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WordPress 3.0   إطبلق  

Osama Khalid     كتبه 

يستخدم برنامج . x.2بعد خمس سنوات من إصدارات  WordPressالسمسمة الجديدة من إصدارات برنامج التدوين الحر الشيير  ُأطمقت
WordPress  إلدارة مدوناتيم والرقم في تزايد. مميون ناشر 25أكثر من 

  دمين، منيا:بمزايا جديدة كبيرة لممطورين ولممصميمين ولممستخ 3.0تأتي النسخة 

 تمكن االستفادة من مزايا البرنامج الجديدة. سمة مبدئية جديدة 
 ( واجية برمجيةAPI.جديدة تمكن المصميمين من تخصيص السمات ) 
 ج.إمكانية تشغيل "عشرة مبليين مدونة" عبر تثبيت نسخة واحدة من البرنام 
  ممحق بنقرة زر واحدة. 15إمكانية تحديث 
 1،217 .ضافة ميزة في اإلصدار الجديد  إصبلح عيب وا 
  غيرىا الكثيرو. 

حرية والتحكم، وىي األمور التي لطالما وبشكل عام، فإن ما يميز إمكانية التدوين عبر تثبيت برنامج حر عمى خادوم يمكمو الناشر: البلمركزية وال
 وفرتيا البرمجيات الحرة.

www.itwadi.com/node/1347                                                                                                                          

4إطبلق اإلصدار التجريبي األول من فيرفكس   
Osama Khalid كتبه    

رفكس الذي يأتي بمزايا لمتصفحيا الحر الشيير في 4من سمسمة النسخة  اإلصدار التجريبي األولموزيبل  أطمقت
 عديدة منيا:

 .واجية جديدة إلدارة اإلضافات من ممحقات وامتدادات وسمات تشغل لساًنا جديًدا بدال من نافذة مصغرة 
  دعم لمفيديو ذي الدقة العالية بترميزWebM  الدقة العالية بدون الحاجة إلى فبلش.الحر؛ وىذا يتيح مشاىدة فيديوىات يوتيوب ذات 
 كشف سجل التصفح. سد بعض ثغرات المعايير التي قد تسبب في 
 .تحسين األداء عموًما وسرعة بدء التشغيل خصوًصا 
 .شريط العبلمات لم يعد يظير مبدئًيا، واستبدل بزر يمكن عبره الوصول إلى عبلمات الشريط 

 

www.itwadi.com/node/1361                                                                                                                       

 

 

http://wordpress.org/development/2010/06/thelonious/
http://wordpress.org/development/2010/06/thelonious/
http://wordpress.org/
http://en.wordpress.com/stats/
http://en.wordpress.com/stats/
http://en.wordpress.com/stats/
http://wordpress.org/extend/themes/twenty-ten
http://wordpress.org/extend/themes/twenty-ten
http://codex.wordpress.org/Version_3.0
http://blog.mozilla.com/blog/2010/07/06/firefox-4-beta-1-tell-us-what-you-think/
http://blog.mozilla.com/blog/2010/07/06/firefox-4-beta-1-tell-us-what-you-think/
https://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b1/whatsnew/
http://www.webmproject.org/


  10.04صدور سبيمي 

Fahad  كتبو  

وموجية خصيصة  10.04وىي توزيعة مبنية عمى أوبنتو لوسيد  10.04نسخة سبيمي أعمن فريق تطوير توزيعة سبيمي اإلسبلمية عن إطبلق 
لممسممين حيث تأتي محممة بالعديد من البرمجيات اإلسبلمية برنامج القرآن 

.3الكريم ذكر و أوقات الصبلة و مكتبة ثواب   

 ما الجديد في هذه اإلصدارة؟
تأتي بالبرمجيات  10.04فإن سبيمي  10.04باإلضافة إلى كل مميزات أبونتو 

 التالية:
خمفيات وصور لممنارات جديدة. -  
0.7.6ذكر  -  
.3مكتبة ثواب  -  
تبلوة جديدة لمقرآن الكريم -  
تطبيق جديد لمتحكم األبوي بحيث يمكن أن تحدد كم من الوقت الذي يقضيو األطفال لتصفح األنترنت والمحادثة ، كذلك يحوي عمى  - 

لكل مستخدم بحيث يمكن حجب المواقع المؤذية والمسيئة. مرشح لصفحات الوب مخصصة   

.ىنالتنزيل ىذه اإلصدارة من   

     www.itwadi.com/node/1356                                                                                                                        

        

C++ بمغة     Compiz   صدور
 Osama Khalid  كتبو  

من برنامج التركيب الحر الذي يضفي مزايا ثبلثية  0.9السمسمة التجريبية الجديدة  Compizفريق  أطمق
 األبعاد عمى سطح مكتب غنو/لينكس.

، وجعل (API، وتحسين واجية برمجة التطبيقات )Cبعد أن كان بمغة  ++Cأبرز ما يميز النسخة الجديدة إعادة كتابة البرنامج بشكل كامل بمغة 
  أجزاء من قمب البرنامج ممحقات.

 واجية جذابة متميزة لجمب األنظار نحو نظام غنو/لينكس. Compizلطالما كان 

 

www.itwadi.com/node/1359                                                                                                                      

http://itwadi.com/user/3
http://www.sabily.org/website/index.php/en/sabily/downloads
http://lists.freedesktop.org/archives/compiz/2010-July/003429.html
http://lists.freedesktop.org/archives/compiz/2010-July/003429.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B2


Ubuntu 10.04 كتاب  صدور   
روخ كتبه أمٌن   

 السبلم عميكم
 

Ubuntu 10.04  قام مجتمع أبونتو بإصدار كتاب يمد المبتدئين باألساسيات لتعمم النظام في نسختو األحدث.   بمناسبة صدور   

 

 الكتاب باللغة اإلنجلٌزٌة

ٛ٘بُِزؾ٤َٔ،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2الفا  10.10صدور اوبنتو  
 كتبو  المطر

ومن اىم مميزاتيا:  10.10من توزيعة اوبنتو  2صدرت النسخة الفا   
rc3- 2.6.35الكيرنل  -  

  2.31جنوم  -
  4.5كيدي  -

Btrfs - دعم نظام الممفات  

 

 

 

http://ubuntu-manual.org/downloads


 

لميُنكس, واختفاء مشاكل العربية 10.60صدور اوبيرا   
 كتبه الشبح

.qt بداًل من نسختو  gnome و   kde لميُنكس ومن اىم مميزات ىذا اإلصدار ىو تعاممو بشكل مباشر مع من  10.60صدر اإلصدار الثابت من اوبرا    
   .وجربت النسخة قبل قميل واكتشفت ان كل مشاكل اوبرا مع المغة العربية لم تعد موجودة

10.10نسخة % مقارنتًا بال60أسرع  10.60ويقال بأن النسخة   
 لمتحميل

http://www.opera.com/download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opera.com/download/


اُزغو٣ج٤خ 4اٛالم أػغٞثخ   

 live cdخ ٛ٘بى هوٓ ؽ٢ ثذ( ٖٝٓ ًَ َٗق-64ثذ )ُألعٜيح اُز٢ ال رلػْ -32ثذ ًنُي ُل٣٘ب َٗقخ -64رؤر٢ ٛنٙ اإلٕلاهح ألٍٝ ٓوح ثلػْ 

           ؿ٤ـبثبد  4ثؾغْ أهَ ٖٓ  ٤ٓDVDـب ثب٣ذ ٝهوٓ  700ثؾغْ أهَ ٖٓ 

 .ٝاُؼل٣ل ٖٓ اُجوآظ ٝاُزؾ٤َ٘بد  3رؾز١ٞ ٛنٙ اإلٕلاهح ػ٠ِ إلاه رغو٣ج٢ ٖٓ ٌٓزجخ صٞاة 

 رؾز١ٞ أػغٞثخ ػ٠ِ ثؼ٘ اُجوٓغ٤بد اإلٍال٤ٓخ ٓضَ: 

  ثٚ ػلك ٖٓ أُيا٣ب اُغل٣لح ٓضَ ٖٓؾق ػضٔبٕ اإلٌُزو٢ٗٝإلاهح أ٤ُٝخ ٖٓ ثوٗبٓظ 

 ٓؾوى ثؾش ٢٘ٔٙ ٍو٣غ 

 ٙآٌب٤ٗخ رٌج٤و اُقٜ ٝرٖـ٤و 

 اُزٔو٣و اُزِوبئ٢ ُز٤ََٜ هواءح اَُٞه اُط٣ِٞخ 

 ؾخ ٝاُزٞثخ(اظٜبه اُجَِٔخ ثِٕٞ ٓقزِق ػٖ ثو٤خ اُ٘ٔ اُووآ٢ٗ )ػلا اُلبر 

  ٤ُخ ٖٓ ثوٗبٓظ ّٝ  اُضبُضخ اُز٢ ٛبُٔب اٗزظورٔٞٛب ٝرز٤ّٔي ثٔب ٢ِ٣: ٌٓزجخ صٞاةإلاهح أ

 )كٜوٍخ ُزَو٣غ اُجؾش )آٌب٤ٗخ اُجؾش ك٢ ًَ اٌُزت فالٍ أهَ ٖٓ صب٤ٗخ 

 ٜٛب ثبُٜلفرور٤ت ٗزبئظ اُجؾش ؽَت اهرجب 

 )اٍزؼالٓبد ثؾش ٓزولٓخ ٓضَ ػ٤ِٔبد ٝ/أٝ ٝاُجؾش ػٖ اُؼجبهاد )أ١ أٌُِبد أُززبثؼخ 

 ٖاالٍز٤واك ٖٓ اُْبِٓخ ٓغ هثٜ اُْوػ ثبُٔز 

ال تزال تجرٌبٌة 4أعجوبة   

  www.ojuba.org ٓٞهغ أػغٞة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://othman.ojuba.org/
http://thawab.ojuba.org/


 جنو/لينكس

. بسبب تطوره في إطار مشروع جنو، يتمتع مفتوح المصدر ُحر نظام تشغيل( ىو  ؛ يسّمى أحياًنا لينكسGNU/Linux: باإلنجميزيةجنو/ِليُنكس )
ويصنف ضمن  الشبيية بيونكسفي تعديل وتشغيل وتوزيع وتطوير أجزاءه، ويعتبر جنو/لينكس من األنظمة  الحريةجنو/لينكس بدرجة عالية من 

 .وفري بي.إس.دي كسوالريسعائمة يونكس إلى جانب أنظمة أخرى بعضيا ممموك وبعضيا ُحر 

نجح في التأسيس لنظام تطوره أطراف متعّددة، حتى أصبح  بسبب الحرية التي يوفرىا جنو/لينكس فقد فتح المجال لآلخرين لمتطوير عميو بشكل
يعمل عمى طيف عريض من المنصات تتراوح بين الخادمات العمبلقة وأجيزة الياتف الجوال، وتطورت واجيات المستخدم العاممة عميو لتدعم كل 

، فإن سرعة تطوره عالية وأعداد مستخدميو تتزايد عمى لغات العالم تقريبا، وبسبب كونو حر ومفتوح المصدر وسيولة تطويع وتغيير سموك النظام
 .والخادماتمستوى األجيزة الشخصية 

، وجنو/لينكس بكونو نظاما حرا ال يعني بالضرورة كونو نظاما مجانيا إذ أن الجية التي تريد البرنامج البرمجيات الحرةيعتبر جنو/لينكس من 
وقت حرة في أن تبيع وتحدد سعر النسخة التي قامت ببنائيا. تم إنتاج العديد من مسؤولة عن توفير الكود المصدري لمبرنامج ولكنيا في نفس ال

عمى ىيئات مختمفة لتسييل تركيب النظام ولموصول  البرامج المفتوحة المصدرالمجموعات بتجميع إذ قامت العديد من  التوزيعات لنظام جنو/لينكس
المنزلي إلى  الحاسوبلئلشارة إلى التوزيعات المختمفة إلي تتراوح استخداميا من  إلى أىداف مختمفة، يستعمل البعض مصطمح إصدارات أو نكيات

ر آخر فبعض التوزيعات يعتبر الخوادم. لكل إصدار أو توزيع أو نكية مميزات خاصة وال يمكن الجزم بأن إصدار معين ىو أفضل من إصدا
 معينة وبعض التوزيعات مفضل من قبل المستخدمين الجدد. بمغةأفضل من قبل المتحدثين 

 تاريخ تطوره

 مشروع جنو

حر بالكامل يوفر  نظام تشغيل، لبناء 1983سبتمبر من العام  27في  مشروع جنو ريتشارد ستالمنبدأ 
لمستخدمي الحاسوب حريتيم ويعفييم من االضطرار الستخدام برمجيات محتكره تسمبيم حريتيم في 

تقريبا  جنوكة البرمجيات مع بعضيم البعض. بدأ المشروع في كتابة نظام التشغيل تعديل وتطويع ومشار 
بحيث تستبدليا الواحدة تمو األخرى حتى  يونكسمن الصفر عن طريق كتابة أدوات بديمة ألدوات نظام 

يكتمل نظام التشغيل. مع نياية الثمانيات وبداية التسعينات كانت تقريبا كل المكونات األساسية لنظام 

جنو قد اكتممت ماعدا النواة، فحتى ذلك الوقت لم تكن ىناك نواة مكتممة لنظام جنو ولكن كانت ىناك 
، لكن ىذا ماخ( مبنية عمى النوية ىيردحاوالت ال تزال في بدايتيا لعمل نواة )والتي عرفت فيما بعد باسم م

 .النواة لينكسق وقتا طويبل جدا. ىنا أتى دور استغر 

 النواة

أثناء دراستو في  لينوس تورفالدز، بدأ تطوير نواة أخرى كيواية لمطالب الفنمدي 1991في ىذه األثناء، عام 
عمى حاسوبو الشخصي، وىو نسخة مبسطة  مينيكس. في البداية استخدم تورفالدز فنمندافي  جامعة ىمسينكي

 لينوس تورفالدس، منشئ النواة لينكس

 ريتشارد ستالمان، مؤسس مشروع جنو لمنظام الحر

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Richard_Matthew_Stallman.jpeg&filetimestamp=20050702154508
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Linus_Torvalds.jpeg&filetimestamp=20041125175102
http://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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%B3.%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AC%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3_(%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3


لتستخدم في تدريس تصميم أنظمة التشغيل. لكن تانينباوم لم يكن يسمح لآلخرين بتطوير  أندرو تانينباومطورىا األستاذ  شبيو بيونكسلنظام تشغيل 
  مينيكس، مما دفع لينوس لكتابة بديل لو.

البداية كان من الضروري وجود حاسوب يعمل بمينكس إلعداد وتثبيت جنو/لينكس، كما كانت ىناك حاجة أيضا لنظام تشغيل آخر ليقوم  في
. تفوق نظام جنو/لينكس بسرعة عمى مينكس وظيفيا؛ طوع ليموبتحميل وتشغيل جنو/لينكس. لكن بعد ذلك ظيرت محمبلت إقبلع مستقمة مثل 

 تورفالدز ومطوري النواة لينكس األوائل عمميم ليعمل مع مكونات جنو وأدوات بيئة المستخدم لعمل نظام تشغيل كامل الوظيفة وحر.

ز يوجو عممية تطوير النواة، بينما تطور مكونات أخرى مثل جنو بشكل مستقل )تطوير النواة لينكس ليس جزءا من مشروع حاليا، ما زال تورفالد
 توزيعات لينكسجنو(. تقوم مجموعات وشركات أخرى بتوزيع ىذه المكونات مع بعضيا البعض عمى شكل 

 عبلقة لينكس بجنو

وتم برمجة العديد من األدوات التي تخص نظم  1985، وبالفعل بدأ العمل عميو في بيونكسكان ييدف إلى إنشاء نظام تشغيل شبيو  جنومشروع 
وبالفعل بدأ العمل عمى  النواة، وفي أواخر الثمانينيات كانت كل المكونات الرئيسية لمنظام موجودة عدا والمجّمعات محررات النصوصالتشغيل مثل 

ولكن أخذت ىذه النواة فترة طويمة من أجل برمجتيا، وبعد فترة قميمة من بدأ العمل في ىيرد ظيرت النواة  يردىالمشروع الذي عرف فيما بعد باسم 
لينكس بصورة مستقمة عن مشروع جنو، لكن الميتمين بالحصول عمى نظام حر متكامل بدؤوا العمل عمى تطويع النواة لينكس لتعمل مع جنو، 

 لتكوين نظام تشغيل حر تماما وقابل لبلستخدام بدون أي مكونات غير حرة. جنووات مشروع وبالتالي اندمجت النواة لينكس وأد

وغيره، ولكن في  المجّمعاتوالبرامج األخرى من  الواجية الرسوميةيقصد الناس غالبا بكممة "لينكس" نظام التشغيل المتكامل الذي يحتوي عمى 
واة نظام نإطبلق اسم جنو/لينكس عمى النظام، ألن في الحقيقة لينكس عبارة عن  ريتشارد ستالمنوخصوصا  جنوالحقيقة يفضل مناصري مشروع 

وراء بينما تشكل أدوات جنو الجزء األكبر من النظام وبدونيا تصبح النواة لينكس ببل فائدة تقريبا، وباإلشارة إلى جنو يتذكر الناس الفكرة  تشغيل
 النظام متمثمة في مشروع جنو وفمسفتو.

 التطور والنضوج

ايتو من قبل المطورين. منيا الترخيص الذي يخضع لو النظام. لكن العامل األىم ىناك العديد من العوامل وراء االىتمام الذي نالو النظام في بد
برامج جنو. وكان . إذ أن لينكس وفر النواة التي يمكن أن تعمل فوقيا المئات من جنوكان التكامل الذي حدث ما بين مشروع لينكس، ومشروع 

ز بكتابة االتحاد ما بين لينكس وجنو ما أعطى نظام متكامبل، بكامل األدوات والبرامج التي يحتاجيا أي مستخدم في ذلك الوقت. عندما قام تورفالد
، ولكنو اليوم يدعم العديد من المعالجات مينكسفقط وال يمكن تصريفو برمجًيا إال من خبلل نظام  386لينكس في أول مرة كان يدعم معالجات 

كس واألجيزة، حتى أنو يستعمل حاليا في األجيزة المحمولة والمدمجة، وكذلك فيما يخص قطع الحاسب والعتاد بكل أنواعو. يتمتع نظام جنو/لين
والموثوقية. حتى أنو يستعمل في أكثر األماكن حساسية، مما زاد من دعم النظم لو وانتشاره، ودعم الشركات المنتجة  بدرجة عالية من األمن

في جنو/لينكس، كما أن مجموعة كبيرة من حمول الشركات المقدمة  أوراكل قواعد البياناتلمبرامج والحمول لو، إذ أصبح من الممكن استعمال نظام 
يات لتنفيذ أي أمر وبسبب وغيرىا أصبحت متوفرة و/أو مبنية عمى جنو/لينكس. ألن نظام جنو/لينكس يتطمب وجود صبلح ونوفل HPو IBMمن 
لمقيام بعمل تخريبي ىذا بالنسبة يحصل الفيروس عمى صبلحية أن تقوم بتنفيذ أعمال محددة وبآلية معينة فإنو من الصعوبة  الفيروساتكون 

 فإنيا تصادف مشكمة التطور المستمر لمنواة. لمنواةجنو/لينكس أما الفيروسات الموجية  لبرامجلمفيروسات الموجية 
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عما وفر دتدعم النواة لينكس كما كبيرا من أنواع العتاد بل إنو يتفوق عمى كثير من األنظمة األخرى في ىذه الناحية، فسرعة تطور لينكس تجعميا ي
يانا لقطع العتاد الحديثة جدا بصورة سريعة، كما أنو يدعم قطع العتاد شديدة القدم التي توقفت الكثير من األنظمة األخرى عن دعميا. لكن أح
دعم ليا تواجو لينكس مشاكل في دعم قطع العتاد التي ال يوجد وثائق تساعد عمي كتابة دعم ليا وتمتنع الشركات المصنعة ليذه القطع عن توفير 

 عمى لينكس مثل الكثير من المودمات الداخمية.

ة األكثر إحكاما كما أنو توجد لو بعض اإلصدارات أو التوزيعات القابمة لمعمل عمي أجيزة مختمفة مثل أجيز  األمنيتميز جنو/لينكس بالثبات ونظام 
والمعروفـة بين النـاس باسـم األجيـزة  RISCواألجيزة الكبيرة التي تعتمـد عمي معالجـات  وأجيزة أميجا بل ماكنتوشوالمتوافقة معيا وأجيزة  آي بي إم

Mini / Mainframe لينكس عمى كل المميزات الموجودة في أي نظام تشغيل ومنيا أسموب اشتراك معالج واحد بين وظائف مستقمة  اةالنو . تحتوي
والذي يسمى بالذاكرة التخيمية التي تؤدي إلى تحسين األداء حيث يقوم قسم  ذاكرة الحاسوبومتعددة وكذلك يسمح النواة باستعمال ممتد تكراري من 

بلف إدارة الذاكرة بتقسيم ذاكرة الحاسب الرئيسية إلى أقسام صغيرة لمحد من مشكمة تشبع الذاكرة. جنو/لينكس نظام حساس لحالة األحرف عمى خ
 الكبيرة واألحرف الصغيرة تشكل اختبلفا كبيرا في جنو/لينكس. األحرفأكثر األنظمِة فإن 

 التطبيقات
، لكن كمفتو الضئيمة ومرونتو وشبيو بنظام يونكس جعمو مبلئما لمعديد من لممخدماتاستخدم جنو/لينكس تاريخيا بشكل أساسي كنظام تشغيل 

 التطبيقات.

عداده، أصبح جنو/لينكس أحد أىم  ضمن مجموعات التمفزيونية وأنظمة  األنظمة المضمنةنتيجة لكمفتو الضئيمة والقدرة العالية عمى ضبطو وا 
 اليواتف النقالة واألجيزة اإللكترونية المحمولة.

 لمحواسيب الفائقةظام خوادم( أيضا كنظام تشغيل ينتشر جنو/لينكس )إلى جانب كونو ن
supercomputer حاسوب فائق، كان أسرع  500ع ألسر  2005. في نشرة نوفمبر

%( 74.2) 371حاسوبين يعمبلن بنظام جنو/لينكس، ومن أصل الخمسمائة حاسوب، 
كانوا يعممون بنسخ مختمفة من جنو/لينكس، سبعة من العشرة األوائل كانت تعمل أيضا 

 بنظام جنو/لينكس.

 التوظيف
التي صمم ليعمل عمييا في األساس، واليوم تعمل النواة لينكس عمى  إنتلمن  80386جرى تييئة جنو/لينكس في فترة مبكرة إلى تصاميم غير 

الضخمة  z9وادم تشكيمة كبيرة من التصاميم تشمل عائمة معالجات إنتل وسبارك وباور بي سي، وعمى منصات تتراوح بين األجيزة المحمولة وخ
 ، وىو قابل لبلستخدام لعديد من األغراض ولتطبيقات متنوعة.IBMمن 

 جنو/لينكس عمى أجيزة سطح المكتب )الحاسوب الشخصي(

وبدأ تقميديا لم يكن جنو/لينكس نظاما موجيا لممستخدمين المكتبيين والمنازل، لكن في السنوات األخيرة حدثت تغييرات كثيرة في ىذا االتجاه 
 نو/لينكس يضع قدما بين أنظمة المكتب.ج
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واالستخدام اليومي تتطمب شرطا أساسيا بأن يكون نظام قاببل  لمتطبيقات المكتبيةالمستخدمة  ألجيزة الحاسوب الشخصيةاالنتشار الواسع 
، كبيئة لتطوير برمجيات الوسائط المتعددةلمميام المناطة بالحواسيب اليوم من تقديم خدمات الشبكات إلى لبلستخدام الحقيقي، والتنوع الكبير 

ل النظام البرمجيات والبرامج المكتبية وحتى لمتسمية واأللعاب ؛ فتوزيعات جنو/لينكس الحالية تفتقر إلى الدعم من شركات البرامج الكبرى مما جع
 .واينامج الممموكة، ولقد ُوجدت برامج لتشغيل برامج مايكروسوفت ويندوز عمى جنو/لينكس، ومنيا شبو خالي من البر 

 جنو/لينكس كنظام تشغيل لمخوادم

ق جنو/لينكس مع أنظمة أخرى من عائمة يونكس، نمت معدالت استخدام جنو/لينكس كنظام تشغيل لمخوادم بسرعة، وجعل ذلك بسبب تواف
، وقواعد البيانات والبريد، وبذلك نما سوق جنو/لينكس بشكل كخوادم الويبجنو/لينكس مستخدما ومنذ فترة مبكرة في بيئة الخوادم مشغبل تطبيقات 

 مستمر وقوي كنظام تشغيل لمخوادم.

 التوزيعات

من  "، كل توزيعة يتم بناءىا وترجمتيا برمجيا وتجميعياdistroتستعمل النواة لينكس كجزء من مجموعة شاممة من النظام وتطبيقاتو تدعى توزيعة "
 Packageقبل أفراد أو شركات أو مجموعات مبرمجين يضمنونيا اختياراتيم من البرمجيات والتطبيقات وأداة تثبيت النظام إضافة لمنسق حزم 

Manager  واجيات لممستخدموعدة. 

ذات الزمن ، أو تطبيع النظام لمنطقة معينة أو لغة معينة، أو التطبيقات لحاسبمعماريات ايتم إنشاء التوزيعات بأىداف مختمفة منيا دعم بعض 
 .برمجيات حرةوغالبا تتضمن فقط  لؤلنظمة المضمنةإضافة  الحقيقي

شعبية حاليا تتواجد ىناك أكثر من ثبلثمائة توزيعة جنو/لينكس حول العالم يتم تطويرىا بشكل دائم وتحديثيا، من ضمنيا اثنا عشر توزيعة تمقى 
 نظام النوفذة إكس، shell الغبلفالحرة واألدوات الضرورية،  المكتبات، بعض نكسالنواة ليالتوزيعة النموذجية تتضمن دوما  [1]ورواجا كبيرين. 

 المصرفاتإلى  طقم المكتبمع آالف البرمجيات والحزم البرمجية من  جنومو  كي.دي.إيالمرافقة لمنظام مثل  بيئات سطح المكتبومجموعة 
compiler  وبعض البرامج العممية. محررات النصوصو 

 استخدام سطح المكتب

كس كان سببا ىاما في كون المستوى العالي المتاح لموصول إلى أعماق جنو/لين
مستخدمي جنو/لينكس ذوي توجيات تكنولوجية وبرمجية أكثر من أنظمة ويندوز وماك 

أو.إس المغمقة والتي تبلئم أكثر المبتدئين. لذلك كثيرا ما يطمق عمى مستخدمي 
. والسبب ىو كون جنو/لينكس وغيره من مشاريع geek جيكجنو/لينكس أسماء مثل 

البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لم تصمم لتبلئم سيولة االستعمال التي يتطمبيا غير 
 المختصين والمبتدئين بالحوسبة.

لسنوات األربع الماضية بشكل بسيط إال ان العديد بالرغم من انتشار جنو/لينكس خبلل ا
من شركات العتاد لم تقدم دعمًا يذكر لو وذلك بحجة أنو لم ينتشر بنسبة عالية تجعمو 

 يستحق الدعم.
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 الدعم الفني
الحرة؛ فتوفر المصدر  يتوفر الدعم الفني لجنو/لينكس إما عن طريق خدمة مدفوعة األجر تقدميا شركات تجارية وىنا تظير مميزات البرمجيات

مما يعني تنوع في الخدمة وفائدة أكبر لممستخدم  -التي تممك المصدر  -يجعل مجال المنافسة مفتوحا لمجميع وليس حكرا عمى شركة معينة 
ة، عادة في المنتديات فيمكنو اختيار من يشاء حسب احتياجاتو وارتياحو لمخدمة المقدمة. أو دعم مجاني يوفره مجتمع جنو/لينكس والبرمجيات الحر 

 مجموعات مستخدمي لينكسأو برامج المحادثة كاآلى آر سي والمجموعات اإلخبارية أو القوائم البريدية. كما توجد في أغمب المدن الكبرى بالعالم 
ونة األخيرة التي عادة ما تقوم بتنظيم نفسيا لتقديم الدعم الفني ألعضائيا ولممناطق المجاورة ليا. فبالرخم من االنتشار الطفيف لجنو/لينكس في األ

. يمكن استخدم جنو/لينكس حاليا دم الرسوميةواجية المستخدم تسييبلت جيدة تسمح باستخدامو بسيولة ضمن إال أن العديد من التوزيعات لم تق
أو ولكن العديد من المستخدمين لن يستغنوا عن انظمتيم السابقة بالكامل إال إذا كانوا يستخدمون الحاسوب المور بسيطة مثل تصفح اإلنترنت 

 تحرير النصوص.

تمك الموجودة في أنظمة ويندوز وماك أو إس، خاصة ألعاب  يوجد في جنو/لينكس العديد من التطبيقات المختمفة ولكنيا ال ترتقي إلى مستوى
باقي الحاسوب حيث ال يوجد في جنو/لينكس سوى القميل من األلعاب التجارية والتي تعد عمى أصابع اليد وغالبًا ما تصدر بعد صدور المعبة عمى 

جنو/لينكس يعتمد عادًة عمى نظام الدفع لمدعم خاصة لممستخدمين األنظمة والمنصات بعدة شيور. نظام العمل لمشركات التجارية التي تقدم الدعم ل
يت من قطاع األعمال حيث تقدم الشركات نسخ من توزيعاتيا لؤلعمال التجارية تكون مدفوعة الثمن وتقدم حزم دعم وأدوات إلدارة عمميات التثب

 والميام اإلدارية لمنظام.
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 ريتشارد ستولمن
ومؤسسة البرمجيات  جنوومشروع  البرمجيات الحرة( مؤسس حركة 1953مارس 16( )مواليد Richard Stallman: باإلنجميزيةلمان )ريتشارد ستا

. وىو أيضًا مبرمج GPLمفيوم حقوق النسخ لحماية أىداف ىذه الحركة، وبمور ىذا المفيوم بالرخصة العمومية الشاممة لمبرامج . دعا لنشر الحرة
وىي كميا برامج تنتمي لمشروع  جي دي بي، والمدقق جي.سي.سي، والمصرِّف ماكسإيبارع حيث كان يترأس عدة مشاريع مثل محرر إي ماكس 

 جنو.
ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، لم يعد ستولمان نشطًا في تطوير البرامج آنفة الذكر ولكن رّكز انتباىو عمى نشر برمجيات المصدر 

 المفتوح كبديل لمبرامج المسجمة الممكية والمغمقة المصدر.

 نحٗج

٣وٍٞ ٍزُٞٔبٕ ػٖ ٗلَٚ، ك٢ ٤ٍورٚ اُنار٤خ "اُغل٣خ" أُٞعٞكح ػ٠ِ ٓٞهؼٚ اُْق٢ٖ 

www.stallman.org  ّث٘بئ٢ 1983ٝأُْ٘ٞهح ك٢ اإلٕلاه األٍٝ ٖٓ هبًٓٞ اٌُٜوح ك٢ ػب ّْ ، "ر

اُنًبء اٗزوِذ ا٠ُ ٓقزجو  1971. ٝك٢ ػبّ 1953ك٢ ػبّ  ٓبٜٗبرٖٝثوٓغز٢ ك٢ ٓقزجو ك٢ ٓل٣٘خ 

اُْؼج٢ اُؼب٢ُٔ،  ٝاُوهٔجخ، . ٛٞا٣بر٢ ٢ٛ رول٣ْ أُؾٓؼٜل ٓبٍبرٍْٞزٌ ُِزو٤٘خك٢  ػ٢االٕط٘ب

ٝاُط٤وإ، ٝاُط٢ٜ، ٝاُل٤ي٣بء، ٝاُزالػت ثبٌُِٔبد، ٝهٖٔ اُق٤بٍ اُؼ٢ِٔ، ٝاُجوٓغخ؛ ٝأروب٠ٙ 

ٝاُن١  PDP-10ّ ِّٛـوذ ٖٓ عٜبى١ ثٌَْ ٍؾو١ هارج٢ ٓوبثَ ٓٔبهٍخ ٛنٙ اُٜٞا٣خ األف٤وح. هجَ ػب

اهزوٗذ ثٚ ٤ِٛخ ػْوح أػٞاّ، ٝهؿْ أٗ٘ب ال ىُ٘ب ٗؼْن ثؼٚ٘ب كبٕ اُؼبُْ ثلأ ٣٘طِن ك٢ ارغبٛبد عل٣لح. 

ٝال ىُذ أػ٤ِ ؽب٤ُب ك٢ ٓل٣٘خ ًبٓجو٣لط، أٍزنًو ٓب٤ٙ٘ب ٣ٍٞب. ا٢ٍٔ ٛٞ ه٣زْبهك ٓبص٤ٞ ٍزُٞٔبٕ، 

" ٍٝزُٞٔبٕ ّقٔ ٣ؼْن اُؾو٣خ، ٣ٝؼْن ٢RMS ٌُٝ٘ٚ اٍْ ٣َٞٛ ٝٓؼول، ُٝنُي ٣ٌٖٔ إٔ رلػٞٗ

أُجبكة اَُب٤ٓخ، ٣ٌٝوٙ االٙطٜبك، ٝى٣بهح ٝاؽلح كوٜ ا٠ُ ٓٞهؼٚ اُْق٢ٖ، ٝاالٛالع ػ٠ِ اُوٚب٣ب 

اُز٢ ٣زج٘بٛب ٍزُٞٔبٕ، ًبَٗبٕ ًٝٔجوٓظ، رٌْق ػٖ ّق٤ٖخ ٓزؼلكح اُغٞاٗت، ػ٤ٔوخ، ٝرٜلف ا٠ُ ًَ 

، ٝػ٘لٓب ثلأ ٍزُٞٔبٕ ثبُؼَٔ ك٢ 1971، ٝثبُزؾل٣ل ك٢ ػبّ ٓب ٛٞ ٍبّ ك٢ اُؾ٤بح. ٝك٢ ثلا٣خ اَُجؼ٤٘بد

ٓقزجو اُنًبء االٕط٘بػ٢، إٔجؼ عيءا ٖٓ رو٤ِل ػو٣ن، ٝٓغزٔغ ُِٔجوٓغ٤ٖ ٣وّٞ ػ٠ِ ْٓبهًخ 

اُجوٓغ٤بد ثْلورٜب أُٖله٣خ كٕٝ أ١ ؽلٝك أٝ ٙٞاثٜ، ٝٛلكٚ ٖٓ مُي عؼَ ػَٔ أُجوٓغ٤ٖ 

أُقزجو ك٢ رِي األ٣بّ ٣َزقلٕٓٞ ٗظبّ رْـ٤َ ّج٢ٌ أٍٚ  ٝأُطٞه٣ٖ أًضو اٗزبع٤خ. ًٝبٕ اُؼبِٕٓٞ ك٢

ITS  هبّ أُجوٓغٕٞ ك٢ أُقزجو ثز٤ٖٔٔٚ ألعٜيحPDP-10  اإل٣ٞا٤ٗخ، ٢ٛٝ األعٜيح اُز٢ ًبٗذ

َٓزقلٓخ ك٢ مُي اُؼٖو، ًٝبٕ ٛنا اُجوٗبٓظ ٌٓزٞثب ثِـخ اُزغ٤ٔغ. ًٝبٗذ ٝظ٤لخ ٍزُٞٔبٕ ٢ٛ ٤ٕبٗخ 

 اُ٘ظبّ ٝرط٣ٞوٙ.

ّ ُْ ٣ٌٖ أُجوٓغٕٞ ٣طِوٕٞ ػ٠ِ ثوٓغ٤برْٜ أٍٔبء ٓضَ "اُجوٓغ٤بد أُغب٤ٗخ" أٝ "اُجوٓغ٤بد اُؾوح" أٝ "ػ٤ٓٞٔخ أُٖله". ًٝبٕ ٝك٢ رِي األ٣ب

آٜب أُجوٓغٕٞ ك٢ رِي األ٣بّ ٣َٔؾٕٞ ُِْوًبد اُقبٕخ ٝؿ٤وٛب ثبٍزقلاّ ا٤ُْلوح أُٖله٣خ ُ٘ظْ اُزْـ٤َ، ٝرؼل٣ِٜب، ٝاإلٙبكخ ا٤ُٜب، ٝاٍزقل

 ْٜ، ثَ ٝاٍزقلاّ األكٌبه اُٞاهكح ك٢ ٛنٙ ا٤ُْلوح الثزٌبه ثوٓغ٤بد عل٣لح أكَٚ.ك٢ ٓئٍَبر

ؽ٤ش أٗٚ ُْ ٣ؼل ٓٞائٔب ُٔزطِجبد  PDP-10ٝك٢ أٝائَ اُضٔب٤ٗ٘بد، ٝٓغ ظٜٞه أعٜيح أٌُج٤ٞرو اُْق٢ٖ، رٞهلذ ّوًخ ك٣غ٤زبٍ ػٖ اٗزبط أعٜيح 

آٗناى. ٝهجَ مُي ثو٤َِ رلزذ ٓغزٔغ اٌُٜوح اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓقزجو اُنًبء االٕط٘بػ٢، ٝرؾٍٞ  رِي أُوؽِخ، أٝ ٓزٞاكوب ٓغ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ اُز٢ رٞكود

 ٓؼظْ اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٚ ا٠ُ ّوًخ عل٣لح ٢ٛ ّوًخ ٤ٍٔجٌٌُٞ، ؽ٤ش ُْ ٣ؼل أُقزجو هبكها ػ٠ِ ر٣َٞٔ ػ٤ِٔبرٚ.

ؼزٔل ٗظْ رْـ٤َ فبٕخ ر٘زغٜب اُْوًبد ٓوبثَ ٓجبُؾ ، رVAXًٝؤٕ ٛنٙ اُٚوثخ ُْ رٌٖ ًبك٤خ َُزُٞٔبٕ، كول ًبٗذ ٗظْ اُزْـ٤َ اُغل٣لح ٓضَ 

ٙقٔخ ٖٓ األٓٞاٍ ُزوف٤ٖٜب، ًٔب أٜٗب إٔجؾذ رغجو أُجوٓغ٤ٖ ػ٠ِ رٞه٤غ ارلبه٤بد ػلّ اكٖبػ، ٓٔب ٓ٘غ ْٓبهًخ ا٤ُْلوح أُٖله٣خ 

 ُِجوٓغ٤بد ث٤ٖ أُطٞه٣ٖ.
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ػٖ أف٤ٚ اإلَٗبٕ، ٝرق٤ِٚ ػٖ َٓبػلح عبهٙ، ًٔب إٔ ٛنٙ االرلبه٤بد  ٝؽَت رل٤َو ٍزُٞٔبٕ، كبٕ رٞه٤غ ٛنٙ االرلبه٤بد ًبٕ ٣ؼ٢٘ رق٢ِ اإلَٗبٕ

ؽَت ّوًبد رط٣ٞو اُجوٓغ٤بد -كٓود رو٤ِلا رؼٞك إُٔٞٚ ا٠ُ ثلا٣خ ػٜل اُؾٍٞجخ، ٝٓغزٔؼب هبئٔب ػ٠ِ روب٤ُل ٍب٤ٓخ. ٝإٔجؼ اُوبٕٗٞ اُغل٣ل

رـ٤٤واد أٝ رؼل٣الد أٝ ر٤ِٖؾبد كبٕ ػ٤ِي إٔ رزٍَٞ ٝرزٍَٞ  ٛٞ أٗي "اما ٍبػلد عبهى، كبٗي ٍززؾٍٞ ا٠ُ هوٕبٕ. ٝاما أهكد أ١-اُزغبه٣خ

ثؤٕ ٝرَزغل١ ٝرَزؼطق ا٠ُ إٔ رؾَٖ ػ٤ِٜب، ٛنا ثبُطجغ اما هوهٗب إٔ ك٢ ِٖٓؾز٘ب اُزغبه٣خ إٔ ٗوّٞ ثنُي." ٣ٝوٍٞ ٍزُٞٔبٕ ك٢ ٤ٍورٚ اُنار٤خ 

ٝال اَٗب٤ٗخ، ؽ٤ش أٜٗب ر٘ل٢ كٌوح َٓبػلح اإلَٗبٕ ألف٤ٚ اإلَٗبٕ،  ٛنٙ اُلٌوح، ٝكٌوح ٝعٞك ثوآظ رغبه٣خ، ٢ٛ كٌوح ال اعزٔبػ٤خ، ٝؿ٤و أفاله٤خ،

  ٝروثٜ مُي ثبُٖٔبُؼ اُزغبه٣خ.
ًٝبٗذ رِي اُِؾظخ ثٔضبثخ ٓلزوم ٛوم ثبَُ٘جخ َُزُٞٔبٕ، ٝاُن١ ْٕٔ ك٢ ؽ٤ٜ٘ب إٔ ٣ٌوً ؽ٤برٚ، ٝإٔ ٣ؼ٤ِ ألعَ ؿب٣خ ٝاؽلح، ٢ٛٝ رط٣ٞو 

ُجوٓغ٤بد اُؼ٤ٓٞٔخ أُٖله، ًٔب إٔ ًٕٞ ثوٗبٓظ ٓب ٓغب٢ٗ ال ٣ؼ٢٘ أٗٚ ؽو. كؾو٣خ اُجوٓغ٤بد اُجوٓغ٤بد اُؾوح. ٝاُجوٓغ٤بد اُؾوح ٤َُذ ًب

ٖٓ ٛنٙ ثبَُ٘جخ َُزُٞٔبٕ رؼ٢٘ اربؽخ ا٤ُْلوح أُٖله٣خ، أٝ إُٞلخ اَُو٣خ ُِجوٗبٓظ، ا٠ُ اُؼبُْ أعٔغ، ٝاربؽخ اُلوٕخ ُِٔطٞه٣ٖ ٢ً ٣َزل٤لٝا 

بٕخ، َٝٓبػلح اُـ٤و، ّو٣طخ إٔ ٣ؼِ٘ٞا ػٖ رـ٤٤وارْٜ ٝإٔ ٣غؼِٞٛب ٢ٛ األفوٟ ػ٤ٓٞٔخ أُٖله ا٤ُْلوح أُٖله٣خ ك٢ رط٣ٞو ثوٓغ٤برْٜ اُق

 ٝؽوح ٖٓ اُو٤ٞك اُزغبه٣خ. ٝٛنا ثبُزب٢ُ ٤ٍوٞك ا٠ُ ر٤ََٜ ر٘بهَ اإلثلاع، ٝرٚق٤ْ أصوٙ، ٝرؼظ٤ْ كبئلرٚ.

، ٝػيّ ػ٠ِ رٌو٣ٌ ؽ٤برٚ ُٜب، ٝعؼَ Free Software Foundation ٓئٍَخ اُجوٓغ٤بد اُؾوحهك٘ ٍزُٞٔبٕ اال٤ٖٗبع ٝاالٍزٌبٗخ، ٝأْٗؤ 

ٖ اُجوٓغ٤بد اُؾوح اُز٢ رـط٢ ًبكخ اؽز٤بعبد اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُؾٍٞجخ، ثلءا ث٘ٞاح ٗظبّ اُزْـ٤َ، ٝاٗزٜبء ثٔؼبُغبد ٛلكٜب ٛٞ رط٣ٞو ٓغٔٞػخ ٓ

، 1998ك٢ ػبّ  Salon.comأٌُِبد ٝأكٝاد رط٣ٞو اُجوٓغ٤بد، ٝٓب ا٠ُ مُي. ٝهبٍ ٍزُٞٔبٕ ك٢ ٓوبثِخ أُعواٛب ٓؼٚ أُؾوه اُزو٢٘ ك٢ ٓغِخ 

اُؾٍٞجخ ٝهأ٣ذ اُطو٣ن اُن١ ثلأ ثًَِٞٚ، هوهد ثؤٕ مُي أَُِي ٤ٌٍٕٞ ٓووكب ثبَُ٘جخ ٢ُ، ٝثؤ٢٘ٗ ٍؤه٢ٚ ؽ٤بر٢ فغال "ػ٘لٓب ٗظود ا٠ُ ػبُْ 

ْٕٞ ٖٓ ٗل٢َ اما ٌٍِزٚ، ٝثؤ٢٘ٗ اما ػِٔذ ػ٠ِ رو٣ٞخ ػوُ اُجوٓغ٤بد اُزغبه٣خ كب٢٘ٗ ٍؤًٕٞ ٖٓ أَُئ٤ُٖٞ ػٖ عؼَ اُؼبُْ ٌٓبٗب ٤ٍئب ُٖٔ ٣ؼ٤

 ك٤ٚ."

 ٝؽوًخ اُجوٓغ٤بد اُؾوح ه٣زْبهك ٍزُٞٔبٕ

 Open Source ثوٓغ٤بد أُٖله أُلزٞػٌُْ رـ٤و اُٞٙغ ػٔب ًبٕ ػ٤ِٚ هجَ صالصخ أػٞاّ ؽ٤ٖ ًبٕ ٓئ٣لٝ ٓجلأ اُجوٓغ٤بد اُؼ٤ٓٞٔخ أُٖله، أٝ 

Softwareٍٞام، ثَ ٝرزَبثن ، ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؾب٤ُٖٔ، أٓب ا٤ُّٞ كْٜ أُٞٙخ اَُبئلح، ٝٛ٘بُي ًْ ًج٤و ٖٓ اُجوٓغ٤بد ػ٤ٓٞٔخ أُٖله ك٢ األ

ٓال٤٣ٖ ٍطو ٖٓ اُْلوح  8ٓضال أربؽذ  ٕٖاُْوًبد اُؼب٤ُٔخ اُزغبه٣خ ك٢ اُزجب٢ٛ ثؾغْ اُْلوح أُٖله٣خ اُز٢ أربؽزٜب ٛنٙ ُِؼّٔٞ، كْوًخ 

ا٤ُّٞ ٣ٌَْ  ع٘ٞ/٤ٌٌِٓ٘٤ُبه كٝاله ػ٠ِ اُزو٣ٝظ ُ٘ظبّ ع٘ٞ/٤ٌٌُ٘، ٝٓب ا٠ُ مُي ٖٓ اإلػالٗبد. ًٔب إٔ ٗظبّ  1ر٘لن  ٝآ١ ث٢ أُِّجوٓغ٤ٖ، 

 % ٖٓ ّؾ٘بد ٗظْ اُزْـ٤َ أُٞعٜخ ألعٜيح اُقبكّ.25

، ٝاُن١ ٕبه أّٜو ٖٓ ٗبه ػ٠ِ ػِْ، ٝاٗزْود ٕٞهٙ ٤ًُ٘ٞ رٞهكبُلًٝك٢ ؽ٤ٖ ٣ؼيٝ اُجؼ٘ ٛنا اُ٘غبػ اَُبؽن ُضٞهح أُٖبكه اُؼ٤ٓٞٔخ ا٠ُ 

الؽوب(،  ك٢ أُغالد اُزو٤٘خ ٝؿ٤و اُزو٤٘خ، كبٕ األة اُوٝؽ٢، ٝأُئٌٍ اُؾو٤و٢ ُضٞهح أُٖبكه اُؼ٤ٓٞٔخ )ٝٛٞ ٣ٌوٙ ٛنٙ اُز٤َٔخ ألٍجبة ٍ٘نًوٛب

ك٢ ظالٍ ٌٓزت ٓئٍَزٚ اُق٤و٣خ، اُز٢ أِٛن ػ٤ِٜب اٍْ "ٓئٍَخ اُجوٓغ٤بد اُؾوح"، ٣ٝؼَٔ ٓغ كو٣وٚ اُٖـ٤و  ٣جو٠ ٓغٜٞال ُلٟ اٌُض٤و٣ٖ، ٣ؼ٤ِ

ٓجوٓغب ػ٠ِ رط٣ٞو ٗٞاح ٓزٌبِٓخ ُ٘ظبّ رْـ٤َ "ؽو" ٖٓ ه٤ٞك اُزجؼ٤خ اُزغبه٣خ، ٝاُز٢ رو٤لد ثٜب ٛنٙ األ٣بّ اُؼل٣ل ٖٓ اُجوٓغ٤بد  15أُئُق ٖٓ 

 . ٛنا اُوعَ ٛٞ ه٣زْبهك ٍزُٞٔبٕ.ع٘ٞ/٤ٌٌُ٘وح، ٝػ٠ِ هأٍٜب اُز٢ رلػ٢ أٜٗب ٓغب٤ٗخ أٝ ؽ

 ثوٓغ٤بد ؽوح

، ٛٞ اْٗبء ٓغزٔغ ٝع٤َ عل٣ل ٖٓ أُطٞه٣ٖ ٣ؼٞك ثبُجوٓغ٤بد ا٠ُ ثلا٣برٜب اُلَِل٤خ، أ١ ٓئٍَخ اُجوٓغ٤بد اُؾوحًبٕ ٛلف ٍزُٞٔبٕ ٖٓ اْٗبء 

كٕٝ ه٤ل أٝ ّوٛ، ٝأ٣ٚب اُزؼبٕٝ اُؾو ث٤ٖ أُجوٓغ٤ٖ ٝأَُزقل٤ٖٓ ػ٠ِ رط٣ٞو اُجوٓغ٤بد. ٣ٝوٍٞ ٍزُٞٔبٕ ثؤٕ اُؾ٤بح ك٢  أُْبهًخ اُؾوح ُٜب

ٓغزٔغ "ؽو" رقزِق ػٖ اُؾ٤بح ك٢ ٓغزٔغ "ؽٔبئ٢" أٝ "ف٢ٕٖٞ" أٝ "ٓؼيٍٝ"، كل٢ ٛنٙ أُغزٔؼبد اُق٤ٕٖٞخ رزٌَْ ٛو٣وخ رؼبِٓ٘ب ٓغ 

ٖٓ ّوٛخ األكٌبه أٝ ّوٛخ أُؼِٞٓبر٤خ، ٝاُن٣ٖ ٣ٔضِْٜ ؽب٤ُب ارؾبك ٓ٘زغ٢ اُجوٓغ٤بد اُزغبه٣خ. ٝاٗطالهب ٖٓ  ا٥فو٣ٖ ٖٓ فالٍ اُقٞف، اُقٞف

، ٝٛٞ ٓؼبُظ ٖٗٞٓ ّبَٓ ُ٘ظْ ا٣ٔبًٌٛنٙ أُجبكة، ػَٔ ٍزُٞٔبٕ ٤َُ ٜٗبه ُٔلح ػب٤ٖٓ ٓزٞا٤ِٕٖ. ًٝبٕ ٗز٤غخ عٜٞكٙ األ٤ُٝخ ٛنٙ ٛٞ ثوٗبٓظ 

٠ ٤ٗٞ٣ٌٌ. ُٝٔب ًبٗذ ٓئٍَخ اُجوٓغ٤بد اُؾوح رج٤غ اُجوٗبٓظ ٤ًْلوح ٖٓله٣خ ؿ٤و ُٓٞلخ، كول ػَٔ ٓطٞهٕٝ ٓقزِلٕٞ ٖٓ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ ػِ

. ٝٛنٙ األ٣بّ إٔجؼ ا٣ٔبًٌ ثوٗبٓغب ٛبئال ٣ٌٖٔ اُؼب٤ِٖٓ ٖٙٔ ٗظْ ٤ٗٞ٣ٌٌ اٙبكخ ثؼ٘ ا٤ُٔياد ا٠ُ اُجوٗبٓظ، ٝر٤ُٞلٚ ٤ُؼَٔ ٖٙٔ ث٤ئبد ٓقزِلخ

 ٖٓ رؤك٣خ اُؼْواد ٖٓ أُٜبّ ٍٞاء ًبٗذ رؾو٣و اُٖ٘ٞٓ، أٝ رٖلؼ اٗزوٗذ، أٝ ًزبثخ اُجو٣ل اإلٌُزو٢ٗٝ، أٝ رط٣ٞو اُجوٓغ٤بد، اُـ.
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3


، ٝاُن١ ٕبه ك٢ ٤ٗٞ٣ٌٌٝاُز٢ رِقٔ ٓؼبهٙزٚ ُ٘ظبّ  ٢ٛٝGNU's Not Unix افزٖبه ُِؼجبهح  ٣ٝGNUطِن ٍزُٞٔبٕ ػ٠ِ ثوٓغ٤برٚ اٍْ 

)ًٝض٤و ْٜٓ٘ ٖٓ  ؽوجخ اُضٔب٤٘٤ٗبد ٗظبٓب فبٕب رغبه٣ب ٓولَ أُٖله، ٣ؼبهٗ ًَ ٓب ٣ئٖٓ ثٚ ٍزُٞٔبٕ. ٝٓ٘ن رط٣ٞو ا٣ٔبًٌ هبّ ٍزُٞٔبٕ ٝهكبهٚ

 هفٖخ ع٘ٞ اُؼ٤ٓٞٔخأُزطٞػ٤ٖ( ك٢ أُئٍَخ ثزط٣ٞو اُؼْواد ٖٓ اُجوٓغ٤بد اُؾوح. ٝاُز٢ رؼَٔ ٖٙٔ هفٖخ أِٛن ػ٤ِٜب ٍزُٞٔبٕ اٍْ 

General Public License  ٝاُز٢ ر٘ٔ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ ٌَُ ٖٓ ٣ٔزِي أؽل ثوآظ ع٘ٞ إٔ ٣وّٞ ثَ٘قٚ، أٝ رـ٤٤وٙ، أٝ رؼل٣ِٚ، ٝؽز٠ ث٤ؼٚ ٛبُٔب

. ٝهؿْ ػْواد اُجوٓغ٤بد اُز٢ هبّ ٍزُٞٔبٕ ًبٗذ ا٤ُْلوح أُٖله٣خ ٝاُزؼل٣الد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب ٛئالء ٓزبؽخ ُغ٤ٔغ َٓزقل٢ٓ اُجوٗبٓظ كٕٝ ر٤٤ٔي

٣ؼِٕٔٞ  ٝهكبهٚ ثزط٣ٞوٛب، ٝاُز٢ اهزوثذ ا٠ُ ؽل ًج٤و ٖٓ ر٤ٌَْ ٗظبّ رْـ٤َ ٓزٌبَٓ، كبٕ ٗظبْٜٓ ًبٕ ٣لزوو ا٠ُ ٗٞاح ُٜنا اُ٘ظبّ، ٝٛٞ ٓب ًبٗٞا

ح ُ٘ظبّ رْـ٤َ أِٛن ، ٝاُن١ هبّ ثبْٗبء ٗٞا٤ًُ٘ٞ رٞهكبُلً. ٝك٢ أٝافو اُضٔب٤ٗ٘بد، أُٜٔذ عٜٞك ٍزُٞٔبٕ ّقٖب كِ٘٘ل٣ب ثبٍْ ٤ٛوكػ٤ِٚ رؾذ اٍْ 

 ، ٝاُجو٤خ ًٔب ٣وُٕٞٞ إٔجؾذ ك٢ ػلاك ربه٣ـ اُؾٍٞجخ أُؼبٕوح.GPL، ٝأربؽٜب ُِؼّٔٞ ثبٍزقلاّ ٤ٌٌُ٘ػ٤ِٜب اٍْ 

 ٕواع ث٤ٖ اُؼ٢ٓٞٔ ٝاُؾو

ح رؼ٢٘ "اُؾو٣خ أُطِوخ" ك٢ اٍزقلاّ اُجوٓغ٤بد ٤ّٝلورٜب أُٖله٣خ، كبٕ "ػ٤ٓٞٔخ أُٖله" رؼ٢٘ اربؽخ ا٤ُْلوح ك٢ ؽ٤ٖ إٔ اُجوٓغ٤بد اُؾو

 ٜب.أُٖله٣خ ُِجوٗبٓظ ُِؼبٓخ ٖٓ أُطٞه٣ٖ ٝأَُزقل٤ٖٓ، ٌُٖٝ ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ رو٤٤ل ؽو٣خ ٛئالء ك٢ اعواء رؼل٣الد ػ٠ِ اُجوٓغ٤بد أٝ رٞى٣ؼ

ػ٘لٓب ْٕٔ ثؼ٘ أػٚبء ٓغزٔغ اُجوٓغ٤بد اُؾوح اٍزقلاّ ٓلّٜٞ  1998و٣خ اُجوٓغ٤بد" رؼوٗ ُِز٣ْٞٚ ك٢ ػبّ ٣وٍٞ ٍزُٞٔبٕ إٔ ٓلّٜٞ "ؽ

ٝٛٞ ٛلف ع٤ل. ٌُٖٝ ٓب —ػ٤ٓٞٔخ أُٖله. ٝثبَُ٘جخ ُِجؼ٘ ًبٕ اَُجت ك٢ مُي ٛٞ إٔ أػٚبء أُغزٔغ أهاكٝا إٔ ٣لوهٞا ٓب ث٤ٖ ؽو ٝٓغب٢ٗ

ا عبٗجب أُجبكة اُز٢ روّٞ ػ٤ِٜب ؽوًخ اُجوٓغ٤بد اُؾوح، اهٙبء ُوعبٍ األػٔبٍ ٝأَُزضٔو٣ٖ، ٝرغبه ٙب٣ن ٍزُٞٔبٕ ٛٞ إٔ آفو٣ٖ أهاكٝا إٔ ٣٘ؾ ّٞ

ػ٤ٓٞٔخ األٝهام أُب٤ُخ، ٝأَُزقل٤ٖٓ ك٢ أُئٍَبد اُن٣ٖ ٣و٣لٕٝ اُلػْ اُل٢٘ كٝٓب. ٣ٝوٟ ٍزُٞٔبٕ ثؤٗٚ هؿْ إٔ اُْوًبد اُز٢ ر٘زظ اُجوٓغ٤بد 

 ه٣ٞخ ٝماد ٗٞػ٤خ ػب٤ُخ، كبٜٗب رزغبَٛ أُجبكة األٍب٤ٍخ ٢ٛٝ اُؾو٣خ، ٝأُجلأ، ٝأُغزٔغ.أُٖله روؿت ك٢ اٗزبط ثوٓغ٤بد 

٣ٝوٍٞ ٍزُٞٔبٕ ثؤٕ أُغالد أُزقٖٖخ ك٢ ٤ٌٌُ٘ ٢ٛ ٓضبٍ ؽ٢ ػ٠ِ مُي، ؽ٤ش أٜٗب روّٞ ػ٠ِ ْٗو اػالٗبد اُْوًبد اُزغبه٣خ اُز٢ ر٘زظ 

أٜٗب رزغبَٛ اإلػالٕ ػٖ اُجوٓغ٤بد اُؾوح اُغل٣لح. ٝهؿْ إٔ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كػْ ثوٓغ٤بد "ؿ٤و ؽوح" رؼَٔ ٖٙٔ ٗظبّ ٤ٌٌُ٘ اُؾو، ك٢ ؽ٤ٖ 

 ب.أُئٍَبد اٌُجوٟ ُِجوٓغ٤بد اُؾوح ٛٞ أٓو ٛبّ ثبَُ٘جخ َُزُٞٔبٕ، كبٗٚ ٣وٟ إٔ مُي ال ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؽَبة ؽو٣خ اُجوٓغ٤بد َٝٓزقل٤ٜٓ

ٜل٣لاد ا٠ُ اُجوٓغ٤بد اُؾوح، ٝأٍٝ ٛنٙ اُزٜل٣لاد ٛٞ ه٤بّ اُْوًبد اٌُجوٟ ٣ٝوٟ ٍزُٞٔبٕ إٔ ؽوًخ أُٖبكه اُؼ٤ٓٞٔخ أكفِذ اُؼل٣ل ٖٓ اُز

ط ثبٍزقلاّ ثوٓغ٤بد ؽوح ٖٙٔ ٓؼلاد ؿ٤و ؽوح، ؽ٤ش إٔ اُْوًبد أُ٘زغخ ُِٔؼلاد رؾبكع كٝٓب ػ٠ِ ٍو٣خ اُزلب٤َٕ اُزو٤٘خ اُز٢ رلفَ ك٢ اٗزب

اُضب٢ٗ كٜٞ ه٤بّ ثؼ٘ ّوًبد اُجوٓغ٤بد ثبٗزبط ثوٓغ٤بد ؿ٤و ؽوح ُزؼَٔ ٖٙٔ  ٓؼلارٜب، ٓٔب ٣و٤ل ؽو٣خ َٓزقل٢ٓ اُجوٓغ٤بد اُؾوح. أٓب اُزٜل٣ل

ُ٘ظْ ٗظْ اُزْـ٤َ اُؾوح، ٝٛٞ أٓو ٓـو ٌُِض٤و٣ٖ، ٌُٝ٘ٚ ٣ئك١ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ا٠ُ ػٞاهت ٝف٤ٔخ َُِٔزقل٤ٖٓ، ٝرو٤٤ل ؽو٣زْٜ ك٢ االٍزـالٍ األٓضَ 

ٖٓ اُجوٓغ٤بد اُز٢ رْ اٗزبعٜب ُزؼَٔ ٖٙٔ ٗظبّ ٤ٌٌُ٘ ٤َُذ ؽوح، ٝثبُزب٢ُ كبٜٗب اُزْـ٤َ ٝاُجوٓغ٤بد اُؾوح. )ٖٝٙٔ ٛنا اُز٤ٖ٘ق، كبٕ اٌُض٤و 

اُؾوح،  ال رل٤ل ؽوًخ أُٖبكه اُؼ٤ٓٞٔخ ث٢ْء(. أٓب اُزٜل٣ل اُضبُش كٜٞ ثواءاد االفزواع اُز٢ ٣زْ ٝٙؼٜب ػ٠ِ اُجوٓغ٤بد أُٚٔ٘خ ك٢ اُجوٓغ٤بد

٣ِٜب، أٝ ػ٠ِ األهَ رؤف٤و مُي. ٝأف٤وا ٣وٟ ٍزُٞٔبٕ إٔ ٛ٘بى اكزوبها ك٢ ٓغزٔغ اُجوٓغ٤بد ٝٛٞ األٓو اُن١ ٣ؼ٤ن ْٓبهًخ اُزو٤٘خ، ْٝٗوٛب، ٝرؼل

٣ٖ ٣وٕٞٓٞ اُؾوح ألكُخ االٍزقلاّ اُؾوح اُغ٤لح. ٝٓوح أفوٟ، كبُؾو٣خ ال رؼ٢٘ أُغب٤ٗخ، كل٢ ػبُْ اُجوٓغ٤بد اُؾوح، ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ َُِٔزقل٤ٖٓ اُن

ؾو٣خ ك٢ رؼل٣َ ك٤َُ االٍزقلاّ ٤ُـط٢ ٛنٙ اُزؼل٣الد، كٕٝ اُزؼوٗ ُِٔالؽوخ اُوٚبئ٤خ. ٣ٌٖٝٔ ػَٔ مُي ثبكفبٍ اُزؼل٣الد ػ٠ِ ٛنٙ اُجوٓغ٤بد اُ

٢، ثبإلّبهح ا٠ُ أُئُق األ٢ِٕ، ٝر٤ٖٔٚ َٗقخ ٖٓ ك٤َُ االٍزقلاّ األ٢ِٕ ٝٓب ا٠ُ مُي. ُٜٝنا اَُجت كبٕ ٍزُٞٔبٕ ٣وٟ إٔ ّوًبد ٓضَ أٝها٣ِ

، كبٕ اكزوبهٛب ا٠ُ اُؾو٣خ، ٝرٌَٜٔب ثؾوٞم اُطجغ ٝا٤ٌُِٔخ اُلٌو٣خ، ٣غؼَ ٜٓ٘ب ٖٓله رٜل٣ل ُٔغزٔغ ٓطٞه١ ٝهؿْ أٜٗب ر٘زظ أكُخ اٍزقلاّ ٓٔزبىح

 اُجوٓغ٤بد اُؾوح.

 ٣ٝوٟ ٍزُٞٔبٕ إٔ أكَٚ ٛو٣وخ ُٔٞاعٜخ ٛنٙ اُزٜل٣لاد رٌٖٔ ك٢ ٓٞإِخ اُؼَٔ ٝاالعزٜبك ٝؽز٠ اُغٜبك ك٢ ٍج٤َ ه٤ٚخ اُؾو٣خ. ؽو٣خ ًَ ٢ّء،

ٝاٗزٜبء ثؾو٣خ ا٤ٍُٞٔو٠، ٝاُلٖ ٝاألكة ٝاُٖؾبكخ، ٝثوٓغ٤بد اٌُٞٓج٤ٞرو. ٝهبٍ ٍزُٞٔبٕ ك٢ ٓوبثِخ أعواٛب ٓغ ٓغِخ أُٔب٤ٗخ  ثلءا ثبإلَٗبٕ،

خ أٝ  slashdot.orgْٝٗوٛب ٓٞهغ  ّٓ ثبُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ "ػ٘لٓب رٌٕٞ ك٢ ؽِٔخ ُِغٜبك ٖٓ أعَ اُؾو٣خ، كبٕ ٗز٤غخ أُؼوًخ رزٞهق ػ٠ِ ٓب ٣واٙ اُؼب

 ما إّٔو ػلك ًبف ٖٓ ٛئالء ػ٠ِ االؽزلبظ ثؾو٣زْٜ ٝاُلكبع ػٜ٘ب، كبٕ اُـِجخ ٍزٌٕٞ ُِؾو٣خ ك٢ ٜٗب٣خ األٓو".اُْؼت. ٝا

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3


 ال ٣ؤً ٓغ اُؾ٤بح

إك١ ٣ئٖٓ ٍزُٞٔبٕ ثٔجلأ أُؾبُٝخ أَُزٔوح، ٝٗجن ا٤ُؤً ٝاالٍزَالّ، ؽ٤ش ٣وٍٞ، "ُول أٗغيد ٓؼظْ أػٔب٢ُ ٌٌْٓب ك٤ٔب اما ًبٕ ثٔولٝه١ إٔ أ

بع اُز٢ ؽلكرٜب ُ٘ل٢َ، ٝؿ٤و ٓزؤًل ٖٓ ًلبءح هلهار٢ إلٗغبى أُٜبّ اُٚقٔخ اُز٢ أُو٤زٜب ػ٠ِ ػبرو٢. ٢ٌُ٘٘ٝ ؽبُٝذ، ٝاعزٜلد، ألٕ فٜ اُلك أُٜبّ

 اُٞؽ٤ل ث٤ٖ ٓب أإٖٓ ثٚ ٝث٤ٖ اُؼلٝ ٛٞ أٗب. ٝك٢ أؽ٤بٕ ًض٤وح، كبعؤد ٗل٢َ ٝاٗزٖود، ٝهثؾذ.

٢ ً٘ذ أهّٞ ثؾٔب٣زٜب، كٔبما كؼِذ؟ ػِٔذ ٝػضود ػ٠ِ ٓجلأ آفو ألؽ٤ٔٚ، ٝأفند ك٢ االٍزؼلاك ٝك٢ أؽ٤بٕ أفوٟ كِْذ، ٍٝوطذ ثؼ٘ أُجبكة اُز

 ُٔؼوًخ عل٣لح. ٝثٔوٝه اُيٖٓ رؼِٔذ إٔ أثؾش ػٖ أُقبٛو، ٝإٔ أٙغ ٗل٢َ ػ٠ِ اُقطٞٛ األٓب٤ٓخ ُِٔؼوًخ، ٝإٔ أكػٞ هكبه٢ ٤ُؾبهثٞا ٓؼ٢.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزء األول(الزود سرعة جهازك )  
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 ٓب٣ٌوٍٝٞكذ

( ّوًخ ك٤ُّٝخ رؼَٔ ك٢ ٓغبٍ رو٤٘بد  Microsoft Corporation: ثبإلٗغ٤ِي٣خّوًخ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ )

ه ٝرِّٖ٘غ  102ك٢  715553كٝاله، ٣ٝؼَٔ ثٜب  ٤ِٓبه 44اُؾبٍٞة، ٣جِؾ كفِٜب ا١َُٞ٘  ّٞ كُٝخ. رط

. ٣وغ أُوو اُوئ٢َ٤ ُِْوًخ ك٢ ٙبؽ٤خ اُؾبٍٞث٤ّخُألعٜيح  اُجوٓغ٤بدٝروفِّٔ ٓلٟ ٝاٍؼب ٖٓ 

 .اُٞال٣بد أُزؾلح، ٝاّ٘طٖ، ٤ٍبرَه٣لٓٞٗذ، 

٤ٗٞ ك٢ ٝال٣خ  أُج٤ًٞوىٖٓ ٓل٣٘خ  ٝثٍٞ آالٕ ث٤َ ؿ٤زٌػ٘ل رؤ٤ٌٍ ّوًخ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ، ارقن ًَ ٖٓ 

ٓووا ُِْوًخ ٖٝٓ صْ اٗزوِذ اُْوًخ ا٠ُ ٓٞهؼٜب اُؾب٢ُ. رغله اإلّبهح إٔ ث٤َ ؿ٤زٌ ٝثٍٞ  ٤ٌٌَٓٞ

أٍٞام ب أُئ٤ٍَٖ ٝأُالى ُٜنٙ اُْوًخ هجَ إٔ رٖجؼ ٖٓ اُْوًبد اُؼبٓخ ٝأُزلاُٝخ ك٢ آالٕ ٛٔ

 .األٍْٜ

 ربه٣ـ

ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ثٜنا أُ٘زظ ٗظواً ُغٞكرٚ  ّوًخٝأّزٜود  ث٤َي، ًْوًخ ُز٣َٞن ٓؼبُغبد 1975ّٓب٣ٌوٍٝٞكذ اُؼٔالهخ ك٢ اُؼبّ  ّوًخرؤٍَذ 

ّوًخ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ. ٗز٤غخ رٌبُت اُْوًبد ك٢ اَُجبم آٗق ثٔؼبُغبد ث٤َي أُزٞاكوخ ٓغ ٓؼبُظ ث٤َي ٖٓ  اَُٞمٝرَبثوذ ثبه٢ اُْوًبد ُزي٣ٝل 

٘زظ ٖٓ هِجَ ّوًخ ٤ٌٓوٍٝٞكذ ثٔضبثخ أُو٤بً ك٢ ٓؼبُغبد ث٤َي ٤ٛٝٔ٘ذ ّوًخ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ػ٠ِ  ُٔ  ٍٞماُّنًو، إٔجؼ ٓؼبُظ ث٤َي ٝاُ

 .1976 ٗٞكٔجو 26هبّ ًَ ٖٓ ث٤َ ؿب٣زٌ ٝثٍٞ آالٕ ثزَغ٤َ أُبهًخ اُزغبه٣خ "ٓب٣ٌوٍٝٞكذ" ك٢ ٓؼبُغبد ث٤َي ٝ

 ٍ ّٝ ػجو روف٤ٔ رٞى٣غ، أٍٔزٚ  AT&T ّوًخ. أّزورٜب ٖٓ 1980ك٢  ٣ٌٌٞٗإٔلهرٚ ٤ٌٓوٍٝٞكذ ًبٕ َٗقخ ٖٓ ٗظبّ  ٗظبّ رْـ٤َأ

خ رْـ٤َ. ُْ رجِغ ٤ٌٓوٍٝٞكذ ٛنا  Santa Cruz Operationٝٝظلذ ّوًخ  ٤ٓXenixٌوٍٝٞكذ ثبالٍْ  ّٖ ُزط٣ٞؼٚ ٤ُؼَٔ ػ٠ِ أًضو ٖٓ ٓ٘

 ٣ٌٌٞٗ رٔبٓب. ٍٞماُ٘ظبّ َُِٔزقلّ ٓجبّوح، ثَ ػجو ث٤ؼٚ ُِّٖٔ٘ؼ٢ اُؾٞا٤ٍت. ٝٓغ ٓ٘زٖق اُض٤٘٤ٔ٘بد فوعذ ٤ٌٓوٍٝٞكذ ٖٓ 

٣ٌوٍٝٞكذ اُْق٢ٖ أُيٓغ ٛوؽٚ ك٢ األٍٞام كوبٓذ ّوًخ ٓب اُؾبٍٞةُغٜبى  ٗظبّ رْـ٤َ أ١ ث٢ أّّ اؽزبعذ ّوًخ  1980ك٢ أٝافو اُؼبّ 

ٖٓ هجَ اُْوًخ األ٠ُٝ ػ٠ِ األعٜيح  QDOS ٗظبّ اُزْـ٤َالٍزؼٔبٍ  IBMثلٝه ا٤ٍُٜٞ ث٤ٖ ّوًخ "٤ٍبرَ ًٞٓج٤ٞرو ثوٝكًزٌ" ّٝوًخ 

ثطوػ  IBM. ٝهبٓذ ّوًخ MS-DOSٝأٍٔزٚ  QDOSهبٓذ ّوًخ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ثْواء اُؾوٞم اُزغبه٣خ ُـ . IBMٝاُْق٤ٖخ 

كذ ثؾلع ؽوٞهٜب رغبٙ ٝهبٓذ ّوًخ ٓب٣ٌوٍٝٞ PC-DOSّ، ًٝبٕ ٗظبّ اُزْـ٤َ أُِؾن ثبُغٜبى ٠َٔ٣ 1981اُؾبٍٞة اُْق٢ٖ ك٢ اُؼبّ 

 IBM. CACA - TETA - CULO - ILDEً٘ظبّ ُزْـ٤َ أعٜيح  PC-DOSُز٣َٞن  IBMٝٓ٘ؼ روف٤ٔ رغبه١ ُـ  MS-DOSأُ٘زظ 

ES TONTO - BRRRRRRRL 

٣َٞن ٤ٍٝبٍخ ر ٤ُٔIBMٌوٍٝٞكذ ثؤٕ رزؾٌْ ك٢ َٗقزٜب اُقبٕخ ٖٓ اُ٘ظبّ، ٝٓغ اٗزْبه اُؾٞا٤ٍت أُزٞاكوخ ٓغ  IBMٍٔؾذ اُٖلوخ ٓغ 

ُذ ٤ٌٓوٍٝٞكذ ٖٓ ال ػت ٕـ٤و ا٠ُ أؽل أُ٘زغ٤ٖ اُوئ٤٤َ٤ٖ ُِجوٓغ٤بد ك٢  ّٞ  اُؾٞا٤ٍت أُ٘ي٤ُّخ. ٍٞمٝاٍؼخ، رؾ

اُؼٔالهخ ٌُٖٝ  اُؾٞا٤ٍتاُْق٤ٖخ أكَٚ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘خ ػٖ ٗظ٤وارٜب أَُزقلٓخ ػ٠ِ أعٜيح  اُؾٞا٤ٍتُْ رٌٖ اُجوآظ أَُزقلٓخ ػ٠ِ أعٜيح 

ٜب أػطذ كهعخ ٖٓ اُؾو٣خ ك٢ اٍزقلاّ ٛنٙ اُجوآظ ثٌَْ أكَٚ ٗب٤ٛي ػٖ هفٔ رٌِلخ اُجوآظ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ آزبىد األ٠ُٝ ػٖ اُضب٤ٗخ ثؤٗ

اُؼٔالهخ. رغله األّبهح إٔ أؽل أْٛ أٍجبة ٍوػخ  اُؾبٍٞة اُْق٤ٖخ ثبُٔوبهٗخ ٓغ رٌِلخ ٗلٌ اُجوآظ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ أعٜيح اُؾبٍٞةأعٜيح 

 ٓغ٤بد ٢ٛ اُطلوح ك٢ اٗزْبه اُؾبٍت اُْق٢ٖ ك٢ ؽوجخ اُضٔب٤ٗ٘بد ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ.ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ػ٠ِ ػبُْ اُجو ّوًخ٤ٛٔ٘خ 

ٍزقلاّ ٓؾوى اُجؾش اُقبٓ ة ٝٓب٣ٌوٍٝٞكذ ػ٠ِ ٕلوخ ُٔلح ػْو ٍ٘ٞاد رَٔؼ ُٔب٣ٌوٍٝٞكذ ثب ٣بٛٞٝرْ االرلبم ث٤ٖ  ٤ُٞ٣2009ٞ  29ك٢ 

٣بٛٞٝ ُٖبُؾٜب.
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 أُ٘زغبد

. ٖٝٓ ٓ٘زغبرٜب اإلٌُزو٤ٗٝخ أ٣ٚبً ٤ٌٓوٍٝٞكذ أٝك٤ٌخ اُجوآظ أٌُزج٤خ ٝؽيٓ ٤ٌٓوٍٝٞكذ ٣ٝ٘لٝى ٗظبّ اُزْـ٤َأكَٚ ٓج٤ؼبد ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ٛٞ 

اُن١ ر٤ُٞٚ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ػ٘ب٣خ ًج٤وح ك٢ ظَ أُ٘بكَخ اُو٣ٞخ ك٢  Live Searchٝهل ؽلس ٤ُٖجؼ ٓزؼلك اُِـبد ٝأٍٚ اُغل٣ل  MSN ٓؾوى ثؾش

)اُزبثغ ؽب٤ُب ٤ُبٛٞ( ٣ؼزجوٕٝ ٖٓ أهٟٞ  All The Webًٝنُي ٓؾوى ثؾش  ٣بٛٞ!ٝٓؾوى ثؾش  عٞعَٓؾوًبد اُجؾش، كٔؾوى ثؾش  ٍٞم

 اُن١ أًزَت ّؼج٤خ ًج٤وح ك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح ؽز٠ روثغ ػ٠ِ ػوُ ٓؾوًبد اُجؾش. عٞعَ ٓؾوى ثؾشٓؾوًبد اُجؾش فبٕخ 
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اُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن١ ك٢ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ اُن١ ٤ٍَزجلٍ  ٍز٤ق ثبُٔوٖٓ هجَ  ث٤٘ؾ )ٓؾوى ثؾش(رْ االكٖبػ ػٖ ٓؾوى اُجؾش اُغل٣ل  2009ٓب٣ٞ  28ك٢ 

 MSNٓؾوى اُجؾش 

ًوٞاػل كؾَت، ثَ ػِٔذ اُْوًخ ػ٠ِ رط٣ٞو ؽيٓخ ٖٓ اُجوآظ  MS-DOSأٝ ث٤َيأٝ  ٣ٝ٘لٝىٍٝٞكذ ػ٠ِ ثوٗبٓظ ال ٣وزٖو ْٗبٛ ٓب٣ٌو

ًجوٗبٓظ ٓؾبًبح  اُؾبٍٞةٓب٣ٌوٍٝٞكذ ثزط٣ٞو ٝر٣َٞن أُؼبة  ّوًخالد أفوٟ، ثَ ٝؽز٠ هبٓذ ، ثوآظ رؾو٣و اُٖ٘ٞٓ، ٝٓغباُج٤بٗبد

 ".Flight simulator" اُط٤وإ

 ثؼ٘ أُ٘زغبد:

 ٌٓب٣ٌوٍٝٞكذ أٝك 

 ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ٝٝهك 

 ٌََٓب٣ٌوٍٝٞكذ ا٣ 

 ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ثٞه ث٣ٞ٘ذ 

 ًٌَٓب٣ٌوٍٝٞكذ أ 

 ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ٕٝ ٗٞد 

 ٓب٣ٌوٍٝٞكذ اٗلٞ ثبس 

 ٞٓب٣ٌوٍٝٞكذ ك٤غٍٞ ٍزٞك٣ 

 ْٖٓب٣ٌوٍٝٞكذ اًَجو٣ 

 كوٗل ٍٞكذ اًَجو٣ٌ

 

 

7ويندوز   

 نظام تشغيل( ىو أحدث Viennaنا ، ثم ڤييBlackomb( )سابقًا كان يسمى ببلكوم  Windows 7: باإلنجميزيةويندوز سفن أو ويندوز سبعة )
 .ويندوز فيستابعد نظام  2009 اكتوبر 22في  مايكروسوفت، اصدرتو ويندوز

 التطوير
األكثر سيولة وأمانًا من فيستا. كشفت مايكروسوفت خبلل  7في محاولة لتصحيح أخطاء فيستا قامت مايكروسوفت بطرح نظام تشغيل ويندوز 

رمجيات المحترفين عن نظام التشغيل المؤتمر الذي أقيم بالواليات المتحدة األميركية في والية كاليفورنيا بمدينة الس فيغاس والمختص بمطوري الب
َ  لنظام التشغيل ويندوز فيستا والذي أطمقت عميو خبلل الفترة البرمجية   .windows 7الجديد الذي طرحتو مايكروسوفت خمفًا

تاز بو نظام وقد روعي في تطوير النظام التشغيمي الجديد عدد من األمور التي تضفي طابع اإلحترافية عوضا عن طابع الشكل الذي كان يم
 التشغيل الحالي ويندوز فيستا.

دد كما قامت مايكروسوفت بتغيير طريقة الربط عمى الشبكة البلسمكية حيث كان المستخدم يعاني من صعوبو لموصول إلى الشبكة البلسمكية بعد ع
 من الضغطات باستخدام نظام التشغيل ويندوز فيستا.

مع ىذا النظام التشغيمي الجديد الذي يحتوي عمى عدد من  8نترنت الجديد ويندوز اكسبمورر كما قامت مايكروسوفت بدمج برنامج تصفح اإل
طح التطويرات الجديدة في طريقة تصفح اإلنترنت. وأيضًا تم تطوير نظام البحث في جياز الكمبيوتر سواًء كان في محتويات المجمدات أو عمى س
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از مما يوفر نتائج بحث غاية في السرعة وبأفضل أداء. أيضا قامت مايكروسوفت بتطوير نظام المكتب حيث تتم فمترة وفيرسة كل ما يحتويو الجي
ات التشفير في النظام ليكون أفضل من سابقو ويندوز فيستا حيث يوفر درجة عالية من التشفير الرقمي. كما راعت مايكروسوفت أن تكون البرمجي

 البرمجيات الخاصة بويندوز اكس بي عمى النظام الجديد.السابقة أكثر توافقًا معو، حيث باإلمكان تشغيل 

كما قامت مايكروسوفت بتطوير كل من برنامجي مايكروسوفت وردباد وبرنامج الرسم بينت. وحل أحد مشكمة استيبلك الطاقة في ويندوز فيستا، 
  حيث أصبحت ىذه النسخة الجديدة ذات استيبلك أقل لمطاقة.

. فمن خبلل نظام التشغيل ويندوز فيستاخل نظام الحماية في كل حركات وسكنات النظام كما كان الحال في وقد خففت مايكروسوفت من تد
كيب أو تنصيب برنامج أو الدخول إلى برامج النظام األساسية تظير لك شاشة السماح التي من خبلليا تقوم ويندوز فيستا في كل مرة تريد تر 

 بالسماح ليذا األمر باالستكمال أو التوقف عنو مما سبب الكثير من اإلنزعاج لدى مستخدمي نظام ويندوز فيستا.

تبار وأنتجت نظام تشغيمي اقل تدخبل في عمل النظام واكثر حماية.وقد قامت وقد اخذت مايكروسوفت ىذه الشكوى من قبل المستخدمين بعين االع
قت مايكروسوفت أيضًا بنقل إنشاء الشبكات من أيدي المحترفين إلى أيدي المبتدئين وذلك من خبلل تقديم طريقة جديد إلنشاء شبكة منزلية اطم

ت مايكروسوفت بتسييل عممية إنشاء شبكة محمية منزلية بتوفير عدد ، حيث قامHome Group Networkعمييا مجموعة الشبكة المنزلية أو 
حد من األدوات المستخدمة في إنشاء شبكات داخمية كما قامت بإضافة معالج إنشاء شبكة منزلية سيل جدا يقوم فقط بإنشاء الشبكة عمى جياز وا

 لى الشبكة لبلستفادة من جميع مصادرىا.وتربط باقي األجيزة عن طريق مفتاح تشفير يتيح لمجياز المطموب الدخول إ

تتيح لمستخدم النظام الدخول عمى الخادم الرئيسي والذي يعمل  Directaccessوقد قامت مايكروسوفت بإضافو خدمة جديدة أطمق عمييا اسم 
كة من اي مكان ويمكنك من حيث باإلمكان استخدام الموارد ومصادر الشب s Server 2008 R1عميو نظام التشغيل الخاص بالخوادم ******

، حيث يقوم IPV6الدخول عمى الخادم الرئيسي وفتح ونقل الممفات كما يمكنك من الربط المباشر عن طريق الجيل الجديد من عناوين األي بي 
ولة تامة تغنيك عن استخدام بتوفير شيادات مشفره توفر لك إمكانية االتصال بالخادم وتجاوز أنظمة الحماية مثل الجدران النارية مما يوفر لك سي

 المستخدمة حاليًا لمربط بين الخادم واألجيزة الفرعية. VPNشبكة 

 م.2009الجديد لمعامة وذلك في اواخر شير يناير من العام 7طرحت مايكروسوفت النسخة التجريبية األولى لنظام التشغيل ويندوز 

 الممس
مستخدمي الكمبيوتر الشخصي عمى العمل عميو من خبلل الممس وليس اإلشارة  2009الذي تم إطبلقو قي اكتوبر  7وسيساعد نظام ويندوز 

تو، وسيظير والنقر باستخدام الفأرة فقط ما يشير إلى أن شركة البرمجيات العالمية تعتقد أن عيد استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح قد قارب عمى نياي
 [4].نوفمبر 7إلى  5وكذلك مؤتمر ىندسة الياردوير الخاص بالويندوز والذي يعقد بين  2008، أكتوبر 29و، 26ذلك في مؤتمر سيعقد بين 

 ادمة.وتأتي ىذه الخطوة تأكيدًا عمى ما أعمنو بيل جيتس حين أشار إلى أن عبلقة اإلنسان بالكمبيوتر ستتغير بشكل جذري في السنوات الخمس الق

بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت السابق في واحد من أحاديثو الصحفية أن استخدام لوحة المفاتيح والماوس في طريقو إلى اإلختفاء مع يتوقع 
التشغيل الذي  000ظيور أدوات أكثر طبيعية وعفوية تعتمد عمى الحواس خاصة حواس الممس والرؤية والنطق. وبعد الفكرة التي طّبقتيا شركة 

شة الممس أعمنت مايكروسوفت وضع نياية الستخدام الفأرة )الماوس( وذلك بظيور أحدث نظام تشغيل لمكمبيوتر والذي يعتمد عمى فكرة يعمل بشا
 ونجاح نظام التشغيل المنافس ألبل والذي يعمل بشاشة الممس.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
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موسيقاىم المفضمة باستخدام جياز كيذا يعمل توقع جيتس أنو خبلل خمس سنوات سيكون بإمكان المستخدمين مشاىدة صورىم واالستماع إلى 
 بواسطة الممس وعرض جيتس جياز كمبيوتر يشبو الطاولة الكبيرة المسطحة عميو مساحات يمكن لمسيا إلعطاء أوامر وتعميمات لمكمبيوتر. وكان

رقميًا أو يعمل بالممس إال أن ىذا الجياز لم جيتس قد تكين بذلك منذ سنوات وليذا طور أجيزة مثل جياز الكمبيوتر المحمول الذي يستخدم قممًا 
  يمق إقباال كبيرًا.

 التوافق مع المنتجات السابقة

بت -32بت عمى السواء وذلك لتسييل عممية االنتقال الصناعي من حوسبة -64بت و -32:  " متاح ألنظمة المعالجة من الفئتين7نظام ويندوز "
بت السابقة، ولكن من غير المحتمل -32بت فقط. وسيتواجد التوافق مع تطبيقات -64نا" أنظمة بت. ومن المتوقع أن يدعم خادم "فيي-64إلى 

قد أسقط دعم " x64بت، حيث أن "ويندوز إكس بي المحترفين اإلصدار -16( أو ويندوز DOS) نظام التشغيل من القرصوجود دعم لتطبيقات 
 ىذه التطبيقات.

طبلق مايكروسوفت ويندوز فيستا كمنتج وسيط.  و قد جاء ذلك التصريح المذكور سمفـًا قبل اتخاذ قرار تأخير إنتاج فيينا وا 

 7متطمبات نظام ويندوز 

جيجابايت عمى القرص الصمب  16جيجابايت ومساحة  1جيجاىرتز وذاكرة بحجم  1حيث يتطمب النظام معالجا بسرعة  7متطمبات نظام ويندوز 
 حيث تشابو ىذه المتطمبات متطمبات نظام فيستا. 9ميجابايت قادرة عمى التعامل مع مكتبة دايركت إكس  128وكرت شاشة بذاكرة 

 

 

 

 ذاكرة الوصول العشوائي

 RAM[[ واختصارىا Random Access Memoryذاكرة الوصول العشوائي ))باإلنجميزية: 
ىذا النوع من الذاكرة مؤقت إذ أن المعمومات يتم تفريغيا آليًا منو بمجرد إعادة تعرف باسم رام و 

التشغيل، وأحيانًا عند إغبلق البرنامج الذي يستيمك جزء منيا، وىذا النوع يحرص المحترفون 
)خصوصًا من يتركز عمميم عمى التصميم باستخدام برامج متقدمة كالفوتوشوب وثري دي ماكس 

فير أفضل األنواع منيا ويحرصون أيضًا عمى زيادتيا ألنيا المسئولة عن سرعة تنفيذ وغيرىا( عمى تو 
 العمميات والمعالجة.

 مكونات ذاكرة الوصول العشوائي
يين الخبليا التي يكونيا اتحاد الترانزستورات تعد دائرة متكاممة مركبة من مبل ذاكرةكل قطعة 

Transistors  والمكثفاتCapacitors خمية واحدة من خبليا  ومكثف ترانزيستور، بحيث يشكل كل
أصغر وحدة  bitمن ىذه الخبليا تعادل بتًا واحدًا من البيانات، ومعموم أن البت  خميةالذاكرة، وكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/Bit


 ة لتخزين قيمة حرف واحد أو رقم أو رمز.ىو المساحة الكافي Byteتشكل بايتًا واحدًا والبايت  بت 8من وحدات قياس الذاكرة وكل 

 سبب تسميتيا بذاكرة الوصول العشوائي
سميت بيذا االسم ألنك تستطيع الوصول إلى أي خمية تريد بشكل مباشر))أي دون المرور عمى الخبليا األخرى(( ومن أي مكان، وىي عمى 

والتي ال يمكنك الوصول ألي خمية فييا إال بشكل تسمسمي كامل  SAMواختصارىا  Serial access memoryعكس ذاكرة الوصول التسمسمي 
 من البداية إلى النياية.

 أنواع ذاكرة الوصول العشوائي
 D RAMالديناميكية  ذاكرة الوصول العشوائي S RAM: ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة  اىم RAMىناك نوعان رئيسيان من الذاكرة 

 الوصول العشوائي، وأسعارىا تتفاوت باختبلف ىذه األنواع. ذاكرةو ىناك أكثر من نوع من 

 SDR-RAMأو  SD-RAMالنوع األول 

ذات النقل  والتي تعني ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة Single Data Rate Random Access Memoryىي اختصار لمجممة 
خرى ألنو يقوم بنقل األحادي. ىذا النوع يقوم بنقل البيانات بسرعة مقبولة نوعًا ما، لكنو في المقابل يستيمك قدرًا كبيرًا من الطاقة مقارنة باألنواع األ

يعود ليرفع بتًا آخرًا بارتفاع النبضة.. وىكذا، وكمما زادت الوحدات أدى ذلك إلى زيادة سرعة المعالجة. وسرعة مرة واحدة عند ارتفاع النبضة ثم  بت
 ]ميجاىرتز[ 133أو  100نقل البيانات فييا إما أن تكون 

 DD-SDRAMأو  DD-RAMالنوع الثاني 

أي ذاكرة  Dual Data Rate Synchronous Dynamic Random Accessىناك خبلف عمى تسميتيا، فالبعض يقول أنيا اختصار لمجممة 
أي  Double Data Rate-Synchronous DRAMالوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة ذات النقل الثنائي، بينما ىناك من يقول أنيا تعني 

الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة ذات النقل المضاعف أو المزدوج، وكبلىما يؤدي لنفس المعنى، ىذا النوع يؤدي ضعف أداء النوع  رةذاك
دى ارتفاع النبضة وآخرًا عند انخفاضيا. ويتميز ىذا النوع عن سابقو بان لديو في الثانية الواحدة بمعنى أنيا تنقل بتًا ل بت 2األول، فيي تعطي 

 . كما أنو يستخدم قدرًا أقل من الطاقة..sd-ramعرض نطاق مضاعف وىذا يمكنو من نقل كمية مضاعفة من المعمومات في الثانية قياسا لل 

 RD-RAMالنوع الثالث 

وتعني الخطوط الديناميكية لذاكرة الوصول العشوائي، وىذه الذاكرة  Rambus Dynamic Random Access Memoryىي اختصار لمجممة 
تصغير تمتاز بسرعة مذىمة وأسعارىا باىظة، ويرتكز عمميا عمى أساس توزيع نقل البيانات ما بين الذاكرة والمعالج عمى أكثر من قناة. عن طريق 

ومن ثم توزيع الحركة عمى أكثر من قناة تعمل بشكل خطوط  بت 16)المستخدمة في األنواع األخرى( إلى  بت 32حجم الناقل األمامي من 
َ  تصل إلى متوازية )وىذا سبب تسميتيا بالخطوط(، وتعطي سرعات تردد   بنتيوم. وىذا النوع ال يعمل إال مع معالجات ميجاىرتز 800عالية جدًا

 DDR 2والجيل الجديد  DDR. وتم التخمي عنيا بسرعة بسبب إثبات ذاكرة 850 إنتلكما أنيا تتطمب أنواعًا مخصصة من الموحات األم مثل  4
  انيما يمكنيما إعطاء نتائج منافسة جدا وحتى متفوقة بتكمفة إقل.
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 حاةضة هىبل

ذيألاب الشوحي لجاةضة هىبل هى الصىاعي  ذ هىبل، الذًىامُذومخترق  العٍى ت في ألٌٍش ذي هىبل باإلاصادُت كلى الجاةضة العىٍى . ئر ُام العٍى

ِها في )الىادي 
ّ
ذيوصِخه التي وز مبر 27( في الجروٍجي - العٍى .1895 هًى  

 خٌل جىصَم الجىاةض

ُُم أّو٘ اخخٌا٘ لخِذًم حاةضة هىبل في 
ُ
اء، آلادابأ ٔادًمُت اإلالُٕت اإلاىظُُِت في مذًىت  الؼب، الُٕمُاء، الٌحًز هىلمفي ألا ذًت  ظخٓى العٍى

ً كليها. جشّدد اإلالٗ "أوظٖاس" الثاوي، ملٗ  ، ُام اإلالٗ بىٌعه بدعلُم1902. وابخذاًء مً ظىت 1901ظىت  حاةضة هىبل لؤلشخاص الخاةٍض

ذًحن، ولٕىه جِّبل الىطم ًُما بلذ إلدسآه لٕمُت الذكاًت اللاإلاُت التي ظخج ذ في بذاًت ألامش في حعلُم حاةضة وػىُت لوحر العٍى ىيها العٍى

ذ.  العٍى

م حىاةض هىبل في اخخٌا٘ سظمي في اللاشش مً دٌع
ّ
عل

ُ
بل ح ُِ ً في شهش أٓخىبش مً اللام هٌعه مً  للً أظماء الٌاةٍض

ُ
مبر مً ٔل كام كلى ان ح

ذي، صاخب حاةضة هىبل. وحعلم اة الصىاعي العٍى ً لجاةضة هىبل. واللاشش مً دٌعمبر هى ًىم ًو  اللجان اإلاخخلٌت واإلالىُت في جدذًذ الٌاةٍض

ذ في مذًىت  أوظلى حاةضة هىبل للعالم في مذًىت  هىلمبِىما حعلم الجىاةض ألاخشي مً ُبل ملٗ العٍى  .ظخٓى

 الجاةضة

جدذدث الجاةضة اإلاالُت بلششة مالًحن ٓشوهت. وارا خصل أٓثر مً  1901ي كباسة كً شهادة ومُذالُت رهبُت ومبلى مالي. مىز ظىت الجاةضة ه

 شخص كلى الجاةضة في هٌغ اإلاجا٘ ًخم جِعُم اإلابلى كليهم وال ٌشترغ أن ًِعم بالدعاوي.

 الترشُذ والاخخُاس

للخص٘ى كلى حاةضة هىبل البذ مً الترشُذ أوال، وال ًخم الترشُذ ئال ألشخاص كلى ُُذ الخُاة. وخّ الترشُذ ًٖىن لؤلشخاص الخاصلحن 

اء والُٕمُاء والؼب والاُخصاد ألكظاء لجىت هىبل الخاصت بٖ ل مجا٘ كلى الجاةضة مً ُبل، ٓما ًٖىن الخّ في الترشُذ في مجاالث الٌحًز

زلٗ بلع ألاشخاص اإلاخخاسة مً أكظاء هُئت  ٔادًمُت الللىم وألظاجزة أي مً هزه اإلاجاالث في حاملاث اظٕىذهاًُت ملُىت ٓو وأل

الخذَسغ في بلع الجاملاث ألاخشي. وباليعبت لجاةضة هىبل في آلاداب ًُمًٕ جِذًم اُتراخاث الترشُذ مً ُبل أظاجزة آلاداب والبدث 

خاب اإلامثلت. أما اُتراخاث الترشُذ لجاةضة هىبل للعالم ًُمًٕ أن اللوىي وأكظاء ألا
ُ
ذًت والهُئاث اإلاشاةهت وسةِغ سابؼت الٕ ٔادًمُت العٍى

خ الللىم الاحخماكُتُت ٓزلٗ مً أظاجزة الجاملت في مجاالث أو ئخذي اإلادآم الذول الخٖىماثجأحي مً أي كظى مً أكظاء   والخاٍس

 والخَِى والللىم الذًيُت وسؤظاء ملاهذ البدث اإلاخخصصت في مجا٘ العالم أو هحرها مً اإلاإظعاث الشبيهت. والٌلعٌت

 ِاداث لجاةضة هىبلاهخ

 كذم الخُاد

. ومً أهم الاهخِاداث الدشُٕٗ في هضاهتها خاصت 1901جىلذ هِذ الرق وملاسطت وحشُٕٗ في خُادًت الجاةضة مىز أن بذاًت مىدها في اللام 

ٔاهذ د٘و الٕخلت ؤلاشترآُت  والاُخصادفي مجا٘ العالم  ُتيخُث  جِ٘ى ان الجاةضة في الاُخصاد جمىذ ًِؽ ألصخاب الٌٕش  والاجداد العًى
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ذ القى اخخُاس الشأظماليالاُخصادي  ٔاًاما. ُو ُل  ًشاوعِغ ًى اء اهخِاداث الركت ُو وللُِم  للُبرالُتأن هزا جَٕشغ لجاةضة هىبل في الٌحًز

ذ القى اخخُاس  زلٗ حشٕٗ بلع ألاػشاي في خُادًت حاةضة هىبل للعالم، خاصت الجىاةض التي مىدذ لبلع سؤظاء الذ٘و ُو الوشبُت. ٓو

ٔامب دًٌُذلجاةضة هىبل للعالم بلذ  مدمذ أهىس العاداث ظا مً  اجٌاُُت  . لِي ئظشاةُلوؤلاظالمُت الشاًظت للخؼبُم مم  الذ٘و اللشبُتًس

 أل 2009اخخُاس باساْ أوباما ٌٓاةض بجاةضة هىبل للعالم كام 
ً
هنها مىدذ له بىاًء كلى هىاًاه الخعىت ولِغ بىاء كلى اهخِاداث واظلت هـشا

 .لُبرالُتأكما٘ ُام ةها. ًزٓش أن بلع الجهاث جتهم لجىت حاةضة هىبل للعالم التي ٌلُنها البرإلاان الجروٍجي بأهنها 

اطُاث  كذم جخصُص حاةضة للٍش

زلٗ جم الدشُٕٗ في خُادًت الجاةضة بلذ أن ًاص آثر مً شخص مً أظشة  اطُاث. ٓو مً اهخِاداث حاةضة هىبل كذم جخصُصها حاةضة للٍش

 واخذة ةها ًأظشة )ٔىسي( الٌشوعُت ًاص منها خمعت أشخاص بالجاةضة.

 ئخصاةُت

ً مإظعت وللذد ل 2008مىدذ حاةضة هىبل ختى ظىت  في مجا٘ الللىم الاُخصادًت ٔلهم مً  62امشأة. باإلطاًت ئلى  36سحال و 693لشٍش

 الشحا٘.

 

 

 

 

 

 

 

 
ً
 وألاصوش ظىا

ً
 ألآبر ظىا

مىهذ دًٌِغ حىهُىس   مً الخاصلحن كلى حاةضة هىبل، والزي خصل في كام  ٍس
ً
. 88كلى الجاةضة وهى في ظً  2002هى ختى آلان ألآبر ظىا

اء وهى في ظً  1915والزي خصل في ظىت  ولُم لىسوغ بشانوأصوش الخاصلحن كلى حاةضة هىبل هى  . وأصوش 25كلى الجاةضة في الٌحًز

وىبحرجا مُىدشى ىبل هي العُذاث الخاصالث كلى حاةضة ه  ظىه. 33وهي في ظً  1992والتي خصلذ كلى حاةضة هىبل للعالم ظىت  َس

 هىبلاللشب وحاةضة 

ذ ًاص خمعت كشب بالجاةضة هم الشةِغ اإلاصشي  الشَش ألاوظؽمىؼِت  مدمذ أهىس هي مً أُل اإلاىاػّ التي ًاص ظٖاهنها بجاةضة هىبل ُو

ُله  العاداث ٔامب دًٌُذبلذ جُى ذ خصل العاداث كلى الجاةضة مىاصٌت مم سةِغ وصساء ئظشاةُل  الجٌاُُت  . 1978ظىت  مىاخُم بُوًُو

 الشةِغ الٌلعؼُني 
ً
اثخاص كلى حاةضة هىبل للعالم أًظا وخصل كليها مىاصٌت مم سةِغ وصساء  1994كام  اجٌاَ اوظلى بلذ  ًاظش كًش
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ش خاسحُخه  اسخاَ سابحنئظشاةُل  تالشةِغ العابّ  مدمذ البرادعيس والذٓخى  شملىن بحرطووٍص الٌاةض بجاةضة  للهُئت الذولُت للؼاُت الزٍس

 هىبل للعالم.

حاةضة  هجُب مدٌىؾص ألادًب دون الاشتراْ مم اخذ، بِىما خا الُٕمُاءاإلاصشي الجيعُت كلى حاةضة هىبل في  أخمذ صوٍلخصل الذٓخىس 

 هىبل في ألادب.

 مىظم الهجشة ئلى الشما٘كً سواًخه الشهحرة  2009مً أبشص ألاظماء اإلاششخت لجاةضة هىبل لآلداب لللام  الؼُب صالرٔان ألادًب العىداوي 

ٔاهىا مً أهم أكظاء ًَش ألابدار واإلاشآض  ئال أهه جىفي ُبل رلٗ في هٌغ اللام، ومً ششوغ الجاةضة أن جمىذ لؤلخُاء ًِؽ. هىاْ كشب 

 البدثُت التي خصلذ كلى الجاةضة.

 

 

لاإلاُتحاةضة اإلالٗ ًُصل ال  

تحاةضة اإلالٗ ًُصل اللاإلاُت ) ت( حاةضة كاإلاُت أوشأتها King Faisal International Prize: باإلهٖلحًز هـ، 1397كام  مإظعت اإلالٗ ًُصل الخحًر

ض آ٘ ظلىد،، وظمُذ باظم م1977 ألادب ، الذساظاث ؤلاظالمُت، ؤلاظالما في مجاالث: وجمىذ للللماء الزًً خذمى  اإلالٗ ًُصل بً كبذ اللٍض

 .والللىم، الؼب، اللشبي

تمذًش كام  خالذ الٌُصلأكلً ألامحر  ت  م1977، هـ 1397في كام  مإظعت اإلالٗ ًُصل الخحًر أن مجلغ أمىاء مإظعت اإلالٗ ًُصل الخحًر

ت مىذ في زالزت مجاالث هي خذمت ؤلاظالم، والذساظاث ؤلاظالمُت، وآلاداب والذساظاث اللوٍى
ُ
. ُشس ئوشاء حاةضة كاإلاُت باظم اإلالٗ ًُصل، ج

ذ مىدذ الجاةضة أ٘و مشة كام  ، ومىدذ في م1981، هـ 1402، زم أطٌُذ ئليها حاةضجان بلذ رلٗ في مجا٘ الؼب كام م1979، هـ 1399ُو

 .م1984/  هـ 1404، ومىدذ في كام م1982, هـ 1403اللام الخالي، وفى مجا٘ الللىم كام 

 أهذاي الجاةضة

ت والللمُت واللملُت. .1  اللمل كلى خذمت ؤلاظالم واإلاعلمحن في اإلاجاالث الٌٍٕش

ت ًيها.جدُِّ الىٌم اللام للمعل .2  محن في خاطشهم ومعخِبلهم، والخِذم ةهم هدى مُادًً الخظاسة للمشآس

ل والُِم ؤلاظالمُت في الخُاة الاحخماكُت وئبشاصها لللالم. .3
ُ
ث
ُ
 جأصُل اإلا

ت وئزشاء الٌٕش ؤلاوعاوي. .4 م البشٍش ذُّ
َ
ِ

َ
 ؤلاظهام في ج

 مٖىهاث الجاةضة

 لئلهجاصاث التي أهلخه لىُل الجاةضة.بشاءة مٕخىبت بالخؽ الذًىاوي داخل ملٍ مً الجلذ الٌا .1
ً
 خش، جدمل اظم الٌاةض وملخصا

 حشام. 200ُحراغ، وصن  24مُذالُت رهبُت كُاس  .2

ا٘ )ما ٌلاد٘  .3 م ئلى ظبلماةت وخمعحن ألٍ ٍس ذ ًس ا٘ ظلىدي. ُو ٖي( اكخباًسا مً  200,000مبلى زالزماةت وخمعحن ألٍ ٍس دوالس أمٍش

 .م1995اإلاىاًّ  هـ 1415كام 
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ِىم بأماهتها ألامحن اللام للجاةضة. وجخىلى ال ت، ٍو هُئت جخٖىن هُئت الجاةضة مً ظخت مً أكظاء الجملُت اللمىمُت إلاإظعت اإلالٗ ًُصل الخحًر

ا مً معإولُت اإلاخابلت والخيعُّ بحن مجلغ ألامىاء ولجان الاخخُاس، ٓما جِىم بذساظت الىـام واُتراح حلذًله وحمُم ألاكما٘ التي حعىذ ئليه

  مجلغ ألامىاء.
ذ خِِذ ال ا ًٌخش به ٔل كشبي ومعلم. ُو جاةضة أهذاًها الحتهاد ججذس ؤلاشاسة هىا ئلى أن هزه الجاةضة اللشبُت العلىدًت حلذ بلًذا خظاسًٍ

ِام ٔل كام خٌل ٓبحر جدذ سكاًت ملٗ  الِاةمحن كليها في جؼبُّ هـامها الِاةم كلى الخُاد، وجىٌُزهم إلحشاءاث الترشُذ بذُت وئخٖام. ٍو

ذ خاص كذد مً الٌا ً ةهزه الجاةضة اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت ًخم ًُه مىذ الجاةضة ئلى معخدِيها الزًً ٌللً ًىصهم ُبل رلٗ بأشهش. ُو ةٍض

 .أخمذ صوٍلمما ٌلٕغ مٖاهت الجاةضة وخُادها ومنهم اللالم اإلاصشي د. حاةضة هىبلبلذ ًىصهم ةها كلى 

 

 

 أحمد زوٌل

، دمنيور. ولد في 1999لسنة  الكيمياءفي  ة نوبلجائز حاصل عمى  أمريكي - مصري كيميائي(، ىو - 1946 فبراير 26أحمد حسن زويل )
.صرموعاش بيا في  دسوقسنوات انتقل مع أسرتو إلى  4وفي سن   

 ْٗؤرٚ ٝرؼ٤ِٔٚ

ك٢ ٍٖ اُواثؼخ ٝؽَٖ ػ٠ِ كهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ٝكهعخ ٓبعَز٤و  ٞمكٍٝاٗزوَ ٓغ أٍورٚ ا٠ُ  كٜٓ٘ٞهك٢  1946كجوا٣و  26ُٝل اؽٔل ى٣َٝ ك٢ 

ًٔبٍ كهاٍخ اُلًزٞهاح ك٢ عبٓؼخ ثَِ٘لب٤ٗب. صْ أًَٔ اُيٓبُخ ثؼل اُلًزٞهاح ك٢ إل اُٞال٣بد أُزؾلحا٠ُ  ٖٓوهجَ إٔ ٣٘زوَ ٖٓ  عبٓؼخ اإلٌٍ٘له٣خٖٓ 

. ؽَٖ ػ٠ِ اُغ٤َ٘خ 1976عبٓؼخ ًب٤ُلٞه٤ٗب، ث٤و٢ًِ، ؽ٤ش رْ رؼ٤٤٘ٚ ػٚٞاً ه٢ ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ك٢ عبٓؼخ ًب٤ُلٞه٤ٗب اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ك٢ ػبّ 

 بء اُل٤ي٣بئ٤خ.، إٔجؼ أٍزبم ًو٢ٍ ك٢ ا1990٤ٔ٤ٌُ. ٝك٢ ػبّ 1982األٓو٤ٌ٣خ ػبّ 

 اٗغبىارٚ

ػ٘ل  اُغي٣ئبد، ُٚ اُولهح ػ٠ِ هٕل ؽوًخ ا٤ُِيهٍو٣غ ُِـب٣خ ٣ؼَٔ ثبٍزقلاّ  ر٣ٖٞوأثوى اٗغبىاد اُؼبُْ أُٖو١ أؽٔل ى٣َٝ ٛٞ اثزٌبهٙ ُ٘ظبّ 

أ١  اُضب٤ٗخٛٞ عيء ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٤ِٓبه عيء ٖٓ  ك٤ٔزٞ صب٤ٗخْٗٞئٜب ٝػ٘ل اُزؾبٜٓب ثؼٜٚب ثجؼ٘، ٝاُٞؽلح اُي٤٘ٓخ اُز٢ رِزوٜ ك٤ٜب اُٖٞهح ٢ٛ 

)صب٤ٗخ
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 ُِؼل٣ل ٖٓ األعٜيح اُؼ٤ِٔخ. واءاد االفزواعثثَوػخ ًٔب إٔ ُٚ اُؼل٣ل ٖٓ  األٓواٗؼوف ػ٢ِ اٌُض٤و ٖٓ (. ٝهل ٍبػلد ػ٢ِ اُز

 ٖٝٓ أْٛ اٗغبىارٚ أٗٚ إٔجؼ ػٚٞاً ك٢ األًبك٤ٔ٣خ األٓو٤ٌ٣خ ُِؼِّٞ ا٤ٌُٔبئ٤خ ك٢ ٍٖ اُضالصخ ٝاألهثؼ٤ٖ.

 عبئيح ٗٞثَ

ى٣َٝ ػ٠ِ عبئيح ٗٞثَ ٤ٔ٤ٌُِبء ٤ُٖجؼ أٍٝ ػبُْ ٖٓو١ ٝػوث٢ ٣لٞى ثغبئيح ٗٞثَ ك٢ ؽَٖ أؽٔل  1999أًزٞثو ٍ٘خ  21ك٢ ٣ّٞ اُضالصبء 

َ اُغي٣ئبد ا٤ٔ٤ٌُبء ػٖ اًزْبكٚ ُِلٔزٞ صب٤ٗخ ٤ُٝلفَ اُؼبُْ ًِٚ ك٢ ىٖٓ عل٣ل ُْ رٌٖ اُجْو٣خ رزٞهغ إٔ رلهًٚ ُزٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓواهجخ ؽوًخ اُنهاد كاف

اَُو٣غ. ٝهل أػوثذ األًبك٤ٔ٣خ ا٣َُٞل٣خ ا٤ٌُِٔخ ُِؼِّٞ أٗٚ هل رْ رٌو٣ْ ك. ى٣َٝ ٗز٤غخ ُِضٞهح اُٜبئِخ أص٘بء اُزلبػَ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ػٖ ٛو٣ن رو٤٘خ ا٤ُِيه 

ك ٓب ٠َٔ٣ ك٢ اُؼِّٞ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٖٓ فالٍ أثؾبصٚ اُوائلح ك٢ ٓغبٍ هكٝك اُلؼَ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاٍزقلاّ أّؼخ ا٤ُِيه ؽ٤ش أكد أثؾبس ك. ى٣َٝ ا٠ُ ٤ٓال

ٍزقلاّ آالد اُز٣ٖٞو اُلبئوخ اَُوػخ ُٔواهجخ اُزلبػالد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ثَوػخ اُلٔزٞ صب٤ٗخ. ٝهل أًلد األًبك٤ٔ٣خ ا٣َُٞل٣خ ك٢ ث٤ٔ٤ٌبء اُلٔزٞ صب٤ٗخ ٝا

ٜب رَٔؼ ُ٘ب ؽ٤ض٤بد ٓ٘ؾٜب اُغبئيح ألؽٔل ى٣َٝ إ ٛنا االًزْبف هل أؽلس صٞهح ك٢ ػِْ ا٤ٔ٤ٌُبء ٝك٢ اُؼِّٞ أُورجطخ ثٚ، ام إٔ األثؾبس اُز٢ هبّ ث

 ٗلْٜ ٝثؤٕ ٗز٘جؤ ثبُزلبػالد أُٜٔخ. ثؤٕ

 اُغٞائي اُز٢ ؽَٖ ػ٤ِٜب

  ٖٓ ٕ٢ٛٝ أًجو عبئيح ػ٤ِٔخ ٛ٘بى. أُٔب٤ٗب اُـوث٤خعبئيح أٌَُ٘له كٕٞ ٛٔجُٞل 
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 .عبئيح ثبى ٝر٢٘٤ ٖٓ ٣ٞ٤ٗٞهى 

 َٖ1989ك٢ اُؼِّٞ ٝاُل٤ي٣بء ٍ٘خ  عبئيح أُِي ك٤. 

 (عبئيح ُٝٝق ك٢ ا٤ٔ٤ٌُبءWolf Prize اُز٢ رٔ٘ؾٜب ٣ٍٞ٘ب ٓئٍَخ ُٝٝق )ٍ1993ٍ٘خ  وائ٤ِ٤خاإل. 

  ثبإلٗغ٤ِي٣خ) ك٤ٔزٞ صب٤ٗخػ٠ِ ػِٔٚ ك٢ كهاٍخ اُزلبػَ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ك٢ ىٖٓ ٓز٘ب٢ٛ اُٖـو ) 1998ّعبئيح ث٘غب٤ٖٓ كوا٤ٌِٖٗ ٍ٘خ :

femtochemistry )) 

 1999إلٗغبىارٚ ك٢ ٗلٌ أُغبٍ ٍ٘خ  بءعبئيح ٗٞثَ ك٢ ا٤ٔ٤ٌُ 

  ٌ(٤ًِ٘زٕٞ ث٤َاُغبئيح األٓو٤ٌ٣خ )أٛلاٛب اُوئ٤ 

  2000اٗزقجزٚ األًبك٤ٔ٣خ اُجبث٣ٞخ، ٤ُٖجؼ ػٚٞاً ثٜب ٣ٝؾَٖ ػ٠ِ ٍٝبٜٓب اُنٛج٢ ٍ٘خ 

  ا٣َُٞ٘خ ك٢ ا٤ٔ٤ٌُبء ٝىاهح اُطبهخ األٓو٤ٌ٣خعبئيح 

  ٖٓ " ً٣ٍَٞو٣خ، ك٢ ا٤ٔ٤ٌُبء ٝاُطج٤ؼخ، ٢ٛٝ أًجو عبئيح ػ٤ِٔخ عبٓؼخ ى٣ٞهؿعبئيح " ًبه 

  ٓغَِٚ االٍزْبه١ ُِؼِّٞ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ثبهاى أٝثبٓبافزبهٙ اُوئ٤ٌ األٓو٢ٌ٣ ٖٔٙ 

 

 

 رٌو٣ٔٚ

  ٚ٢ٛٝ أػ٠ِ ٍٝبّ ٖٓو١. ٝأِٛن أٍٚ ػ٠ِ ثؼ٘ اُْٞاهع  هالكح ا٤َُ٘ اُؼظ٠ٔٝؽَٖ ػ٠ِ ػلح عٞائي ٖٓو٣خ ٜٓ٘ب ، ٖٓوًوٓز

 ٝا٤ُٔبك٣ٖ

 2003ٖٓ هجَ عبٓؼخ ُٞٗل ك٢ ا٣َُٞل ك٢ ٓب٣ٞ  ؽَٖ ى٣َٝ ػ٠ِ كهعخ اُلًزٞهاٙ كقو٣خ 

 .ِّٞأفز٤و ػٚٞاً ك٢ االًبك٤ٔ٣خ ا٤ٌُِٔخ ا٣َُٞل٣خ ُِؼ 

  ّ2006ٓ٘ؾذ ُٚ عبٓؼخ ًبٓجو٣لط اُلقو١ كًزٞهاٙ ك٢ اُؼِّٞ ك٢ ػب. 

  ٞرِو٠ ى٣َٝ كًزٞهاٙ كقو٣خ ٖٓ عبٓؼخ ًٞٓجِٞرٌ٘ ثٔله٣ل.2008ك٢ ٓب٣ ، 

  لقو٣خ ك٢ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ ٖٓ هجَ اُغبٓؼخ األهك٤ٗخ.، ٓ٘ؼ ى٣َٝ اُلًزٞهاٙ ا2009ُك٢ كجوا٣و 

 ِّٞاٗزقت ثبإلعٔبع ػٚٞا ثبالًبك٤ٔ٣خ األٓو٤ٌ٣خ ُِؼ 

  اُٞال٣بد أُزؾلحٝٙغ أٍٚ ك٢ هبئٔخ اُْوف ك٢ 

 ًزت اُلًزٞه ى٣َٝ

 ٖٓ ًزت اُلًزٞه أؽٔل ى٣َٝ:

 هؽِخ ػجو اُيٖٓ.. اُطو٣ن ا٠ُ ٗٞثَ .1

 .ٛجؼبد ٓ٘ٚ 5ٝفالٍ ػبّ ٝرْ ٛجبػخ  2005ك٢ ٍ٘خ : ٝهل رْ إلهاٙ ػٖو اُؼِْ .2

 2007اُيٖٓ: ٝهل رْ إلاهٙ ك٢ ٍ٘خ  .3

 2007، ٝمُي ك٢ ٍ٘خ ثبُؼوث٤خ٣َ أُْ٘ٞهح : ٝٛٞ آفو ٓئُلبد اُلًزٞه ىٝؽٞاه اُؾٚبهاد .4

 ؽب٤ُبً 

، ًبُز٤يك٢  اُل٤ي٣بءٝأٍزبم  ا٤ٔ٤ٌُبء اُل٤ي٣بئ٤خك٢  ٤ًُ٘ٞ ثبُٝ٘ؾ، ٝٛٞ أٍزبم ًو٢ٍ ثٞال٣خ ًب٤ُلٞه٤ٗب٣ؼ٤ِ اُجوٝك٤َٞه ى٣َٝ ؽب٤ُبً ك٢ ٍبٕ ٓبه٣٘ٞ 

َٞه ى٣َٝ ك٢ ٓغٌِ ٝرؼَٔ ٛج٤جخ، هّؼ ٍٝٞف ٣ْبهى اُجوٝك٤ ّبًو اُلؾبّٝٛٞ ٓزيٝط ٖٓ ا٤َُلح ك٣ٔب ى٣َٝ )اُلؾبّ( ٢ٛٝ اث٘خ اُؼالٓخ 

زؾلس ػٖ اُزؼ٤ِْ ٝاُؼِّٞ . أُغٌِ ٍٞف ٣ثبهاى أٝثبٓبأَُزْبه٣ٖ اُوئب٢ٍ ؽٍٞ اُؼِّٞ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُزبثغ ُِج٤ذ األث٤٘ ثؼل إٔ ػ٤٘ٚ اُوئ٤ٌ 

 ٍٜٝاُْوم األٝاُلكبع، ٝاُطبهخ، ٝاالهزٖبك، ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب. رْ رؼ٤٤٘ٚ أف٤واً ًٔجؼٞس ػ٢ِٔ ُِٞال٣بد أُزؾلح ُلٍٝ 
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 أُلوك ٗٞثَ

، ٖٝٓ صْ أ٠ٕٝ 1867ّك٢ ػبّ  اُل٣٘ب٤ٓذهل افزوع  . ًٝب٣ٍٕٞل١(. ٛٞ ٜٓ٘لً ٤ٔ٤ًٝبئ٢ 1896 ك٣َٔجو 10 - 1833 أًزٞثو 21) ألفرد نوبل

٤ٍُٔذ ثبٍٔٚ. عبئيح ٗٞثَثٌَ صوٝرٚ اُز٢ ع٘بٛب ٖٓ اإلفزواع ا٠ُ   اُز٢ 

 ؽ٤برٚ اُْق٤ٖخ

، مٛت ٓغ 1833 أًزٞثو 21ك٢  ٍزًُْٜٞٞ(. ُٝل ك٢ 1889-1805( ٝاٗله٣ذ اََِٛ ٗٞثَ )1872-1801ٗٞثَ ) ُِؼٔبٗٞئ٤ًَبٕ ٗٞثَ االثٖ اُضبُش 

 ا٤ٔ٤ٌُبء. كهً اُلو٣ل اُطٞهث٤لاد( ك٢ ػَٔ أُزؼلكاُوهبئن اُؾل٣شاُلٙ )اُن١ افزوع اُقْت ، ؽ٤ش ثلأ ٍٝبٗذ ثطوٍجوؽا٠ُ  1842ػبئِزٚ ك٢ 

ُٔلح أهثغ ٍ٘ٞاد، ٝػَٔ ُلزوح  ا٤ٔ٤ٌُبءُلهاٍخ  اُٞال٣بد أُزؾلحٍ٘خ مٛت ا٠ُ  18. ٝػ٘لٓب أًَ ٤ٌٗٞال١ ٤ٌٗٞال٣ل٤زِ ى٣ٖ٘ٓغ اُجوٝك٤َٞه 

(، اُن١ ٍٝؼٚ ًض٤واٝثؼٞكح اُلو٣ل 1888-1831) ،ُٞكك٤ظ ٗٞثَإٔجؼ أُٖ٘غ ك٢ هػب٣خ االثٖ اُضب٢ٗ  1859. ك٢ ػبّ عٕٞ اه٣ٌَٕٞه٤ٖوح ٓغ 

اُن١ اًزْق ك٢  ٤ُِ٘زوٝع٤َِو٣ٖ، ٝفبٕخ ُٖ٘بػخ ٝاالٍزقلاّ األٖٓ أُزلغوادا٠ُ ا٣َُٞل ٓغ ٝاُلٙ ثؼل اكالً األٍوح، ًوً ٗلَٚ ُلهاٍخ 

.ك٢ عبٓؼخ رٞه٣٘ٞك٢  عٍٞ ث٤ِٞٝى -ص٤ٞك٤َأؽل ىٓالئٚ رؾذ اّواف  أٌٍب٤ٗٞ ٍٞثو٣وٖٝٓ هجَ  1847
3

5ٝهغ اٗلغبه ًج٤و ك٢  1864ٖٓ ٍجزٔجو 

 .ا٤َٓك٢ اٍزٌُْٜٞ، ٓٔب أكٟ ا٠ُ ٓوزَ فَٔخ اّقبٓ ث٤ْٜ٘ ّو٤ن اُلو٣ل األٕـو  ث٤ِٜ٘جوٝطٖٓ٘ؼْٜ 

، ٝرٌوّ اُغبئيح اُوعبٍ 1901ػ٘لٓب ًزت اُلو٣ل ٗٞثَ ٤ٕٝزٚ األف٤وح، ربهًب عيءا ًج٤وا ٖٓ صوٝرٚ إلْٗبئٜبٓ٘ن  1895اٍَذ عبئيح ٗٞثَ ػبّ 

 ثبٛوح ك٢ اُل٤ي٣بء ٝا٤ٔ٤ٌُبء ٝاُطت ٝاألكة، ٝاُؼَٔ ٖٓ اعَ اَُالّ ٝاَُ٘بء ُزؾو٤ن اٗغبىاد

 ػ٢ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ٗٞثَ ظَ ؿ٤و ٓزيٝعب ،اإل إ ًزبة ا٤َُوح اٝٙؾٞا إ ُل٣خ ال٣وَ ػٖ صالصخ ؽج٤جبد. اٍٝ ؽت ك٢ ؽ٤بح ٗٞثَ ًبٕ ك٢ ه٤ٍٝب

ٚ ٌٍور٤وح اُلو٣ل ٗٞثَ. ٌُٖٝ ثؼل كزوح ه٤ٖوح ٛغور ث٤وصب 5٢ٌَ٘٤ً إٔجؾذ 1876ُلزبح رلػ٢ اٌَُ٘لها ٝاُز٢ هكٚذ ػوٙٚ ُِيٝاط.ك٢ ػبّ 

٢ ُِزيٝط ؽج٤جٜب اَُبثن، اُجبهٕٝ آهصو ع٘لًبه كٕٞ ٍز٘و. ٝػ٢ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ػالهزٜب اُْق٤ٖخ ٓغ اُلو٣ل ٗٞثَ ًبٗذ ه٤ٖوح، كبٜٗب ًبٗذ ػِ

ٙ ُز٤ٖٔٚ عبئيح ٗٞثَ َُِالّ ٖٓ ث٤ٖ اُغٞائي اُز٢ هلٓذ ك٢ ٤ٕٝزٚ. ، ٣ٝؼزول أٜٗب ًبٗذ ماد رؤص٤و ًج٤و ك٢ هواه1896ارٖبٍ ثٚ ؽز٠ ٝكبرٚ ك٢ 

 5 إلفالٕٜب ك٢ اُو٤بّ ثؤْٗطخ اَُالّ.1905ٓ٘ؾذ ث٤ورب كٕٞ ٍز٘و عبئيح ٗٞثَ َُِالّ ػبّ 

ػبٓب ٝك٢ اُؼل٣ل ٖٓ رجبكٍ اُوٍبئ5َ  ٢18 ٤ٌٛ ٖٓ ك٤٤٘ب.ٛنا االهرجبٛ اٍزٔو ُٔلح ؽت ٗٞثَ اُضبُش ٣َٞٛ األٓل ًبٕ ٓغ ثبئؼخ ىٛٞه رلػ٠ ٕٞك

ٓؼٜل ٗٞثَ ك٢ اؽزغيد هٍبئَ ٗٞثَ ٓـِوخ كافَ -ا٣لالٗٞف5 كِٞه ٝكبٗذ -ػٜ٘ٞٗب ٗٞثَ ثبٍْ ٓلاّ ٕٞك٢ ٗٞثَ.ثؼل ٝكبرٚ، ٝكوب ٌُزبة ا٤َُوح 

 ، ُزٞٙغ ٓغ ث٤بٗبد ا٤َُوح اُنار٤خ ُ٘ٞثَ.1955ػبّ ، ٝإٔجؾذ ٖٓ أكَٚ األٍواه أُلكٞٗخ ك٢ مُي اُيٖٓ ُْٝ رْ٘و اال ك٢ ٍزًُْٜٞٞ

اٝٙؾذ ٍو١ ًبٗضب إٔ ٝاؽلح ٖٓ أَُبد اُْق٤ٖخ اُز٢ ٍبػلرٚ ػ٠ِ ّؾن هلهارٚ اإلثلاػ٤خ ٢ٛ ٓٞٛجزٚ ك٢ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد ػجو 

ٌُلبءح ك٢ ٍذ ُـبد ٢ٛ: ا٣َُٞل٣خ ٝاُلو٤َٗخ ٜٓبهارٚ ك٢ رؼلك اُِـبد.ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ػلّ اُزؾبهٚ ثبُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗ أٝاُغبٓؼ٢ 5ؽَٖ ٗٞثَ ػ٢ِ ا

" ٓؤٍبح ٗضو٣خ ك٢ أهثؼخ َٓوؽ٤بد ػٖ  اُؼلٝٝاُو٤ٍٝخ ٝاإل٤ٌِٗي٣خ ٝاألُٔب٤ٗخ ٝاال٣طب٤ُخ. ًٔب٢ٔٗ ٜٓبهارٚ األكث٤خ ٤ٌُزت اُْؼو ثبُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ. " 

٠ اُلٞه ث٤٘ٔب ًبٕ اُلو٣ل ٗٞثَ ٣ؾزٚو. ًَ اَُ٘ـ ثبٍزض٘بء صالس َٗـ كٓود ػِ ٢َ٘٤ٍ.ٛجؼذ ث٤و٢ٍ ٢ِ٤َّٓزٞؽبٙ عيئ٤ب ٖٓ  ث٤برو٣ٌ ٢َ٘٤ٍ

. ٝرْ روعٔذ 2003( ك٢ ا٣َُٞل ك٢ ػبّ اٍجواٗزٞ -ثؼل ٝكبرٚ، ٝاُز٢ رؼزجو ك٤ٚؾخ ٝرغل٣لب. ْٗود اُطجؼخ األ٠ُٝ أُزجو٤خ )ص٘بئ٢ اُِـخ ا٣َُٞل٣خ 

 خ ا٠ُ اَُِٞكب٤ٗخ ػجو َٗقخ االٍجواٗزٞ.أَُوؽ٤

، ٢ٛٝ ٗلٌ أُئٍَبد اُز٢ ٖٓ ّؤٜٗب ك٢ ٝهذ الؽن افز٤به اُلبئي٣ٖ 1884ك٢  االًبك٤ٔ٣خ ا٤ٌُِٔخ ا٣َُٞل٣خ ُِؼِّٞاٗزقت ٗٞثَ ػٚٞا ك٢ اُِغ٘خ 

ك٢  ٗٞها ثغواك٤٘٘ظ اٍجالرَٖ. ككٖ اُلو٣ل ٗٞثَ ك٢ 1893ك٢  عبٓؼخ أٝثَبالٖٓ  اُلًزٞهاٙ اُلقو٣خالص٤ٖ٘ ٖٓ عٞائي ٗٞثَ، ٝؽَٖ ٗٞثَ ػ٠ِ 

 ٤خ ٓلهٍخ اُلو٣ل ة ٗٞثَ ُِٔوؽِخ أُزٍٞطخ ك٢ ٗٞهس ًب٤ُلٞه٤ٗب رٌو٣ٔب ُٚ.. رٔذ رَٔاٍزٌُْٜٞ

 افزواع اُل٣٘ب٤ٓذ

، ٝؽَٖ ػ٠ِ ثواءح افزواػٚ، 1867ّك٢ ػبّ  اُل٣٘ب٤ٓذكزَٕٞ ا٠ُ افزواع  ا٤ُ٘زوٝع٤َِو٣ٖػَٔ أُلو٣ل ػ٠ِ رو٣ٝ٘ ٝٙجٜ اٍزؼٔبٍ ٓبكح 

غ ٠ِ ّوائٚ ّوًبد اُج٘بء ٝأُ٘بعْ ٝاُوٞاد أَُِؾخ، ٝاٗزْو اٍزقلاّ اُل٣٘ب٤ٓذ ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ. هبّ أُلو٣ل ثبْٗبء ػْواد أُٖبٗكزٜبكزذ ػ

ٚ ٌٖ ُٝأُؼبَٓ ك٢ ػْو٣ٖ كُٝخ، ٝع٠٘ ٖٓ ٝهاء مُي صوٝح ًج٤وح علاً ؽز٠ إٔجؼ ٖٓ أؿ٠٘ أؿ٤٘بء اُؼبُْ ًٔب أٗٚ ريٝط ك٢ ؽ٤برٚ آوأٙ ٌُٖٝ ُْ ٣

وع ٤ٖٗت ك٢ إٔ ٣٘غت ُٝلا ٌٝٛنا ػبُ ٝؽ٤لا ٝٓبد ٝؽ٤لا 5ٝؽ٤ٜ٘ب ّؼو ثبأل٠ٍ ٝاُؾيٕ ألٗٚ ال٣ٞعل ٖٓ ٣ؾَٔ صوٝرٚ ٝػِٔٚ ٖٓ ثؼلٙ.. كووه اُزج

 ثضوٝرٚ ٝه٣ؼٜب ك٢ عبئيح رولّ ٣ٍٞ٘ب ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼبُْ ًٌَ ك٢ ًَ ٖٓ االكة ٝاُؼِّٞ ٝاُٜ٘لٍخ ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُؼِّٞ اٌُض٤وح.
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 عبئيح ٗٞثَ

نٗت بٕ ؿوٗ أُلو٣ل ٗٞثَ ٖٓ افزواع اُل٣٘ب٤ٓذ رول٣ٔٚ أَُبػلح ك٢ ٓغبٍ ؽلو أُ٘بعْ ٌُٖٝ رْ اٍزقلاّ اُل٣٘ب٤ٓذ ك٢ ٓغبٍ اُؾوٝة، كْؼو ثبًُ

 ٝهوه رق٤ٖٔ عيء ٖٓ صوٝرٚ ه٢ اُج٘ي ٝإٔ ٣ٌٕٞ اُؼبئل ٜٓ٘ب عبئيح ٣ٍٞ٘خ رؾَٔ أٍٚ.

٤ِٕٓٞ  30ٝؽ٤لاً، ٝهل فِق ٝهاءٙ صوٝح ٛبئِخ هُلهد ثؾٞا٢ُ  اإل٣طب٤ُخ ٍبٕ ه٣ٔٞك٢ ٓل٣٘خ  1896ٍّ٘خ  اُؼبّو ٖٓ ك٣َٔجوٓبد أُلو٣ل ٗٞثَ ٣ّٞ 

ائي ٣ٍٞ٘خ ألًضو ٖٓ أكبك اُجْو٣خ ك٢ ، ٤ٕٝٝخ ثبٍزضٔبه اُغبٗت األًجو ٖٓ صوٝرٚ ك٢ ْٓوٝػبد هثؾ٤خ ٣زْ ٖٓ ه٣ؼٜب ٓ٘ؼ فٌٔ ع٣ٍٞٞل٣خ ًٞهٝٗب

 .ٝاَُالّ  ٝاألكةأٝ اُل٤َ٤ُٞٞع٤ب،  اُطت، ُل٤ي٣بءٝا، ا٤ٔ٤ٌُبءٓغبالد ؽلكٛب ٢ٛٝ ٓغبٍ 

 

 

 

 علٍٝ كٝه١

لٍٝ ٓ٘ل٤٤ُق، اُغلٍٝ اُلٝه١ ُِؼ٘بٕو، أٝ كوٜ اُغلٍٝ اُلٝه١( ٝٛٞ ػوٗ اُغلٍٝ اُلٝه١ ُِؼ٘بٕو ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ5 ٝاُن١ ٣ؼوف أ٣ٚب ثـ )ع

ٍجوذ علٍٝ ٓ٘ل٤٤ُق اال إٔ ث٘بء ٛنا اُغلٍٝ ٣ؼيٟ ثٌَْ ػبّ ا٠ُ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ أُؼوٝكخ. ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٝعٞك علاٍٝ  ُِؼ٘بٕو ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خعل٢ُٝ 

ُِؼ٘بٕو، صْ هبّ ٛ٘و١  ُِقٖبئٔ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خثزور٤ت اُؼ٘بٕو ثبالػزٔبك ػ٠ِ اَُِٞى )اُلٝه١(  1869ّ 5 ؽ٤ش هبّ ك٢ ػبك٣ٔزو١ ٓ٘ل٤ُقاُو٢ٍٝ 

أُٞعٞكح ثٌَ ػٖ٘و. ٝٓغ ٓوٝه اُٞهذ رْ رؼل٣َ ٓقطٜ  اإلٌُزوٝٗبدكح رور٤ت اُؼ٘بٕو ثؾَت اُؼلك اُنه١، أ١ ػلك ثبػب 1911ٓٞى٢ُ ػبّ 

 أ٤ٙلذ ٗٔبمط ٗظو٣خ ٛٞهد ُزل٤َو ٍِٞى اُؼ٘بٕو ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ.اُغلٍٝ ٓواد ػل٣لح، ؽ٤ش أ٤ٙلذ ػ٘بٕو عل٣لح ٌٓزْلخ، ًٔب 

خ ع٤ٔغ إٔجؼ اُغلٍٝ اُلٝه١ ك٢ ػٖوٗب ٛنا ٓؼزٔلاً ك٢ ع٤ٔغ أُ٘بؽ٢ األًبك٤ٔ٣خ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ، ٓٞكواً اٛبهاً ٓل٤لاً علاً ُز٤ٖ٘ق ٝر٘ظ٤ْ ٝٓوبهٗ

اُٜ٘لٍخ فبٕخ  ٝاُٜ٘لٍخ ٝػِْ اُؾ٤بح ٝاُل٤ي٣بء ا٤ٔ٤ٌُبءاٍؼخ ك٢ األٌّبٍ أُقزِلخ ُِقٖبئٔ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ. ُِٝغلٍٝ اُلٝه١ رطج٤وبد ٓزؼلكح ٝٝ

 .ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ

 (.118ٝاُؼٖ٘و  116-1( )اُؼ٘بٕو 2009ػٖ٘واً )ا٠ُ ربه٣ـ رٔٞى  ٣117ؾز١ٞ اُغلٍٝ اُلٝه١ اُؾب٢ُ ػ٠ِ 

 ث٤٘خ اُغلٍٝ اُلٝه١
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 هاص مثالي

اتيالواص اإلاثالي أو الواص الٖامل هى همىرج  تفي الخالت  اإلاادة لخصشي زشمىدًىامُٗ ًحًز ئاث. ًٌشض الىمىرج كذم وحىد جٌاكل بحن الواٍص  حٍض

ئاث الواص هِؼُت، لزا ًاهه مىاظب لىصٍ هاصاث راث   .19الِشن مىخٌظت. هز الىمىرج أٓدشٍ في  ٓثاًتالواص وأن حٍض

 مىاصٌاث الواص اإلاثالي

ل ٔادسو -هزا الىمىرج ًخظى خظىكا مؼلِا لِاهىن بٍى خظم أًظا لِاهىن أًى ىغ. ٍو  ماٍس

 للواص اإلاثالي ششوغ وهي كلى الىدى الخالي:

 ئاث الواص مهملت باليعبت للىكاء الزي ًدخ ه أي جدذ طوؽ مىخٌع.حجم حٍض  ٍى

 .ئاث الواص جصادماث مشهت  الخصادماث بحن حٍض

 .ت كشىاةُت دون مإزشاث خاسحُت ئاث الواص خٓش ت حٍض  خٓش

ت. والٌشطُاث  أو الششوغ ًالواص اإلاثالي هى هاص اًتراض ي لدعهُل الخلامل مم الٕثحر مً اإلاخوحراث في اإلاىاطُم التي جدىاولها الذًىامُٖا الخشاٍس

 هي التي ججلل الواص الخُِِي ئرا وحذ في هزه الـشوي ًخصشي ٓواص مثالي.الثالزت 

ه أي جدذ طوؽ مىخٌع: ئاث الواص مهملت باليعبت للىكاء الزي ًدخٍى  حجم حٍض

اسهاها بذجم الىكاء هجذه مهمال وهزا ًخدِّ كىذ ئاث الواص ُو ما ال ًمًٕ أن ًىحذ هاص هذسظه ئال وحذ في وكاء وئرا ُمىا بدعاب حجم حٍض

ت. أما ئرا وحذ في ؿشوي مً الظوؽ اللالي مثل هاص في حشة )ٓواص  ًٖىن طوؽ الواص كً الظوؽ الجىي أو اُل وكىذ دسحت خشاسة الوًش

 الٌشن اإلاعخخذم للؼهي( ًهى لً ًخصشي ٓواص مثالي وال ًمًٕ أن هنهم حجم الواص باليعبت للجشة.

ئاث الواص جصادماث مشهت  : الخصادماث بحن حٍض

 ترض ان الجضةُاث ال جٌِذ أي مً ػاُتها كىذما جخصادم مم بلظها البلع.هزا ًٌ

ت كشىاةُت دون مإزشاث خاسحُت: ئاث الواص خٓش ت حٍض  خٓش

ِت وال ًمًٕ ان  اتي ًمًٕ ان ًخيبأ ةها وهزه الجضةُاث جخدْش ةهزه الؼٍش ت التي ال جخظم ألي ُاهىن ًحًز ت اللشىاةُت هي جلٗ الخٓش الخٓش

ت كشىاةُت.ولشي معاس أي حض  ت الجضةُاث خٓش ٍُ ظُٖىن لزلٗ هٌترض ان خٓش  ب ٓو

ػبلا هزه الٌشطُاث جخدِّ في ؿشوي مدذدة ورلٗ لالُتراب ُذس ؤلامٖان لىطم ُاهىن ًدٕم مخوحراث الواص )الظوؽ والدجم ودسحت 

 الخشاسة(.

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 هاكٕٝ

،  اُغلٍٝ اُلٝه١ك٢  86 ٝاُؼلك اُنه١ Rnُٚ اُوٓي  ػٖ٘و ٤ٔ٤ًبئ٢اُواكٕٝ 

 .اُؼ٘بٕو أُْؼخل٣ْ إُِٞ ٝاُطؼْ ٝاُوائؾخ، ًٔب أٗٚ ٖٓ ػ ؿبى فبَٓٝٛٞ 

ُْٓغ ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣َُجت اَُوٛبٕ اما رْ اٍزْ٘بهٚ  ثَجت إٔ ؿبى اُواكٕٝ ٛٞ كِي 

ٖله اُوئ٢َ٤ ُٜنا اُـبى ٛٞ األهٗ )ٖٓبكه ، ألٗخ ٣ُجؼش مهاد أُلب. أُ

، فبٕخ اما ًبٗذ ٖٓ ٖٓلهٛب  ٓٞاك اُج٘بءأفوٟ هل ٣ٌٕٞ ثلهعخ أهَ ٖٓ 

٤ُٔبٙ( ، اُن١ ٣ٖله ٣ٝزٞىع ك٢ اُج٤ئخ ٝا اُغوا٤ٗذأٝ  اُزٞفثوًب٢ٗ ٓضَ ؽغو 

، ٣ٝزواًْ ك٢ األٓبًٖ أُـِوخ ؽ٤ش رٖجؼ فطوح. ٖٝٓ أُوله أٗخ اَُجت 

اُوئ٢َ٤ اُضب٢ٗ َُِوٛبٕ اُوئخ ثؼل اُزلف٤ٖ( ، ٝثؼ٘ اُلهاٍبد رج٤ٖ اُزآىه 

 ث٤ٖ اُؾبُز٤ٖ. اُؾبالد.
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 Zn    صهٗ

ك
ْ
ن وِثياءأو  الخاَرِصينأو  الِزّ

ُ
مً كىاصش العلعلت ألاولى  Zn، الشمض الُٕمُاتي الت

ً  dىحىد مذاساث ًاسهت باإلاذاس ورلٗ ل الٌلضاث الاهخِالُتفي  وبالخالي ٌعخؼُم جٍٖى

 ملِذاث، وهى مً اللىاصش الهامت الظخخذاماجه اإلاخلذدة.

خ الضهٗ  جاٍس

ىن خ٘ى اصل  خخلٍ الللماء اللوٍى ٔلمت الخاسصحن هي الدعمُت اللشبُت للضهٗ. ٍو

ون ٔلمت صهٗ ًبِىما ًشي بلظهم اهنها ٔلمت الجُيُت حلنى الشاظب ألابُع ًشي اخش 

وهي حلنى اظىان اإلاشؽ خُث ان شٖل  Zinkeاهنها مشخِت مً الٖلمت ألاإلااهُت 

الٌلض الخام في ًشن الصهش ًٖىن شبيها ةهزا. في خحن ًشي اخشون اهنها ٔلمت مشخِت 

 وحلنى الدجش Sengمً الٖلم الٌاسظُت 

 الآدشاي

ٔالخذًذ والىداط والشصاص التي آدشٌذ ُبل ُبل اإلاُال  د مِاسهت بملادن 

ذ كثر في الصحن كلى كمالث ملذهُت  باالالي الاكىام. ًان آدشاي الضهٗ ُذ حاء مخاخشا في الِشن الشابم كشش مُالدًا في الهىذ والصحن ُو

ذ كثرث في الهىذ كلى ادواث حشحر ان  1644ئلى  1368% مً الىداط ورلٗ في الٌترة مً 1% مً الضهٗ و 99جدخىي في جٖىهيها كلى  م ُو

ش الضهٗ جمذ في الِشن الشابم كشش اإلاُالدي. ٌلذ جاخش آدشاي الضهٗ كملُاث صه

ٔان  ئلى اهخٌاض دسحت هلُاهه خُث ًىحذ في الؼبُلت هالبا مم الشصاص والزي 

ت ًٖان ظشكان ما ًدبخش الضهٗ وال  1000ًصهش في اًشان دسحت خشاستها خىالي  مئٍى

كُىاث مً الضهٗ  كمل لىهىِغ كلى دساظت 1617ًبِى الا الشصاص. في كام 

جمًٕ هىٖل مً  1721اخظشث مً الهىذ والصحن واػلّ كلُه اظم الضهٗ. في كام 

ِت ظشا وفي ZnCO3جدظحر الضهٗ مً خام العمُثعىهِذ ) ( الا اهه اخخٌف بالؼٍش

جمًٕ الاإلااوى ماسحشاي في بشلحن مً ئهخاج الضهٗ بخِؼحر خام  1746كام 

ِت التي اجبلها والخؼىاث بذُت وبزلٗ العمُثعىهِذ في وكاء مولّ ووصٍ الؼٍش

 ًٖىن أ٘و مً جىصل مً جدظحر الضهٗ ململُا.

 وحىد الضهٗ في الؼبُلت

م  65ًىحذ الضهٗ في ُششة ألاسض بيعبت  مً  24حم لٖل ػً وهى اللىصش ُس

ىحذ في كذة خاماث منها  خُث الاهدشاس في الِششة ألاسطُت ٍو

 ZnSمخلىغ الضهٗ أو العٌالحراًذ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


 

 ZnCO3ىهاًذ ظمُثع

يعِذ   ZnOٍص

لمُذ   x2ZnO.SiO2ٍو

 (ZnO.MnO)Fe2Oًشاهٖلُىِذ 

 ئهخاج و اظخخالص الضهٗ 

ال ًىحذ اللىصش في الؼبُلت مىٌشدا بل ًٖىن مخخلؼا بلىاصش أخشي ٔلزهب 

والٌظت والٖادًىم والشصاص. جخم كملُت اظخخالص الضهٗ كلى كذة مشاخل اولها 

م ًلُه كملُت جدمُص الخام ئلى جٕعحر الخام وػدىه زم اصالت الش ىاةب بالخلٍى

دُذ الضهٗ  جب  ZnSٓبًر دُذ ػبِا للملادلت ٍو ًلُه احشاء كملُت آعذة للٕبًر

  اجمام كملُت الآعذة ختى جالمغ رساث اللىصش رساث الضهٗ.

ZnS+3/2O2----->ZnO+SO2 

أو بلذه ًمًٕ احشاء كملُت اختزا٘ بجزق ألآسجحن مً الضهٗ بىاظؼت الٕشبىن 

 أ٘و آعُذ الٕشبىن ػبِا للملادالث

ZnO+C=Zn+CO 

ZnO+CO----->Zn+CO2 

اةُت والُٕمُاةُت للضهٗ  الخىاص الٌحًز

ًلض أبُع ماةل للضسُت مً كىاصش الاُالء. صلب ولٕىه في دسحاث جترواح مً 

ت ًصبذ ُاًال للؼَش والسخب. مِاوم للصذا. ٌشخلل كىذ خىالي  100-150 مئٍى

ت ملؼُا  1000  لهبا أبُع.مئٍى

خصاكذ هاص الهُذسوححن.   2HCl+Zn------>ZnCl2+H2ًخٌاكل الضهٗ مم ألاخماض اإلالذهُت ٍو

ٔاظُذ الىُتروححن.  ماكذا مم ق خامع الىُتروححن الزي ًُخاكذ ا

ت لُيخج هاص الهُذسوححن.  ًخٌاكل مم اإلادالُل الِلٍى

Zn+2NaOH----->Na2ZnO2+H2 



 

لذ الضهٗ كامل مخت٘ز ُىي.ًِىم الهىاء الشػب بآعاب ظؼذ ا ُِت مً آعُذ الضهٗ جمىم آعذة الؼبِاث الخالُت. َو  لضهٗ ػبِت ُس

 اظخخذماث الضهٗ

اث اإلاخخلٌت باإلطاًت لصىاكت الللبت  كملي حلٌىت الخذًذ صىاكت البؼاٍس

اث الجاًت. صىاكت ظباةٗ حعخخذم في كملُاث اللخام والؼالء  الخاسحُت للبؼاٍس

 اهمُخه للجعم

جب الا جخلذي  15ج الجعم الضهٗ بٕمُاث طئُلت ال جخلذي ًدخا ملى ًىمُا ٍو

شٖل  40الٕمُت مً  ماث التي ًدخاحها الجعم  160ملى. َو حضءا مً الاهٍض

 للملُاث الِلب والخىٌغ والهظم وهحرها.

ت حهاص اإلاىاكت ودكمه. ولِذ آدشٍ  له اهمُت للجعم جخمثل في دوسه في جٍِى

ت مىاكتهم.الاػباء اهه باطاًت ظل  ٌاث الضهٗ للبالصما كىذ ٓباس العً ًخم جٍِى

 الضهٗ والصخت

إدي دوسا خاظما في أٓثر مً  الىؿاةٍ البُىلىحُتالضهٗ هى كىصش أظاس ي لخُاة البشش والخُىان والىباث. ًهى خُىي باليعبت للٕثحر مً  ٍو

ماثمً  300 :الاكظاء  حشام مً الضهٗ. وهى ًىحذ في حمُم أحضاء الجعم 3و  2عام البالوحن جدخىي ما بحن في الجعم البششي. أح ؤلاهٍض

ت، ألاوسجت، واللـام، الخالًا والعىاةل. جدخىي اللظالث واللـام كلى ملـم مخضون الجعم مً الضهٗ ) حز 90الخٍُى ٪(.ئال أن أكلى جٓش

 .اللُىحن، لُأحي بلذ رلٗ والعاةل اإلاىىي  البروظخاجاللضهٗ طمً الدجم ًِم طمً هذة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A
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 أشلت ًَى بىٌسجُت

ت ألاشعة فوق البنفسجية مىحت ( هي  Ultraviolet:  ) باإلهجلحًز

لٕنها أػ٘ى  الظىء اإلاشتيأُصش مً  ػ٘ى مىجيراث  ٓهشػِعُت

٘ى مىحت ظمُذ بٌَى البىٌسجُت ألن ػ ألاشلت العُيُتمً 

. ومذاها اإلاىجي ألىان الؼٍُهى ألاُصش بحن  اللىن البىٌعجي

ئلى  eV 3هاهىمتر، وػاُتها جبذأ مً  10ئلى  هاهىمتر  400ًبذأ مً 

124 eV. 

وجىحذ أشلت ًَى البىٌسجُت في أشلت الشمغ، وجيبلث 

ما هي أشلت الظىء ألاظىدأو  الخِىط الٕهشبيبىاظؼت  . ٓو

ىت ًِذ حعبب جٌاك ال ُٓمُاةُا، وججلل اللذًذ مً اإلاىاد مٍإ

ذ ادْس الٕثحر مً الىاط جأزحر ألاشلت ًَى معٌشةمخىهجت أو  . ُو

البىٌسجُت كلى الجعم معببت خاالث مً طشبت شمغ، ولًٕ 

ا جأزحراث أخشي ُذ جٖىن مٌُذة أو مظشة ػٍُ جلٗ ألاشلت له

 لصخت البشش.

 آدشاًها

ٔان آدشاي ألاشلت ًَى البىٌسجُت مخللِا بمشاهذة كلمُت 

اتيالخف  1801جصبذ دآىت أٓثر بلذ حلّشطها لظىء الشمغ. ًٌي كام  أمالح الٌظتبأن  : باألإلااهُت) حىن ًُلهلم ساًتر ألاإلااوي الٌحًز

Johann Wilhelm Ritter هاحلت بشٖل خاص -التي هي هنهاًت الؼٍُ اإلاشتي-( أن أشلت هحر مشةُت، ػ٘ى مىحتها أُصش مً اللىن البىٌعجي ،

ٔاهت لىن وسَ الٌظت اإلاشبم  ادة د عذة" لِشذد كلى  بالٖلىسٍذفي ٍص ولخمُحزها كً "ألاشلت  جٌاكلها الُٕمُاتيًِام بدعمُتها "ألاشلت اإلآإ

الخاسة" التي هي بالؼشي آلاخش مً الؼٍُ. جم اكخماد الاظم "الاشلت الُٕمُاةُت" بلذ رلٗ بٌترة وححزة وبِي هزا الاظم ُُذ الاظخلما٘ 

. في هنهاًت ألامش ظِؽ مً الاظخلما٘ الخلبحران أشلت ُٓمُاةُت وأشلت خاسة واظخلمل الخلبحران ألاشلت ًَى الِشن الخاظم كششخال٘ 

ذ  200الاشلت ًَى بىٌسجُت ماجدذ  حعمى [1]كلى الخىالي. وألاشلت جدذ الخمشاءالبىٌسجُت  هاهىمتر بالٌشاهُت ألن الهىاء ًمخصها بِىة، ُو

اتي ألاإلااوي ًُٕخىس شىمان كام   .1893آدشٌها الٌحًز

 ميشأ اإلاصؼلر
ُت للٖلمت ئلى ألاصل الالجُني )  ا هحر مشةُت.(. بما أن ألاشلت ًَى بىٌسجُت هي أُصش مً البىٌسجُت ئال أهنهUltra Violetحلىد الترحمت الخًش

 أهىاق ألاشلت ًَى البىٌسجُت

( في ISO-DIS-21348جِعم الاشلت ًَى البىٌسجُت ئلى كذة مىحاث مخذاخلت مم بلظها البلع ٓما بالجذ٘و خعب مششوق ملُاس اًضو )

 .جدذًذ الاشلاكُت الشمعُت
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1801
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9#cite_note-hockberger-0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ) ( وهى لؤلػىا٘ اإلاىحُت Deep UVأو  DUVحعخخذم أشلت ًَى بىٌسجُت كمُِت ) واللحزس( photolithographyبخِىُت الؼباكت الدجٍش

ًمخصها بِىة، لزا ًاظخخذاماتها جٖىن بالٌشان ًِؽ. في الىؼاَ  الهىاءن م. ظمُذ ألاشلت الٌشاهُت ةهزا الاظم ألن  300التي أُل مً 

الصىاكُت التي جدخاج ن م ًان ؤلآسجحن هى اللىصش الِىي الزي ًمخص جلٗ ألاػىا٘ اإلاىحُت، لزا ًاللملُاث  200–150اإلاىجي ما بحن 

عخخذم كىصش  ٍ٘ جماما مً ألآسجحن، َو الىِي بشٖل كام هىا لُمىم الخاحت ئلى هشي  الىُتروححنلخلٗ اإلاىحاث ًجب أن جخم في حى خا

 ًشاهُت.

 ظىء ألاظىدال

لت وبلظا مً الظىء اإلاشتي. وهي (، هي ئهاسة جصذس اشلت ًَى بىٌسجُسوبشث ولُامض وودالظىء ألاظىد أو ئهاسة وود )وعبت ئلى اللالم  ت ػٍى

لت" ) تكمىما ملشوًت باظم "أشلت ًَى بىٌسجُت ػٍى ِت ؤلاطاءة الٌلىسٍت (. جخم ؤلاطاءة الٌلىسٍت  UV light: باإلهجلحًز العىداء بىٌغ ػٍش

عمى  الٌىظٌىس اللادًت ًُما كذا اهنها حعخخذم  صحاج ًِؽ وهؼاء اإلاصباح الضحاجي ٌعدبذ٘ بوؼاء صحاجي لىهه بىٌعجي هامّ مضسَ َو

هاهىمتر. معمُاث جلٗ اإلاصابُذ خعب الصىم  400، وهى صحاج مولٍ بأٓعُذ الىُٖل لٖي ًمىم أي طىء مشتي رو ػ٘ى مىجي أكلى مً وود

" bug zapper" لخمُحزها كً مصابُذ أحهضة صاةذة الخششاث )"BLBباإلاخخصش " " أو blacklight blueمثل "طىء أظىد رو صسُت" أو "

blacklight "BL بت راث اهبلار مىجي ن.م ئما  371ئلى  368"( والتي الجدخىي كلى لىن صحاج وود ألاصسَ. الٌىظٌىس اإلاعخخذم للمىحت الٍِش

+( بِىما ٌعخخذم SrB4O7:Eu2+( أو بىساث العتروهدُىم )SrB4O7F:Eu2) بُىسوبُىممولٍ  ظتروهدُىمأن ًٖىن سباعي ًلىسبىساث 

ىم اإلاولٌت بالشصاص ) 353ئلى  350الٌىظٌىس إلهخاج ئطاءة أكلى  +(. مصابُذ الظىء ألاظىد الضسُاء BaSi2O5:Pbن.م وهى ظلُٖاث الباٍس

 ن.م. 365هي 

لت " ِخصش ػٌُها كلى خِل اإلاىحت الؼٍى ع منها كىذ اإلاىحاث ". كلى الىUVAًُِيخج الظىء ألاظىد ئهاسة في هؼاَ مىحت ًَى البىٌسجُت، ٍو

UVB  وUVC اللزان لهما جأزحراث صخُت خؼحرة ومذمشة إلاادة ،DNA  الظىء ألاظىد له مدذودًت الؼاُت بعشػان الجلذوجإدي ئلى ؤلاصابت .

لت جلٗ ُادسة كلى ؤلاطشاس الصادسة مىه واإلاىحا لت، لزا الٌعبب بدشوَ الشمغ، ولًٕ اإلاىحاث الؼٍى وجذمحر  بألُاي الٖىالححنث الؼٍى

  اإلاىحىد بالجلذ. ًُخامحن ألٍ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2_%D9%88%D9%88%D8%AF
http://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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%84%D9%81


ّ اظدبذا٘ الضحاج الشٌاي  مًٕ ئهخاج الظىء ألاظىد كً ػٍش لخبر رلٗ أ٘و مصذس إلهخاج الظىء  بضحاج وودٍو ٓوؼاء للمصباح اللادي. َو

ِت الٌلىسظيذ، لٕنها وبصىسة اظخثىاةُت هحر ًلا٘ إلهخاج ئهاسة ًَى بىٌسجُت )أُل مً  ٔان البذًل الشخُص لؼٍش % مً 0.1ألاظىد. وئن 

صابُذ ًَى البىٌسجُت العاػلت وبعبب كذم ٌٓاءتها، ًِذ الؼاُت الذاخلت( هـشا لؼبُلت الجعم ألاظىد في مصذس اإلاصباح اللادي. ًم

( الىاغجٖىن لها الخؼىسة بعبب خشاستها خال٘ الاظخخذام. ومً الىادس ئًجاد اإلاصابُذ العىداء مً بخاس الضةبّ راث ػاُت كالُت )مئاث مً 

م ألاشلت ًَى البىٌسجُت باهبلار الٌىظٌىس وجٖىن مولٌت بضحاج وود. جلٗ اإلاصابُذ حعخخذم بشٖل أظاس ي بشاشاث كشض اظخخذا

 اإلاعاسح والخٌالث اإلاىظُُِت ولٕنها جٖىن خاسة حذا خال٘ اظخلمالها.

للخششاث وحعخخذم هٌغ  بلع مصابُذ الٌلىسظيذ ًَى البىٌسجُت جٖىن مصممت بشٖل ًجزب الخششاث ئليها، وهي حعخخذم ٓصاةذ

بت في اإلاصابُذ العىداء، ولٕنها حعخخذم صحاج شٌاي بذال مً صحاج وود اإلاٖلٍ بالعلش. ًالضحاج  الٌىظٌىس اإلاعخخذم للمىحت الٍِش

شمض ئلى جلٗ اإلاصابُذ بالظىء ألا   Blackظىد )الشٌاي أُل مىلا إلهبلازاث ػٍُ الضةبّ اإلاشةُت، مما ًجلل لىهه أصسَ أمام اللحن اإلاجشدة. ٍو

Light أو )BL .خعب ٓخالىحاث ؤلاهاسة 

 ّ مًٕ جىلُذ ئطاءة ًَى بىٌسجُت كً ػٍش  .صمام زىاتي باكث للظىءٍو

 اإلاصادس الؼبُلُت

لت واإلاخىظؼت والِصحرة, ولًٕ بعبب امخصاص  الشمغجيبلث ألاشلت ًَى بىٌسجُت مً   آوصون كلى شٖل أخضمت مً اإلاىحاث الؼٍى

لت  ألاسض% مً ؤلاشلاق الزي ًصل ظؼذ 99لها, ًان  لؼبِت الجى الللُاا . )للللم ًان الخضم اإلاخىظؼت UVAًٖىن مً الخضمت الؼٍى

 ً  (.آلاوصون ػبِت والِصحرة مً اإلاىحاث ًَى بىٌسجُت جٖىن لها اإلاعإولُت اإلاباششة لخٍٖى

لت مً ًَى البىٌسجُت ولٕىه  شٌايالؼبُعي ًٖىن  الضحاج  الٖىاسجض اإلادشوُت أو  والعُلُٖاللمىحاث ألاُصش,  ملخمحضةُا للمىحت الؼٍى

ش خىالي  الىىاًزاإلادشوُت خعب الجىدة لها خاصُت الشٌاًُت ختى للمىحاث الٌشاهُت. صحاج  رو الؼ٘ى  الظىء% مً 90اللادي ًمٕىه جمٍش

 .[6][5][4]ن م 300الزي أُل مً الظىء% مً 90هاهىمتر, لٕىه ًمىم خىالي  350اإلاىجي ًَى 

هاهىمتر, ورلٗ بعبب  200راث الؼ٘ى أُل  اإلاىحاثاللادي ٌلخم  الهىاءهاهىمتر, ظمُذ ةهزه الدعمُت ألن  200اإلاىحت الٌشاهُت جبذأ مً 

ن م. وهزه  200-150الىِي ًٖىن شٌاي للمىحاث ما بحن  الىُتروححنلهزا الؼ٘ى اإلاىجي. أما  بالهىاءاإلاىحىد  ألآسجحنشذة امخصاص 

ِت مهمت صىاكُا ألن كملُاث الخصيُم  ن م. وباللمل في مٖان خالي  200راث ػ٘ى مىجي أُل مً  جشدداثحعخخذم  ألشباه اإلاىصالثالؼٍش

للمل في الٌشان. بلع ألاحهضة الللمُت مثل مؼُاي مً ألآسجحن، ًان اإلالذاث التي ال بذ أن ججهض كلى جدمل ؤلاخخالي بالظوؽ اإلاؼلىب ل

 ( حلِم بالىتروححن وهي حلمل في هزا الىؼاَ الؼٌُي.circular dichroism spectrometerخلِت زىاةُت اللىن )

Extreme UV  ن م جخٌاكل ُٓمُاةُا مم  30: اإلاىحاث التي أػ٘ى مً اإلاادةوهي اإلاىحاث ًَى بىٌسجُت الِصىي امخاصث بالخٌاكل مم

التي باإلاذاس  ؤلالٕتروهاث)جٖىن باإلاذاس الخاسجي(, بِىما اإلاىحاث التي أُصش مً رلٗ جخٌاكل مم  اإلاادةئت للخلٗ أو اإلاخٖاً ؤلالٕتروهاث اإلاخلادلت

 للهُلُىماإلاشجٌم ًدذد بىاظؼت الخؽ الؼٌُي  EUV/XUVأًظا. هنهاًت الؼ٘ى الؼٌُي لؤلشلت الٌَى بىٌسجُت اللـمى  الىىاةالذاخلي ومم 

(He+ كىذ الؼ٘ى )ت مخلذدة الؼبِاث حلٕغ  30.4 ن م. ملـم اإلاىاد اإلالشوًت جمخص بِىة هزه ألاشلت, ولًٕ باإلمٖان ئهخاج أحهضة بصٍش

ت ظِىغًَى بىٌسجُت الِصىي كلى  اإلاىحت% مً ئشلاق جلٗ 50خىالي  في خاالث  بالخلعٖىباثحعخخذم  الخٕىىلىحُاكادًت.هزه  صاٍو

ش الشمس ي اةّ  الخصٍى خ الشصذ الشمس ي خال٘ الدعلُىاث. وأًظا الؼباكت كلى الُش الذاساث للمل  العلُٖىهُتوهي مىحىدة بصىاٍس

 .الٕهشبُت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB_%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9#cite_note-5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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ت  جأزحر ؤلاشلاق ًَى البىٌعجي بالصخت البشٍش

 ًىاةذ الخأزحر لخلٗ ألاشلت

 ًُخامحن دي

٘ى . الخِذًشاث جِبالجلذ ًُخامحن دي( اهه ٌعاكذ كلى ئهخاج UVBالبىٌعجي )ألازش ؤلاًجابي الشةِغ مً الخلشض للمىحت اإلاخىظؼت مً ًَى 

ا في  بالعشػانأن هىاْ كششاث آلاالي مً الزًً ًمىجىن  عبب هزا بالجعم ًُخامحن ديوالعبب هى هِص  الىالًاث اإلاخدذةظىٍى . َو

عبب بظلٍ )أو الٕعاح كىذ الٕ لحن اللـامالىِص مشض  ًٖىن كً  الٌُخامحنوظهىلت ٓعشها. كمىما للخص٘ى كلى هزا  اللـامباس(, َو

 ّ  لٌتراث مدذدة. للشمغأو الخلشض  ألاهزًتػٍش

أٓثر مً  للشحُمأو اظخلما٘ خبىب الخوزًت  ألاهزًتلعذ الىِص, ًٌظل أل جلٗ  بٌُخامحن ديكذًذة جدصً اهزًتها  بلذانهىاْ 

ادة ًشص ؤلاصابت ( خًىUVBالخلشض لل)  بعبب ألاشلت الٌَى بىٌسجُت. الجلذ بعشػانا مً ٍص

 الجمالُاث

ادة مىه ٌعبب UVBإلاخىظؼت )هِص ؤلامذاد مً اإلاىحت ا وخشوَ بالجلذ. أما  طشس مباشش للخمع الىىوي( ٌعبب هِص بٌُخامحن دي. والٍض

( ًعىي حلؼي مدذودًت الخأزحر الظاس كلى الخمع لىن البششةالٕمُت اإلاىاظبت مً الخلشض للمىحت اإلاخىظؼت )والتي جخخلٍ خعب 

صلر الخلل ةها. وبالخالي ظحزداد ئهخاج الصبوت العىداء مما ًإدي ئلى حلذ أظمش ُذ جؼ٘ى مذجه. الاظمشاس   الىىوي. ًالجعم ًخلشي كليها ٍو

لت ًدذر إلاذة جصل ئل ى ًىمحن بلذ الخلشض لئلشلاق، ولٕنها أُل طشسا وجبِى إلاذة أػ٘ى كىذ اظخخذام ئشلاق ًَى البىٌسجُت الؼٍى

(UVA.ماث وبخاخاث الدعمحر اإلاىحىدة بالعَى حوني كً الخلشض لالشلت ًَى البىٌسجُت  (. بلع ٍٓش

 جؼبُِاث ػبُت

لت البهاَو  الصذًُتمثل  ألامشاض الجلذًتلؤلشلت ًَى البىٌسجُت اظخلماالث ػبُت, ٓداالث  . ٌعخخذم ئشلاق ًَى البىٌسجُت الؼٍى

(UVA ت العىسالحن اإلاىطعي ا ) psoralens( مم أدٍو ( ًىادسا ماحعخخذم في UVB(. أما اإلاخىظؼت )PUVA treatmentمٖىهت ماٌعمى كالج بًى

 هزا اإلاجا٘.

 مظاس الخأزحر لخلٗ ألاشلت

لت للشمغ وأشل ( ُذ ٌعبب بدشوَ الشمغ وبلع أشٖا٘ ظشػان الجلذ. UVBتها ًَى البىٌسجُت اإلاخىظؼت )الخلشض لٌتراث ػٍى

لت ألشلت الشمغ ًَى البىٌسجُت ُذ جإدي ئلى جأزحراث صخُت خؼحرة ومضمىت ب  اللحنو  ذالجلباليعبت البشش، ًان الخلشض لٌترة ػٍى

والزي ًدعبب مً طشس هحر مباشش للخمع الىىوي )حزوس خشة وكامل  وسم مُالمُىا العشػاوي. وأخؼشهم [9]للجعم الجهاص اإلاىاعيو 

مًٕ أن هشي رلٗ مً خال٘ هُاب كالمت الخوحر لؤلشلت ًَى البىٌسجُت في   .[10]% مً وسم اإلاُالمُىا92ألآعذة(، ٍو

هالي ألاسض ف اهه ًصٌى كىذ هى ألاكلى ػاُت مً بحن هـشاةه مً ألاشلت ًَى البىٌسجُت وألاخؼش أًظا, ولخعً الخ UVC ئشلاق

ٔان  وخذاث حلُِم, مم رلٗ ًاظخخذامه بملذاث خاصت مثل الجىي  الخاصت ألخىاض العباخت ُذ ٌشٖل خؼىسة الخلشض لها ئرا 

 جم حشوُله خاسج خىض وخذة الخلُِم اإلاٌِلت. اإلاصباح
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 الخأزحر كلى الجلذ

َ  ألشلت الخلشض»  الخأزحر .للبشش معشػً كامل بُئُا ٌلخبر الشمغ طىء مم جأحي التي بىٌسجُت ًى

َ  العام  مِلِان أمشان هما الاصؼىاعي اللالج مصابُذ أو الشمغ طىء مً الىاش ئ البىٌعجي لٌى

ت, للصخت  ولٌذ الجلذ والتهاباث الخشوَ التهاب حشمل الجلذ كلى الخؼحرة ؤلاشلاق ًخأزحراث البشٍش

 MATSUMURA AND ANANTHASWAMY، .2004  – « .الجعم اإلاىاكت حهاص وئطلاي الشمغ

ل  أن ًذمش ألُاي  UVCوالِصحر  UVBواإلاخىظؽ  UVAٌعخؼُم ئشلاق ًَى البىٌعجي الؼٍى

لت الجلذ بشُخىختوبالخالي ٌعشق  الٖىالححن بشوجحن ًمٕنهما  UVBواإلاخىظؼت  UVA. ألاشلت الؼٍى

 .الجلذاإلاىحىد ب ًُخامحن أجدؼُم 

لت  اإلاىحتبهبذأ  ٔان ًىـش ئليها في العابّ بأهنها ألاُل خؼىسة, ولٕنها الُىم حلشي UVAالؼٍى ، ًِذ 

. ًهي جىدشش بلمّ لٕنها DNA للخمع الىىويخال٘ جخٍشب هحر مباشش  الجلذ بعشػانبأهنها حعجل 

ال حعبب خشوَ الشمغ وال اخمشاس بالجلذ وال ًىحذ ًدص ػبُا لها ولًٕ الىاقي الشمس ي 

(sunscreen ًخمًٕ مً اكتراطها واكتراض )UVB ا أهنها ال جخشب الخمع الىىوي بشٖل ملها. وبم

ٔاألشلت اإلاخىظؼت والِصحرة ولٕنها حعخؼُم جىلُذ وظؽ ُٓمُاتي شذًذ الخٌاكل، مثل حزوس  مباشش 

ذ ألِى بلع الللماء اللىم بأن أمشاض الجلذ الخؼحرة التي أصابذ وألآسجحن و  هُذسوٓعُل التي حعاهم بذوسها بخذمحر خمع الىىوي. ُو

 .[13]معخخذمي الىاُُاث الشمعُت ظببه كذم وحىد مششخاث لخلٗ اإلاىحت في الىاُُاث

ب اإلاباشش UVAولًٕ بىجحرة أبؼأ مً  الٖىالححنًهي معببت للعشػان الجلذ وجذمش ألُاي  UVBأما اإلاىحت اإلاخىظؼت  ، مً خال٘ الخخٍش

ئاثللخمع الىىوي. ًاإلشلاق يهُج   العِخىصًٍشارة جدشٖل ما بحن ُىاكذ  بشوابؽ حعاهمُتالخمع الىىوي في خالًا الجلذ، معببت  حٍض

ض . ًلىذما ًأحي وخذاث زىاةُتومىخجت  ذ مً ًخُلت هزا الجضء مً الذي أن أي، ًاهنها جِشأ الىخذة الثىاةُت ب " دها بىلُمحًر " ولِغ AAلحًز

ٍ  DNAمما ٌشىه شٖل لىلب ا٘  زىاتي الثاًمذًًئلى  الثاًمحن ُاكذة البُاهاث"، معببا باكادة حشُٕل سوابؽ CCبالِشاءة ألاصلُت " ُى ٍو

ذ جـهش  الخىاسخ مىم الاهذماج. ُو ـهش الٌجىاث ٍو اإلاعببت مً ألاشلت  الؼٌشة الجُيُتمما ٌعبب بالىمى العشػاوي, جلٗ  الؼٌشة الجُيُتٍو

ا بضساكتالٌَى بىٌسجُت مً العهىلت مالخـتها  زِب , هزه الشابؽ العشػاوي ٌلخبر مً ألاظباب التي جذكى لالهخمام خ٘ى ؿهىس البٕخحًر

مِاومت لئلشلاق الٌَى بىٌعجي ًمُل الجعم ئلى لالظمشاس كىذ حلشطه إلاآلاوصون  )خعب هىق الجلذ(  UVAعخىي ملِ٘ى مً ئشلاق . ٓو

ٍ اهدشاس الٌَى بىٌسجُت ٓما ًمىم الخخٍشب الِىي  UVBوجصبذ الصبوت البيُت ُاجمت بِىما   ألوسجتًدذر ئهخاج حذًذ. هزا الاظمشاس ًُى

داحض أو ماوم لل الجعم الٌَى بىٌسجُت حضةُا  ألاشلتوهي جمىم  ظىءالظلٌُت. هىاْ معخدظشاث ججمُل وحعخلمل الظمشاس البششة ٓو

اإلاعئىلت كً خشوَ  UVBوهي حعخلمل للخماًت مً أشلت ا٘ وملـمها ًدخىي وصٍ ٓمُت ُُاط الىخذة لخماًت الجعم مً الشمغ 

باث مثل  UVAاللٕنها ال حعخؼُم الخماًت مً  الشمغ ٓما أظلٌىا ظابِا, وخالُا ؿهشث باألظىاَ معخدظشاث خماًت حذًذة جدخىي مٓش

لت للٌَى بىٌسجُت ( ال Titanium dioxide) زاوي أٓعُذ الخِخاهُىم وهىاْ معخدظشاث ػبُلُت  UVAتي حعخؼُم مِاومت ألاشلت الؼٍى

 (.Phlebodium aureumللخماًت مً ألاشلت الٌَى بىٌسجُت وحعمى بالالجُني ) اكشابو 

 اللحن 

الخماًت  ىـاساث, وألاًظل اظخلما٘ الٓماء اللحنلللحن  أمشاض, والخلشض له ٌعبب لحنله خؼىسة لل UVBاد ٓثاًت اإلاىحت اإلاخىظؼت اصدً

أٓثر كشطت  الجبا٘, مدعلِي UVCالِصحرة  اإلاىحتلٌَى بىٌعجي, خاصت ا شلاقبالٖامل لؤلشخاص الزًً ُذ ًخلشطىن لئل  اللحنلخوؼُت 

( الزي ًصٌي جلٗ ؤلاشلاكاث، اإلاشجٌلاث)كىذ جلٗ  الوالي الجىي ورلٗ بعبب طلٍ لؤلشلت الٌَى بىٌسجُت مً ألاشخاص اللادًحن 
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خماًتها أُىي مً الضحاحُت,  البالظدُٗ اللذظاثالضحاحُت اللادًت حلؼي خماًت بعُؼت, لًٕ أٓثر  هـاساثلها.  الثلىجوبعبب اولٖاط 

لت  الضحاجوالعبب ٓما ششخىاه ظابِا أن  ش اإلاىحاث الؼٍى لُٖي البالظدًُِٗؽ بِىما  UVAله خاصُت جمٍش  لذظاثخاصُت اإلاشوس لل ألآٍش

ٔاسبىهاثمثل  البالظدُٗ اللذظاثهي اُل, بلع مىاد  ( جمىم حمُم ألاشلت الٌَى خشاسة)وهي مادة راث ك٘ض كا٘ ومِاوم للالبىلي 

 .اللحنلت الٌَى بىٌسجُت كً خاصُت الخماًت مً ألاشلاق ولًٕ ختى جلٗ الخماًت الًمٕنها اإلاىم الخام لؤلش لذظاثبىٌسجُت. كمىما لل

 ثأثيرات أخرى من إلاشعاع الفوق بنفسجي

ت كلى  اإلاىخجاثت باإلاعخخذم اإلابلمشةاإلاىاد  ٔاإلاىاد اإلادخٍى الاظتهالُٓت جخدلل مً ؤلاشلاق الٌَى بىٌعجي, وجدخاج ئلى ئطاًاث إلاىم ؤلاشلاق 

ت ٌَى بىٌعجي جإدي , امخصاص ألاشلت الأسامُذوألالُاي ؤلاصؼىاكُت اإلاخخصصت مثل  البىلي ئزُلحنو  البىلي بشوبُلحنمثل  اللذاةً الخشاٍس

ُبت   اإلايعىحاثالتي جمخص جلٗ ألاشلت ًُخوحر لىهنها, ًلزلٗ ملـم ألاصبان و  ألاصبانو ألالىان, باإلطاًت ئلى اللذًذ مً اإلاىادطلٍ بتٓر

 وؤلاشلاق. الشمغًخلؽ ةها مىاد خصىصُت للخماًت مً 

 املواد املانعة واملستقبلة

ئاث تاإلاعخِبلت لؤلشلت الٌَى بىٌسجُت حعخخذم باإلاىاد  الجٍض أو ماٌلشي  اإلاادةوهحرها لخٌع جدلل  البىلُمش و  ٔاألصبان اللظٍى

ئاث جخخلٍ كً بلع باخخالي خصاةص الامخصاص لذيها, وجظلٍ بخِادم  لزلٗ مً ألاًظل  مًالض ب)الخأٓعذ الظىتي( وهزه الجٍض

اتها داخل اإلاىاد التي جخلشض للجى مباششة. خالت الىاقي الشمس ي,  تمشاُبت معخٍى باث اللظٍى مثل  UVBو UVAالتي جمخص ألاشلت  اإلآش

عِعِىامُذ وهي جخلآغ مم اإلاىاوم لؤلشلت الٌَى بىٌسجُت مثل اًىبجًز خُل مُثٓى  .الضهٗوأٓعُذ  ي أٓعُذ الخِخاهُىمزاوً وآو

 جؼبُِاث ألاشلت الٌَى بىٌسجُت

 الظىء ألاظىد

 هو المستخدم ان ماعدا العادٌة الفلورسنت نفس هً السوداء الفلورسنت أنوار.المرئً الضوء من وقلٌال UVA الموجة ٌرسل ضوء هو األسود الضوء

 بطاقات) المهمة للبطاقات التزوٌر كشف وهو آخر استخدام الخشبً الزجاج وٌسمى البنفسجً إلى غامق ازرق لونه ٌكون الزجاجو الفوسفور فقط

 العالمة اإلطالق على وأشهرهم, للوثٌقة الخاصة المائٌة العالمات فٌظهر الضوء لذلك بتعرٌضها وذلك( وغٌرها وجوازات قٌادة رخصو ضمان

 تظهر مائٌة عالمات بها ٌوجد أٌضا الورقٌة العمالت. بالصورة كما الطٌر عالمة وهً الفٌزا Hologram(األبعاد الثالثٌة الصورة) لبطاقة األمنٌة

 .بنفسجٌة الفوق باألشعة بوضوح

 مصابُذ الٌلىسظيذ

 اإلنبوب من الداخلً الجزء ٌغلف الذي الفوسفور مسحوق وٌقوم, الضغط قلٌل بجو الزئبق بخار تأٌن بواسطة بنفسجً فوق اشعاع المصابٌح تلك تنتج

 تعرض الخطورة من إذا. بنفسجً الفوق بمدى تكون الرئٌسٌة الزئبق النبعاثات الموجً الطول. مرئً ضوء إلى وٌحوله اإلشعاع ذلك بإمتصاص

 المصادر, الموجٌة األطوال محدد غالبا الزئبق ضاءةفإ. المحول الفوسفور على الٌحتوي الذي الزئبقً القوس إضاءة إلى مباشرة الجلد أو العٌنٌن

 .المتوهجة هالوجٌن-تنجستٌن مصابٌح وأخٌرا المعدنٌة هالٌد مصابٌح, زئبق - زٌنون إنارة الدٌتٌرٌوم أنارة الزٌنون أنارة هً بنفسجً للفوق األخرى
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 الٌظاء الخاسجي

 ٌصلنا فال لألرض الوصول من اإلشعاعات تلك من الكثٌر تمتص اآلوزون طبقة وألن. بنفسجً فوق اشعاع تبعث أن ءبالفضا الساخنة األجسام تفضل

 .شًء منها

 مٖاًدت الخششاث

 دعن الكهربٌة بالصعقة وتقتل بنفسجً الفوق الضوء إلى بجذبهم وذلك الطائرة الحشرات من العدٌد إلبعاد تستخدم بنفسجً بالفوق تعمل التً مصائد
  .الضوئً الفخ دخولهم

 Spectrophotometryمُِاط الظىء الؼٌُي 

 الفوق اإلشعاع, المترافقة األنظمة وخاصة الكٌمٌائً البناء لتحلٌل الكٌمٌاء علم فً بقوة تستخدم المرئً والضوء بنفسجً للفوق الطٌفٌة الدراسات علم

 .بالمختبرات عموما وٌستخدم معٌن إلشعاع كمٌة وجود لتحدٌد المرئً الضوء قٌاس فً ٌستخدم بنفسجً

 جدلُل اإلالادن

متالظىء الٌَى بىٌعجي ٌعخخذم لخدلُل اإلالادن و وألكما٘ الٕشٍ والخىزُّ مً  ألاحجاس الٍٕش

مخخلٍ اإلادصلحن لها. اإلاىاد الخام لها هـشة جدذ الظىء اإلاشتي ولًٕ دسحت الخىهج جخخلٍ جدذ 

ل.  الٌَى بىٌعجي, أو ختى ًخخلٍ ما بحن الٌَى بىٌعجي الِصحر والؼٍى

 اث الُٕمُاةُت ؤلاسشادًتاللالم

تأصبان الٌلىسظيذ الٌَى بىٌسجُت لها اظخخذاماث ٓثحرة مثل   Green, وهىاْ بشوجحن ًلىسظيذ ألاخظش ألادلت الجىاةُتو الُٕمُاء الخٍُى

Fluorescent Protein GFP عخخذم ب ابلُت امخصاص الخضمت الٌَى  للم الىسازتوهى َو ٓلالمت ُٓمُاةُت, والبروجِىاث لذيها ٌٓاءة ُو

ت والخخصصاث راث اللالُت.  بىٌسجُت وهي ٓما ُلىا لها ًاةذة بالُٕمُاء الخٍُى

 Photochemotherapyكالج بالُٕمُاء الظىتي 

ما كىذ حلشض أحع ٔالصذًُت والبهاَ وؤلآٍض ت ملُىت لللالج منها  ام شذًذة الخعاظُت للظىء لؤلشلت الٌَى بىٌسجُت مم ئكؼاء ادٍو

لُلت لخؼىستها كلى  PUVAوحعمى جلٗ اللملُت   .الٕبذ،ولًٕ لٌتراث مدذدة ُو
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        ملكثفا

ً الذواةش الٕهشباةُتأخذ مٖىهاث  املكثف ، ًخّٖىن مجا٘ ٓهشباتيالٕهشباةُت إلاذة ُصحرة مً الضمً كلى شٖل  الؼاُت، وهى أداة جِىم بخخٍض

عخخذم الصخىت الٕهشباةُت أو جدبذد  ٓهشباةُت شخىتًدمل ٔل منهما  مىصلحنبحن لىخحن 
ُ
ت في اإلاِذاس ومخلآعت في الاججاه. ومً زم ح مدعاٍو

ذ اإلاىاظب. ٌصل اللىخحن مادة   في الُى ؼلّ كلى اإلإثٍ أًظا اظم كاصلتٍو (. ٍو
ً
ٔالهىاء مثال ت. وفي متسعةأو  مواسعة )  اللوت ؤلاهجلحًز

ٔان ٌشاس له باالظم "مٕثٍ )Capacitor) مىاظلتٌعخخذم اظم " ذ الخالي بشٖل أٓبر، ًُما   (" في العابّ.Condenser(" في الُى

ٔاهذ مً خدذد هىق اإلإثٍ خعب اإلاادة اللاصلت اإلاعخخذمت في صىاكخه، ًارا   : ٍو

 الهىاء ًؼلّ كلى اإلإثٍ اظم مٕثٍ هىاتي

 البالظدُٗ = مٕثٍ بالظدُٗ

  اإلاُٖا = مٕثٍ مُٖا

 العحرامُٗ = مٕثٍ ظحرامُٗ

 ئرا اظخخذم مدل٘ى ُٓماوي ٓمادة كاصلت = اإلإثٍ الُٕماوي أو الالٕترولُتي.

 سعة املكثف

 (:aمعاخت ألىاح اإلإثٍ ) -1

 ظلت اإلإثٍ جدىاظب ػشدًا مم هزه اإلاعاخه، ًٖلما صادث معاخت ألالىاح صادث ظلت اإلإثٍ.

 (:bبحن ألالىاح )اإلاعاًت الٌاصله  -2

 :εهىق اإلاادة اللاصله  -3ظلت اإلإثٍ جدىاظب كٕعُا مم اإلاعاًه الٌاصله، أي ٔلما صادث اإلاعاًت ُلذ ظلت اإلإثٍ، 

اكت جخوحر ظلت اإلإثٍ بخوحر هىق اإلاادة اللاصلت وكادة ٌلخبر الهىاء الىخذة ألاظاظُت إلاِاسهت ُابلُت ك٘ض اإلاىاد ألاخشي اإلاعخلمله في صى

شمض له بالشمض اإلإ ىحذ لٖل مادة زابذ ك٘ض ًؼلّ كلُه اظم ئبعىن ٍو  εثٌاث. ٍو

 ( ًمًٕ أن جِاط باإلالادلت الخالُت.Cوعخيخج مما ظبّ أن ظلت اإلإثٍ )

C=ε*a/b  أو اللالُتC= Q/U 

 ٔىلىمالصخىت الٕهشبُت  Qخُث: 

U ًىلذ الجهذ   

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA


 ثطبه٣خ ٤ُض٤ّٞ أ٣ٕٞ

ت:  ت لُثُىم أًىن )باإلهجلحًز ( Li-ion batteryأو مخخصشا  lithium-ion batteryبؼاٍس

اث التي ًمًٕ ئكادة شخنها ) مهي هىق مً البؼاٍس خٖىن مٓش )الِؼب  اإلاهبؽ(، ٍو

خٖىن ًيها اللُثُىماإلاىحب( ًيها مً كىصش  )ألي الِؼب العالب( كادة  اإلاصلذ. ٍو

اث اللُثُىم أًىن كذة أهىاق مً  الٕشبىن مً  ماث أو بؼاٍس اإلاعامي. وحشمل مٓش

اث حلخمذ كلى هىق الخٌاكل الُٕمُاتي اإلا ِت آداهها وظلشها البؼاٍس محز لها، وػٍش

 ومذي ظالمتها.

ت بذاةشة خاسحُت ًمش  ت وجىصُل البؼاٍس داخل  الخُاس الٕهشباتيأزىاء كمل البؼاٍس

ت مً البؼ ت كادًت اإلاصلذاٍس  أًىهاث: جدخدْش  ئلى اإلاهبؽ مثلما ًدذر في أي بـاٍس

ت مً اإلاصلذ ئلى اإلاهبؽ خال٘ Liاللُثُىم  ٘ + في داخل البؼاٍس هحر ماتي وهشاء  ٓهش

  ًاصل.

ش  في الاججاه اللٕس ي، خُث  جُاس ٓهشباتيأزىاء الصخً ٌلمل اإلاصذس الخاسجي كلى جمٍش

ت بالِؼب  بمهبؽًىصل الِؼب اإلاىحب للمصذس  ىصل مصلذ اللبؼاٍس ت ٍو البؼاٍس

عالب للمصذس. كىذةز جخىحه أًىهاث اللُثُىم ] وهي مىحبت الصخىت [ ئلى اإلاصلذ ال

 وحعخِش في مادجه اإلاعامُت.

ت لدشُٕل  عخخذم مخلىغ مً الٕشبىهاث اللظٍى ٘ َو دخىي أًظا  electrolyte الٕهش ٍو

عخخذم لزلٗ أمالح مثل كلى   LiBF4و  LiClO4و  LiAsF6و  LiPF6أًىهاث اللُثُىم. َو

ٌالث   .lithium triflatesواللُثُىم جٍش

ُثُىم مم اهؼالَ هاص مٖىها هُذسوٓعُذ الل اإلااءمً اإلاىاد اليشؼت ُٓمُاةُا. ًهى ًخٌاكل بشذة مم  الصىدًىممثله مثل  اللُثُىمو 

ذ ًجب مىم جالمغ اإلااء مم الالهُذسوححن ت اللُثُىم أًىن ال جدخىي كلى اإلااء. وفي هٌغ الُى ت ورلٗ . لهزا حعخخذم ٓهشالث في بؼاٍس بؼاٍس

ّ حولٌتها بلا٘ص مدٕم.  كً ػٍش

 اظخخذاماتها

اث اللُثُىم أًىن ٓثحرا في ؤلالٕتروهُاث اإلادمىلت هـشا  اللالُت، أي أهنها جخمحز بيعبت كالُت بحن ُذستها كلى  ٕهشباةُتلعلتها الحعخخذم بؼاٍس

ب ب ؼيئ ئهخاج الٕهشباء واهخٌاض وصهنها. وكالوة كلى رلٗ ًِذستها كلى ئهخاج الٕهشباء ال جخأزش بلذد دوساث ئكادة شخنها، وهي أًظا راث حعٍش

ذ كىذم اظخخذامها.  ُو

صوحرة اإلادمىلت، ًهي حعخخذم في ألاظلخت وفي جدٍشٗ ألاحهضة الصوحرة، مثل للب ألاػٌا٘ وباإلطاًت ئلى اظخخذاماتها اللذًذة في ألاحهضة ال

 ولها جؼبُِاث في أحهضة الؼحران وهضو الٌظاء، ورلٗ بٌظل ظلتها الٕهشباةُت اللالُت. 

اث اللُثُىم أًىن اللادًت، ئر أهنها ملشطت لالهٌجاس كىذ ظىء الاظخخ  ذام.ولًٕ ًجب الخزس كىذ اظخخذام بؼاٍس
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اث اللُثُىم أًىن  ش بؼاٍس  جؼٍى

ٔاث العُاساث الٕبحرة في اللالم كلى ئهخاج  اث اللُثُىم أًىن  . وكلى هزا العُاساث الٕهشباةُتحلمل شش ش بؼاٍس العبُل ًهي جدخاج ئلى جؼٍى

اث ألاخشي باليعبت ئلى ٓثاًت  اث خُث أهنها جلبؼاٍس ذ اخخحر هزا الىىق مً البؼاٍس ٗ العُاسة . ُو ظلتها بدُث جصلر لالظخخذام في جدٍش

 واهخٌاض وصهنها وعبُا . الٕهشباةُت

ت اللُثُىم أًىن التي ظدعخلمل في العُاسث مً  . وحوؼي ألىاح اإلاصلذ واإلاهبؽ  ألاإلاىهُىممً  مهبؽمً الىداط و  مصلذوجخٖىن بؼاٍس

ُِت  الخاص ًمىم مً اشخلا٘ الخلُت الٕهشباةُت .  العحرامُٗلُثُىم . زم ٌوؼيها هشاء مً ملُمتر مً مخلىغ ًدخىي كلى ال 0و2بؼبِت ُس

ذ ظمٕه كً شلشة سأط ت بذون أن ٌشخلل  700ًهى ًخدمل دسحاث خشاسة ختي  وكلى الشهم مً أن رلٗ الوشاء العحرامُٖي ال ًٍض  دسحت مئٍى

٘ جِؼم ألاُؼاب في معاخت أوساَ الٕخابت وجشص بجاهب بلظها بدُث ًٌصل بُنها  ب  اللبادوهى ػبِت حشبه  الٕهش ُّ مشبلت بمٓش الُش

 ًدخىي كلى اللُثُىم .

ت ٓهزه وصهنها  ت اللُثُىم  150أن حعحر معاًت  ُٓلىحشام 120حعخؼُم خالُا العُاسة الصوحرة التي حلمل ببؼاٍس ُٓلىمتر . وئرا اظدبذلذ بؼاٍس

ت هُٖل ذ ) -أًىن ببؼاٍس مخالهُذٍس nickel-metal hydride (NiMH ُٓلىمتر . لزلٗ حللّ آلاما٘ كلى  50ًال حعخؼُم العُاسة العحر ئال معٌت  

ت اللُثُىم أًىن لدعُحر العُاساث الٕهشباةُت في ا إلاشخلت الِادمت .بؼاٍس  
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