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-:كلمة الكاتب  




  





  

  

.تاريخ هذه الواجهات منذ البدايه وحىت يومنا هذا   

 :ةـــمقدم

، ھذه األیام ویتفاعلون معھ بطریقة أو بأخرى جمیع الناس یستخدمون الكمبیوتر في
المعلومات و المعرفة ولزیادة قدراتھم  فھم یستخدمونھ للتسلیة و للحصول على

نتعامل مع ھذا الجھاز عبر واجھة  ومن الممتع جدا أن. تطویر ذكائھمالمعرفیة و 
للنقر على األیقونات و الدخول  رسومیة وذلك باستخدام الماوس التي یتم توجیھھا
لكن ھذا الوضع لم یكن ھكذا  للبرامج والتعامل مع العدید من النوافذ على الشاشة

 .سابقا
كوسیلة رئیسیة للتعامل مع  GUI والبد أنك تساءلت عن سبب االعتماد على

  الیوم؟ وكیف تطورت ھذه الواجھات لتبدو كما ھي علیھ، الحاسب
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 :ما قبل التاريخ

فإن معظم األفكار ، للعدید من التطورات في تاریخ الكمبیوتر كما ھو الحال بالنسبة
مجرد أفكار لفترة طویلة قبل أن تتمكن التكنولوجیا من  بقیت GUI التي طرحت الـ

إن أحد أوائل األشخاص الذین طرحوا . ھذه الفكرة تحقیقھا وبناء أجھزة تعتمد على
 ١٩٣٠حیث قام في أوائل ,(Vannevar Bush) ھو فانیفار بوش GUI فكرة الـ

وقد تخیل ھذا الجھاز كمكتب  ,Memex بكتابة مقال عن جھاز أطلق علیھ اسم
ضوئیة متصلتان  ماسحة باإلضافة للوحة مفاتیح و، مزود بشاشي لمس رسومیتین

باستخدام  ویسمح ھذا الجھاز للمستخدم بالدخول إلى جمیع معارف البشریة وذلك. بھ
ذلك  ولكن في .(Hyperlinks) ارتباطات شبیھة جدا باالرتباطات الخاصة باالنترنت

مثل  وبالتالي لم تكن ھناك أیة وسیلة إلنجاز، الحین لم یكن الكمبیوتر قد اختراع بعد
 .ولم یتم االھتمام بفكرة بوش ھذه في تلك الفترة، مشروعھذا ال

كما ، بدأت العدید من المجموعات حول العالم بإنشاء الكمبیوترات 1937 وفي عام
العالمیة الثانیة أعطت المزید من الرغبة و اإلمكانات إلنتاج أجھزة  أن الحرب
ول إطالق وذلك من أجل جمیع العملیات من حساب جدا، للبرمجة حساب قابلة

 Vacuum) وقد أوجد اختراع الصمامات. رسائل العدو الصواریخ إلى فك تشفیر
Tubes) التي تحتاجھا ھذه الكمبیوترات لتصبح قابلة  میكانیكیة القلب السریعة

 As We" فكرتھ في مقالة بعنوان قام بوش بإعادة طرح ١٩٤٥وفي عام . للعمل
May Think"  وكانت ھذه المقالة ھي  ,األطلسي الشھریةوالتي تم نشرھا في جریدة

لیحاول بناء  (Douglas Englebart) التي دفعت شابا یدعى دوغالس انجلبارت
  .ھذا الجھاز

 :GUI والد الـ

و حصل على عمل في  ١٩٤٨الھندسة الكھربائیة في  أتم دوغالس انجلبارت دراسة
وبینما كان ذاھبا ، موفي أحد األیا .(NASA الذي تطور فیما بعد إلى) NACA معھد

الحقیقي لیس لشخص یعمل على  تبادر إلى ذھنھ أن لقب المھندس، إلى عملھ
شيء یفید بھ البشریة  ولذلك فقد أراد فعل، مشاریع صغیرة قد تفید فئة من الناس

 .جمعاء
تمكن من بناء جھاز یؤدي  لقد استرجع فكرة بوش وبدأ بالتفكیر حول الطرق التي

ولذلك فقد ، الرادار عمل على أجھزة، وخالل فترة الحرب. نسانإلى تطویر ذكاء اإل
المستخدم بناء  حیث یستطیع، تخّیل نظام العرض مبنیا على أنابیب األشعة المھبطیة
 .نماذج من المعلومات بطریقة رسومیة واالنتقال بینھا
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لقد . عبةالمھمة الص بدأ بالبحث عن مصدر یتولى تقدیم الموارد الالزمة لتحقیق ھذه
حیث  ,وحصل على عمل في معھد ستانفورد لألبحاث ١٩٥٥في  PhD حصل على

. حصل على العدید من براءات االختراع لنماذج مصغرة لمكونات الكمبیوتر
اكتسب تقدیرا وشھرة كانا كافیین للحصول على التمویل من  ,1959 وبحلول عام

نشر  ١٩٦٢وفي . أفكاره تلكاألمریكیة لیبدأ العمل على  قبل القوات الجویة
وفي ھذه  ,"Augmenting Human Intellect" دوغالس أفكاره في مقالة بعنوان

على توفیر طریقة سریعة لزیادة  المقالة ناقش دوغالس مسألة قدرة الكمبیوتر
أنھ لم یتخیل الكمبیوتر  إال.إمكانیة الباحث للحصول على حلول للمسائل المعقدة

إحدى أول األمثلة  وكانت. ولكن وسیلة لتطویره و زیادتھ، كبدیل لذكاء اإلنسان
معماري لبناء  االفتراضیة التي شرحھا والتي یمكن تنفیذھا بھذه التقنیة ھي تصمیم

 .الرسومیة في أیامنا CAD ما باستخدام شيء مشابھ لبرامج
حیث كانت الكمبیوترات الوحیدة الموجودة ، ١٩٦٢ھذه قفزة كبیرة في عام  كانت
وكان یتم التعامل معا  ,(Mainframes) ھي الكمبیوترات العمالقة ھذه الفترة في

حیث یقوم المستخدم بتنفیذ البرنامج عن  ."batch processing" بطریقة تدعى
ویقوم ، تحتوي على مجموعة من الثقوب طریق إدخال سلسلة من البطاقات

رض النتائج وذلك بعد یقوم بع من ثم، الكمبیوتر بتنفیذ البرنامج في جدول زمني
-real األوامر في الـ حتى أن فكرة استخدام سطر. ساعات أو عدة أیام من ذلك

time (والذي كان یدعى بـ "time-sharing") في تلك  كانت فكرة غیر واردة
 .الفترة

 :أوىل التجارب

حیث وجھت كامیرات التلفاز إلى وجھھ ، تقدیم أولى تجارب دوغالس عبر التلفاز تم
وكانت المشاھد تنتقل بین ھذه ، إلى الشاشة العرض الخاصة بالجھاز دیھ وو ی
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ھذه الطریقة في تقدیم الجھاز ھامة ألن جمیع المفاھیم التي تم  وكانت. الكامیرات
وذلك  oN-Line System أو NLS سمي ذلك الجھاز بـ. تماما طرحھا كانت جدیدة

 .مجموعة كمبیوترات ألنھ كان متصال إلى شبكة من

 

 
 

عرض  كان نظام العرض مرتكزا على تقنیة الرسومات الشعاعیة و قادرا على
، وبسبب محدودیة ذاكرة الجھاز. النصوص و الخطوط المستقیمة على نفس الشاشة

وكان یمیز بین األحرف الكبیرة ، قادرا إال على عرض األحرف الكبیرة لم یكن
 .بوضع خط أفقي فوق الحرف الكبیر واألحرف الصفیرة

لوحة مفاتیح ذات نموذج ، اإلدخال وكانت یدا دوغالس تعمالن على ثالثة من أجھزة
من خمسة أزرار  أخرى مكونة باإلضافة إلى لوحة مفاتیح، مشابھ لآللة الكاتبة

 ٣٢=٥^٢تولید  حیث تستطیع ھذه اللوحة ,"chording keyboard" فقط تسمى
في  یحتوي على ثالثة أزرارھذا باإلضافة لصندوق مستطیل الشكل ، رمز مختلف

 .األعلى متصل مع الكمبیوتر بسلك طویل
باختراعھ بنفسھ وقام أحد المھندسین  وقد قام دوغالس، ھذا الجھاز ھو الماوس
لكن  ,"Mouse" أطلق علیھ اسم وال أحد یعلم من أول من. العاملین لدیھ بتنفیذه

ومن الناحیة المیكانیكیة  .االسم تم إطالقھ و بقي محافظا على نفسھ حتى ھذا الیوم
حیث كان ، المعروفة اآلن كان ھذا الجھاز مختلفا قلیال عن الماوس المیكانیكیة

الكرة التي تقوم  محورا التوجیھ یدوران مباشرة على الطاولة بدال من استخدام
كشاشات ) كما تمت تجربة أجھزة إدخال أخرى. بتدویرھما في الماوس المعاصرة

 لكن المستخدمین وجدوا التعامل مع الماوس ھي أكثر، )ضوئياللمس و القلم ال
  .طریقة طبیعیة للتعامل مع المؤشر على الشاشة
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النظام عبارة عن  الذي كان في ھذا، و مع اختراع الماوس تم اختراع مؤشر الماوس
التجربة  وقد تمیزت ھذه. سھم صغیر بارتفاع رمز واحد و موجھا إلى االعلى

 ات التشعیبیة و تحریر المستندات واستخدام المساعدة بموجبباستخدام االرتباط
 باإلضافة للبرید االلكتروني و، و العمل على مستند مشترك على الشبكة، الكلمات

وكان ھذه األمر رائعا إال أن محدودیة إمكانیات . الرسائل الفوریة وعرض الفیدیو
فعلى . یجري على الشاشةجعل من الصعب أحیانا تمییز ما الذي كان ، العرض نظام

لكن لم تكن ھناك طریقة واضحة ، كان ھذا النظام یدعم النوافذ المتعددة ,سبیل المثال
  .)كإطار النافذة و شریط العنوان(حدود نافذة واألخرى  للتمییز بین

 ١٩٨٩المعھد في  استمر دوغالس و فریقھ بالعمل على ھذه األفكار حتى تم إغالق
التجربة إلى  ا أنھ لم یكن ھناك المال الكافي لتحویل ھذهكم، بسبب نقص التمویل

   .منتج تسویقي لیطرح في األسواق
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Xerox PARC : 

لقد فتحت عیون  ,لقد أذھلت تجارب دوغالس بعض الناس و حفزت البعض اآلخر
الناس قادرون  المستقبل الذي یصبح فیھ، الناس على ما یمكن أن یتحقق في المستقبل

إلى  مع المستندات االلكترونیة وإرسالھا بشكل فوري عبر الشبكاتعلى التعامل 
 و ھذا المستقبل لم یكن ینذر بالخیر لشركة اعتادت على جمع.المستخدمین اآلخرین

 .ثروتھا من إنتاج آالت التصویر
 

الزوال المحتم لشركتھا المرتكزة على  من Xerox لقد خشیت اإلدارة العلیا لشركة
ولذلك شعرت بأن علیھا التحكم بھذه  ,قلیل التعامل مع األوراق األوراق في مستقبل

 فقد أنتجت ھذه الشركة جھاز وھكذا. التكنولوجیا الجدیدة و قررت السیطرة علیھا
Palo Alto Research Center أو PARC 1970 وذلك في عام. 

 

 
 

حریة  الذي أعطى PARC لقد اعتمد الناس في العمل على مشاریعھم على جھاز
 األمر الذي جعل ھذه الشركة. كبیرة للعمل من أجل إنجاز ما یرغب بھ المستخدم

 تستقطب معظم الباحثین في مجال علوم الكمبیوتر في الوالیات المتحدة والذین كانوا
 .ولقد حققوا غایتھم، مؤمنین بفكرة أنھم یعملون على تطویر مستقبل الحاسبات

والتي كانت تتمة ، عھا ھي الطابعة اللیزریةأحد أول األجھزة التي قاموا باخترا إن
لكن ھذه الطابعة تطلبت واجھة معتمدة على . الطباعیة Xerox شركة ألعمال

وبما أنھ ال ، حتى یتم تحضیر المستند المرغوب بطباعتھ الرسومیات بشكل أكبر
وتم إنجازه في ،الوقت فقد قامت الشركة باختراعھ یوجد كمبیوتر كھذا في ذلك

١٩٧٣. 
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الكمبیوترات الضخمة حیث كانت مكوناتھ ذات حجم مالئم  من Alto لم یكن جھاز

والتي ھي  ٦٠٦x808أن شاشتھ التي كانت بدقة  كما، لوضعھا تحت طاولة المكتب
إن كل ، من بقیة المكونات األخرى بحجم المستند الذي تتم طباعتھ ممیزة أكثر

وذلك بشكل مغایر ، منفصل من الشاشة كان قادرا على العمل بشكل) بكسل(نقطة
قادرة فقط على عرض  لبقیة الشاشات التي كانت موجودة في تلك الفترة والتي كانت

طریقة الشعاع  الذي اعتمد على NLS وبشكل مغایر أیضا لنظام، النصوص الثابتة
 كما تم تزویده بلوحة مفاتیح و. التي تعمل على عرض النصوص و الخطوط فقط

. والتي احتوت على ثالثة أزرار، س التي اخترعھا انجلبارتنموذج مطور من الماو
كما أنھ  ,(bitmap image) أصبح مؤشر الماوس نفسھ عبارة عن صورة نقطیة لقد

باإلضافة لعدة  ,(I) شكلھ الخاص بمربعات الحوار الذي نعرفھ الیوم اتخذ ألول مرة
 .حسب المھمة التي یقوم بھا أشكال أخرى تظھر

 

 
 

كما كان ، ما كان التعامل معھ صعبا نوعا Alto برنامج تمت كتابتھ لجھازإن أول 
 (File Manager) یقوم مدیر الملفات، على سبیل المثال. رسومیا إلى حد ما

لكن لم تكن ھناك نوافذ ، بعرض المجلدات و الملفات في عمودین محاطین بصنادیق
یستطیع  Bravo یدعىكما تم تصمیم معالج نصوص . علیھ الحال الیوم كما ھو

لكن ، مختلفة من النصوص على الشاشة في نفس الوقت عرض أحجام و أنواع
كانت متوضعة في الطرف السفلي من الشاشة  واجھتھ كانت مختلفة حیث أن القوائم
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والذي  (Charles Simonyi) سایموني لقد قام ببرمجتھ تشارلز. بدال من األعلى
 .DOS الخاص بنظام Word فت وقام ببرمجةالتحق في النھایة بشركة مایكروسو

والذي ، أیامنا كما كان ھناك محرر صور یعمل بشكل مشابھ لبرنامج الرسام في
المستخدمون  أن ما یطلبھ PARC لقد أدرك مطورو. امتلك واجھتھ المختلفة الخاصة

بیئة  لتحقیق ذلك كان البد من برمجة، ھو واجھة ثابتة الشكل في البرامج الجدیدة
 .رسومیة واجھة مستخدم GUI أول ,SmallTalk وھي. طویر برمجیة جدیدة كلیات

SmallTalk : 

كلغة برمجة وبیئة تطویر سھلة االستخدام لدرجة أن طفال  SmallTalk لقد تم اعتبار
ولقد كانت ناجحة في العدید من الجوانب في تحقیق ھذه ، وفھمھا یستطیع استیعابھا

 Object) أول لغة برمجة غرضیة التوجھ SmallTalk لقد كانت. الغایة
Oriented Programming Language), یمكن تغلیف كود البرنامج في  حیث

استخدامھا في برامج  والتي یمكن إعادة (Objects) وحدات منفصلة تسمى كائنات
احتوت على میزات  كما أنھا. أخرى دون الحاجة لمعرفة التفاصیل الخاصة بالكائن

أزاحت جزءا  وبذلك، لغة جافا المعاصرة كاإلدارة التلقائیة للذاكرة شبیھة بمزایا
 تستخدم نفس SmallTalk لقد كانت بیئة التطویر. كبیرا من العمل عن المبرمج

 ولقد قدمت العدید من مفاھیم الواجھات، الواجھة التي تستخدمھا البرامج المكتوبة بھا
 .الرسومیة الحدیثة

 .تحسینھا مستمرة و كانت عملیة تطویرھا و ١٩٧٤شكلھا في بدأت ھذه البیئة تأخذ 
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 Visual) الحدیثة بیئة تطویر رسومیة شبیھة بالبیئات المرئیة SmallTalk لقد كانت

IDE), شبیھا فیما لو أن لقد كانت شیئا. كما كانت البیئة التي یتم تنفیذ البرامج فیھا 
Visual Studio كان ھو نفسھ Windows. 

تماما مثل أي  (File Manager) من مدیر الملفات SmallTalk الدخول إلى تستطیع
یمتلك السیطرة الكلیة على كل  SmallTalk الدخول فإن ولكن بمجرد، برنامج عادي

 .Alto جھاز
 

ومتوضعة أمام الخلفیة ، محتواة في إطار رسومي SmallTalk في كانت النوافذ
خاص  (Title bar)افذة تملك شریط عنوانإلى أن كل ن باإلضافة، الرمادیة اللون

لكن شریط . النوافذ ولنقلھا من مكان آلخر عبر الشاشة بھا یستخدم لتمییزھا عن بقیة
وإنما یبدأ من الزاویة العلیا الیسرى و یمتد بطول ، النافذة العنوان ال یمتد على طول

كما أن  (Overlapping)الممكن أن تتوضع نافذة فوق أخرى و من. العنوان فقط
وفي تلك الفترة أیضا تم اختراع مفھوم . بقیة النوافذ النافذة الفعالة یتم وضعھا فوق

خاصة للبرامج والمستندات یمكن الضغط علیھا  فكان ھناك أیقونات، األیقونات
حیث ، في ذلك الوقت (Popup Menus) كما تم إیجاد القوائم المنبثقة. لتشغیلھا

قائمة ھرمیة رسومیة تعتمد على  بواسطة الماوس لتظھریقوم المستخدم بنقرة واحدة 
باإلضافة إلى أشرطة . الماوس تظھر في مكان وجود مؤشر، المھمة التي یتم تنفیذھا

و مربعات  (Radio Buttons)و أزرار االختیار (Scroll Bars)التمریر
 .التي ظھرت في نفس الوقت (Dialog Boxes)الحوار

 
شكل حاسبا شخصیا ذو واجھة مستخدم  Alto بجھاز SmallTalk إن امتزاج بیئة

كان قادرا على  Alto كما أن جھاز. نستخدمھ في أیامنا ھذه رسومیة شبیھة جدا بما
وقد أبدى العدید . إرسال البرید االلكتروني و استقبالھ و (Networking) التشبیك
أن ادارة اال ، كمنتج تسویقي Alto III جھاز رغبتھم في تسویق PARC من فریق
 .رفضت ذلك Xerox شركة

لالستخدام العام في  Xerox Star 8010 طرح معالج المستندات وفي النھایة تم
 و Star و كان ھناك بعض الفروق بین. دوالر أمریكي ١٧٠٠٠وذلك مقابل  ١٩٨١
Alto,توضع النوافذ فوق بعضھا إال أن أھمھا ھو أن خاصیة(Overlapping)  تم

، مربكة للمستخدمین في تلك الفترة وذلك ألنھا كانت ,Star إلغائھا في جھاز
و .(Tiled Windows)بعضھا بدال عنھا النوافذ المتوضعة إلى جانب Star واستخدم
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متأخرا جدا بالنسبة  فقد كان ذلك، بقدر األھمیة التي كان علیھا طرح ھذا الجھاز
 .نالحی التي خسرت العدید من نخبة باحثیھا حتى ذلك Xerox لشركة

 

 
 

Apple: 

من  ١٩٧٦في كراج صغیر في عام  GUI واجھة مستخدم رسومیة لقد ظھرت أھم
وقد أطلق  ,(Steve Wozniak) ستیف ووزنیاك و (Steve Jobs)قبل ستیف جوبز

الذي انتشر  ][ Apple جھاز ثروتھا من Apple لقد جمعت .Apple علیھا اسم
یملك سطر  ولكنھ كان والذي كان یعرض النصوص و الرسومات، بشكل واسع
من  األمر الذي مكنھا، شركة ناشئة و غنیة Apple لقد كانت شركة. أوامر تقلیدي

وظائف  Xerox لقد وجد العدید من مھندسي شركة. اتخاذ بعض الخطوات الجریئة
 و Alto و بدؤا بمشروع مشابھ للمشروع الذي قدموه في ,Apple لھم في جدیدة

SmallTalk المرة على منتج سیشھد تسویقا حقیقیا و یصبح منتشرا ھذه  ولكن في
 .بشكل كبیر
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كانت بدایتھا على  التي Lisa لقد تم تحویل اتجاه العمل على الجیل الثاني من أجھزة
تم تحویلھ  ,شكل سطر أوامر نصي والتي كانت موجھة لالستخدام في قطاع األعمال

 حتى أن .PARC سبق على أجھزةمن قبل المھندسین الذین عملوا فیما  GUI إلى
الجدیدة وذلك بعد أن قدم لھ  GUI ستیف حوبز نفسھ قام باالنتقال إلى عقیدة الـ

التي اعتمدت على الواجھات  PARC دراسة حول سھولة التعامل مع أجھزة موظفوه
لكن تصمیم الواجھات لم یكن ، كمبیوترا رسومیا Lisa أصبح كمبیوتر لقد. الرسومیة
 .بعد ذقید التنفی

 Apple على Lisa لقد تم تجربة العدید من النماذج األولیة للواجھات الخاصة بجھاز
الكمبیوتر  وذلك ألن قیام "Twenty Questions" بما في ذلك واجھة لقبت بـ ,][

 File) ذلك باالضافة لمدیر ملفات،بأي مھمة یتطلب اإلجابة على عشرین سؤال
Manager) ظیره فيذو أربعة أعمدة مشابھ لن SmallTalk  و الذي سوف یظھر
 .MacOS X و NeXTstep فیما بعد في

ومنھا عالمة الصح  Lisa ذلك باإلضافة للعدید من االختراعات التي أوجدھا فریق
اختصارات لوحة  و، التي تظھر إلى جانب العناصر التي یتم اختیارھا في القوائم

 اختراعات بعض Apple عدلت كما. المفاتیح لألوامر التي تستخدم بشكل متكرر
PARC, باإلضافة  ,كأشرطة التمریر ذات االرتفاع الثابت بدال من االرتفاع النسبي

 التي تحوي المستندات المراد (Trash Can)إلى اختراعات أخرى كسلة المحذوفات
أما بالنسبة للماوس . و فكرة جعل عناصر القوائم الغیر فعالة رمادیة اللون، حذفھا
وبما أن الواجھة الجدیدة  .Lisa تبسیطھا لتصبح بزر واحد فقط في جھازتم  فقد

فقد تم إیجاد مفھوم النقر ) التعیین و التشغیل(األقل حدثین لكل أیقونة  تتطلب على
والذي أصبح فیما بعد الطریقة القیاسیة لتشغیل البرامج في ، الوظیفة المزدوج لھذه

 .GUI الرسومیة الواجھات
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المفاھیم التي ال  أوجدت العدید من Lisa المستخدم التي تم تصمیمھا لجھازإن واجھة 

 Xerox Star و SmallTalk فبینما كان كل من، نزال نستخدمھا حتى الیوم
 أول واجھة تستخدم Lisa فقد كانت واجھة، یستخدمان األیقونات لتمثیل الملفات فقط
تصفحھ بواسطة بنیة ھرمیة والذي یمكن ، األیقونات لتمثیل كل شيء في النظام

 كما تم إیجاد مفھوم السحب و اإلفالت. كل مجلد في نافذة منفصلة حیث یفتح
(Drag-and-Drop) كتعیین مجموعة من الملفات بواسطة ، للتعامل مع الملفات

 كما تم إیجاد مفھوم. جدید للقیام بعملیة النسخ الماوس ومن ثم سحبھم إلى مجلد
"resource forks" حول ملف ما بشكل منفصل عن  یتضمن معلومات الذي

تم تشغیل ملف ما  الذي یعني أنھ إذا "creator classes" و مفھوم، الملف نفسھ
 .تلقائي مخصص ألحد التطبیقات فإن ذلك التطبیق سوف یعمل بشكل

 
بإیجاد  -SmallTalk والذي كان قد شھد طرح بیئة- Apple قام أحد مھندسي شركة

األجزاء  على إعادة رسم Alto فقد أكد ھذا األخیر مقدرة جھاز .Lisa تطور ھام في
 المخفیة من النافذة عند تحریك النافذة المتوضعة فوقھا والتي كانت تسمى

"regions". فإن، ولكن في الحقیقة Alto و لكنھ كان قادرا ، لم یمتلك تلك المقدرة
على الرغم من صعوبة ھذه و. إعادة رسم تلك النافذة عندما یختارھا المستخدم على

 وبقي ھذا المفھوم مستمرا حتى Lisa في "regions" فقد تم تطویر مفھوم ,المھمة
 .اآلن

 
 .١٩٨٣ولكن ل یتم طرحھ حتى  ١٩٧٩في عام  Lisa لقد بدأ العمل على جھاز

إال أن صعوبة ، دوالر ١٠٠٠٠فإن سعره وصل إلى ، وبالرغم من میزاتھ المتقدمة
لقد كانت ھناك حاجة إلى . ذا الجھاز الجدید حّد من نسبة المبیعاتالبرامج لھ كتابة

لقد . وقد وقعت ھذه المھمة على ستیف جوبز، ذو سعر أقل Lisa جدید من إصدار
ھدفھ بإیجاد كمبیوتر رسومي  Macintoch أطلق علیھ حقق مشروعھ الذي

انش  ٩بحجم ) أبیض و أسود(أحادیة اللون  منخفض السعر والذي تم إرفاقھ بشاشة
 )٥١٢x384 pixels),  ولم . و سواقة أقراص مرنة، كیلوبایت ١٢٨وبذاكرة بحجم

وال القدرة على تشغیل  (Multi-tasking) یكن ھذا النظام یدعم خاصیة تعدد المھام
 .أكثر من برنامج واحد
 GUI و احتفظ ھذا النظام بمزایا، دوالر ٢٤٩٥بسعر  1984 وقد تم طرحھ في عام

    low-level) اشترك معھ ببعض الكود الخاص بھ حتى أنھ ,Lisa ـالخاصة ب
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code), من الصفر كي یتالءم مع حجم الذاكرة  لكن نظام التشغیل ككل تمت كتابتھ
 .المخصص لھ

 

 
 

VisiOn : 

. للكمبیوترات الشخصیة GUI تعددت الشركات العاملة في مجال الـ وبمرور الوقت
 ,VisiCalc ھي أولى مصنعي جداول الحسابات التي VisiCorp لقد كانت شركة

والتي تم طرحھا ، الشخصیة IBM لكمبیوترا ت كانت تعمل على واجھة رسومیة
وذلك فقط (دوالر  ١٤٩٥المرتفع بحوالي  إال أن السعر ,VisiOn باسم١٩٨٣عام 

أدى إلى الحد من ، سعر مرتفع و تطلبھ عتادا صلبا ذو، )لبرنامج التشغیل فقط
أحادي اللون  CGA ذلك باإلضافة لكونھ معتمدا على نظام عرض .مبیعاتھ

)٦٤٠x200 pixels) فعلى سبیل. و مرتكزا على النص بشكل أكبر من الرسومیات 
األمر الذي تطلب من المستخدم النقر ، لم یستخدم األیقونات على اإلطالق، المثال
كما . المستندات لتشغیل البرامج أو العمل على (Text Labels)عناوین نصیة على
 (proportionally-spaced fonts)یستخدم المسافة النسبیة بین األحرف أنھ لم

ولكن بدال من ذلك كانت  ,Macintosh و Lisa و Star و Alto كما ھو الحال في
كما تجاھل مؤشر  .(fixed width characters) جمیع األحرف ذات عرض ثابت

 .1968 معائدا إلى عا، الماوس الخاص بالنصوص
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Windows 1.0: 

إال أنھ دفع بیل غیتس إلى طرح منتج ، نظاما فاشال بشكل عام VisiOn لقد كان
لكن تمت تسمیتھ  ,Interface Manager بشكل ابتدائي اسم أطلق علیھ، منافس

وكان  ١٩٨٣تم اإلعالن عن النظام الجدید في عام  لقد .Windows فیما بعد بنظام
 الخاص بنظام Microsoft Word و VisiOn مزیجا بین ھذا النظام في مظھره

DOS (والذي یعود أصلھ إلى Bravo نصوص في جھاز أول معالج Alto), و في
 ومعظم مفاھیم الـ تم طرح إصدار جدید من ھذا النظام یستخدم األلون و ١٩٨٥عام 

GUI كأشرطة التمریر، الحالیة(Scrollbars), ئمو القوا وإطار التحكم بالنافذة ،
 و Lisa واحد كما ھو الحال في (menu bar) وبدال من استخدام شریط قوائم

Macintosh, فقد كان لكل برنامج شریط القوائم(menu bar)  الخاص بھ والذي
 .(title bar)شریط العنوان یقع تمام تحت

 
بدال من أن  (tiled windows) كما أن النوافذ كانت تتوضع إلى جانب بعضھا

قبل نفس  وقد تم اقتراح ذلك من .(overlapping windows) بعضھاتتوضع فوق 
 و كانت الغایة من ذلك عدم إصابة ,Xerox PARC األشخاص الذین عملوا على

ولذلك فإن جمیع ، إال أن بیل غیتس لم تعجبھ ھذه الفكرة، المستخدم باإلرباك
 االقادمة من ویندوز اعتمدت على توضع النوافذ فوق بعضھ اإلصدارات

(Overlapping). 
-Macintosh (3rd مایكروسوفت إحدى أولى الشركات المصنعة لبرامج لقد كانت
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party), عدة نماذج تجریبیة من نظام وقد استخدمت Mac األمر الذي ، قبل طرحھ
 .المستقبلیة Windows ترك أثرا على إصدارات

 

 
 

 
 

Tandy DeskMate : 

 ار األول من واجھتھا الخاصةاإلصد Tandy Computers طرحت شركة لقد
GUI  سمیت والتي ١٩٨٤في عام DeskMate,  والتي صممت للعمل مع المفاتیح

 ولم تستخدم طریقة، كاختصارات للقوائم (..…,F1, F2) الوظیفیة في لوحة المفاتیح
Overlapping Windows. الواجھة صعبة االستخدام ولم تحقق  لقد كانت ھذه

 .منھاالنجاح الذي كان مرجوا 
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GEM : 

ومع  DOS وھي واجھة مستخدم تعمل مع نظام GEM طرح تم ١٩٨٥في عام 
شبیھة  GEM لقد كانت واجھة. نفس السنة في Atari الذي طرحتھ شركة ST جھاز

لرفع دعوى على  Apple شركة األمر الذي دفع ,Lisa/Macintosh جدا بواجھة
سحب النسخة  مما أدى إلى، المنتجة لھذه الواجھة Digital Research شركة

 .Atari بیمنا تم السماح باستخدامھا على حاسبات ,PC الخاصة باألجھزة الشخصیة
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Amiga Workbench: 

أرفق مع ، ١٩٨٥في نھایة  Amiga الذي طرحتھ شركة Commodore جھاز إن
كالقدرة على تحریك ، وقد تمیزت بأفكار جدیدة .Workbench سمیت GUI واجھة
والقدرة على اختیار و نقل و العمل مع النوافذ دون  ,خارج حدود الشاشةالنافذة 

احتوت على شریط قوائم وحید في أعلى الشاشة  كما. الحاجة إلى نقلھا إلى األمام
 .الیمین والذي كان یختفي و یتم إظھاره بزر الماوس

 

 

GEOS: 

ت التي كان GEOS واجھة Berkely Softworks شركة طرحت ١٩٨٦في عام 
 و Commodore 64 لألجھزة القدیمة مثل والتي كانت مخصصة ,GEM شبیھة بـ

Apple ][. الحاسبات الشخصیة و فیما بعد تم طرحھ للعمل على PC تحت اسم 
GeoWorks والذي أصبح منافسا نوعا ما لنظام Microsoft Windows. 
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Windows 2.0: 

والتي ، ١٩٨٧في نھایة  Windows اإلصدارة الثانیة من نظام التشغیل تم طرح
وذلك ) توضع النوافذ إلى جانب بعضھا) Tiled Windows تخلت عن طریقة
اإلصدار باإلضافة للبرنامج الذي طرحتھ  إن ھذا .Overlapping لصالح طریقة

 دفع شركة، من ویندوز لتحسین ھذا اإلصدار NewWave و المسمى HP شركة
Apple لمقاضاة Microsoft مظھر الواجھات من أجل GUI, وقد خسرت Apple 

من السوق في  NewWave بسحب برنامج HP بینما قامت، ھذه القضیة في النھایة
 .الفترة ھذه

 

 

Acorn : 

واجھة  Acorn Computers أیضا طرحت الشركة البریطانیة ١٩٨٧وفي عام 
ھذه  .RISC المعتمدة على تقنیة bit-٣٢معالجات  المستخدم التي طورتھا من أجل

 proportionally-sized) نسبي الواجھة استخدمت أشرطة تمریر ذات حجم
scroll bars), باإلضافة الستخدام مفھوم جدیدة یسمى بـ Dock  وھو عبارة عن

یتكرر  شریط في أسفل الشاشة تتوضع فیھ اختصارات البرامج و األدوات التي
 وقد ,Arthur الواجھة اسمأطلق على ھذه ). في ویندوز TaskBar مثل(استعملھا 

 .لون ١٦استخدمت نظام عرض 
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الثمانینات  التي ظھرت في منتصف GUI من المھم مالحظة أن معظم الواجھات
 مثل ,(fixed-width fonts) كانت كما بدا أنھا تستخدم خطوط ذات عرض ثابت
GEM, Windows 1.0, Amiga Workbench و Arthur. ولكن في الحقیقة ،

-proportionally) استخدمت الخطوط ذات الفراغات النسبیة الواجھات فإن ھذه
spaced fonts) بیمنا استخدمت الخطوط ذات العرض الثابت ,في التطبیقات 

(fixed-width fonts) و . القوائم و العناوین و مربعات الحوار أي في، في النظام
وقت والتي كانت العرض في ذلك ال السبب في ذلك ھو الدقة المنخفضة لشاشات

كانت شاشة العرض  التي Macintosh حتى أن .(٦٤٠x200 pixles(معظمھا 
 تملك خطا ذو تصمیم خاص یسمى ,(٦٤٠x384 pixels(الخاصة بھا ذات دقة 

Chicago حتى وإن كان بلون رمادي كما ھو الحال في، الذي یتمیز بسھولة قراءتھ 
تجھت الواجھات نحو الخطوط ذات ا، وعندما ازدادت دقة شاشات العرض. القوائم

 .من أجل نصوص النظام (proportionally-spaced fonts) النسبیة المسافات

NeXTSTEP : 

المستخدم الجدیدة و نظام التشغیل الذي  واجھة ,NeXTSTEP طرح ١٩٨٨شھد عام 
ھو أول مشروع أساسي لھ  والذي ,NeXT Computer لجھاز Steve Jobs طوره

الشكل الحاد و  NeXTSTEP لقد قدم نظام. ١٩٨٥في  Apple لشركةبعد مغادرتھ 
للداللة  X لقد كان أول من استعمل الرمز، الثالثي األبعاد لجمیع مكونات الواجھات

العلیا  كما عرض فكرة شریط القائمة الشاقولي في الزاویة، على زر إغالق النوافذ
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ي یمكن وضعھ في أي الذ (Dock) كما احتوى على شریط. الیسرى من الشاشة
 .(الوضع االفتراضي كان على الجھة الیمنى(الشاشة  مكان من

 

 
 

OS/2 : 

والذي  ,OS/2 جاءت أول إصدارة رسومیة من نظام التشغیل ١٩٨٨أیضا في عام 
 و IBM كان نتیجة تعاون بین شركتي الذي DOS صمم لیحل محل نظام

Microsoft.  من النظام ١.٠لقد كان اإلصدار OS/2 معتمدا فقط على النصوص ،
 Presentation جاء مع واجھة مستخدم رسومیة عرفت بـ ١.١لكن اإلصدار 
Manager. وقد كان شبیھا من ناحیة الشكل بنظام Windows 2.0. 
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  :X واجهات

 GUI ظھرت العدید من واجھات المستخدم، الثمانیات من القرن الماضي قبل نھایة
 و DEC و Sun و AT&T ا من قبل عدة شركات مثلطرحھ تم ,Unix على منصات

HP. معماریة أطلق علیھا ھذه الواجھات ارتكزت على X,  والتي أصبحت فیما بعد
كانت واجھات بسیطة حاولت تقلید مظھر  لقد .Linux األساس لجمیع واجھات نظام

 إمكانیة استخدام ما یعرف بـ مع بقاء Microsoft Windows الواجھات في نظام
Unix Shell. لقد قدمت معماریة X بمجرد مرور الفأرة على  فكرة جدیدة وھي أنھ

 .معھا النافذة بتم تفعلیھا و تمكین المستخدم من التعامل
 

 ھو من أجل توفیر واجھة X Window System لقد كان الھدف األساسي من
 بمعنى، لجھازفھي الفصل بین اإلدارة و ا X أما فلسفة الـ ,Shell للتعامل مع أوامر

 بیمنا تترك، أنھا تتولى اإلجابة على الطلبات البسیطة المتعلقة بالرسوم و النوافذ
 .شكل الواجھة النھائي عائدا إلى البرنامج

 تطویر طبقة ثانیة من الكود سمیت بـ تم، ومن أجل تأمین واجھة ثابتة، ولذلك
Window Manager, إال أنھ لم ،مل معھاو التعا والذي یتولى مھمة إنشاء النوافذ
من الكود أضیفت للطبقة  وبالتالي تم تطویر طبقة ثانیة. یكن واجھة رسومیة كاملة

مزود  والتي تختلف حسب ,DE أو Desktop Environment السابقة سمیت بـ
ومع .SGI مختلفة عن الواجھة التي صممتھا Sun فالواجھة التي صممتھا، النظام
، في بدایة التسعینات FreeBSD و Linux مثل Unix األنظمة المرتكزة على ظھور

 Open-Sourced إلى بیئة سطح مكتب مفتوحة المصدر ظھرت الحاجة
Desktop Environment. الحاجة مشروعین ھما وقد لبى ھذه KDE و 

GNOME ,  1997 و ١٩٩٦واللتان بدأ العمل بھما في. 
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، الشخصي منصات الحاسب سقطت العدید من، ومع بدایة تسعینات القرن الماضي
فقد توقفت  .Windows و Macintosh سوى نظامي GUI ولم ینج من حرب الـ

 و تم بیع الشركة لشركة ١٩٨٩في  GEM عن بیع Digital Research شركة
Novell في حین توقفت شركة، من ذلك بعد عدة سنوات Atari عن بیع ST  في
 بیع أجھزتھا لتركز جھودھا علىعن  NeXT كما توقفت في نفس ھذا العام. ١٩٩٣

OS الذي اشترتھ من شركة Apple  شركة أما. ١٩٩٧في Commodore  فقد
 .١٩٩٨حتى  Arthur بیمنا استمر نظام. ١٩٩٤أفلست في 

 

Windows: 

في عام  ٣.٠ال سابق لھ مع إصدار  من الشھرة حدا Windows لقد بلغ نظام
المیزات الموجودة في  عدید منوعلى الرغم من غیاب ال. ١٩٩٢في  ٣.١و  ١٩٩٠
بیع مالیین  وتم، إال أنھ كان جیدا من حیث العمل و المظھر ,Macintosh نظام

 ریادتھا في مجال الـ Microsoft ثبتت ,Windows 95 ومع ظھور. النسخ منھ
GUI, و أصبح أكثر األنظمة شھرة حتى ھذا الوقت. 
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OS/2:  

أدى إلى ظھور نوع من التباعد  ,OS/2 مبیعاتو تراجع  Windows 3 إن انتشار
المستقبلیة  OS/2 على عاتقھا تطویر نسخ IBM فقد أخذت .Microsoft و IBM بین

اإلصدار  IBM طرحت ١٩٩٢ففي عام  .Microsoft لـ Windows و تركت
 Workplace سمیت بـ الذي جاء مع واجھة مستخدم جدیدة ,OS/2 2.0 الجدید

Shell, ض األفكار منالتي أخذت بع NeXTSTEP (الذي أخذت IBM ترخیصھ 
 التي استخدمت في التعامل مع drag and drop كما أوجد میزة، )لكنھا لم تستعملھ

 .الواجھات و األیقونات
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 Microsoft من أیضا القدرة على تشغیل نسخة مضمنة OS/2 2.0 لقد امتلك

Windows 3.1 بفضل الرخصة التي منحتھا Microsoft لـ IBM,  وذلك على
األمر الذي یمكن المستخدم من تشغیل  .(virtual machine) افتراضي جھاز

 .Full Screen أو في الوضع OS/2 نافذة من ضمن Windows تطبیقات
 

 
 

BeOS: 

. بقي ھناك حیز واسع للتجدید و االبتكار، التشابھ بین جمیع الوجھات على الرغم من
 لقد تم طرح نظام .Taskbar و Start Menu مفھوم Windows 95 فقد قدم

BeOS كجزء من جھاز BeBox وتم طرحھ كنظام تشغیل منفصل  ,1995 في عام
حیث  Taskbar Grouping فكرة BeOS لقد قدم. ١٩٩٨للحواسب الشخصیة في 

بواسطة معالج  فكل مستند یتم تشغیلھ، یتم ترتیب المھام حسب نوع التطبیق
قدم  كما. ي قائمة فرعیة تحت اسم معالج النصوص ذاكالنصوص یمكن أن یوجد ف
فیما یتعلق بشریط العنوان حیث یسمح  Smalltalk فكرة مشابھ لما كان في

 .للمستخدم بتحریكھ عبر الشاشة لتبقى البرامج التي تعمل في الخلفیة مرئیة للمستخدم
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Mac OS و Aqua:  

 Mac OS X جدیدة لنظام GUI فقد طورت واجھة، طویال Apple تنتظر شركة لم
لقد  .NeXTSTEP مع نواة جدیدة لـ NeXT وھي نتیجة لدمج ,Aqua أطلقت علیھا

، وھي أن كل نافذة یتم تخزینھا في الذاكرة بشكل مضاعف فكرة جدیدة Aqua قدمت
النافذة یحدث بسرعة كبیرة ال تستطیع العین أن  وبذلك فإن عملیة إعادة رسم

 .تدركھا
أخرى كتصغیر النوافذ الذي یتم بتمدد و ضغط النافذة  عدة میزات Aqua كما تقدم
میزة  OSX كما یقدم اإلصدار األخیر من). الشاشة شریط في أسفل) Dock إلى الـ

بین التطبیقات بحیث یتم تمدد و انكماش  تعمل عند االنتقال Expose جدیدة تسمى
تحتوي على جمیع ھذه  شاشة لتصل في النھایة إلى، نافذة كل تطبیق مفتوح

 .التطبیقات
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