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  السیرة الذاتیة
  

  
  - المعلومات الشخصیة : 

  
   :   یمني  الجنسیة  -                                    :  محمد حمود علي سفیان   االسم  - 
  الدویر –النادره  –إب :   مكان المیالد -                              م   ١٩٨٦/  ١٢/  ٣١:     تاریخ المیالد  - 
          ٧٧٤٧٥٧٧٢١:  التلفون   -                                               :  عازب الحالة االجتماعیة - 
  Sufian_40046@yahoo.com : لكترونيبرید اال  - 
  
  

  - المؤھالت العلمیة : 
  صنعاء . -) في كلیة المجتمع تقنیة المعلومات(حاصل على  شھادة بكالوریس المعلم التقني  
 ) صنعاء . - ) في كلیة المجتمع تقنیة المعلوماتحاصل على شھادة دبلوم تقني عالي ثالث سنوات 
 ي  معھد البریطاني الحدیث.حاصل على شھادة دبلوم سكرتاریة ف 
 .حاصل على شھادة دبلوم برامج تطبیقیة في معھد البریطاني الحدیث 
 . حاصل على شھادة دورات اللغة االنجلیزیة في المركز الكندي للتدریب والقدرات التطویر 
 ت.حاصل على شھادة دوره التدریبیة في مھارات صیانة الكمبیوتر في مركز المحیط للتدریب والدراسا 
   

  
  - : مھارات تقنیة 

 
 معرفة تامة في تصمیم البرامج التطبیقیة ومواقع اإلنترنت (المحاسبیة والتعلیمیة) بلغات البرمجة التالي: -   

  
 PHOTOSHOP CS5 

  
 HTML AND CSS 

  
 VISUAL BASIC.NET 

  
 JAVASCRIPT AND JQUERY 

  

 Oracle 10g  PHP & MYSQL 
  

 
 : معرفة تامة في 
  صیانة الحاسوبSoftware  إستعادة بیانات .......الخ) –مكافحات  –(فورمات  . 
 . تركیب و صیانة الشبكات الحاسوبیة 
 . تحلیل وتصمیم قواعد البیانات 

  
 : محترف في 
 ومھاراتعربي وانجلیزي سریع   مھارات في الطباعةMicrosoft Office  
  اللكترونیة الموقع ا تطویرالمراسالت التجاریة واالنترنت، مھارات عالیة في . 
 واإلیمیالت االجتماعي التواصل مواقع كافة( ممتاز بشكل اإلنترنت امإستخد . (    

  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  تقنیة المعلومات                                                                                             محمد حمود علي سفیانالمھندس / 
 

 ٣
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  ١١.................................................................... المكونات المادیة  :   الفصل الثاني - ٢

  ١٥........................................................... : الذاكرة والتخزین واألداء   الفصل الثالث - ٣

  ٢٥........................................................................... : البرمجیات   الفصل الرابع - ٤

  ٣٠................................................ تراسل البیانات وشبكات الحاسوب:  الفصل الخامس - ٥

  ٤١........................................................ : الحاسوب في حیاتنا الیومیة الفصل السادس - ٦

  ٤٥..................................................: الصحة والبیئة .....................  الفصل السابع - ٧

  ٤٧.............................: أخالقیات الحاسوب .....................................  الفصل الثامن - ٨

  ٥٥...................................................................... : النوافذ الویندوز  الفصل التاسع - ٩
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  الفصل األول

  مفاھیم اساسیة في تقنیة (تكنولوجیا) المعلوماتالفصل األول : 

  

  ماھو الحاسوب ؟
  

ربطھا ثم  یتم، )Hardware( منفصلة مادیة مصنوع من مكونات جھاز الكترونيھو  : )Computerالحاسوب (

  . المعلوماتالبیانات أو وادارة  عالجةلم وذلك )Software(البرمجیات  توجیھھا باستخدام أوامر خاصة

 

  تعریف الحاسوب:

  ھو عبارة عن الة الكترونیة یمكن بواسطتھا تخزین البیانات ومعالجتھا ثم استرجاعھا مره اخرى متى ماطلب ذلك.

  

  ممیزات الحاسوب ؟

 . السرعة.١

  . الدقة.٢

  . إمكانیة التخزین.٣

  . اقتصادیة.٤

  . االتصاالت الشبكیة. ٥

  

  م عامة في الحاسوبمفاھی
 ):Dataالبیانات( •
، حیث تعد البیانات بمثابة المادة الخام  مفھوم نسبیا لیس لھا معنىالتي  مجردةالحقائق وھي عبارة عن مجموعة من ال    

  التي ال یمكن االستفادة منھا اال بعد ان یتم معالجتھا. 

  

 ):Informationالمعلومات( •
  ، بالضافة الى امكانیة استخدامھا .ھا بحیث اصبح لھا معنى مفھوم نسبیابیانات تم معالجت عبارة عن ھي   
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 ):Knowledgeالمعرفة( •
   خضعت للتطبیق والممارسة. معلوماتعبارة عن حصیلة استخدام المعلومات وتطبیقھا ،او  ھي   

  

  كیف یعمل الحاسوب 
  

 عملیات أساسیة:ثالث یقوم الكمبیوتر بتنفیذ 
  ).Input Unit ( عن طریق وحدات االدخال  بیاناتإدخال أو استقبال ال .١

  ).Processing Unitعن طریق وحدات المعالجة (  إلى معلومات وتحویلھا معالجة البیانات .٢

  )Output Unit ( عن طریق وحدات االخراج إظھار المعلومات المخرجة .٣

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 ) من:Computer Systemیتكون نظام الحاسوب ( •
ھي األجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشات والطابعات والفأرة ولوحة  ):Hardware( مكونات المادیة .١

  المفاتیح.

 ):Softwareالبرمجیات( .٢

  ھي المكونات غیر الملموسة من برامج ومجموعة تعلیمات تتحكم وتوجھ عمل المعدات   
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  ):Usersلمستخدمون(ا .٣
  ھام.ھو شخص ینفذ البرمجیات على الحاسوب إلنجاز بعض الم

  

  

  

 ) :Information Technology( تكنولوجیا المعلومات
) التي تساعدنا في استقبال البیانات و معالجتھا وتخزینھا واسترجاعھا Toolsعبارة عن مجموعة من االدوات(   

)، سواءا كانت على شكل نص  او صوت اوصورة او فیدیو Electronic form( وطباعتھا ونقلھا بشكل الكتروني

  باستخدام الحاسوب.وذلك 

 

  ): Tools( األدوات
 الخ...، الموبایلمثل الحاسوب والطابعة واالقراص واالنترنت وتطبیقات تعدد الوسائط

): ھو توسیع Information and Communication Technology)(ICT( تكنولوجیا المعلومات واالتصال

  لمصطلح تكنولوجیا المعلومات ضمن قطاع التعلیم.

  

  حواسیبانواع ال
 تتفق الحواسیب بأنھا جمیعھا تعالج البیانات و یتم تصنیفھا الى أنواع حسب إختالفھا في :

  األداء 

  سعة التخزین

  الثمن

  الحجم

  اماكن األستخدام

  

 ):Super Computers( الحواسیب العمالقھ .١
  . حواسیب قویة جدا •

  .مكلفة جدا •

 .قادرة على معالجة ملیارات التعلیمات بلحظة •
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 في التنبؤ بالحالة الجویة،أو التنقیب عن النفط ، أو مراقبة حالة الریاح والضغط لمجسم تصمیم اختباري تستخدم  •

 .لھیكل طائرة في أنفاق الریاح الضخمة

  
 ): Mainframes( الحواسیب الكبیره .٢

 (بحیث تعالج مالیین التعلیمات في الثانیة الواحدة) ذات قدرات عالیة  

 غالیة الثمن  

  ،بحجم غرفة،وتحتاج الى بیئة محكمة البقاءه باردا وبعیدا عن الغباركبیرة الحجم  

 تخدم مئات المستخدمین في وقت واحد  

  تستخدم في الشركات الكبیرة ، مثل البنوك والمنظمات الكبیرة، لمعالجة كمیات كبیرة من البیانات، كتحضیر

 .مالیین الشیكات،او الفواتیر والطلبیات

 

ات ( )Mainframeالحواسیب الكبیرة ( كونت از مركزي متصل بمجموعة من الطرفی ) Terminalsعلى شكل جھ

 شاشات و لوحات مفاتیح.

  : الطرفیات نوعان  •

  .تقوم باالدخال و االخراج فقط ):Dump Terminals(طرفیات صماء •

ة • ات ذكی ى Intelligent Terminals( طرفی ة باالضافة ال ): تتحمل جزء من المعالج

 االدخال و االخراج

•   

 :)Mini Computersالحواسیب المتوسطة ( - ٣
  .أصغر حجما من الحواسیب الكبیرة، بحجم خزانة الملفات •

  .تعتبر وسطا في الطاقة بین الحواسیب •

  .تستخدم في االعمال التجاریة الكبیرة والمعقدة نوعا ما •

   . الكبیرة غالیة الثمن تستخدم في االماكن التي یكون فیھا استخدام الحواسیب الشخصیة غیر مناسب والحواسیب •

 :)Personal Computersالحواسیب الشخصیة( - ٤
  .ھي أصغر حجما بحیث یمكن وضعھا على طاولة •

  .في متناول الجمیع تقریباواكثرھا شیوعا ارخصھا ثمنا،  •

 أمثلة علیھا: •
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  IBMالحاسوب الشخصي  •

 IBMالحواسیب المتوافقة مع  •

 Apple Macintoshحواسیب  •

•  

 :)Laptop Computersالحواسیب المحمولھ( .٥
  . حجم حقیبة الید •

  .یمكن نقلھا من مكان الى آخر بمنتھى السھولة •

  .تمتلك شاشة و لوحة مفاتیح صغیرة الحجم •

  .نفس قوة الحواسیب الشخصیة •

  .اغلى ثمنا •

 .یمكن وصلھا بمصدر تیار كھربائي اوتشغیلھا على البطاریة •

  

 :)Palmtop Computersحواسیب الجیب(الكفیة)( .٦
  . حجم كف الیدصغیرة ب •

  .تمتلك شاشة ولوحة مفاتیح صغیرتي الحجم •

  .ولكن بشكل ابسط لمحمولةتقوم ببعض الوظائف التي تقوم بھا الحواسیب ا •

  یمكن نقل الملفات منھا الى الحواسیب الشخصیة . •

  .اسعارھا منخفضة نسبیا •

یستخدم من اجل عملیات  ) اللذيPersonal Digital Assistantمن امثلتھا جھاز المساعد الرقمي الشخصي( •

  الحساب وتحدید المواعید وارسال واستقبال البرید االلكتروني، واالطالع على المالحظات 

  

 ):Network Computer( حواسیب الشبكھ .٧
یتم في ھذا النوع ربط مجموعة من الحواسیب(قد تكون حواسیب شخصیة) باستخدام شبكة ربط ما، وقد یكون الربط 

  : كالتالي

): في ھذا النوع یتم اختیار جھاز ذو مواصفات  Server –Client Networkم بعمالء(ٍشبكة خاد •

) بحیث یحتوي البرمجیات الالزم استخدامھا من قبل اجھزة حاسوب اخرى Serverعالیة لیكون خادما (

)Clients.مرتبطة مع الخادم بشبكة وصل( 
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المتصلة معا بشبكة،بھدف  ):مجموعة من الحواسیبWorkGroup Networkعمل جماعي( شبكة •

 المشاركة بالمصادر المتوفرة

  

  اجزاء الحاسوب الشخصي
  
 :)System or CPU Boxوحدة النظام ( .١

 

  )Power Supplyمصدر الطاقة (            )Memoryالذاكره (          )Mother Boardوحة األم (للا

  

  
  

 :)Portsالقوابس (

  ل البیانات بت تلو اآلخرتنق :)Serial Portsالقوابس المتتالیة ( •

  تنقل مجموعة من البت مع بعضھا البعض: ) Parallel Portsالقوابس المتوازیة ( •

• SCSI Port  : جھازا من خالل  ١٥تنقل البت بشكل متزامن وتتمیز بالسرعة الكبیرة والقدرة على ربط

 .كیبل واحد

• : USB Port  جھازا من خالل كیبل واحد ١٢٧على ربط لھ القدرة. 

 mouse)) و الفأرة(Keyboard( وابس لوحة المفاتیحق •

  

 )Expansion Slotsثقوب التوسع ( –
  ).Adapter)، أو المعدل (Card) ، أو البطاقة (Expansion Boardاللوحة اإلضافیة ( •

  .)Device Controllersمتحكمات األجھزه ( –

  .)Disk Drivesمشغالت األقراص الممغنطة( –

 .)The System Clockساعة النظام ( –
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  Clock Cyclesدورات الساعة  •

 Hertzالتردد  •

 )CPUوحدة المعالجة المركزیة ( –

  

 )LED Displaysاألضویة ( –

  

  

  .)Input Devicesوحدات اإلدخال( .٢
  .)Output Devicesوحدات اإلخراج ( .٣

  .)Peripheralsطرفیات  أو ملحقات أخرى ( .٤
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  الفصل الثاني

  )Hardware( لمادیةالمكونات االفصل الثاني:

  

   )CPU(Central Processing Unit(وحدة المعاجة المركزیة (

 Mother( األمتقع وحدة المعالجة المركزیة والذاكرة الرئیسیة في الحاسوب على لوحة الكترونیة تدعى اللوحة    

Board(  . إذ یقع على ھذه اللوحة جمیع الدوائر االلكترونیة  

  
  ھي الوحدة التي یتم فیھا المعالجة الفعلیة للبیانات  ):CPU(وحدة المعالجة المركزیة 

  .)Microprocessorتدعى أحیانا بإسم المعالج المیكروي ( •

  تعتمد قوة الحاسوب ونوع البرمجیات على نوع المعالج المیكروي الموجود فیھ. •

  .INTELمعالجات بنتیوم ، الذي تنتجھ شركة  IBMإستخدمت شركة  •

  Motorolaمعالجات   Apple Macintoshإستخدمت شركة

  
  رئیسیة لوحدة المعالجة المركزیة:المكونات ال
 تقوم باداء العملیات الحسابیة:  )ALU( Arithmetic & Logic Unit(( وحدة الحساب والمنطق .١

)Arithmetic Operationsوالطرح والقسمة والضرب، كما تقوم بأداء العملیات  ) االساسیة االربع ؛ الجمع

  . ) مثل المقارنات التي تسمح للحاسوب بتقییم المواقفLogic Operations( یةالمنطق

عبارة عن مواقع تخزین خاصة عالیة السرعة تخزن البیانات والمعلومات بشكل مؤقت ):Registersمسجالت(ال .٢

   الستخدامھا من قبل وحدة الحساب والمنطق.وھناك أنواع من ھذه المسجالت كل لھ عملھ الخاص بھ.

  عبارة عن مجموعة من الدوائر تكون مھمتھا ما یلي: ):Control Unit( وحدة التحكم. ٣

  قراءة وتفسیر تعلیمات البرنامج - أ 

  توجیھ العملیات داخل وحدة المعالجة المركزیة -ب 

  ومتحكمات وحدات اإلدخال واإلخراج التحكم بتدفق البیانات والتعلیمات من و إلى الذاكرة الرئیسیة، 
  

   )Input Devices( وحدات اإلدخال
، حیث تتنوع ھذه الوحدات بتنوع  ھي تلك الوحدات التي تتیح لك إمكانیة إدخال البیانات إلى الحاسوب:  وحدات اإلدخال

   .اشكال البیانات (حروف ، ارقام ، صوت ، صورة ، فیدیو)
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   أمثلة على وحدات اإلدخال:

   )Keyboard( لوحة المفاتیح - أ 

   )Mouseالفأرة( -ب 

   )Trackball( بكرة التعق -ج 

  )Touch Pad( اإلدخال بلمس لوح خاص - د 

   )Light Penالقلم الضوئي( -ه 

  )Scanners( الماسحات الضوئیة -و 

   )Bar Code Readerقارئ البار كود( - ز 

   )Optical Mark Readerقارئ العالمات البصریة ( -ح 

   (Magnetic Strip)الشارة المغنطیسیة   -ط 

  (Joystick)عصا التحكم   - ي 

  (Microphone)المیكروفون  -ك 

  (Digital Camera)الكامیرا الرقمیة   -ل 

  (Video Camera)كامیرا الفیدیو  - م 

 (Web Camera)كامیرا الویب  -ن 

  
  )Output Devices( وحدات االخراج

، حیث تتنوع ھذه الوحدات بإظھار نتائج المعالجة التي قام بھا الحاسوب تسمح وھي الوحدات التي  -:وحدات االخراج 

 مات  (حروف ، ارقام ، صوت ، صورة ، فیدیو) بتنوع اشكال المعلو

   أمثلة على وحدات اإلخراج:

   -: )Video Display Units(VDU)( وحدة العرض البصري .١

وذلك النھا تمكن  )Monitorتعتبر الشاشات من أھم المعدات إلظھار النصوص والرسومات ، وتسمى ایضا المراقب (

  ي النظام .المستخدم من مراقبة العملیات التي تحدث ف
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 : وھناك عدة انواع من شاشات العرض أھمھا 

  

 -: )Cathode Ray Tube(CRT)األشعة المھبطیة(شاشات أنبوبة أ. 

  تشبة شاشة التلفاز اال أنھا أكثر وضوحا ،

 وتأخذ حیزا كبیرا ، كما انھا اثقل وزن . 

  

   )Flat Panel Display( شاشات العرض المسطحب.  
  ذه الشاشات حیزا صغیرا، تأخذ ھ LCD مثل  

  وتتمیز بخفة الوزن ، وتعد من حیث السعر أغلى ثمنا .

  

   التعرف على وحدات المعالجة المركزیة واھم مكوناتھا . - 

 خذ بعین االعتبار االمور التالیة عند شراء الشاشة:یجب األ  

   اشةالشاشة وكرت الشنوعیة  علىجودة األلوان وعددھا  عتمدت : (Color) األلوان )١

            )Graphic Adapter(   

  انش   29الى  ١٥من الزوایا ویتراوح من  ):یقاس حجم الشاشة قطریاScreen Size( حجم الشاشة )٢

) التي تظھر على الشاشة في اإلنش Pixelھي عدد النقاط أو البكسل Resolution:( 1)(الكثافة النقطیة )٣

  المربع منھا.

  : اصفات قیاسیةو ھناك ثالثة مو             -

  ٦٤٠X٤٨٠،  )VGAبطاقة مصفوفة رسوم الفیدیو( •

  ٨٠٠X٦٠٠،  )SVGAبطاقة مصفوفة رسوم الفیدیو السوبر( •

 ١٠٢٤X٧٦٨،  )XVGAبطاقة مصفوفة رسوم الفیدیو الممددة( •

  

  )Plottersطابعات الرسوم الھندسیة( .٢

  )Speakersكبرات الصوت(م .٣

  )Speech Synthesizerالمنسقات الصوتیة (  .٤

  )Projectorsاز العرض (جھ .٥
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   ) :Printers( الطابعات .٦

  تستخدم الخراج النتائج على ورق ، حیث یوجد تباین بین الطابعات من حیث السعر والحجم والسرعة والكثافة .

   ) أي عدد النقاط في اإلنش الواحد.dpi  )Dot Per Inchتقاس دقة الطباعة بوحدة و

  نھا المیزانیة ، االلوان المطلوبة ، حجم المخرجات ، نوعیة المخرجات .یعتمد شراء الطابعة على عدة عوامل م

  

   )Output Devicesوحدات اإلخراج(

  تصنف الطالعات إلى نوعین:   

  - مثل : لطابعات التي تصطدم  بشكل مباشر مع ورقة الطباعة ا - : )Impact( الطابعات التصادمیة . أ

  

o ) طابعة العجلةDaisy Wheel(:   

o ة النقطیة (طابعة المصفوفDot Matrix(:   

    - مثل : الطابعات التي ال تصطدم بورقة الطباعة  -: )Non-Impact( الطابعات الالتصادمیةب. 

o )طابعة النفث الحبريInkjet( :  

o ) طابعة اللیزرLaser Printers(:  

  

 :أما فیما یتعلق بطریقة تغذیة الطابعة بالورق فھناك اكثر من طریقة   

  - : Friction Feed التغذیة باالحتكاك .١

  یتم مسك ورقة واحدة بین بكرتین كما في الة الطابعة .

  -: Traction Feed لتغذیة بالجر  .٢

  یتم استعمال ورق خاص فیھ فجوات عند حافاتھ ، وكلما برمت العجالت یتم سحب الورقة الى داخل الطابعة .

  -:Tray feed) أو التغذیة بالدرج Cut Sheet Feed( التغذیة المنفصلة .٣

  یتم سحب الورق ورقة تلو الورقة تلقائیا الى داخل الطابعة .

   وحدات االدخال/االخراج. ٤- ٢

ھي وحدات قادرة علي تلقي البیانات او االوامر ، إضافة الى قدرتھا على اظھار النتائج ، واكبر مثال علیھا ھو شاشات 

  . )Touch Screenاللمس (
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  الفصل الثالث

  األداءالذاكرة والتخزین و

Memory ,Storage and Computer Performance  

 
   )Kinds of Memory( أنواع الذاكرة

  . الذاكرة باسترجاع البیانات المخزنة علیھاھذه تسمح ، حیث  یتم تخزین البیانات في مواقع تسمى الذاكرة

 :ھناك نوعان من الذاكرة   

   )Primary Memoryالذاكرة الرئیسیة( )١

  )Secondary Memoryالذاكرة الثانویة( )٢

  
   تقسم الذاكرة الرئیسیة إلى األنواع التالیة:

   - : )RAM (Random Access Memory( ( ذاكرة الوصول العشوائي .١

  .تعمل عند تشغیل الجھاز –

  .RAMأي برنامج یُراد تنفیذه یجب أن یتم تحمیلھ على ذاكرة تعتبر منطقة العمل الرئیسیة في جھاز الحاسوب، ف –

  لذلك ینصح بحفظ العمل أوال بأول.)  Volatileیرة (متطا RAMذاكرة  –

   تفقد محتویاتھا بفقدان التیار الكھربائيالذاكرة المتطایرة ھي تلك الذاكرة التي  –

   

   - : )RAM (Random Access Memory( ( ذاكرة الوصول العشوائي .٢

  . و جزء من البیانات)متساویة الحجم، كل من ھذه المواقع یخزن تعلیمة أLocationsتقسم إلى مواقع ( –

   )Location Addressكل موقع لھ عنوانھ الخاص بھ( –

   وسرعتھا بالجیجا بایت  RAM تقاس ذاكرة –

   

  - : )ROM (Read Only Memory((  ذاكرة القراءة فقط .٣

وھي ذاكرة صغیرة جدا تحتفظ بالتعلیمات الالزمة للحاسوب لكي یبدأ عملھ عندما یتم تشغیلھ ، وتسمى ھذه  –

   )Booting Upباإلستنھاض ( العملیة

)،أي ال تفقد محتویاتھا بفقدان التیار الكھربائي، وال یمكن الكتابة علیھا  Non-Volatileھي ذاكرة غیر متطایرة( –

  من قبل الحاسب.
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   . ھي ذاكرة ثابتة ، الیمكن تغییر حجمھا –

  

   )؟Booting Upماذا نقصد بعملیة االستنھاض(

  لنراجع الحقائق التالیة:

  عدات ال تعمل بدون البرمجیاتالم )١

  RAMالبرمجیات حتى تعمل یجب أن تكون في الذاكرة الرئیسیة  )٢

  ذاكرة متطایرة RAMذاكرة  )٣

  فارغة RAM عند تشغیل الجھاز تكون ذاكرة  )٤

  إذا عند تشغیل الجھاز ال یوجد برنامج موجود في الذاكرة ، وبالتالي ما الذي یشغل الجھاز؟

  

  ھي المسئولة عن ذلك. Booting Upاض الجواب: إن عملیة االستنھ

لیقوم بتحمیل برنامج  ROMاإلستنھاض ھي عملیة تبدأ عند تشغیل الجھاز ، حیث یتم تحفیز برنامج موجود في ذاكرة 

،  RAMإلى الذاكرة الرئیسیة  )HardDisk ) الموجود في الذاكرة الثانویة (القرص الصلبWindowsنظام التشغیل(

   لیبدأ الجھاز عملھ

   

  - : )Cache Memory( ذاكرة الكاشي .٤

   ذاكرة متطایره –

   )CPUتتصل بوحدة المعالجة المركزیة ( –

   تتسم بالسرعة العالیة –

 تخزن علیھا البیانات والبرمجیات المستخدمة بكثرة من قبل المستخدم، بحیث توفر وقت استدعائھا من الذاكرة –

RAM  وبالتالي زیادة اإلنتاجیة .أي أن الھدف من ذاكرة cache تقلیص الفجوة في السرعة ما بین الذاكرة

   CPUو وحدة المعالجة المركزیة  RAMالرئیسیة 

   میجابایت ٢كیلو بایت إلى  ٥١٢عادة تكون ھذه الذاكرة بسعة  –

   

   :Flashذاكرة  .٥

  .  ذاكرة غیر متطایرة –

  . )Blocksتخزن البیانات في مجموعة كتل( –
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   . Flashیتم التخزین والمسح بحركة واحدة تدعى  –

   . وأغلى ثمنا RAMأسرع من  –

   . )BIOSتستخدم في تخزین نظام اإلدخال/ اإلخراج ( –

– BIOS للتعرف على وحدات اإلدخال واإلخراج المرتبطة  عبارة عن برنامج یتم تحمیلھ عند تشغیل الكمبیوتر

   . معھ

  . قمیة، و الھواتف المحمولة) في الحواسیب المحمولة والطابعات ، والكامیرا الرFlashتستخدم ذاكرة فالش ( –

–   

    )Power Failureتأثیر إنقطاع التیار الكھربائي(
  : إن انقطاع التیار الكھربائي یؤدي إلى

  مسح المعلومات التي لم یتم حفظھا من الذاكرة الرئیسیة .١

ُعطب بعض الملفات او البرمجیات االخرى .٢    .قد ت

 ص الصلب بشكل أوتوماتیكي،ویخبرك عن األخطاء عندما تفتح جھازك مرة أخرى،ینفذ برنامج لفحص القر

  والفشل الذي یجده

   

 للتقلیل قدر االمكان من حدوث العطب عند انقطاع التیار الكھربائي :  

   . إفصل الجھاز عن الكھرباء .١

   . صفي التموج في الكھرباءتإستخدم محوالت طاقة لھا مصفیات خاصة تمنع حدوث عطب الجھاز، حیث انھا  .٢

وھو عبارة عن بطاریة  )UPS)(Uninterrupted Power Supply( د طاقة غیر منقطعاستخدام مزو .٣

  احتیاطیة تزود الحاسوب بالطاقة اثناء انقطاع الكھرباء

  
   )Data Representation in the Memory( تمثیل البیانات في الذاكرة- 

   . )0,1یتم تخزین البیانات في الحاسوب باستخدام النظام الثنائي ( •

   . Bitتخزین ھذه الخانة الثنائیة بوحدة تخزین تسمى بت یتم  •

)، وھي عدد الوحدات الثنائیة الالزمة لتمثیل رمز واحد في Byte) تسمى بایت (Bits 8بت ( ٨مجموعة من  •

  الحاسوب

  البایت ھي وحدة قیاس الذاكرة •

  Nibble كل أربعة بت ، أو نصف بایت یدعي  •
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  لذاكرة:الجدول التالي یوضح بعض مقاییس ا

 (أصغر وحدة لتمثل البیانات) Bit ( 0,1البت (

 أو رمزا واحدا   Byte  8 Bitالبایت 

Kilo Byte  2الكیلوبایت 
10

بایت) 1024بایت ( 
 

 

Mega Byte  2المیجا بایت 
20

كیلو بایت)  1024بایت ( 
 

 

Giga Byte  2الجیجا بایت 
30

میجا بایت) 1024بایت ( 
 

 

Tira Byte  2التیرا بایت 
40

جیجا بایت) 1024بایت ( 
 

 

PB  2البیتابایت 
50

بایت) تیرا  1024 بایت ( 
 

 

EB  2االكسابایت 
60

بایت)بیتا  1024بایت ( 
 

 

ZB  2 الزیتابایت
70

بایت)اكسا  1024بایت ( 
 

 

YB  2 الیوتابایت
80

بایت)زیتا  1024 بایت ( 
 

 

  

   )Data Representation in the Memory( تمثیل البیانات في الذاكرة - ٤- ٣

 لایر سعودي ٣.٧٥دوالر أمریكي كم تعادل من لایر سعودي إذا علمت أن الدوالر األمریكي یساوي  ٥٠٠

  دوالر أمریكي= ؟  لایر سعودي ٥٠٠

  

  الجواب:

  لایر سعودي ٣.٧٥  =  دوالر أمریكي١

  س    =  دوالر أمریكي ٥٠٠

  

  سعوديلایر  ٣.٧٥ Xدوالر امریكي  ٥٠٠س =  Xدوالر أمریكي  ١

  لایر سعودي ٣.٧٥ Xدوالر أمریكي ٥٠٠س= 

  دوالر أمریكي١
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  لایر سعودي  ١٨٧٥لایر سعودي=   ٣.٧٥ X ٥٠٠س=

  

  

 كیلو بایت كم حجمھا بالبایت؟  ١٠٠صوره حجمھا 

  الجواب:

  بایت  ١٠٢٤٠٠= یصبح الناتج =  ١٠٢٤*  ١٠٠نضرب 

  ماھو حجمھا بالبت؟

٨١٩٢٠٠  = ٨ *  ١٠٢٤٠٠  bit 

  اذن:

  بت ٨١٩٢٠٠بایت =  ١٠٢٤٠٠كیلوبات =  ١٠٠جمھا یساوي صوره ح

  بایت = ؟  كیلوبایت ٥١٢) ٢س
  الجواب:

  كیلوبایت ١  =  بایت ١٠٢٤

  س    =    بایت ٥١٢

  كیلوبایت١ Xبایت  ٥١٢س =  Xبایت  ١٠٢٤

  كیلوبایت ١ Xبـایــت  ٥١٢س= 

  بـایــت١٠٢٤

  كیلوبایت ٠.٥= كیلوبایت ١ X ٥١٢س= 

١٠٢٤ 

 

 

 

  

  جابایت = ؟  كیلوبایتجی ٢٥٦) ٣س
  الجواب:

  كیلوبایت ١٠٢٤ X ١٠٢٤  =  جیجابایت ١

  س    =  جیجابایت ٢٥٦

  كیلوبایت١٠٢٤ X ١٠٢٤ Xجیجابایت  ٢٥٦س =  Xجیجابایت  ١
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  كیلوبایت ١٠٢٤ X ١٠٢٤ Xجیجابـایــت  ٢٥٦س= 

  جیجابـایــت ١

  كیلوبایت ١٠٢٤ X ١٠٢٤ X ٢٥٦=  كیلوبایت ١٠٢٤ X ١٠٢٤ X ٢٥٦س= 

١  ....................................  

   

  جدول حسابي یوضح العالقة األسیة في النظام الثنائي مع القیمة 

2
0 

 1  

2
1 

 2  

2
2 

 4  

2
3 

 8  

2
4 

 16  

2
5 

 32  

2
6 

 64  

2
7 

 128  

2
8 

 256 

2
9 

 512  

2
10 

 1024  
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  جیجابایت = ؟  كیلوبایت ٢٥٦) ٣س

  الجواب بطریقة أخرى:

  كیلوبایت ٢٢٠  =  جیجابایت ١

  س  =  جیجابایت ٢٨

  كیلوبایت ٢٢٠ Xجیجابایت  ٢٨س =  Xجیجابایت  ١

  كیلوبایت ٢٠٢ Xجیجابـایــت  ٨٢س= 

  جیجابـایــت ١

  كیلوبایت ٢٢٨س=

          

  

   : )Memory Chips( الدوائر اإللكترونیة في ذاكرة الحاسوب

  Chipsمن دوائر خاصة  RAMتصنع ذاكرة   •

  Cardsالدوائر لتشكل بطاقات صغیرة  تجمع ھذه •

   في اماكن خاصة على اللوحة االم ةتثبت ھذه البطاق •

   . جیجا بایت 4أو  ٢كل بطاقة لھا سعة تخزینیة قد تصل إلى  •

وان یتاكد من  لى حاسوبھ ، بشرط ان ینتبھ الى نوع الذاكرة المناسبة لجھازهعیمكن للمستخدم ان یضیف ذاكرة  •

  ھا .طریقة التثبیت وصحت

  

   : )Secondary Storage( الذاكرة الثانویة

  . تستخدم لتخزین البرمجیات والملفات  والبیانات بشكل دائم •

  . RAMلتنفیذ اي برنامج، او فتح اي ملف، یجب تحمیل نسخة منھ من الذاكرة الثانویة الى ذاكرة   •

  . ویةلحفظ التغییرات التي اجریت على الملف یتم تخزینھ على الذاكرة الثان •

  

  

   : )Storage Devices( أنواع الذاكرة الثانویة

  -: )Hard Diskالقرص الصلب ( .١

 أھم وسط تخزین نظرا لسرعة العالیة وسعتة الكبیرة . –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  تقنیة المعلومات                                                                                             محمد حمود علي سفیانالمھندس / 
 

 ٢٢

  

  یقع داخل وحدة النظام . –

  ) External HDیمكن زیادة عدد االقراص الصلبة من الداخل والخارج ( –

   

  -:  )Floppy Disksاالقراص المرنة ( .٢

  االقراص المرنة وسط تخزین ممغنط ومغلف بعلبة بالستیكیة .تعد  –

  صغیر الحجم ، خفیف الوزن ، یمكن نقلة بسھولة ، رخیص الثمن . –

  میجابایت . ١.٤سعتھ التخزینیة تبلغ  –

      

 - : )CD-ROM (Compact Disk – Read only Memory)( القرص الضوئي (المضغوط). ٣

  ومات .یستخدم اشعة اللیزر في قراءة المعل –

  میغابایت . ٧٠٠تصل سعتة الى  –

  یستخدم لتخزین الملفات ذات الوسائط المتعددة . –

  خفیف الوزن ، ذات موثوقیة عالیة . –

 ال یمكن الكتابة علیھا او حذف البرامج منھا ، اال باستخدام مشغالت خاصة . –

  

  

 - : DVD (Digital Versatile Diskالقرص الرقمي (. ٤

  لضوئیة .یستخدم تقنیة االقراص ا –

  جیجابایت . ٨ -  ٤سعتة التخزینیة عالیة جدا تصل الى  –

  یستخدم لتخزین االفالم ذات الجودة العالیة . –

  

 -: ZIPالقرص الضاغط . ٥

  تشبھ االقراص المرنة في شكلھا ، –

  اكبر واثقل نوعا ما من االقراص المرنة . –

  .میجابایت ٧٥٠میجابایت او  ١٠٠تبلغ سعتھا التخزینیة  –
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 - : Magnetic Tapeشریط الممغنط ال. ٦

 عبارة عن شریط بالستیكي رفیع السمك ، یغطي احد وجھیھ مادة سھلة المغنطة كأسید الحدید . –

  

ً ذا كفاءة وموثوقیة واقتصادیة لالحتفاظ بنسخ احتیاطیة للكمیات الكبیرة من البیانات . –   یعد الشریط الممغنط  وسطا

 لبیانات المخزنة .یؤخذ علیھ طریقة الوصول التتابعیة ل –

  

    

  -):Smart Cardsالبطاقة الذكیة (. ٧

  لھا نفس حجم وشكل بطاقة االئتمان . –

  تحتوي على دائرة حاسوب فیھا ذاكرة ومعالج وموقع تخزین دائم . –

  یمكن استرجاع البیانات المخزنة فیھا ، كما یمكن التعدیل على البیانات فیھا .  –

  

٨ .USP Flash Drives : - 

  لحجم ، یمكن وضعھا في الجیب .صغیرة ا –

  تستخدم لحفظ ونقل البیانات بكمیات كبیرة . –

   8GB-1GB    یوجد لھا عدة سعات  –

   )Stored Dataتخزین البیانات في الذاكرة الثانویة(
   ).١,٠( بالنظام الثنائيفي الذاكرة الثانویة  البیانات وتخزین  یتم تمثیل •

   .)Filesثنائیة فیما یسمى بالملفات (یتم ضم مجموعات كبیرة من البیانات ال •

   (مثل برامج مایكروسوفت اوفیس). یتم انشاء ھذه الملفات باستخدام برامج خاصة •

   .توجد ھذه الملفات بصورة مستقلة عن البرامج التي انشاتھا •

   .یتم تمییز الملفات الى انواع باستخدام امتداد للملف یتم تحدیده بواسطة البرنامج الذي انشاه •

   ر.لملفات الصو Gif ،  لملفات الصوت  word، MP3لملف  Docالمتداد ا •

  العملیات التي تخضع لھا الملفات ھي:

  )Create, Name, and Saveصناعة الملف وتسمیتھ وحفظھ( .١

  )Copy , Move and Deleteنسخ الملف وتحریكھ و حذفھ ( .٢

  )Retrieve and Updateاسترجاع المعلومات من الملف وتحدیثھا( .٣
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  )Display and Printرض الملف على الشاشة وطباعتھ (ع .٤

   )Executeتنفیذ الملف( .٥

  تحمیل الملف من القرص للذاكرة الرئیسة إلمكانیة نسخة من قبل االخرین . .٦

 تصدیر الملف من البرامج الذي تعمل علیھا الى برنامج اخر . .٧

  

  ضغط الملف بحیث یخزن دون فرغات وبالتالي تصغیر حجمة . .٨

   لف من عبث االخرین او الوصول غیر المخول او الفیروسات .حمایة الم .٩

      

   )Computer Performanceأداء الحاسوب (

  :منھا  تتحدد ھذه السرعة بعدة عوامل، حیث  للتعلیمات او العمل المطلوب CPUنقصد باداء الحاسوب سرعة إنجاز 

  جیجاھیرتز .، حیث تقاس سرعة الحاسوب بال )Clock Speedسرعة ساعة الحاسوب ( .١

   )  RAM , Cache (سعة الذاكرة الرئیسیة وسرعتھا  .٢

  )Hard Disk Speedسرعة القرص الصلب ( .٣

   ، حیث تقسم النواقل إلى ثالثة أنواع:)Bus Speedسرعة النواقل ( .٤

  )Address Busناقل العناوین( -  أ

  )Data Busناقل البیانات( - ب

  )Control Busناقل التحكم ( - ت

   )Graphic Accelerationوجود بطاقة الرسوم( .٥

 عدد البرامج المشتغلھ في نفس الوقت  .٦
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  البرمجیات : الفصل الرابع

Software  

  

  كما أن دماغ االنسان یحتاج إلى عقل (فكر) یشغلھ ، تحتاج معدات الحاسوب إلى برمجیات تدیرھا وتشغلھا.

منطقي تقوم بتوجیھ الكمبیوتر الداء مجموعة من التعلیمات المتسلسلة والمرتبة بشكل  ):Programالبرنامج( •

  وظیفة ما،مكتوب بلغة برمجة معینھ.

مع  ھي عبارة عن برنامج او مجموعة من البرامج والبیانات والمعلومات المخزنة ):Softwareالبرمجیات ( •

  .التوثیق الخاص بھذه البرامج

 برمجة واحده او اكثر.ھو الشخص الذي یقوم بكتابة البرامج مستخدما لغة ):Programmerالمبرمج ( •

  

  ) Software Kindsأنواع البرمجیات(

  ھناك نوعان من البرمجیات:

  ھي البرمجیات التي یستخدمھا الحاسوب لیقوم بعملھ على اكمل وجھ.): System Softwareبرمجیات النظم( )١

ع الكمبیوتر من اجل):Application Softwareالبرمجیات التطبیقیة( )٢ ِّ تنفیذ وظائف  ھي البرمجیات التي تطو

 .مفیده عامة خاصة بالمستخدم ولیست اساسا لیعمل الحاسوب 

  

  ) System Software( برمجیات النظم

  من امثلة برمجیات النظم:
  )C, Pascal, Basic, Javaلغات البرمجھ.( - أ 

   )Interpreters) والمفسرات(Compilersالمترجمات ( -ب 

 )Operating Systemsنظم التشغیل ( -ج 

  

   )Programming Languagesجة (لغات البرم - أ

یتم تطویر برامج الحاسوب من خالل لغات البرمجة ، وتتكون لغة البرمجة من مجموعة من الرموز والقواعد  

لتوجیھ العملیات في الحاسوب ، وھناك العدید من لغات البرمجة المستخدمة التي یجب على أي شخص یھدف 

ت ویتقنھا لیستطیع بعد ذلك اعطاء اوامره للحاسوب ، ومن اشھر ألن یصبح مبرمجا ان یتعلم احدى ھذه اللغا

   Pascal ،C++  ،JAVA، وBasicلغات البرمجة المعروفة : لغة 
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 :أجیال لغات البرمجھ  
  )Machine Languageلغة اآللھ ( - أ 

  )Assembly Languageلغة التجمیع( -ب 

  )High Level Languageاللغات  عالیة المستوى( -ج 

 4th generation) أو لغات الجیل الرابع (Application Generatorsمولدات التطبیقات( - د 

Languages(  

  )Object Oriented Languagesبرمجیات الكائنات الموجھة ( -ه 

  

  ).Machine Languageلغة االلة ( - أ

  تعد لغة االلة اللغة االساسیة لجھاز الحاسوب .  •

  ).1,0تتكون البرامج المكتوبة بلغة االلة من ارقام ثنائیة ( •

  تتصف لغة االلة بصعوبة استخدامھا بشكل كبیر . •

  تحتاج لغة االلة الى وقت كبیر في اعداد البرامج. •

ً لالخطاء . •  تعد لغة االلة من اكثر اللغات عرضة

  ) .Assembly languageلغة التجمیع ( - ب

  ).ADD,STO,MULتتكون لغة التجمیع من اختصارات سھلة التذكر او الرموز المختصرة مثل ( •

  تتمیز لغة التجمیع  باسخدام العنونة الرمزیة . •

  یمكن استخدام االرقام الثمانیة او السادس عشریة او العشریة  في قیم البیانات . •

تحتاج البرامج المكتوبة بلغة التجمیع للترجمة الى لغة االلة ولھذا الغرض یتم استخدام برنامج خاص یسمى  •

  ) Assemblerالمجمع (

  

  ).High Level Languageالمستوى ( لغات عالیة - ج
  تعد ھذه اللغات من اقرب اللغات الى االنسان حیث انھا تستخدم جمال یستخدمھا االنسان . •

  ا الحاسوب .ھتحتاج ھذه اللغات الى مترجمات ومفسرات لیفھم •

  سھولة استخدامھا في حل المشاكل المعقدة بتتمیز ھذه اللغات  •

  ة من الحواسیب .یمكن استخدامھا على انواع مختلف •

  C++,JAVA,VBاشھر ھذه اللغات  •
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  ) .Application Generatorsمولدات التطبیقات ( - د
  تسمى ھذه اللغات بلغات الجیل الرابع وھي لغات قواعد البیانات . •

  تقوم ھذه اللغات في صناعة الملفات والشاشات والتقاریر دون كتابة البرامج . •

   Access , Oracleمن اشھر ھذه اللغات  •

  

  )Object Oriented Languageبرمجیات الكائنات الموجھة ( - ه
تعد ھذه البرمجیات من احدث التقنیات في اعداد البرامج حیث تتكون ھذه اللغات من مجموعة من الكینونات وكل  •

  كینونة تحمل مجموعة من الصفات .

ة بھا في كینونة واحدة وال یمكن الوصول اكثر ما یمیز ھذه اللغات وجود كل مجموعة بیانات مع العملیات الخاص •

  الى البیانات اال من خالل العملیات فقط .

  

  المترجمات والمفسراتCompilers & Interpreters  

) المكتوب بلغة عالیة Source codeل البرنامج المصدري (یالمترجم او المفسر عبارة عن برنامج یقوم بتحو •

  ) المكتوب بلغة االلة.Object codeالمستوى الى البرنامج الھدفي (

  المترجم یقوم بترجمة جمیع البرامج المكتوبة بلغات عالیة المستوى مرة واحدة فقط . •

  المفسر یقوم بترجمة وتنفیذ جملة واحدة في الوقت الواحد بمجرد ادخالھا الى الحاسوب . •

 الذاكرة الرئیسة. یعد المفسر ابطأ من المترجم في تنفیذ البرامج كما انھ یاخذ حیزا اكبر في  •

  

 ) نظم التشغیلOperating System(   

  یعرف نظام التشغیل على انھ مجموعة من البرامج التي تتحكم وتشرف وتدعم الحاسوب والحزم التطبیقیة  •

  ال یمكن لجھاز الحاسوب ان یعمل اال عند توفر نظام التشغیل. •

 واحد في اداء المھام . یتكون نظام التشغیل من مجموعة من البرامج التي تعمل كفریق •

  

  أمثلة على نظم التشغیل:

   DOSدوس  •

   Windowsویندوز  •

   Linuxلینوكس  •
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   Unixیونیكس  •

• IBM OS/2  

  Mac-OSماكنتوش  •

  

   وظائف نظم التشغیل .
  استنھاض الحاسوب واالستعداد للعمل .١

  واجھة ربط المستخدم مع البرمجیات االخرى  .٢

  ادارة المھام والمصادر .٣

  اعاقة العملیات غیر المسموح بھا مراقبة النظام و .٤

  ادارة الملفات وتنظیمھا ونسخھا ونقلھا ... الخ .٥

 المحافظة على سریة النظام والوصول غیر المخول لبیانات وبرمجیات الجھاز. .٦

  

  انواع نظم التشغیل  

  : اكثر من مھمة في نفس الوقت )Multitaskingمتعدد المھام ( .١

   اكثر من معالج في نفس الحاسوب: )Multiprocessingمتعدد المعالجة( .٢

   یسمح ألكثر من شخص باعمل على نفس الجھاز في نقس الوقت ):Multi Usersمتعدد المستخدمین( .٣

  )Time Sharingالمشاركة الزمنیة ( .٤

  )Network OSنظام تشغیل الشبكات( .٥

 )Real Time OSنظام تشغیل أجھزة الوقت الحقیقي( .٦

  

  ) Application SWالبرمجیات التطبیقیة (
   :تم اعداد ھذه البرامج من اجل تنفیذ وظائف مفیدة عامة ومن االمثلة على ھذه البرمجیات

  Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPointبرنامج ( •

  Internet Explorerبرامج استعراض الویب  •

  Accountingج المحاسبة برام •

  طلب المستخدم .التطبیقات المتخصصة التي یتم اعدادھا بناءا على  •

  CADوم مثل برمجیات الرس •
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  )Interfacesالواجھة في البرمجیات (
   :ھي الطریقة التي یتخاطب بھا مستخدم البرمجیة مع الحاسوب وھي نوعان  Interfaceالواجھة  •

تعد : حیث یكتب المستخدم االمر كامال من خالل لوحة المفاتیح لیظھر على الشاشة ، و التخاطب بكتابة االوامر –

  ھذه الطریقة قدیمة وبطیئة وتحتاح لمعرفة اكثر بنظام الحاسوب

: تسخدم الصور واالیقونات والقوائم حیث یختار المستخدم االمر المطلوب او  )GUI( الواجھة الرسومیة –

   االیقونة بتوجیة الفأرة والنقر علیھا لتفعیل االمر او شاشات اللمس وھذه الطریقة تتمیز بالسھولة والمتعة .

  

   System Development)تطویر النظم (
یقصد بتطویر النظام عملیة تحویل نظام یدوي الى نظام محوسب ، مثل تحویل نظام الرواتب او المالیة الیدوي الى نظام 

  System Life Cycleدورة حیاة النظام حاسوبي ، حیث تمر عملیة تطویر النظام بعدة مراحل تسمى 

  مراحل دورة حیاة النظام :
: في ھذه المرحلة یتم التعرف على النظام الحالي وتشخیص المشاكل التي یعاني منھا باالضافة الى  مرحلة التحلیل .١

  التعرف على متطلبات النظام الجدید .

: في ھذه المرحلة یتم دارسة الجدوى االقتصادیة والفنیة والتشغیلیة وجدولة وقت تطویر النظام  الجدوى ةمرحلة دراس .٢

   ه المرحلة ذات اھمیة بالغة في اتخاذ القرار بتطویر النظام او ال .، وتعد ھذ

  للنظام . Logical Design: في ھذه المرحلة یتم اعداد التصامیم المنطقیة  مرحلة التصمیم .٣

  -  : یتم انجاز عدة مھام ھي - : مرحلة التطبیق - ٤

  برمجة النظام . - ١

كد من خلوه من االخطاء والمشاكل بحیث تتم عملیة االختبار بطریقتین : حیث یتم اخبار النظام للتأ اختبار النظام - ٢

  (اختبار ألفا ، اختبار بیتا)

  تدریب المستخدمین على النظام الجدید . - ٣

  للمستخدمین . ھوتسلیم ھتنصیب النظام وتشغیل - ٤

   صیانة ومراقبة النظام . - ٥

  

   Multimediaتعدد الوسائط 

  ة .ینص والصوت والصور والحركة والفیدیو في البرمجتعدد الوسائط ھي استخدام ال •

  تستخدم ھذه الطریقة في العرض والتعلیم والتدریب واأللعاب واالغراض التجاریة . •

  اصبح استخدام ھذه الطریقة منتشر بشكل واسع والسبب یعود الى الزیادة الھائلة في سرعة الحواسیب . •
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  : الفصل الخامس

  حاسوبتراسل البیانات وشبكات ال

Data Communication and Networks  

   

   The Information Society     مجتمع المعلومات

 الحالي بعدة صفات منھا :  یتصف عصرنا-  
  عصر المعلوماتیة . –

  عصر تكنولوجیا المعلومات . –

  عصر ثورة االتصاالت . –

  القریة الصغیرة .  –

ات واالتصاالت الذي أدى الى ایجاد ما یسمى بمجتمع وذلك نتیجة التطور الھائل في صناعة تكنولوجیا المعلوم

  المعلوماتیة .

  ماھو المقصود بمجتمع المعلوماتیة ؟ .١

  وما ھي أھم ممیزات ھذا المجتمع ؟ .٢

 وما ھي المآخذ الرئیسیة على ھذه المجتمع ؟ .٣

  

 مجتمع المعلوماتThe Information Society  :-  
الرسائل، والتسوق،  في وصولھ للمعلومات ، وقراءة االخبار، وإرسالات على تقنیة المعلومھو ذلك المجتمع الذي یعتمد 

   ..الخ .، والتجارة .. وتسجیل المواعید، وعقد الصفقات

 

 : ممیزات مجتمع المعلومات-  
  التعلیم االلكتروني .  .١

  التجارة الكترونیة. .٢

  الحكومة االلكترونیة . .٣

  العمل عن بعد . .٤

  البرید االلكتروني . .٥

  خرین بسرعة عالیة وكلفة قلیلة .التواصل مع اال .٦
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  النشر االلكتروني . .٧

   

 :مآخذ مجتمع المعلوماتیة  

  .  تقلیل االحتكاك االجتماعي )١

  . الحاجھ الى خبرات معینھ )٢

  . الحاجھ الى مھارات عقلیة وذھنیة كبیرة )٣

  
  :  Data Communication تراسل البیانات

  أو اكثر نقطتینعبارة عن توزیع البیانات بین.  

  ملیة ارسال واستقبال البیانات والمعلومات مابین طرفیین ، األول یسمى مرسل (ھي عSender(   والثاني

 .)Receiverیسمى مستقبل (

  

  الحاسوبشبكة   : Computer Network   

  ھي نظام لربط جھازین أو أكثر باستخدام إحدى تقنیات نظم االتصاالت من أجل تبادل المعلومات والموارد

  .نھا ، وكذلك تسمح بالتواصل المباشر بین المستخدمینوالبیانات بی

  وذلك ٠,١(مھما كان شكل البیانات المنقولة (نص، أو صورة ،أو صوت ، أو فیدیو) ،فإنھ یتم نقلھا على شكل (

 ).ASCII(شیفرة بعد تحویلھا من شكلھا االصلي عن طریق 

  

   حوسببالعمل الجماعي المإستخدام شبكة الحواسیب في العمل یدعى Workgroup Computing  وھو
   یؤدي إلى:

   . المشاركة بالمعدات –

   . المشاركة بالبرمجیات –

   . المشاركة بالبیانات –

   . االتصال(المستخدمین ببعضھم البعض) –

  . تقدیم الخدمات للعمالء بسرعة ،و سھولة ، وبأقل تكلفة –

  . إرسال الرسائل القصیرة –

  .مؤتمرات الفیدیویةت الصوتیة والفاكسات ، وعقد الاالتصاال –
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تطویر  الىوالمنظمات الخاصة في ظل وجود الشبكات والتطور الھائل في تكنلوجیا المعلومات تسعى الحكومات  –

  عملیة تراسل البیانات بحیث یمكن تبادلھا بأشكالھا المختلفة بسرعة ودقة .

E-لكترونیة       (بالحكومة االباالضافة الى ذلك فقد اوجدت  بعض الحكومات في دولھا ما یسمى  –

government(  المواطن من انجاز معامالتھ من خالل االنترنتالتي تمكن   

كلفة االتصال على المستخدم باالضافة الى زیادة  ض اخفانلى اأدى التنافس الحاد بین شركات االتصاالت  –

  الخدمات المقدمة وتحسین نوعیتھا .

االنترنت حتى ان كلفة الھاتف قد تصبح منخفضة ایضا  بعض الشركات اصبحت تقدم عروضا مجانیة على خدمة –

   عند استخدامھ في االتصال عبر االنترنت .

 

 Types of Network According to their geographical أنواع الشبكات تبعا للتوزیع الجغرافي 

Distance   

  

   ):LAN ) Local Area Networkالشبكة المحلیة .   ١

 تغطي منطقة محدودة مثل تبطة مع بعضھا البعض عن طریق خطوط اتصال بحیث مجموعة من الحواسیب مر

   . مكتب أو مبنى أو مجموعة مباني

  

   إلى نوعان:)  LAN الشبكة المحلیة ( قسمت 
   -: )Client Server Network( شبكة خادم بعمالء

 ) تتمیز ھذه الشبكة بوجود حاسوب ممیز الخادمServer الى حواسیب اخرى ) یقدم الخدمات الشبكیة

  ) مرتبطة معھ.Clientsالعمالء (

  الخادم ھو عبارة عن حاسوب یمتلك مواصفات وقدرات عالیة اكبر من  

  الحواسیب المرتبطة بھ               

 ) انواع الخوادمServers (:    

: یستخدم في تخزین البرامج وملفات البیانات المشتركة على قرص صلب سعتھ عالیة  )File Server( خادم الملفات - ١

وعملیة االیداع   )Downloadingوسرعتھ كبیرة ، وتسمى عملیة تحمیل الملفات من الخادم الى الحاسوب الطرفي بـ(

   . )Uploadingالى الخادم بـ(

  المشتركة بین محطات العمل في الشبكة . : الذي یتحكم بالطباعة )Print Server( خادم الطباعة - ٢
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: یقوم بالسماح لمستخدمي الشبكة باالتصال مع الحواسیب خارج  )Communication Server( خادم االتصاالت - ٣

  نطاق الشبكة عبر فتحات متسلسلة ووحدات مودم عالیة السرعة .

  نشأة . الذي یخزن علیھ موقع الویب الخاص بالم )Web Server( خادم الویب - ٤

  وھو خاص بالبرید اإللكتروني :) Mail Server(خادم البرید- ٥

 ) الخادم المتخصصDedicated Server(  إذا تم تحدید جھاز خادم واحد لوظیفة واحدة ،كأن یكون :

خادم ویب فقط ، یطلق علیھ إسم الخادم المتخصص.وال یكون خادما متخصصا اذا تم استخدام الخادم 

   الكثر من عمل.

   -: )Peer to Peer Network( كة نظیر لنظیرشب

 . في ھذا النوع من الشبكات تكون جمیع االجھزة متساویة ومتكافئة  

 . في نفس الوقت ً ً او عمیال   بإمكان اي جھاز في الشبكة أن یكون خادمأ

 . ال یوجد جھاز ممیز عن االجھزة االخرى في الشبكة  

 لمستفید .تعد ھذه الشبكة اقل كلفة من شبكة الخادم وا   

 . تستخدم ھذه الشبكة في االعمال البسیطة   

  

  ): WAN ) Wide Area Networkالشبكة الموسعة 

  منطقة جغرافیة واسعة كالمدن والدول وحتى القاراتتربط حواسیب منتشره في .  

  عن طریق خطوط الھاتف واالقمار الصناعیةھذه الحواسیب  ترتبط.  

 لھ ّ   لالتصال ببعضھا عبر مسافات بعیدة . )PSTN( تستعمل شبكة الھاتف المبد

   من امثلة الشبكات الموسعةATM  والتي تمكن من الوصول الى رصیدك من اماكن متباعدة  بالبنوك الخاص

   في العالم .

 ؟!! كیف تنتقل الرسالة من مكان إلى آخر في الشبكة الموزعة

  . تجزيء الرسالة إلى شرائح

  . ترقیم الشرائح

  . عبر ممر معینارسال كل شریحة 

  . تجمیعھا عند وصولھا للمستقبل

  . ترتیبھا حسب الرقم

  . ازالة الرقم والدمج

  ): HUBالموزع( )١
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 . یوزعھا على جمیع الحواسیب المتصلة معھ عندما تصل الشریحة ،

  

  

  ): Switcherالمحول( )٢

  . یحول الشریحة إلى الحاسوب المطلوب فقط

  

  ): Routersالموجھ( )٣

  . في االنترنت والشبكات الكبیرة جدا لممر المناسب حتى تصل للطرف اآلخر، ویستخدمیوجھ الشریحة عبر ا

  

  ):Gateway( البوابة )٤

  في الشكل أو نظام التشغیل المستخدم في كل منھا.محلیتین مختلفتین یستخدم لربط شبكتین  

  

 ): Bridgeالجسر( )٥

 محلیتین متشابھتینیستخدم لربط شبكتین 

 

  

  Network Topolgiesأشكال الشبكات 

  

 :ھي ، للشبكات رئیسیة) تصامیم( أشكال ثالثة ھناك

  .)Star Network( النجمة شبكة

  .)Ring Network( الحلقة شبكة

  .)Bus Network( الناقل شبكة

  

  .)Star Network(شبكة النجمة

 

  . نجمة شكل على مركزي حاسوب مع تتصل الحواسیب من عدد من النجمة شبكة تتكون
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 الحواسیب مع الربط بواسطتھا یتم قوابس عدة لھ ان حین المركزي الحاسوب محل )Hub( الموزع یحل ان یمكن

  .االخرى

  . التحكم بمركزیة الشبكة ھذه تتمیز

   المركزي الجھاز طریق عن تتم النقل عملیة الن وذلك بطیئة تكون الشبكة ھذه داخل البیانات نقل عملیة

  . الشبكة تعطیل الى سیؤدي لكذ فإن المركزي الجھاز في عطل حدث اذا

  )Client Server Network والمستفید الخادم( المحلیة شبكات في بكثرة الشبكة ھذه تستخدم

  . البنوك مثل الرئیسي الفرع مع متصلة افرع لھا یكون التي المنشأت في الشبكات ھذه تستخدم

  

  .)Ring Network( شبكة الحلقة

 

  . مركزي جھاز یوجد ال بحیث مباشرة باآلخر متصل منھا كل حواسیب عدة من الحلقة شبكة تتكون

  . دائرة أو  الحلقة شكل الشبكة ھذه في الحواسیب تأخذ

   مركزي تحكم الى حاجتھا لعدم وذلك النجمیة الشبكة من ما نوعاَ  أكبر موثوقیة ذات الحلقیة الشبكة تعد

 الشبكة تعطل یسبب ال ذلك فإن الشبكة في جھاز تعطل اذا ھان حیث ، والتعطیل الفشل◌َ  مناعة أكثال الحلقیة الشبكة تعد

   ككل

  . البیانات نقل سرعة في یزید مما)  الساعة عقارب وضد مع( باتجاھین الحلقیة الشبكة داخل البیانات تراسل یمكن

  . النجمیة الشبكة من ثمن اغلى الحلقیة الشبكة تعد

  )Network Peer To Peer لنظیر ظیرن( المحلیة الشبكات في بكثرة الشبكة ھذه تستخدم

  .لفروعھا مركزي تحكم الى تحتاج ال التي المنشأت في الشبكة ھذه تستخدم

  

  .)Bus Network(شبكة الناقل
 

  .  بالشبكة المرتبطة األجھز جمیع بین یمر واحداً ) ناقالً ( كیبالً  الناقل شبكة تستخدم

  . االسالك من قلیل عدد الى الناقل شبكة تحتاج

  . النجمیة الشبكة من كلفة أقل الناقل شبكة تعد

  )“والعمیل الخادم” أو لنظیر نظیر( المحلیة الشبكات في بكثرة الشبكة ھذه تستخدم

  

  معدات تراسل البیانات :
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 ).Modem ( المودم - ١

  . الھاتف خطوط عبر البیانات واستقبال ارسال في تستخدم ربط وحدة عن عبارة ھو 

 واالصوات الصور من تتكون التي) ١.٠( اشارة وھي)Digital Signals( رقمیة اشارات بالحاسو شبكات تستخدم

  .والفیدیو والرسائل

  .المستخدمین اصوات عن عبارة وھي)Analog Signals(ِ تناظریة اشارات الھاتف خطوط تستخدم

   االخر الطرف الى الھاتف خطوط عبر نقلھا لیتم تماثلیة اشارات الى الرقمیة االشارات تحویل في المودم یستخدم لذلك

  . متسلسل بشكل البیانات واستقبال ارسال سرعة وھي) Baud( بالباود المودم سرعة تقاس

  .  بالثانیة كیلوبت ٥٦ الباود معدل ویبلغ تلقیھا او ارسالھا یمكن التي الواحدة بالثانیة البتات عدد ھو) Baud( الباود

  

  

  

  

  ) Modemانواع المودم (

  :  )Fax Modemس مودم (الفاك - ١
 الصور باالرسال یقوم فإنة ذلك الى الى باالضافة ، تناظریة اشارات الى الرقمیة االشارات بتحویل المودم ھذا یقوم

 . مختلفة اماكن الى الھاتف خطوط طریق عن والوثائق

  

  ):Intelligent modem(  الذكي المودم - ١

 بشكل والبیانات االصوات نقل امكانیة الى باالضافة ، تناظریة اشارات الى الرقمیة االشارات بتحویل المودم ھذا یقوم

  .المناسبة النقل خطوط واختیار بفحص یقوم كما القادمة المكالمات على یرد فھو ، الھاتف خطوط عبر اوتوماتیكي

 

 : )Leased Line( المستأجرة الخطوط - ٢

  . البیانات من كبیرة كمیات لنقل شبكة في لالجھزة دائما اتصاال ، موقعین بین المستأجرة الخطوط تؤمن

  .فقط المستأجرین للمستخدمین الخطوط ھذه تخصص

  . صغیرا او كبیرا استعمالھ مقدار كان مھما ثابتاً  اجراء المستخدم یدفع

 .خط كل نھایة عند تركیزه یقع) CSU/DSU( یدعى المودم بجھاز شبیھ خاص جھاز الى المستأجرة الخطوط تحتاج
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  :)ISDN( المتكاملة للخدمات الرقمیة لشبكةا

 البیانات لتحویل المودم جھاز لوجود داعي وال ، التناظریة االشارات من بدالً  الرقمیة االشارات لنقل النظام ھذا یستخدم

 . وبالعكس التناظریة الصیغة الى الرقمیة الصیغة من

  . وفیدیو وصورة وصوت نص من بیاناتال انواع كل نقل تؤمن ألنھا بالمتكاملة التقنیة ھذه وصفت

  . اعلى بسعر ولكن ، الثانیة في كیلوبت ١٢٨ الى تصل نقل سرعة التقنیة ھذه توفر

  

 ).ADSL( المتماثل غیر الرقمي المشترك خط - ٣

 االً ارس شغلھ دون العادیة الھاتف خطوط عبر باالنترنت الدائم شبھ لالتصال) ISDN( لتقنیة كبدیل) ADSL( تقنیة تستخدم

  . واستقباالً 

 االرسال سرعة من بكثیر أعلى التحمیل او االستقبال سرعة الن) Asymmetric( المتماثلة بغیر  الخطوط ھذه توصف

  .  بالثانیة میجابت ٩ الى التحمیل سرعة تصل  ان یمكن حیث

  

 . )NIC( الشبكة بطاقة - ٤

  . التوسع وبثق في االم اللوحة على الجھاز داخل تثبت الكترونیة لوحة ھي

  . الشبكة في المستخدمة البروتوكوالت تنفذ وھي المحلیة الشبكة في االجھزة بین البیانات نقل في  البطاقة ھذه تستخدم

   

 .)Transmission Media( النقل وسط - ٥

  .)Wired Media( السلكیة األوساط

  . مودم الى وتحتاج الھاتف اسالك وھي): Twisted Pairs( المجدولة االسالك

  . الشبكة بطاقة الى وتحتاج بالتلفاز الخاص الموجھ كیبل تشبھ وھي: )Coaxial Cable(  المحوریة االسالك

 الشبكات في ویستخدم ، الضوء بسرعة فیھ البیانات نقل یتم رفیع زجاجي أنبوب): Fiber Optic( الضوئیة االلیاف

  .) WAN( الموسعة

  

  . )Wireless Media( االوساط الالسلكیة - ٢
  

 االسلكي الشرطة ھاتف المذیاع،( علیھا االمثلة من ،  ومستقبلة مرسلة اجھزة الى الموجات ھذه تحتاج:  الرادیو موجات

.(  
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 االمثلة من توجیھھا واعادة الستقبالھا خاصة محطات الى تحتاج مستقیمة موجات عن عبارة ھي:  المیكروویف موجات

  ). الجوالت( علیھا

 البیانات لنقل معینة مسارات في االرض حول تدول الصناعیة واالقمار المیكروویف موجات تستخدم:  الصناعیة االقمار

  . )Nielsat( علیھا االمثلة من ، الموسعة الشبكات بین

  
 : بروتوكوالت الشبكھ  

 وھي ، كاتالشب في االجھزة بین النقل وتوجیة وصیانة لبناء المستخدمة والقوانین واالجراءات القواعد من مجموعة ھي

 . االخطاء معالجة وكیفیة االشارات واستقبال للنقل البیانات تجمیع وكیفیة بالشبكة المتصلة االجھز عدد تحدد

HTTP           FTP          UDP            TCP/IP  

  

  

 االنترنت :  
  . منھا االنترنت خصوص في وردت تعاریف عدة ھناك

 وشبكات محلیة وشبكات شخصیة حواسیب بین تصل العالم انحاء جمیع تغطي موسعة حواسیب شبكة اكبر االنترنت یعد

  . موسعة

  ).Net of Net( الشبكات شبكة االنترنت

 من ھائل لقدر الوصول الى حینھا ویستطیع ، مكتبة او منزلةه من الشبكة ھذه في عضوا یصبح ان شخص اي یستطیع

  . المعلومات

  

 االنترنت تطور :  

 .الثمنینات بدایة في) Arpanet( امریكا في تم ینحاسوب بین اتصال اول

  . التشعبي االرتباط حسب وذلك البعیدة االجھزة في المخزنة المعلومات الى الوصول باالمكان اصبح التسعینات في

  (World Wide Web)  العالمیة العنكبوتیة الشبكة خدمة عبر والفیدیو واالصوات الصور نقل باالمكان اصبح ذلك بعد

 ” WWW“  

  

 : خدمات االنترنت  

 ).Search Engines( البحث محركات

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  تقنیة المعلومات                                                                                             محمد حمود علي سفیانالمھندس / 
 

 ٣٩

 طریقة یستخدم محرك وكل منھا العدید وھناك ن ثوان في تریدھا التي المعلومات على الحصول في تساعدك برامج

  .)Google( اشھرھا ومن ، البحث في خاصة

  

  ).E-mail( االلكتروني البرید

  . قلیلة وكلفة ھائلة بسرعة ، االنترنت عبر ئلالرسا واستقبال ارسال من یمكنك برنامج

  

 : االنتر انت  
 . فقط ركةالش داخل من اعضائھا یكون حیث الكبیرة المؤسسات في تستخدم داخلیة شبكة عن عبارة ھي

  . تماما كاالنترنت وتتصرف وتبدو المعلومات الظھار االنترنت تقنیة الشبكة ھذه تستخدم

  . الموظفین بین الشركة واردوم المعلومات مشاركة من تمكنك

  . االنترانت الى بالوصول المخولون ھم فقط الشركة موظفوا

  . فیصل الملك لجامعة الداخلي الموقع مثال

  

 : االكسترا نت  

 مجموعة الى باالضافة الشبكة داخل من اعضائھا یكون بحیث ، معینة بمؤسسة الخاصة االنترانت لشبكة امتداد ھي

 . الشبكة جخار من محددین اعضاء

  . الشبكة ھذه الى الوصول الشركة خارج من والمردین الزبائن یستطیع

  . الجامعة بموقع فیصل الملك جامعة خارج من الطلبة بعض انتساب علیھا مثال

  

 جدار النار : ١٢ - ٥  
 متصلةال الحواسیب في وخصوصا  النظام الى الوصول من المرخصین غیر الخارجیین المستخدمین لمنع امني نظام

 . دائم بشكل بالالنترنت

 تعمل برمجیات عن عبارة یكون االخر والبعض ، خوادم على تعمل فقط برمجیات عن عبارة الناریة الحواجز تكون قد

  متخصصة اجھزة على

  

  میزات البرید اإللكتروني مقارنة بالبرید الحلزوني (التقلیدي) 

  قلیلة التكالیف –

  راسل الرسالة یكون فوریا –
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  ائم المراسالت والعناوین ، تمریر الرسالة إلى أشخاص آخرینتبادل قو –

  یمكنك إرسال الرسالة الواحدة لعدة أشخاص مرة واحدة –

  سھولة الرد على الرسالة –

  قد تحتوي الرسالة على أي شكل من البیانات مثل ملفات –

 تحریر الرسالة وتحدیثھا وإعادة إرسالھا –

  

  سیئات البرید اإللكتروني 

  أدوات ملموسة (طرد) ال یمكنك إرسال –

  قد یحتوي على فیروسات تضر بالحاسوب –

  كثرة الرسائل وما یترتب على ذلك من أعباء تنظیمھا وحفظھا والرد علیھا –

  )Junk Mailإستالم رسائل غیر مرغوب فیھا ( –

 إنعدام الخصوصیة  –
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  الفصل السادس:
  الحاسوب في حیاتنا الیومیة

Computers in Everyday Life  
  

  الفصل السادس:الحاسوب في حیاتنا الیومیة 

دخل الحاسوب في جمیع میادین الحیاة، وأصبح وجوده جزءا ال یتجزأ من حیاتنا الیومیة، ال نستطیع االستغناء عنھ، بسبب 

  ارتباطھ الوثیق بمعظم إن لم یكن كل أمور حیاتنا من إنجاز معامالت ، أو أعمال أو دراسة ،أو ترفیھ...الخ

  صبح لزاما علینا أن نصنف استخدامات ھذا الجھاز، وكیفیة توظیفھ بالشكل األمثل لكي نحصل على أفضل النتائجأ

  كما یجب علینا أن نعرف اثر ھذا الجھاز على حیاتنا سلبا وإیجابا، ومتى یكون اإلنسان أفضل من الحاسوب أو العكس

  

أنظمة الحواسیب باختالف طبیعة العمل(صناعي، طبي، *دخل الحاسوب في مختلف میادین العمل، وباتالي تختلف 

  حكومي)

  

  *اختالف أنظمة الحاسوب ، یتبعھ اختالف في :
: من حواسیب مواصفات عالیة، إلى طرفیات تعدد الوسائط ، وجود خادم،أوطابعة عالیة المواصفات، شبكة  المعدات

  م خاص باالنترنت، وشاشات حساسة للمس..الخحواسیب، وماسحات ضوئیة، وقارئ شیفرة عامودیھ ، ومودم، أو خاد

من معالجات النصوص، الجداول االلكترونیة ، قواعد البیانات، وبرامج رسم ، برامج عرض، برامج  : البرمجیات

  اتصاالت وانترنت ، برامج المحاسبة والمالیة واإلحصاء، برامج المواعید، برامج دعم القرار وإدارة المشاریع .. الخ

  

  في العمل الحاسوب 

  : یستخدم الحاسوب في العمل من اجل

 تعویض النقص باالیدي العاملة، مثل مراقبة المخزون آلیا  

 ارسال واستقبال الرسائل االلكترونیة  

 التعامل مع الحسابات التي تتسم بالتكرار والدقة  

 استخدام الحاسوب في المجاالت الطبیة  

 تصمیم منتجات ذات مواصفات عالیة  

 عبر اإلنترنت  البیع والشراء 
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  الفرق بین الحاسوب واإلنسان  
  المجاالت التي یكون فیھا الحاسوب افضل من العنصر البشري:

  السرعة في انجاز المھام ، مثل فرز قائمة األسماء ضمن ترتیب معین - ١

  الدقة، فالعملیات الحسابیة تتم بدقة متناھیة - ٢

  في المھام ذات الطابع المتكرر- ٣ 

  على مدار الساعةتزوید خدمة - ٤

  المجاالت الخطیرة ، مثل التجارب الكیمیائیة- ٥

  المھام البسیطة التي یمكن اتمتتھا ، مثل التلفون االلي 

  تخزین كمیات ھائلة من المعلومات في مساحة صغیرة جدا - ٦

  یستخدم في دمج البیانات التي تاتي من مصادر مختلفة، وتخزینھا واسترجاعھا عند الحاجة الیھا - ٧

  

  المجاالت التي یكون فیھا العنصر البشري أفضل من الحاسوب:

  المھام التي تحتاج إلى إبداع وتخیل وتفكیر .١

  أن تؤدى من خالل التعلیماتال یمكن المھام التي  .٢

  المھام التي ال تتكرر .٣

  المھام التي تحتاج إلى المشاعر اإلنسانیة .٤

  المشاكل الصحیة .٥

  الخدمات المصرفیة  .٦

  

  م الحاسوب ،وتأثیرھا على نمط حیاة اإلنسان ظھرت التساؤالت التالیة:*مع ازدیاد استخدا

  *ھل ستدمر أو ستخلق التكنولوجیا وظائف أكثر؟

  *ھل سیعد اإلنسان للتكیف مع التغییرات التي ستحدث في عملھ؟

  *ھل ستوسع التكنولوجیا الحدیثة (بسبب كلفتھا وتعقیدھا) الھوة بین المجتمعات المتقدمة والنامیة؟

أن الثقافة الحاسوبیة متطلبا رئیسیا مثل المھارات العادیة كالقراءة “ *كان الرأي النھائي في نشرة لالتحاد األوروبي

  “ والكتابة والحساب، وذلك لتمكین األشخاص من التنافس في سوق العمل ، والمشاركة الفعالة في الحیاة 
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  نتائج استخدام الحاسوب 
  : أدى ظھور الحواسیب إلى

  إلغاء التكرار في المھام - ١

  زیادة الكفاءة و الموثوقیة في معالجة البیانات بشكل كبیر - ٢

  ظھور فرص عمل جدیدة لم تكن موجودة في السابق - ٣

  الحصول على كمیات ھائلة من المعلومات عبر االنترنت والمستخدم جالس في مكانھ - ٤

ومن خالل المنزل مثل البیع والشراء وإتمام الحجوزات و إرسال  تأدیة الكثیر من مھام الحیاة بسھولة وسرعة ھائلة - ٥

  الرسائل

  انتشار ظاھرة العمل من المنزل- ٦

  عقد المؤتمرات عن بعد- ٧

  استغناء التجار عن اقتناء عدة متاجر إلمكانیة البیع عبر االنترنت- ٨

  التطور الھائل في مختلف المعدات والتقنیات واألجھزة  - ٩ 

  یس الحیاة عن السابق نحو األعلى اختالف مقای - ١٠

  

  من المآخذ على استخدام الحاسوب:

  * تقلیل فرص العمل، عندما یحل محل أشخاص 

  * یقلل من احتكاك الناس یبعضھم البعض

  * یحتاج إلى مھارات وتدریب من نوع خاص

  * األعطال التي قد تحدث

  موظفون مدربون  * تحتاج بعض أنظمة الحواسیب إلى أن یقوم بإعدادھا وصیانتھا

  

  برامج الحاسوب في المؤسسات 

  إلدارة أعمال الشركات والمؤسسات تستخدم برامج حاسوب مصممة خصیصا لھذا الغرض مثل:

): تزود المدیر بالمعلومات التي Management of Information systems(MIS)( أنظمة المعلومات اإلداریة*

  خاذ القرارات الروتینیة المتعلقة بالمؤسسةیحتاجھا من جمیع األقسام لمساعدتھ في ات

): تساعد المدیرین العامین على صنع القرار للمشكالت Decision Support Systems (DSS)(أنظمة دعم القرارات*

 التي تواجھھم.
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  تتمیز ھذه األنظمة :
  بمرونة عالیة  –

  مقدرة عالیة على التكیف مع المشكلة  –

  الفعالة بكفاءة عالیةسرعة االستجابة في تقدیم الحلول  –

  

  برامج الحاسوب في المؤسسات 

  *تستعمل برامج الحاسوب في شركات التامین

  *تستعمل برامج الحاسوب في المؤسسات المالیة

  *تستعمل برامج الحاسوب كبرامج داعمة لحجوزات الفنادق والطیران

  

  الحاسوب في الھیئات الحكومیة 

  یة من خالل استخدام الحواسیب، حیث أنھا:یمكن تحسین أداء مؤسسات الدولة الحكوم

  *تخزن كمیات كبیرة من البیانات

  *تسھل عملیتي البحث والفرز

  *استخدام ھذه البیانات المخزنة في إجراء البحوث التسویقیة ، و المسوحات االجتماعیة واإلحصائیة( إحصاءات السكان)

  *جمع اإلیرادات

  الت عن كل شخص یملك رخصة قیادة ،ولكل مركبة*تسجیل المركبات ، من خالل االحتفاظ بسج

  *التصویت االلكتروني

  

  الحاسوب في المستشفیات ومراكز العنایة الصحیة 

  تستخدم الحواسیب في المستشفیات ومراكز العنایة الصحیة لألغراض التالیة:

لمراكز الطبیة والمشاركة في *تخزین سجالت المرضى واستخراجھا والبحث عنھا. والربط بین األنظمة في المستشفیات وا

  السجالت وبالتالي زیادة االھتمام بالمرضى والحصول على أي معلومات بسرعة

  *تحدید المواعید ومراقبة غرف العنایة الفائقة

*تعتبر مصدرا للمعلومات لألطباء أنفسھم ، مثل الحصول على تفاصیل عملیات جراحیة معقدة نشرھا أطباء أكثر 

  بیانات األدویة والتطورات الطبیة بما یساعد على إبقاء الطبیب مطلعا على التطورات العالمیةخبرة،وتوفر قواعد 

  *تحلیل كمیات كبیرة من البیانات البیولوجیة للمساعدة في األبحاث 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  تقنیة المعلومات                                                                                             محمد حمود علي سفیانالمھندس / 
 

 ٤٥

 
  الفصل السابع
 الصحة والبیئة

  
یعمل الجمیع بكفاءة اكبر ،وللوصول تشیر الھندسة االنسانیة الى االسلوب االمثل للتفاعل بین االشخاص والمعدات بحیث 

  -لذلك یجب اتباع مایلي :

 . ال تقترب كثیرا من الشاشة  

 . أخذ استراحة منتظمة  

 . توفیر التھویة الجیدة  

 . تاكد من وجود االضاءة المعتدلة  

 . اختیار كرسي مناسب یحتوي على خمسة قواعد لتفادي فقدان التوازن  

 . تثبیت القدمین على االرض  

 از على سطح جامدوضع الجھ  

 . استخدام وسادة للفأرة للمحافظة على نظافتھا 

  

  المشكالت الصحیة .

  (الشد العضلي): مرض االجھاد المتكرر )١

  وھو عبارة عن مرض ینشأ عن استخدام العضلة نفسھا ولفترة طویلة .

یكون فیھ الظھر وھذا المرض یحدث نتیجة الجلوس بشكل خاطىء ، لذلك یجب الجلوس بشكل  - : االلم في الظھر )٢

  مسنودا لتجنب االصابة

  اجھاد العیون . )٣

 التوتر . )٤

  

  التدابیر الوقائیة عند التعامل مع الحاسوب

 .التاكد من ان االسالك الكھربائیة في مكانھا الصحیح وانھا امنة وغیر مكشوفة  

 . تفحص االسالك والمعدات الكھربائیة ومصادر الكھرباء قبل االستخدام  

 ائد على وصلة الكھرباء .تجنب التحمیل الز  

 . یجب وضع كبیالت الحاسوب في اماكن مناسبة بعیدة عن ممر المشاة وذلك لتجنب المشي علیھا  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  تقنیة المعلومات                                                                                             محمد حمود علي سفیانالمھندس / 
 

 ٤٦

 . اتباع االجراءات الصحیحة في تشغیل واغالق الجھاز  

 . المحافظة على نظافة المعدات والطرفیات المكونة للحاسوب  

  

  البیئة

  - مایة البیئة من خالل :یمكن لمستخدمي الحاسوب ان یؤثروا في ح

  اعادة تصنیع الورق . –

  اعادة تعبئة علبة الحبر في الطابعات . –

  ضبط تكوین الشاشة لكي تتوقف عن العمل بعد فترة من عدم النشاط . –

  تقلیل كمیة المواد المطبوعة من خالل اجراءات االتصاالت –

  ات الحاسوب .االتصال بمراكز اعادة التصنیع عند الرغبة في التخلص من اي من معد –

وھو برنامج یتطلب ان تحافظ معدات الحاسوب على كمیة الطاقة  Energy Starان یكون الجھاز متوافقا مع  –

 الكھربائیة التي تستھلكھا الحواسیب.
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  ثامنالفصل ال
  أخالقیات الحاسوب

Computer Ethics  
  

  )Software Copyrightحق ملكیة البرمجیات(
) ، لذلك عند شرائك للبرمجیة علیك أن تدفع ثمنھا وتسجلھا ،ثم Copyrightتجاریة حقوق ملكیة (للبرمجیات ال

  بما یلي:حق الملكیة  یلزمكتحصل على رخصة اقتناء تبعا لشروط معینة.ومن ثم 
 .ان تنسخ اقراص البرمجیة فقط الستخدامھا كنسخ احتیاطیة عند عطب اقراص النسخ االصلیة  

 مجیة او مشاركتھا مع الغیر ،الن ذلك یكون عرضة للفیروسات وبالتالي تخریب نسختك.ال یحق اعارة البر  

 .إن استخدام البرمجیة في شبكة حواسیب ال یصح اال بموافقة صاحب البرمجیة تبعا لشروط ترخیصھا  

 لقانون.إن قرصنة البرامج بنسخھا غیر المشروع ومن ثم توزیعھا وبیعھا واستخدامھا ھي جریمة یعاقب علیھا ا  

  إن تشریعات حقوق الملكیة تطبق على البرمجیات التجاریة وعلى البرمجیات المجانیة ، وعلى تلك المجانیة

  مؤقتا(التجریبیة).

  

  )Licensingترخیص البرمجیات(
  شراء البرمجیة الیعني الحصول على الملكیة، وإنما الحصول على رخصة االستخدام.

  على المستخدم ان یحترمھا وینفذھا.لرخصة االستخدام شروط خاصة ینبغي 

)، وتكون مكتوبة في توثیق Licensing Agreementتسمى مجموعة الشروط و القیود المتعلقة باالستخدام ب(

  البرمجیة او على العلبة الخارجیة لالقراص، أو تظھر على الشاشة عند تحمیل البرمجیة.

   

  رخصة استخدام البرمجیة نوعان:
):وھذا یعني أن مقتني البرمجیة یجب ان یستخدمھا على حاسوب single User License(حدرخصة المستخدم الوا

  واحد فقط

): وھي تمكن المشتري من تحمیل نفس البرمجیة على عدة حواسیب ، یتحدد Site License( رخصة متعدد االستخدام

  من نسخ البرمجیة المطلوبة .عددھا في الرخصة، وتعتبر ھذه العملیة أوفر من ان یقوم المشتري بشراء عدد 
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 ٤٨

  )commercial Softwareالبرمجیات التجاریة(
البرمجیات التجاریة : ھي البرمجیات التي یتم الحصول علیھا بشرائھا من مصدرھا ویتم ترخیصھا للمستخدم ، 

 والستخدامھا عدة شروط وقواعد.

  

  )Sharewareالبرمجیات التجریبیة(
تجریبیة): ھي برمجیات تحتفظ بحق الملكیة ، تسوق مجانا على االنترنت أو االقراص البرمجیات المجازة لفترة (ال

الضوئیة الملحقة بالمجالت لفترة معینة لتجریبھا، وبعد مضي الفترة، یطالب المستخدم بدفع ثمنھا اذا اراد االستمرار في 

  استخدامھا.

انتھاء المدة، وقد یمنح المصدر إضافات أو حسما بعض ھذه البرمجیات یتعطل عن العمل أو یتعطل جزء منھا بمجرد 

 للمستخدم عندما یدفع.

  

  )Free Softwareالبرمجیات المجانیة(
):تسوق مجانا لالستخدام، وذلك الن مبرمجھا یحتاج الى مالحظات ونصائح من Freewareالبرمجیات المجانیة (

  المستخدمین لتحسین الطبعة الجدیدة من ھذه البرمجیة.

  ع من البرمجیات یحتفظ بحق الملكیة وال یجوز نسخھا مطلقا.ھذا النو

  

  )Public Domain Softwareالبرمجیات العامة(
  البرمجیات العامة او المشاعة: ھي البرمجیات المتوفرة للجمیع مجانا مع امكانیة نسخھا وتعدیلھا حسب رغبة المستخدم

  

  )Backupsالنسخ االحتیاطیة( - 
لملفات والبیانات یتم االحتفاظ بھا لالستفادة منھا في حالة خراب النسخ االصلیة بسبب وجود ھي نسخ من البرمجیات وا

  فشل أو عطل في جھاز الحاسوب او أخطاء المستخدم ، أو الحوادث الطبیعیة، أو بسبب االھمال.

  

  یمكن عمل النسخ االحتیاطیة بعدة طرق:
  خارجیة أوأشرطة ممغنطة.نسخ الملفات على االقراص الممغنطة، أو اقراص صلبة  

 .إجراء النسخ االحتیاطیة بشكل روتیني للحاسوب باكملھ او لمجلدات او ملفات فردیة  

 یمكن استخدام برامج خاصة تقوم باجراء النسخ االحتیاطیة اوتوماتیكیا في اوقات معینة  

 والمجاالت المغناطیسیة حفظ النسخ االحتیاطیة في مكان آمن بعیدا عن االخطار والحریق والغبار وضوء الشمس  
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 عمل عدة نسخ احتیاطیة وتوزیعھا في اماكن مختلفة  

 وضع ملصق على كل قرص یسجل معلومات عن محتواه  

 االحتفاظ باالقراص في وضعیة تمنع التخزین علیھا 

  

  )Information Securityسریة المعلومات( - 
ُعنى بتوفیر االمان للمعدات والبرمجیات والبیانات المخزنة ف   ي ذاكرة الحاسوب.ت

مصطلح عام یستعمل بقصد حمایة البیانات من الفقدان المقصود او غیر المقصود إضافة إلى ضمان أمان المعلومات 

  سالمة خصوصیة البیانات

   

  ھناك بعض التدابیر الوقائیة لحمایة البیانات، وذلك كما یلي:

  توفیر الحمایة للحواسیب والمعدات من الخراب قدر االمكان. –

مل نسخ احتیاطیة للبیانات والبرمجیات واتخاذ االجراءات الالزمة لحمایتھا من الفیروسات. واستعادة البیانات ع –

  في حال حدوث أي عطل.

استخدام كلمات السر للمعدات والبرمجیات .ویجب ان تتكون كلمة السر من حروف وارقام، وان تتغیر من وقت  –

  خدمین، وتغییر كلمات العبور من حین آلخر.آلخر، وان توزع على فئة محدودة من المست

المحافظة على خصوصیة المعلومات المخزنة على الحاسوب ومنع الوصول الیھا لالفراد او المؤسسات غیر  –

  المرخصین.

استخدام انظمة لمراقبة البرید االلكتروني وحركة مرور االنترنت لمنع االستعمال الشخصي لھا، ومنع تحمیل  –

  و غیر المرغوب بھا الى نظام الشركة.الملفات الخطرة ا

التي  Encryptionمختلفة ذات معاییر عالمیة ومحلیة للتقید بھا، مثل عملیة التشفیر  Codesاستخدام شیفرات  –

من شأنھا تحویل البیانات الى نصوص غیر مفھومة (مبھمة)للمتطفلین ولكن یفھمھا الطرف الثاني عن طریق حل 

  وتستخدم ھذه الطرق في شبكات الحاسوب من اجل حمایة البیانات اثناء تراسلھا..  Decryptionھذه الشیفرة 

  وضع وسائط التخزین الثانویة من اقراص واشرطة مغناطیسیة في غرف خاصة أمینة –

 استخدام البرامج الكاشفة للفیروسات وتحدیث ھذه البرامج لتواكب انواع الفیروسات الجدیدة التي قد تظھر. –
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  )Privacy(الخصوصیة - 

  تحتوي أجھزة الحاسوب قدرا ھائال من البیانات التي تخص المؤسسات الحكومیة والخاصة ، وكذلك االشخاص.

وترید المؤسسات واالشخاص أن تبقى ھذه البیانات سریة، ولیس من حق احد غیر مسموح لھ بالدخول لھذه البیانات ان 

  ویدعى ھذا الحق بالخصوصیة. یصل لھا، لئال تنعدم الثقة بین المؤسسات واالشخاص،

  

  یجب على المنشأة التي ستحتفظ ببیانات االشخاص والمؤسسات اآلتي:
  ان تحدد ھل سیتم االحتفاظ بالبیانات لشخص واحد او لعدة اشخاص، او الغراض مشروعة. )١

  یجب عدم االفراط في البیانات وان تكون متناسبة مع الغایة من وجودھا. )٢

  بالبیانات لمدة اكثر من الالزمیجب ان ال یتم االحتفاظ  )٣

  یجب ان تغلق البیانات امام اي غرض ینافي الغرض من وجودھا. )٤

  یجب وضع قیود لالمان والسریة على البیانات من الوصول غیر المخول او التدمیر او الحوادث )٥

ھ في الغاء حقوق الشخص في الوصول الى بیاناتھ كما ذكرناھا سابقا، وھي حقھ في الوصول الى بیاناتھ، وحق )٦

 البیانات غیر الصحیحة ، وحقھ في منع نشر بیاناتھ في قوائم البرید االلكترونیة، وحقھ ان یشتكي للمشرع.

  

  )Accessالوصول(
الوصول الى البیانات المخزنة في اجھزة الحاسوب من قبل اشخاص غیر شرعیین لیس باالمر السھل. وذلك الن 

  ریق عدد من الخطوات للتحكم بعملیات الوصول ،ومنھا:الوصول ال یتم بشكل مباشر،وانما عن ط

  
:وھي عبارة عن تشكیلة من االرقام واالحرف التي یختارھا المستخدم User Passwordإدخال كلمات العبور  –

  ویحتفظ بھا وال یطلع علیھا احد

عا أو صوت : ھذا الدلیل یمكن ان یكون بطاقة ذكیة أو توقی User Authenticationادخال دلیل تاكیدي  –

  المستخدم، وذلك للتاكد من ھویة المستخدم المسموح لھ بالدخول للجھاز.

: یتمتع المستخدمون بصالحیات محددة للتعامل مع البیانات User Authorizationاستخدام الصالحیات  –

 ى ھذه البیاناتالمخزنة. فمثال یتمتع البعض بصالحیة القراءة فقط، بینما یمكن لمستخدم آخر القراءة والتعدیل عل
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  )Computer Crimesجرائم الحاسوب(
  جرائم الحاسوب :

ھي تلك القضایا الحاسوبیة غیر القانونیة او الدخول غیر الشرعي للبیانات والملفات والبرامج مثل قضایا التحایل 

  والتجسس والتزویر والتخریب والسرقة.

  

  منھا:وھناك الكثیر من االمثلة على قضایا جرائم الحاسوب، و
ّل على برنامج الحاسوب لیسجل في حسابھ مبلغ *    دوالر.١٦٠٠٠٠قضیة الموظف الذي عد

  وسرق برمجیات تعادل قیمتھا ملیون دوالر.AT&T* قضیة المراھق الذي دخل على اجھزة شركة 

  دوالر من بنك امریكي الى رصیده في سویسرا.١٠٢٠٠٠٠٠قضیة الشخص الذي حول مبلغ  *

  

  )Theft(السرقة

مثل السرقة نوعا من الجرائم الحاسوبیة. وعند سرقة الحاسوب المحمول تكون نیة السارق سرقة الحاسوب نفسھ ولكنھ ت

  یجد بعد ذلك ان البیانات المخزنة فیھ اكثر قیمة

لذلك ینصح باخفاء الحاسوب عن االنظار ، واضافة كلمات مرور، وتشفیر البیانات بحیث تظھر المعلومات بال معنى 

  مفھومة. وغیر

  

  )Viruses(الفیروسات

  فیروس الحاسوب عبارة عن برنامج یدخل للحاسوب لیدمر أو یشوه البیانات والبرامج المخزنة داخل الحاسوب.

  ینتقل فیروس الحاسوب الى حواسیب اخرى عن طریق شبكات الحاسوب واستخدام االقراص النقالة الملوثة.

  

  یة منھا:ھناك انواع كثیرة من الفیروسات الحاسوب
  ):Worms (الفیروسات الدودیھ .١

الیسبب أضرارا ألي نوع من الملفات ولكنھ یتسبب في توقیف النظام عن العمل من خالل إعادة نسخ نفسھ. ویحتل ھذا 

  النوع من الفیروسات الذاكره الرئیسیھ وینتشر بسرعھ فائقھ جدا في الشبكات .
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  ):Time Bombs ( القنابل الموقوتھ. ٢
روس القنبلھ الموقوتھ عباره عن برنامج یقوم بتفجیر نفسھ في وقت محدد أو بعد تنفیذه عدة مرات. ویستخدم ھذا النوع فی

من قبل شركات الحاسوب التي تعطي نسخا تجریبیة على أمل شراء النسخھ االصلیھ الحقا . وإذا لم یقم المستخدم بشراء 

  .النسخھ االصلیھ یقوم البرنامج بتفجیر نفسھ 

   

  )Boot Sector Viruses(قطاع االقالع أواالستنھاض    فیروسات. ٣
  ھو مكان تواجد الملفات لتحمیل نظام التشغیل عند بدء تشغیل الحاسوب . -االستنھاض -قطاع االقالع 

،  ویحتل ھذا الفیروس االماكن التي یقرأھا الحاسوب وینفذ التعلیمات المخزنة ضمنھا على القرص الصلب ضمن جھازك

. ً   وعند االقالع یصیب الفیروس منطقة قطاع القطاع الخاصھ بنظام التشغیل مما یمنع الحاسوب من التشغیل كلیا

   

  

  ):File Viruses ( فیروس ملوثات الملفات. ٤
 . وعندما یعمل أحد البرامج الملوثھ فإن ھذا الفیروس ینتظرexe و  Com. یربط نفسھ بالملفات التنفیذیھ التي امتدادھا

في الذاكره إلى ان یشغل المستخدم برنامج اخر . فیسرع عندھا الى تلویثھ و ھكذا ویعید ھذا النوع من الفیروس نسخ 

  نفسھ .

   

  ):Multipartite Virus( فیروس متعدد االجزاء. ٥
االقالع . یلوث الملفات وعندما یتم تشغیلھا تلوث قطاع  ھو خلیط من فیروس قطاع االقالع وفیروس تلویث الملفات .

  وعندما یتم استنھاض الحاسوب یبدأ الفیروس بعملھ

   

  ):Marco Viruses(   فیروسات الماكرو. ٦
الماكرو ھو عملیة تنفذ مجموعھ من االوامر ضمن برنامج . وقد أصبحت فیروسات الماكرو شھیره بفضل الفیروس 

ھمتھ التخریبیھ بإجرائھ تغیرات على كل . عند فتح مستند ، ینشط الفیروس ویؤدي م   MS-Word   المصمم لبرنامج

ذلك البرنامج . وقد برمج ھذا الفیروس لینسخ نفسھ إلى ملفات المستندات االخرى ،    المستندات االخرى المنشأه ضمن

  مما یؤدي إلى ازدیاد انتشاره مع استمرا ر استخدام البرنامج .
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  ):Trojan Horses ( أحصنة طراوده. ٧
ده ھو عباره عن برنامج یدخل الحاسوب بشكل شرعي وھذا النوع من الفیروسات الینسخ نفسھ . فیروس حصان طراو

ولكن عند تثبیتھ یقوم بعمل معین كأن یسرق ملفات سریھ من جھازك. وكثیر من حصون طراوده تنتقل عبر البرید 

  االلكتروني ضمن أي ملف وغالبا الیعلم المستخدم بوجودھـا

  

  تالحمایة من الفیروسا
)، وتقوم ھذه البرامج Norton, PC-cillin, McAfeeتستخدم برامج مضادة للفیروسات تنتجھا شركات خاصة مثل (

بكشف الفیروسات حین دخولھا للحاسوب وتخبر المستخدم بوجود الفیروس وتقوم البرامج بتنظیف البرامج واالجھزة من 

  الفیروسات

  في حالة نشطة دائما الكتشاف اي فیروس قادم. وتسكن ھذه البرمجیات عادة في الذاكرة، وتكون

   

  : اذا لم تكن موجودة لدیك النسخة الحدیثة من مضادات الفیروسات فقم بما یلي

 ال تستخدم اقراصا من مصادر غیر موثوقة .  

 استخدام البرمجیات المسجلة فقط.  

 در موثوقال تفتح الملفات الملحقة بالبرید االلكتروني اال اذا كانت الرسالة من مص.  

 قم بعمل النسخ االحتیاطیة بانتظام لتتجنب الضرر الواقع في حالة دخول الفیروس.  

 اجعل االقراص المرنة في حالة القراءة فقط.  

  

  البیانات الشخصیة
بسبب حوسبة جمیع االنظمة في ھذا العصر، اصبحت البیانات الشخصیة لكل منا مخزنة في ذاكرة الحواسیب المنتشرة 

  .البالدعبر انحاء 

  اصبحت الكثیر من الشركات تتنافس للحصول على ھذه المعلومات الجراء المسوح االحصائیة والتسویقیة واالجتماعیة.

  .بیاناتك الشخصیة لم تعد ملكا لك

  .امكانیة تزییفھا او تغییرھا امر وارد

  .تم تسنین التشریعات التي تحمي البیانات الشخصیة في بعض البلدان
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  Computer Ethicsلحاسوبأخالقیات ا
  أخالقیات الحاسوب :

  ھي عبارة عن مجموعة من القوانین التي تحكم مستخدمي الحاسوب والبیانات التي تنتج. 

  یشترط قانون حمایة البیانات ان مستخدمي البیانات الشخصیة یجب ان یسجلوا بعض الحقائق مع امین سجل البیانات

  

  ویجب على البیانات الشخصیة :
 ون تم الحصول علیھا ومعالجتھا بطریقة قانونیةان یك  

 ان تستعمل للھدف الذي تم ذكره عند التسجیل  

 ان یتم كشفھا لالشخاص المخولین فقط  

 ان تكون مالئمة وذات صلة وغیر مفرطة  

 ان تكون دقیقة ومحدثة  

 ان یتم االحتفاظ بھا طالما بقیت ضروریة  

 ان یتم تخزینھا بامان  

  الذي لھ حق التعدیلان تكون متوافرة للشخص  

   

  : ھناك بعض االستثناءات على

  البیانات المطلوبة لحمایة االمن القومي –

  البیانات بخصوص تسدید االجور ومعاشات التقاعد –

  البیانات بخصوص سجالت المشتریات والمبیعات –

 البیانات الشخصیة المحفوظة لمسائل شخصیة وعائلیة –
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  Windowsالفصل التاسع:النوافذ
  حظةمال

  یتم شرح معظم ھذا الفصل عملیا، لذلك تابع المحاضرة المسجلة

  

  مقدمة

Dos(disk Operating System) ...<  ( نظام تشغیل القرص ) دوس  

Single Task...<  مھمة وحیده  

Command Line Interface...<   وصلة  خط قیادة  

Windows...<  نوافذ  

Multi-Task...<  متعدد المھمة  

GUI(Graphical User Interface) ...<  ( واجھھ مستعمل بالرسوم ) جاي  

User-Friendly...<  سھل االستعمال  

Task Switching...<  تحویل مھمة  

  

  النوافذ
تقوم بدور   )GUIھو برنامج نظام تشغیل یتمتع بخاصیة توفیر انظمة مواجھة رسومیة (: ) Windowsالنوافذ(

  المستخدم. الوسیط بینھا (كنظام تشغیل) وبین

  النھ یعرض معلوماتھ من خالل نوافذ خاصة في كل برنامج او جھة عرض محتوى سمي بالنوافذ ،

، وأخیرا XP،Vistaثم  win2000وتالھا win98ثم  win95ثم   win3.11بدأت إصدارات النوافذ من 

windows7  

  

  تشغیل النوافذ وإغالقھا
  ).Desktopر شاشة سطح المكتب(للتشغیل إضغط زر التشغیل ، وانتظر إلى حین ظھو

  

  إلغالق الجھاز:
  أغلق جمیع البرمجیات المفتوحة

  : من قائمة إبدأ إختر إیقاف التشغیل، فیظھر لك مربع حوار بثالث خیارات
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  )Stand Byوضع االستعداد(

  )Turn offإیقاف التشغیل(

  )Restartإعادة التشغیل(

  

  إستخدام الفأرة
  ة:ھناك أربع حركات رئیسیة للفأر

  لتحدید او اختیار عنصر ما :)Clickالنقر(

  :لفتح مجلد او ملف او برنامج)Double Clickالنقر المزدوج(

  لعرض قائمة خصائص فرعیة ):Right Clickالنقر بالزر االیمن(

  : لھا استخدامات كثیرة:)Drag and Dropالسحب واإلفالت(

  لتحریك ملف من مكان الى آخر(على نفس القرص)

  ف من مكان الى آخر (على قرصین مختلفین)لنسخ المل

  لتحدید اكثر من ملف

  

  )Desktop( سطح المكتب

  تحتوي شاشة سطح المكتب على ما یلي:ھو الشاشة التي تظھر عند تشغیل الجھاز.  سطح المكتب

وھي شكل رسومي صغیر یعبر عن ملف ،أو مجلد، أو برنامج، أو :)Iconsأیقونات البرامج(

  ،وھناك أیقونات معیاریة تكون موجودة من وقت التنزیل مثل)Shortcutإختصار(

  )My Documentsالمستندات(

  لحفظ الملفات والمستندات كثیرة االستخدام

  )My Computerجھاز الحاسوب(

  الستعراض االقراص الثابتة والمتحركة واالجھزة الملحقة بالجھاز، ومنھا استعراض الملفات من خالل االقراص

  )Recycle Bin( سلة المحذوفات

  توضع فیھا الملفات المحذوفة

  )Internet Explorerإنترنت إكسبلورر(

  لتمكینك من فتح صفحات مواقع االنترنت

  )MyNetwork placesمواضع الشبكة(
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  الستعراض االجھزة المربوطة معك في الشبكة

  )Task Barشریط المھام (

  وھو الشریط الممتد أسفل سطح المكتب ویتكون من:

  )وھو الزر الذي یظھر على شریط المھام، ویعتبر المدخل للعدید من األوامر والبرامج.Startبدأ (زر إ

)یحتوي على رموز لبرامج معینة یمكن تشغیلھا بالنقر علیھا نقرة Quick Launch barشریط التشغیل السریع(

  )clickواحدة(

  نة خاصة بھ عل شریط المھامالبرامج التي تعمل علیھا ،كل برنامج تقوم بفتحھ یتم وضع ایقو

  )الظھار الوقت والتاریخ،وایقونة التحكم باللغة والصوتNotification Areaناحیة اإلعالم(

  

  )Start Menuقائمة إبدأ (

  یمكنك عرض قائمة إبدأ بالنقر على زر إبدأ الموجود على شریط المھام.

عن  Classicوالتي تسمى ب  windowsت السابقة من یمكنك تغییر شكل قائمة إبدأ لتأخذ الشكل القدیم في االصدارا
  )Propertiesانقر زر الفأرة االیمن على زر إبدأ ، وانقر فوق خصائص ( طریق :

  Start Menuإختر تبویب 

  )OK، ومن ثم إضغط موافق (Classicأنقر في خانة 

  

  لنستعرض محتویات ھذه القائمة 
  تصغیر وإغالق وتكبیر النوافذ

  ھناك أربع أزرار في شریط العنوان ھي: Windowsنوافذ  في كل نافذة من

  )Closeإغالق(

  )Maximizeتكبیر(

  )Minimizeتصغیر(

  )Restoreإستعادة(

  تحریك وتغییر حجم النافذة
  یمكنك تحریك النافذة عن طریق الضغط بزر الفأرة على شریط العنوان، والسحب ثم اإلفالت.

عن طریق الضغط بزر الفأرة  عل أحد أضلع أو زوایا إطار النافذة ، والسحب ثم  كما یمكنك تغییر حجم النافذة المفتوحة

  اإلفالت
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  )Control Panelلوحة التحكم(
، بتغییر إعدادات الجھاز من شكل أیقونات إلى تغییر اللغة ، إلى التحكم في سرعة وشكل مؤشر  تمكنك لوحة التحكم

  عرضالفأرة، إضافة إلى ذلك تغییر إعدادات شاشة ال

  للوصول إلى لوحة التحكم ، إذھب إلى قائمة إبدأ ، واضغط على أیقونة لوحة التحكم

استعرض االیقونات الموجودة في شاشة لوحة التحكم وحاول التعرف علیھا بشكل سریع(یتم شرح ھذا الجزء عملیا)أنظر 

  المحاضرات المسجلة

  

  )filesالملفات(
  عا تحت إسم واحد ھو إسم الملفھو مجموعة من البیانات المحزومة م الملف

  یتكون إسم الملف من جزئین مفصولین بنقطة(.) :

  جزء اسم الملف الخاص بالمستخدم

  وجزء اإلمتداد الخاص بالبرنامج الذي أنشيء عن طریقھ الملف

Marwan.docx  

  النھ انشيء باستخدام docxو امتداده  marwanملف اسمھ 

MS-Word2007  

  

  )Shortcutختصارات()، االFoldersالمجلدات(
  ھي المكان الذي یتم تخزین الملفات في داخلھ، وابضا یمكن إنشاء مجلدات فرعیة في داخلھالمجلدات 

  ھو عبارة عن طریق مختصر لملف او مجلد ما shortcutاالختصار 

  یمكنك تمییز ایقونة االختصار من السھم المعقوف علیھ

  )Create short cutعلى الملف ومن ثم إختر إنشاء إختصار (النشاء اختصار ، اضغط بزر الفأرة االیمن 

  عند حذف االختصار ال یتم حذف الملف االصلي

  عند حذف الملف االصلي ،یتعطل االختصار عن العمل
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  العملیات التي یمكن إجراؤھا على الملفات والمجلدات
  )Searchبحث(ٍ

  )Copyنسخ(

  )Cutقص(

  )Pasteلصق(

  )Exploreاستعراض(

  Windowsبرامج الملحقة ب ال

  

  مثل:windows ھناك برامج كثیرة ملحقة ب
  االلة الحاسبة

  برنامج الرسام

 ابالع
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