  الشبـكات --تابــع 
 :تتكــون من االتي : مكـونات الشبكـــــة** 
 حـــزم االســـــــالك  -2بطاقـة الشبكــــة  -1
حــركة مرور البيانات علي الشبكــة  – 4وحدة التوصيـل المركزية    -3

data traffic. 
 :أنــواع التـوصــيل ** 
 .حــــزم متحدة -1
 .حــزمة المزدوج المجدول المغطي  -2
 .حــزمة المزدوج المجدول غير المغطي-3
 .االليـاف الضـــوئية  -4



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 99 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 (التوصيل)البيانات نظـم الشبكات في حركة مـرور
 .شبكـة النظيــر للنظيــــر  -1
 .العميل/شبكــة الخـــادم  -2
 .Ethernetشبكـــة إيثرنت  -3
 .Token Ringتوكن رنــــج -4
 (.ATM)شبكــة المحاســبة اآللية -5
 :شبكــة النظيــر للنظيـــــر  -1

إذا تعطـل  وميزتهاهي شبكـة بسيطة ورخيصة توصل عشـرة أجهــزة     
 .جهــاز ال يؤثر علي باقي األجهــــزة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 100 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الشبـكات --تابع  

 :العميــــل/شبكة الخــادم -2
تخزن كل البيانات في جهــاز يسمي المخـّدم وبيقيــت االجهـزة       

ذا تعطل المخـّدم تعطلت كل الشبكة   .تسمي العمالء ،وا 
 :Ethernetشبكــة إيثـرنت  -3

هي شبكة تعمـل بنظام الصف كل جهاز يرسل بياناته أواًل يعطي      
ذا تصادمت البيانات يتم إلغاؤها ثم يتم اإلرسال مرة أخري  األولوية وا 

 .وهي سريعة جداً 
 : Token Ringشبكــة توكـــــــن رنج -4
ذا     تعمل في المؤسســات الكبيرة والبنوك وهي تعمل بطريقة دائرية وا 

 .تعطل أي جهاز تتعطل كل الشبكة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 101 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 الشبــكات –تابع 
 (:ATM)شبكــــة  -5
وهي مناسبـة للشبكات  المـزدوجة جدًا مثل حجــز الطيران والشبكة    

العالمية لالتصـاالت وتعـمل بين المستخدمين وذلك بنقل البيانات في 
 .أحجام متساوية تسمي الخاليا

 :حمـاية البيــــانات ** 
حتـي ال  Firewallتحمـي الشبكات البيانات بواسطـة الحـوائط النارية   

تسمح لالشخاص غير المصّرح لهم باالطالع علي البيانات أو 
 .تعديلـها أو تدميـــرها 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 102 0912590353م-عمر ماجستير علوم حاسوب

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 103 0912590353 -عمر 

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 104 0912590353 -عمر 

 الدرس األول
 التعرف علي وسائط التخزين

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 105 0912590353 -عمر 

 محــرك القــرص الصـلب -1
وهو أهـم  Hard diskيسمــي القـرص الصـلب أو الثابت أو         

 . Cمعدة تخـزين في الحاسـوب ويسمي عــــادة بــ
 -:ويمكــن زيـادة كفاءة القرص بعدة وســــائل منها        

 .تشـغيل برنامـج إلغـاء التجـــــزئة -1
 File Allocationإستخـدام نظام جـدول تخصيص الملفات -2

Table(FAT32)   المعروف في إدارة الملفـات. 
 .تفريق القـرص من البيانات التـاريخيــة  -3
 .إستخـدام برنامـج إصالح القـــــرص-4
 .إستخـدام برنامـج ضغـط القــرص-5



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 106 0912590353 -عمر 

 القــــرص الصـلب –تابع 

والقــرص الصلب هـو أهـم وحدة تخزين في الكمبيوتر وذلك         
لسعته الكبيرة والتي تقــاس بالجيجابايت وســـرعته الهائلة للوصـول 

(  ثانية/ملل)وتقاس بــ ( معدل سرعة الوصول)للبيـانات والتي تسمي
 .وتعني جـزء من مليـون مـن الثانية 

 -:أنـواع القــرص الصـــلب ** 
 -:هناك نوعـان من األقـــــراص الصلبة هي 

 .قــرص صـلب داخــــــلي / أ
 :ه خصـــائصـــ

 .سعـــة تخـــــزين كبيرة / 1
 .سـرعة وصــــول عالية / 2



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 107 0912590353 -عمر 

 .قــرص صلب خـارجي / ب 
 -: خصائصــه* 
 .سعـــة تخــــزين كبيرة / 1 
 .أبطأ من القــرص الصلب الداخلي /-2
 :Floppy Diskالقــرص المــرن / 2
 .مصنوع من مــــادة بالسـتيكية ممغنطة   
 -: خصائصــــه* 
 1.44سعـتة تخزينية صغيرة تساوي / 3بطئ / 2. رخيـص الثمن / 1

 .ب.م
أما أهميتـه تكمن في صيـانة الكمبيوتر وكذلك حفـظ ونقل الملفات  

 (.Text)النصـية



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 108 0912590353 -عمر 

 
 Compact Disk(المدمج)القــرص المضـغوط/ 3

والقرص الضوئي  –وله أسمــاء متعددة منها القرص المدمج      
ميجابايت ويستفاد  700ويخزن كميات كبيرة من البيانات تصل حتى 

وتوزيع ( Multimedia)منه في نقل ملفات الوسائط المتعددة 
 .البرمجيات الجاهــــزة 
 :لها أنــــواع متعددة منها :  األقــراص المضـــــغوطة

 .Rom -CDالقــرص المضغــوط القابل للقــــراءة فقط / أ
 .قرص مــرن  400وهـو يعادل      
 :ويستفـاد منـــه فـــــي    
وتوزيع المعلومات والبرمجيات  -تخـزين الصـور والوسائط المتعددة  

 الجاهـزة والموسـوعات الضخمـة والمحاضــرات



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 109 0912590353 -عمر 

 
RW (Rewrite -CD)القرص المضغوط القابل للقراءة والكتابة/ ب

able) 
 .هـو مثل المقروء  يسمح بالكتابة عليه وال يمكن مسح بياناته     
 :ويستفـاد منـه فـي 

تخــزين  –وسائـط متعددة  –برمجيــات  –كتـب  –نقل المعلــومات    
 مســاند للقـرص



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 110 0912590353 -عمر 

 (DVD)القـرص الرقـمي متــعدد االستخــدامات /4
ويشبـه القرص    Digital Versatile Diskاختصـار لـ DVDوالـ    

المضغــوط في التصميم ويتميز عليه بالسعة الكبيرة التي تصل 
منه في توزيع الملفـات  ويستفادوالسرعة ، ( قيقابايت 17)حتي

 .الكبيرة واألفــالم 
 :Tapeمحــرك األشــــرطة / 5
للبيانات، ( Backupالنسخ االحتياطي)ويستخدم في التخزين المساند  

نقل البيانات من القــرص  في ويستخدم. ويحفظ في مكان آمن 
تخـزين  –عمل نسخ احتياطية  –الصلب إلي أشرطة مغنطيسية 

 .منـاقلة البيـانات بين الحواســيب –البيـانات التاريخية 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 111 0912590353 -عمر 

 وحـــدات التخــزين : تابع 
 
 :Flash Diskالفــالش/ 6

يعتبر أحــدث وحدة تخـزين ويتميز بسهـولة الحمل واالستخدام      
 .والسعة  الكبيرة 

 :مالحـــظة ** 
للقـراءة من وحـدات التخزين والكتابة عليها يستخدم جهـاز يسمي  

  Drive المحـرك 
 :حيث نجـد كل وحـــــدة لها محرك خـاص مثل 

 .Floppy Disc Driveمحــرك القرص المـــرن  -1
 .Compact Disk Driveمحـرك القـــــرص المضغوط  -2
أما الفــالش فال يستخدم محركًا بل منفذًا في الكمبيـوتر يسمي المنفذ    

 (.USB)التسـلسلي العـالمي



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 112 0912590353 -عمر 

 الدرس الثاني

 بطاقـات التحكـم في وسـائط التخزين

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 113 0912590353 -عمر 

 بطاقات التحكم في معدات التخـزين 

 :يتصـل المعالج بمحركات التخزين من خالل بطاقات التحكـم منها  
 IDE Integrated بطاقة أو وصلة الكترونية الســـواقات المتكاملة -/أ

Drive Electronic  واستبدلت بوصلةEIDE  وهي تدعـم أربــع
 :معــدات 

 القـرص المضـغوط  -2.                 القـرص الصــلب -1
 .محـرك األشـرطة  -4محـرك القــــرص الرقـمي      -3
 :وهي تدعم ست محــركات :  Scuzzy سكــزي/ ب
 محرك القرص المتحـرك -2محرك القـرص الصلب        -1 
 محـرك القرص الرقمــي -4محـرك القرص المضغوط     -3 
 .الماسح الضــــوئي  - 6محـرك األشرطة              -5 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 114 0912590353 -عمر 

 الدرس الثالث
 Virusالفيرســـات  

 وحمــاية وسائــط التخـزين 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 115 0912590353 -عمر 

 VIRUSالفــــيروسات 

هـو عبـارة عن برنامـج مصـمم عمدًا ليعـطل العمل : تعـريف الفيـروس*
 .الطبيعي للحاسـوب 

 :التســمية وطــــريقة االنتقـــال *
وسمي فيروس النـه يعمــل مثل عمل الفيروس عندما يصـيب         

ويكون مقترنًا ببرامج المستخدم وعند تشغيل البرنامج ينتقل . اإلنسان 
الي الذاكرة مباشرة وبتنقل من جهاز آلخـر بواسطة األقـراص المرنة أو 

 .المضغـوطة أو الشـبكات 
 الحمــــــــاية* 

وللحماية من الفيروسـات البد من فحص البيانات بإستخدام          
 .مضـاد للفيــروس



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 116 0912590353 -عمر 

 حمـاية البيانات ومعدات التخـزين وأساليب العناية

 .وضـع األقـراص في علب مغلقة  -1
 .عـدم وضـــع السـوائل والمأكوالت جـوار الوســائط -2
عدم عكس السطح الممغنـط أو العاكس في األقـراص الضوئية  -3

 .لحساسية هذه التقـنية 
 .عـدم تعرض الوسـائط لحـرارة الشمس -4
 .عـدم وضــع األقـراص بالقـرب من األجهـزة الكهربية  -5
 .عـدم ثني الوسيـــــط أو الضغـط الشـــديد  -6
 .تنظيف رأس المحـرك بشــــــــكل دوري  -7



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 117 0912590353 -عمر 

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 118 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 119 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 الدرس األول

 أنشطـــــــة وبرامـــــــــــج 

 وأنــــواع نظـــــم التشــــــــغيل

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 120 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 أنشـــطة نظـم التشـغيل

 :أنشــطة نظـــم التشــــغيل **
 .حمـاية البرامج التطبيقية والبيانات من حـدوث مسح أو تغير  -1
 .تحديد برامـج التشـغيل المناسبة للتعامل مع كل عملية جديدة  -2
 .عمـل الخطـوات الالزمة لالنتقال من عملية الخــــــري -3
إختيـار وتوجيه الحاسوب الي جهاز اإلدخال أو اإلخراج أو  -4

 .اإلتصـاالت المطلـوبة
 .التحكـم في إدارة وتوزيع مسـاحات التخــزين  -5
التحكم في تشغيل من مستخــــدم وفي معالجة أكثر من برنامج في  -6

 .وقت واحد
تنظيم اسلوب المواجهة مع المستخدم وتوجيه الردود والمالحظات  -7

 .للمستخدم أثناء االستخدام عن طريق الشاشة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 121 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 برامـــج نظـام التشـغيل 

  :البرنامـــج المشــرف -1
وهو الذي يشـرف علي التعامل مع وحدة التحكم في الحاسـوب     

 .وبرامج التشغيل األخـري والبرامج التطبيقية 
 :برامـــج التحـكـــــم  -2
وهي التي يتعامل معها المشّغل في تنظيم تشغيل العمليات وتنفيذ     

ستعمال األقراص واألشرطة وأجهزة اإلدخال واإلخـراج  .البرامج وا 
 :برامــج ترجمـة اللغات  -3
وهي البرامج الضرورية لتحويل العبارات المكونة بلغات أخـري الي    

 .لغة اآللة
وهي التي تساعد في إضـــــافة أو حــــذف بعض :  برامـج الصيــانة -4

 .أجزاء البرامج في نظام التشغيل حسب الفائدة 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 122 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 أنـــواع أنظـمة التشـغيل 

 :تنقسـم من حيــث التعـــامل الي  
 .وهـو أكثر من برنــامج:   Multi taskمتعــدد المهام  -1
 .وهو برنامـج واحد: single taskمفـــرد المهام  -2

 :من حيــث اإلستخـــدام 
 .مستخدم واحـــــد :  single userمفرد االستخـدام  -1
 .أكثر من مستخــدم :  multi user متعدد اإلستخـدام  -2



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 123 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 الـــدرس الثــــاني

 تشغيل نظـــام التشـــغيل 

 التعـــرف علي نظــــم التشـــغيل

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 124 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 تشغيــل نظــام التشـغيل

 :   نظــــام التشــــــغيل  
عبـــارة عن برنامج مخزون في ملف يتم نقله الي الي الذاكرة         

متي ما بدأ التشغيل ثم يبقي بالذاكرة ليشرف علي تشغيل كل البرامج 
دارة وحدات التخزين ويتم ذلك عند تشغيل الحاسـوب . األخري ، وا 

يعمل ( ROM)بواسطة برنامج صغير مخزون في ذاكـرة القــراءة فقط
 Initialفور ضغط زر تشغيل الحاســــوب ويعرف ببرنامج بدء التشغيل

program load (IPL) ، ويقوم هذا البرنامج بفحص معدات
وبـعد ذلك يقوم هذا البرنامج .الحاسوب المختلفة والتأكد من سالمتها

ويقوم نظام التشغيل بإستـالم . بتحميل نظام التشغيل من القرص
 .أوامـر المستخدم وتنفيذها ثم اإلنتـظار لتلقي أوامر جديدة



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 125 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 نظـــم التشــغيل والحاسـوب
نظـم التشغيل تعمل مع نـوع محدد من المعالجات        

PROCESSORS أمثلة لنظم تشغيل  علي حسـب األجهــزة : 
1- IBM  هيDOS OS,MVS,DOS/VSE 
 VSهي   VAXأجهـزة  -2
 WANG/VSهي  WANGأجهــزة  -3

 UNIXأما أشهر نظـم التشغيل وأكثرها شيوعًا هو يونيكس
 MS DOSوتطورت إلي  CP/Mأما الحواسيب الشخصية بدأت مع** 

ثم تطورت إلي نظم النوافذ أو الوندوز  IBMوهو يستعمل حواسيب 
WINDOWS  وتطــورت نظـم الشبكات لتعمل معNOVELL  ثم

أصبحت تعمل مع يونيكس وأخيرا تطور نظام النوافذ ليعمل بنظـام 
 . NTالشبكات في النوافذ



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 126 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 الدرس الثالث

 DOSنظــام التشـــــغيل دوس 

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 127 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 تشــغيل األقـراص : نظـام التشغـيل 
 DISK OPERATINGهو نظام تشغيل األقراص          

SYSTEM(DOS)  ظهر مع الحواسيب الشخصية ويستخدم األوامر
 Command Line)النصية أو ما يعرف بأسلوب المواجهة الخطية

Interface )في تنفيذ مهام التشغيل. 
 :هي ثالثة ملفـات  : DOSملفـات الـدوس

1- IO-SYS:به أوامر التحكم في عمليات اإلدخال و اإلخـــراج. 
2- MS-DOS-SYS  :به أوامر العمليات الحســابية والمنطقية. 
3- COMMAND.COM: به البرنامج الذي يتلقي األوامر مــن

 :مستخدم الحاسوب لتنفيذها مثال ألوامــر دوس
C:/> DIR 

 .وهـذا يعني عــــرض كل الملفات الموجودة في الدليل     



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 128 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 الدرس الرابع

 التعــرف علي نماذج من نظـــم التشــغيل

 98و 95و 3.11و 3.1ونــدوز 

 (NTوونــــــــــــــدوز 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 129 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 (3.11و  3.1)نظــام وينـدوز  
 .ظهر مع دوس للتحكم في تشغيل الحاســوب وهو يعمل تحت الـدوس 

 :مكــــوناته ** 
 .  مـركــز التحكــــم  -1 
 (.الرميزات)الرمــوز الصـورية للبرامـــــج -2 
 .النـــافذة وهي مستطيل يعـرض المعلــــومات -3 
المجموعات وهي عبارة عن ترميز يمثل مجمـوعة برامج مثل  -4 

 .االلعـاب 
 .خلفــية الشاشة  -5 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 130 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 (95)نظــام وينـدوز  
هو نظام متكامل يتضمن كافة االعمال التي يقوم بها دوز وويندوز  

 .3.11و  3.1
 :مكــــــوناته ** 
دمج برامج إدارة الملفات وبرامج إدارة التطبيقـات في برنامــج يسمي  -1

 .لتسهيل االستخدام  Explorerالمستكشف
 .إضـافة برامج تبادل المعلومــــات  -2
 .برامـج المشاركة في معدات التخزين والطابعات واالتصـــال -3
 .تحــديث الوندوز مباشرة عبر الشبكـــــــــة  -4
إدخـال برامج الكلمات ويسمي الدفتر يتيح إنشـاء المستندات  -5

 .البسيطة مثل الرسائل
 .إضـــافة برنامج  النســخ االحتياطي وفحـص القـرص -6



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 131 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 98نظـام وينـدوز 

 (web)هو إضافة برنامج الشبكة العنكبوتية الدولية تحسينأهـم 
 :تحسـينات أخـــري** 
 .شــريط التشغــيل الســـريع -1
شـريط االقنية الذي يمكن من نقل المعلومات من الشبكة الدولية  -2

 .للجهاز
 .برنامــج تلفزيــون الشبكة العنكبــوتية  -3
 .برنامــج تحــرير صفحــات الشبكة  -4
والذي ينظم بيـانات القــرص بصورة ( FAT32)يوجــد به نظام -5

 .مثالية وفحـص القــــــرص



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 132 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 (NT)وينـــدوز إن تي 
 :بـــــــ ويتمــيزهــو أقــوي إصدارة   
 .دعمــه للمعــالجة الكثيفة علي خـــــادم الشبكة  -1
يحتـوي  علي خـواص أمنية قوية في حماية المعلومات من االطالع  -2

أو التبادل أو الضياع ويتعامل مع معالجات بنتيوم والتي ناقلها 
ثنائية ، وأصبح منافسًا  لنظام يونيكس في إدارة  32الداخلي 

 .مخدمات الحواســــيب الشـــخصية 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 133 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 الدرس  الخامس

 نظـــام التشــــغيل يـــونيكس 

 والبـــــــرامج المســـــــــاعدة

 التنسى

 ذكر هللا



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 134 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 :نظــــام يــونيـكس
م في معامل الهاتف للشركة االمريكية 1969تم تصميمه عام         

(AT and T ) الستخدامه في تشغيل المخّدمــــات. 
  :ميــــــزاته **  
سهـل االستخـدام وذو مرونة عالية في التعـامل مع أنمــاط متنوعة  -1

 .من المعالجات وبأحجام مختلفة من الحواسيب 
 Multi)هو أول نظام يمّكن الحواسيب من البرمجة المتعددة المهام   

Task ) وهو أقوي وأشهر النظم علي االطالق. 
 .له قـدرة تحكم عالية ومثالية في موارد الحاسوب  -2
 .إدارة الشـبكات  -3
حمـيته العالية للبيانات من األخطاء والحذف واإلطالع بواسـطة  -4

 .أشخاص غير مأذون لهــــم 



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 135 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 utility programبرامج التشـغيل المســـاعدة 

هي جزء من نظام التشغيل تعمل عي مساعدة المستخدم في إستخــدام  
 .الحاسوب ومعداته بكفاءة عالية 

 :أمثـلة لبرامــج مســـــاعدة ** 
 .برنامج معـالجة أخــطاء القــــرص -1
  FAT32برنامــج تنظيم بيـانات القرص -2
 .إدارة التخـزين المســاندة  -3
 .ضغـط البيانات في األقــراص واألشـرطة -4
 .تسـريع أداء الحاســــوب -5
 .صيـانة معــدات الحاسـوب -6
 .برامج تأمين البيانات والتحكم في الدخول للحاسوب  -7
 .االتصال بالشبكة العالمية لالتصاالت والبريد االلكتروني وغيرها  -8



صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 4/9/2013 0912590353مكاجستير علوم حاسوب -عمر عبدهللا

صالح /إعداد األستاذ-الصف األول-سلسلة المعرفة في علوم الحاسوب

 136 0912590353م-ماجستير علوم حاسوب-عمر

 الدرس السادس

 لغات البرمجة والحزم التطبيقية 

 والبــــــرامج القيــــاســـــــية
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 لغـــــــات البرمجــــة 

هي لغـات تستعمل مجموعة من كلمات عادية للبرمجة بداًل مــن   
 .البرمجـة باللغة الثنائية 

 :أنـــواع اللغــات ** 
 وهي لغات المستخدم : High level languageمستوي عالي  -1
 وهي لغة االلة  low level language(أدني)مستوي منخفض -2
تستخدم الرموز بداًل من األرقام الثنائية  Assemblyلغة التجميع  -3

وهي مرحلة متوسطة بين لغات اآللة ولغات المستخدم وهي تستخدم 
لكتابة برامج التشغيل والبرامج المساعدة وبرامج التحكم في الحاسوب 

 .ومعداته 
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 لغــات البرمجــة -تابع
 :أنــــواع المترجمـــات 

 يقـوم بترجمـة البرنامج دفعة واحدة   compilerالمترجــم -1
 .يقوم بترجمة البرنامج سطر بعد سطر  interpreterالمفّسـر -2

 :أمثــلة للمترجمـــات 
وهي اختصـار  (Fortran ) أول مترجم هو مترجـم لغة فورتران -1
وتعني ترجمة العبارات الرياضية وصمم  Formula translationلـ

 .م1957في عام 
2-Alglo compiler   وهي اختصار لalgorithmic language 

وتعني الخوارزميات وسميت بالخوارزمية نسبة للعالم االسالمي أبو 
 .محمد الخوارزمي وهو يعتبر اساس علوم البرمجيات والحاسوب 
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 لغـــات البرمجــــة  -تابع
 Common Businessوهي اختصار لـ( Cobol) كــوبول -3

Oriented Language Cobol  وهي سهــلة  1959عام
 .االستخــدام في التطبيقات االدارية والتجــارية 

 Beginners all-Purposeوهي اختصـار لـ( BASIC) البـيزيك -4
Symbolic Instruction Code  م وهي سهلة 1964في عام

 .االستخدام وتصلح لتطبيقات الطالب في المجال العلمي
وفي بداية السبعينيات بدأت معالم ثورة الحاسوب أو تقنية     

 .المعلومـات تتطـور فتطورت لغات البرمجة وكثرت أنواعها
 PROLOGأو  LISPمثـل  الذكـــاء االصطناعي -5

، وفوكس برو Clipperكلبر – Dbaseولغات قواعد البيانات دي بيس
Foxpro  وأس كيوال،SQL  وأوراكلOracle   لكل لغة مميزات

 .وخــواص تختلف عن االخــري
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 الحــــزم التطــبيقية 

 :الحــزم التطــبيقية **  
هي عبارة عن برامج جاهزة يمكن تغيرها لتناسب تطبيقات خاصة شبه  

 .قياسية مثل الرواتب والمبيعات والمشتروات والحسابات وغيرها 
 :البرامـج أو الحــزم المفصلة ** 
هي كتابة برامج تكتب بمواصفات تطبيقات معينه بالتفصيل  وهي أكثر   

 .تكلفــة من الحـزم التطبيقية 
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 البرامــج القيــاسية الجــاهـزة
 :هناك برامــج جاهـزة لالستخدامات القياســية منها   
 : word processing:برامـــج معالجة النصوص -1

سترجـاع  و       خـراج  يستخـدم في طباعة وتخزين وا  تعديل وا 
 .النصوص بالحجم والشكل واللون المطلوب

 :  spread sheet(الممتدة) برنامج الجداول المنبسطة -2
 .وهي تسـاعد في تنظيـم المعلومات في شكل جــداول     
 ( :graphics)برنامـج الرســـم -3

 .يتيح عمل الرسـومات وتصميم األشكال بمساعدة الحاسـوب      
 :desk top publishingبرنامج النـــشر المكتبي -4

 .وهو يساعد في تصميم صفحات الجرائد والكتب وغيرها     
 : data baseبرنامج قواعــد البيــانات -5

 .تساعـد في تنظيــم مجمــوعات البيانات الضخمة     
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 البرامـــج القياسية الجــــاهــزة –تابع 

 :mail-Eبرامــــــج اإلتصــال والبريد االلكتروني -6
وهي تتيح االتصال بالحواسيب األخــــري وبشبكات الحواسيب العالمية    

 .وتبادل الرسائل معها 
 : CAIComputer Aided Instruction)البرامج التعليمية -7
 وهي تساعد الطالب في فهم دروسهم ومراجعتها  
 : Statistical Analysis:برامج التحاليل اإلحصائية -8
 .وهي تمكن من أعمال الطرق اإلحصائية في تحليل البيانات   
 :برامــــــــــج التصاميم الهندسية بإنواعها المختلفة  -9

Computer Aided Design (CAT) 
 (Games)برامج التسلية واأللعاب  -10
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 التنسى

 ذكر هللا
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 )Internet)شبكـة االتصاالت العــالمية

 :تعــريف االنتــرنت **  
هي أوسـع شبكة حواسـيب في العـالم علي االطالق فهي تتكون من     

 آالالف الشبكات المنتشرة حول العالم ،
شبكة سـودانت بالسودان وهي جزء من : علي سبيل المثال        

شبكة انترنت وهناك آالف الشبكات بالسودان تتعامل مع شبكـة 
 .م من قبل وزارة الدفـاع االمريكية1969وتم تصميمها عام . سـودانت
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 الفــــائدة مــــــن شبكـــــة االنتــــرنت 
تصفـح الجرائد والمجالت والبحـوث العلمية والوثائق الحكومية  -1

عالنات الوظائف وجـداول شـركات الطيران  والبرامج التلفزيونية وا 
 .وغيــــــرها

استخدام وتحديث آالف البرمجيات المتاحة علي الشبكة مثل نظم  -2
التشغيل والبرامج القياسية كمعالج الكلمات والجـداول المنبسـطة 

 .وبرامج االلعاب وغيــــــرها
البريد االلكتــروني حيث يمكن تبادل الرسـائل مع األصـدقاء  -3

 .والمؤسسات بطـريقة سهـلة ورخيصة
 .التجـارة االلكترونية وغيـــــــرها  -4
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 World Wide Web (www))الشبكـــة العنكـــبوتية الـدولية

هي جـزء أساسيًا من االنترنت وعن طريقها يمكـن لالفـراد       
والمؤسسـات تصمــيم صفحـات خاصـة بهم في االنترنت تشــمل 

عالناتهم ودعاياتهم وأخبارهم وغيرها مــؤثقة بالنص  مستنداتهم وا 
 .والصـورة والصــــــــوت
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 **سيرة ذاتية للمؤلف ** 

 صالح الدين عمر عبدهللا علي: االســـم  

 ( ابومصطفي)                         

 .م 1977/ 9/  23: تاريخ الميالد

 

 

 ( .14مربع)مبروكة الخضراء -بخت الرضا -الدويم  -النيل االبيض: مكان الميالد

 **المـؤهــالت العلميـــة **

 .2006كلية العلوم الرياضية والحاسوب -جامعة الجزيرة –ماجستير علوم حاسوب / 1

 .م 2002 –جامعة السودان العالمية  –بكالريوس حاسوب ونظم معلومات / 2

 .2005جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  –( تخصص رياضيات)بكالريوس تربية/ 3
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 **الخبـرات العمليــة **
 :عمل استـاذاً متعاوناً بعدد من الجامعــات السـودانية منهـا 

 جامعة الســـــــودان –جامعة السودان العالمية  –جامعة االمام المهدي  –جامعة جوبــا  -      
 .كلية خبراء الحاســـوب  

 والمدارس الثانـوية الحكومية والخاصــة منهـــا
 (.امبدة -امدرمان.                           ) بنات / مدارس الخضــراء الثانوية الخاصــة بنين  -
 (.الجريف  شـرق.                                         )بنات/ثانوية النوابــغ  الخاصـــة بنين  -
 (.الحــاج يوسـف)بنات                                        / مدرســة القمــة والشقالوي بنين  -

 ( بحـــــــــــــري.                                                           )مدرسة االرتقاء الخاصة 

 (.   الخــــرطـــــوم.                                              )مدرسة الخرطوم القديمة الثانوية  -
 (.  الجريف شرق.                        )مدرســة النعمــة حاج الطيب الثانوية الحكومية بنات  -
 (.القادســـــــــية.                                                   )مدرسة الريان الخاصـــة بنين -
 (.الحاج يوسف .                                             )ثانوية اشراقة بنات و االوائل بنين  -
       (.الحاج يوسف.                                                  ) ثانوية الشيخ حمد بن خليفة    -
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 نهاية الوحدة السابعة
 صالح عمر عبدا هلل/أستاذ

 بنات  / مدارس الخضراء النموذجية بنين


