
 

 

  

Scopin for 

Science 

second 

edition 

 ونتركالمش

يوسف دمحم 

 تامرعمر 

احمد دمحم 

 



1 

 

 مقدمه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ورااام ماار ٌقاا أ  اان   أسااذتنت ذ كرااا ك 

كرمجلااس سااور  لاا م رااا  مللومااذ  

 كربااااا كم  دثوأحااااا كرامبٌاااااوت عااااار 

ومللوماااااذ   وكروٌ ااااادو وكألجهااااا   

ٌاااور سااور و ت  اا  بسااٌ س عاار كا

 ثاذ ًكرلادد كركرني  اتال  علٌاه  اً  نك 

و حر  تم ى مر هللا كر ٌلجابا  كرلادد 

و حار كرثذ ً امذ كعجبا  كرلادد كألوم 

 شاا  كرلاادد علااى كرتااأي   ااً   تأساار

 كرثذ ً رسبب بدكٌس كرد كسس.
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 المحتويات

 

  Microsoft 

  ويس  واويندووزاال 

 شركه ابل 

 مخاطر االنترنت 

 اول حاسيب يى اوعاوم 
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دووسّة تعمل يي  مايال  ةشركة مانكروسييت شرك

مانكروسييييت  شييركةتأسسييت  ترتقدسييات اوكموسييي

 44، نولي  دللايا اوسيديي م5791اوعمالقة ي  عام 

دوويية   501ييي   955117دوالر، ونعمييل باييا  ملسييار

 اوورماسياتصدِّع وترلِّص موى واسيعا مي  تطيّر وت

اورئسس  ولشركة ي     نقع اومقراوحاسيبسّةوألجازة 

اويالنيييات ، واشيييدط ، سيييساتلضييياحسة رنمينيييت، 

  اومتحوة

بسل عدو تأسس  شركة مانكروسييت، اتخذ كل م  

نسي ي  والنة  أوويكسركم  موندة  وبيل آالن غست 

را ولشركة وم  ثم انتقلت اوشركة إوى مق مكسسكي

ميقعاا اوحاو   تاور اإلشارة أن بسل غست  وبيل 

آالن هما اومؤسسس  واومالك واذه اوشركة قول أن 

 سيا األتصوح م  اوشركات اوعامة واومتواووة ي  

  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
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أويس  هي مكتوك اوكامل اوذي نؤهلك  مانكروسفت

إلنااز أنة مامة ماما كانت صعوة وشاقة بكل سايوة 

ونسر  ياي نووأ معك م  اوكتابة وتساسل اومياعسو 

اومامة وإتمام اورسيمات اووسانسة واوادوسسة إوى إدراج 

اووسانات واوتساسل حتى اوتصمسمات واوارايسك وه  

سيب يا  توعم حزمة برامج ال غدى عداا ي  أي حا

اوطاوب كما توعم كورى اوشركات واومؤسسات إلنااز 

يإن شركة مانكروسييت تقيم بتحونث ووذوك  أعماوام،

واحوًا تلي اآللر إلضاية بسانات وإمكانات  تاإلصوارا

تاعل اوتعامل مع هذه اوورامج اومامة غد  وسال 

بشكل نضاعف م  اإلقوال 

هذه اوحزمة  تإصواراعلى 

  اوورامج م  

وتحتيي ماميعة أويس  

على عشر برامج ال غدى 

عداا ي  أي حاسيب وألي شخص نتعامل مع األجازة 

اإلوكترونسة أو نعتمو علساا ي  عمله ياألويس  أصوح م  

وتتكين ماميعة أويس   االيتراض ضرورنات اوعاوم 

بيندت ،أكس  ،إنفي باث  باورم  )وورد ،إكسسل، 

  (ن نيت،بروجكت، بيبلسشر ،أوت ويك ،و

 

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pJyyhdWyCIAL_qJzbkF;_ylu=X3oDMTIzNnE3YnA1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxZmE5OTQ3ODk4M2QwYjJjNjY0ZWQ2MzJkNjA1Y2ZjMwRncG9zAzI3BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3&n=60&ei=UTF-8&fr=sfp&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com&tab=organic&ri=27&w=760&h=405&imgurl=www.new-educ.com/wp-content/uploads/office-2016.jpg&rurl=http://www.new-educ.com/5-versions-microsoft-office&size=26.9KB&name=%D9%86%D8%B3%D8%AE+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA+<b>%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3</b>+%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A3%D9%86+...&p=%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3&oid=1fa99478983d0b2c664ed632d605cfc3&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com&fr=sfp&tt=%D9%86%D8%B3%D8%AE+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA+<b>%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3</b>+%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A3%D9%86+...&b=0&ni=21&no=27&ts=&tab=organic&sigr=11jorflg5&sigb=14oap54ru&sigi=11jm8ga50&sigt=12f4bk7n4&sign=12f4bk7n4&.crumb=8m2NSoyqyMc&fr=sfp&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pJyyhdWyCIAL_qJzbkF;_ylu=X3oDMTIzNnE3YnA1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxZmE5OTQ3ODk4M2QwYjJjNjY0ZWQ2MzJkNjA1Y2ZjMwRncG9zAzI3BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3&n=60&ei=UTF-8&fr=sfp&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com&tab=organic&ri=27&w=760&h=405&imgurl=www.new-educ.com/wp-content/uploads/office-2016.jpg&rurl=http://www.new-educ.com/5-versions-microsoft-office&size=26.9KB&name=%D9%86%D8%B3%D8%AE+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA+<b>%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3</b>+%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A3%D9%86+...&p=%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3&oid=1fa99478983d0b2c664ed632d605cfc3&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com&fr=sfp&tt=%D9%86%D8%B3%D8%AE+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA+<b>%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3</b>+%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A3%D9%86+...&b=0&ni=21&no=27&ts=&tab=organic&sigr=11jorflg5&sigb=14oap54ru&sigi=11jm8ga50&sigt=12f4bk7n4&sign=12f4bk7n4&.crumb=8m2NSoyqyMc&fr=sfp&fr2=sb-top-images.search.yahoo.com
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متعودةُ  أمرنكسةٌ  ه  شركةٌ  (Apple.) شركة أبل

تعملُ على تصمسم  اوادسساتِ 

برامج  االستاالكسة ومدتاات اإلوكترونسات وتصدسع

تشملُ مدتااتُ اوشركةِ األكثرُ شارةً  .اوكموسيتر

آي " ، واواااز اوميسسق "Mac"أجازةَ حياسسب ِ

 .(iPhone)"فينآن" واواااز اومحميل (iPod) "بيد

ماك أو " وتتضم  برامج شركة أبل نظامَ اوتشغسل

، ومتصفحَ وسائل (Mac OS X) "إس عشرة

 "آي النف" ، وماميعةَ (iTunes) "آي تينز" اإلعالم

(I Life)  وورماسات اويسائط اومتعودة واوورماسات

ولورامج  (iWork) "آي وورك" اإلبواعسة، وماميعةَ 

 "ياندال كات ستيدني" اإلنتاجسة، وبرنامجَ اوتصمسم

(Final Cut Studio)آي " ، واواااز اومحميل

وماميعةً م  اومدتاات اوورماسة  .(iPad)"باد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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وصداعة األيالم واومياد اوسمعسة، وماميعَةويجسك 

ستيدني وألدوات اوسمعسة  تونر شركة أبيل أكثر م  

مئتس  ولمسس  متارا م  متاجر اوتازئة ي  تسعة 

بلوان، ومتارا على شوكة اإلنترنت تواعُ علسهِ األجازةُ 

  .واومدتااتُ اوورماسة

ي  األول  كيبرتسدي، كاوسفيرنسا اوشركة ي  أنشئت

، وأدرجت ي  اوثاوث م  ندانر 1976 م  نسسان عام

أبل كموسيتر  ظلت تُسَمى شركة .1977 وعام

 (Apple Computer, Inc.) :باإلنالسزنة) اومحوودة

ولسديات اوثالثس  األووى، ووكداا تخلت ع  وفظة 

  ، وتعك1009"كموسيتر" ي  اوتاسع م  ندانر وعام 

ت االوكترونسا تيسع اوشركة اومستمر ي  سي 

، باإلضاية إوى تركسزها اوتقلسوي على االستاالكسة

ولشركة ما نقرب م   .أجازة اوكموسيتر اوشخصسة

وكانت موسعاتاا  ميظفا حيل اوعاوم، 71000

ملسار دوالر أمرنك   43 71اوسدينة عاومسا 

اومدتاسة ي  اوتاسع واوعشرن  م   اوسدة اوماوسة ي 

استطاعت شركة أبل أن  .1003سوتمور، عام 

تكتسب سمعةً يرنوةً ي  صداعة اإلوكترونسات 

االستاالكسة، ألسواب ٍ متعودة مداا يلسفتاا ولتصمسم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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اواماو  اوشامل وحمالتاا اإلعالنسة اوممسزة  كما 

اوشركةُ قاعوةً م  اوعمالء اومتفانس  ولشركة تملك 

وعالمتاا اوتاارنة، ال سسما ي  اويالنات 

 Fortune) مالة ييرتسين أسمت .اومتحوة

magazine)  شركة أبل اوشركة األكثر إثارًة

، وي  1003وإلعااب ي  اويالنات اومتحوة عام 

  .1007اوعاوم عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 مخاطر االنترنت

 يساا وإلنترنت نمك  اوت  اوطر  م  اوعونو هداك

 قائمة نل  ويسما اومستخومس ، على لطرًا نكين أن

  األلطار: واذه جزئسة

 

 كموسيتر إوى اوفسروسات تالب أن اوممك  م   5

 اوفسروسات واذه ونمك  باوكامل، اوشوكة أو يردي

   اواام اوعمل تومسر حتى أو لطسرة تعطسل

 اوورنو تحينل اومتطفلس  ولمستخومس  نمك   1

 يرط م  وذوك ماونة، غسر ويسسلة اإلوكترون 

 تفيت أن نمك  اوت  اوفائوة عونمة اومعليمات

 اويقت إضاعة على تعمل أو اواامة اومعليمات

   اوفائوة عونمة باومعليمات باوخيض

 اوذن  اومحتاوس  طرنق ع  اوداس لواع نمك   7

   اإلنترنت عور مغرنة مدتاات ع  باإلعالن نقيمين

 أناا على تقونماا نتم اوت  اومعليمات تكين قو  1

   األهمسة ومضللة دقسقة غسر صحسحة

 اآلباء نرغب ال اوت  وألطفال معليمات تياجه قو  6

 األمثلة هذه وم  إوساا، بتيجساام واومعلمس 
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 اوكرنه واألدب اوصرنح، اوادس  اومحتيى

 واوتضلسل موللة، دندسة بأمير اومتعلقة واومعليمات

 وقو اومختلفة، اوشسطانسة واومياد اوطيائف حيل

 غسر أو قانينسة غسر أشساء يعل إوى اوداس نمسل

 على األمثلة هذه وتشتمل ، اإلنترنت على الئقة

 أو واوشتم واوسب اوغلسظ اومزاح وارتكاب اوقمار

   اإلجرام  اودشاط ممارسة

 على مومدس  نصوحيا أن ولمستخومس  نمك   9

   اإلنترنت

 

 شخص أي عدو اومشاكل هذه تحوث أن نمك 

 على اومقال هذا نركز وسيف اإلنترنت، نستخوم

  ب : اومتعلقة اومشاكل

 

 نفسه نحمل برنامج هي اوفسروس: اوفسروسات  5

 ي  نفسه دمج طرنق ع  اوكموسيتر أنظمة على

 لطرة، وتعو اودظام على اومفعلة األلرى اوورامج

 سوسل يعلى ، سسئة بأمير تتسوب أن نمك  ألناا

 أو اواامة اوملفات نمسح قو اوفسروس يإن اومثال،

 م  اوتحمسل وإن ، اوكموسيتر تعطل إوى نؤدي

 أجازة وتلينث احتمال نشكل اآلمدة غسر اومياقع
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( WLAN) اومحلسة شوكة أو اوخاصة اوكموسيتر

 االستخوام ي  االنخراط لالل م  باوفسروسات

 ضو االحتساط اومام وم  ، وإلنترنت ام  اوغسر

 اوفسروسات مسح برنامج بتفعسل وذوك اوفسروسات

 األقراص بفحص اوورامج هذه بعض تقيم وقو

 م  اوتأكو بعو تحمسلاا تم اوت  واوورامج اواونوة

 بسوب اوتحمسل عملسة إكمال تعطسل أو نظايتاا

 ، تحمسلاا نراد اوت  باوملفات اوفسروسات تياجو

 أي يتح عوم اومام يم  ذوك، إوى وباإلضاية

 اومصور معروف غسر اإلوكترون  اوورنو م  مريقات

 ما تفعل اوت  اوفسروسات بواللاا تحمل ما يعادةً

    اومصور ماايل اوورنو نفتح إن

 اوورنو مصطلح نشسر ما اومزعج: غاووًا اوورنو  1

 إوى مرسلة اإلوكترون  اوورنو م  ورساوة اومزعج

 هي ميايقتام، وكما دون اوداس م  كوسر عود

 غسر اوتاارنة اورسائل م  اوديع هذا معروف

 ،(UCE) اإلوكترون  اوورنو ي  وتتياجو يساا مرغيب

 م  كثسر وي  يسه اومرغيب غسر اإلوكترون  اوورنو أو

 اوفسروسات تتضم  األحسان
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 اول حاسيب ي  اوعاوم

نعتور اوحاسيب إندساك، اوذي بوأ اوعمل 

، أول جااز حاسيب 5746به ي  عام 

 اوكترون  وألغراض اوعامة   

اوحاسيب هي سال مستمر م  تارنخ تطير إنتاج 

االتااه نحي جعل اوحياسب أسرع وأرلص وقادرة 

على تخزن  بسانات أكثر  قول وجيد اوحاسيب متعود 

األغراض كان اإلنسان نقيم بمعظم اوعملسات 

اوحسابسة بدفسه، إوى أن ظارت اوحاسوة وتساعو 

ي  اوعملسات اوحسابسة  وال زاوت اآلالت اوحاسوة 

وحاسيب يسه مسزة إضايسة عداا وه  تتطير، إال أن ا

أنه ذو متعود االستعمال، ووس  يقط وحساب 

اوحاسيب بتطيرات كوسرة مدذ  لىاألرقام  ووقو مر ع

األربعسدات، حتى أصوح أساسًا وكثسر م  

االستخوامات األلرى غسر اوحساب كاالتصاالت 

 واوتحكم واوتعلسم  

  تمثل تيجو أمثلة على أجازة اوحساب اوووائسة واوت

أنتسك األسالف األوائل ولحاسيب، مداا اومعواد وآوسة 

وهي جااز نينان  قونم كان نستخوم وحساب  انثسر

  م  تقرنوًا   39حركات اوكياكب واوتأرنخ مدذ سدة 



12 

 

شاوت ناانة اوعصير اويسطى نشاطًا أوروبسًا ي  

 رنكارد ووالمعلم  اورناضسات واوادوسة وكان 

اء األوروبسس  اوذي أنشئ األول م  عود م  اوعلم

آوة حاسوة مسكانسكسة  دُون اومعواد على أنه حاسيب 

بوائ  وذوك ألنه كان نشوه اآلوة اوحاسوة ي  

قام جيزنف ماري  5305اوماض   وي  عام 

اوميجيدة  األووسةبعمل تحسس  وألشكال  جاكيار

واوت  تستخوم ماميعة متتاوسة م  اووطاقات 

برنامج ودسج أشكال  اويرقسة اومثقيبة وكأناا

وم نتم  جاكيارمعقوة  واودتساة كانت أن نيل 

اعتواره حاسيبًا حقسقسًا ووكده كان لطية هامة ي  

 بايتطينر اوحياسسب اورقمسة اوحونثة  كان تشاروز 

أول م  يكر وصمم حاسيبًا مورماًا باوكامل وذوك 

ووك  بسوب ماميعة م   5310ي  بوانة عام 

اوحوود اوتقدسة ي  ذوك اويقت واومحوودنة اوماوسة، 

إوى عوم اوقورة على حل مشكلة اإلصالح  ضايةا

غسر اواسو ي  تصمسمه يإن اواااز وم نتم بداءه 

 يعلسًا ي  حساته  

اوت  أثوتت يائوتاا الحقًا  ظارت عود م  اوتقدسات

ي  اوحيسوة، مثل اووطاقة اومثقيبة وأنويب اوصمام 

بداانة اوقرن اوتاسع عشر، ومعاواة اووسانات 

أوتيماتسكسًا ذات اوتورج اوكوسر باستخوام اووطاقات 
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اومثقيبة ُصدٍعت باستخوام آالت جوووة واوت  

  ثهيل وسرنصمماا هسرمان 

اومرنحة بوأ ي  إن نااح اوحياسسب اوقينة و

اوثالثسدسات واألربعسدات م  اوقرن اوعشرن ، وأضسفت 

اورئسسسة ي  اوحياسسب اوحونثة  اوممسزات-باوتورنج-

مثل استخوام اإلوسكترونسات اورقمسة )الترع معظماا 

( واوقورة على اوورماة 5779كليد شانين عام 

بطرنقة أكثر سالسة  إن تحونو نقطة واحوة لالل 

على أناا "أول حاسيب اوسكترون   هذا اومشيار

 رقم " أمر صعب جوا  

م  اإلناازات األساسسة، حاسيب انتاسيف بسرى، 

وه  آوة ذات غرض مخصص واوت  كانت تستخوم 

اوحيسوة اومقادة باوصمامات )أنويب اوصمام( 

واألرقام اوثدائسة واوذاكرة اوماودة  حاسب 

( واوذي كان 5744كيويزاس اوورنطان  اوسري )

نملك قورة محوودة على اوورماة ووكده قوم جاازًا 

نستخوم اآلالف م  اوصمامات م  اوممك  أن 

نكين ميثيقا وإعادة برماته إوكترونسا  هايارد 

مارك حاسيب إوكترومسكانسك  ذو تورج كوسر ووونه 

 قورة محوودة على اوورماة  

اوحاسيب األمرنك  اومود  على نظام اوعو اوعشري 

سيب إوكترون  ذو أغراض عامة وكان أول حا
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ووك  ي  األساس يإن بدسته غسر سلسة مما نعد  

 أن إعادة برماته أساسسًا تتطلب إعادة تيصسله  

إن يرنق اوعمل اوذي قام بتطينرة أدرك عسيب 

جاازه وجاء بتصمسم أكثر مرونة وروعة واوذي صار 

نعرف بودسة يين نينام )أو "بدسة اوورنامج اومخزن"(  

بدسة اوورنامج اومخزن ايتراضسا اوقاعوة وكل  أصوحت

اوحياسسب اوحونثة  بوأ عود م  اومشارنع وتطينر 

حاسيب نعتمو على بدسة اوورنامج اومخزن ي  

مدتصف إوى آلر األربعسدات م  اوقرن اوعشرن   إن 

أول حاسيب م  هيالء تم االنتااء مده ي  

ن برنطانسا  أول هيالء اوذي نعتور أيضل وعامل كا

 ما نعرف بآوة اوتورج اوصغسر 

إن تصمسمات اوحاسيب اومقاد بأنويب اوصمام 

أصوحت قسو االستخوام لالل اوخمسسدات م  اوقرن 

اوعشرن ، ووك  مع اويقت تم استوواواا باوحياسسب 

اوترانزستيرنة حسث أناا أصغر وأسرع وأرلص 

   وأكثر ميثيقسة
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