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 :اآلليتعریف الحاسب 

الحاسب اآللي ھو عبارة عن جھاز الكتروني یقوم باستقبال البیانات المدخلة إلیة عن  -

, ومن تم یقوم بمعالجتھا عن طریق وحدة المعالجة المركزیة  ,اإلدخالطریق وحدات 

زین ھذه كما یمكن للحاسب تخ, وإخراجھا علي ھیئة معلومات یستفید منھا المستخدم 

  . السترجاعھا و االستفادة منھا الحقا   المعلومات علي وحدات التخزین

  :تعریف آخر

ھو مجموعة من الوحدات االلكترونیة التي صنعھا اإلنسان لخدمة أغراضھ  -

الشخصیة والتي لھا القدرة علي استقبال البیانات ومعالجتھا وإخراجھا علي ھیئة 

 .معلومات للمستخدم
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  :امةمصطلحات ھ

وھي عبارة عن مجموعة الرموز واألرقام والصور التي یتم إدخالھا  :Dataالبیانات 

 .للحاسب بغیة معالجتھا

 - الطرح  -الجمع ( ھي عملیة إجراء العملیات الحسابیة  :Processingالمعالجة 

  .علي البیانات= ) > , < ,( والمنطقیة ) القسمة -الضرب 

تائج التي نحصل علیھا من عملیة معالجة ھي الن :Informationالمعلومات 

   .البیانات

  :اآلليالحاسب  األساسیةالعملیات 

  :ترتكز فكرة عمل الحاسب اآللي علي مجموعة عملیات رئیسیة وھي 

یتم إدخال البیانات من قبل مستخدم الحاسوب  :Data Inputإدخال البیانات  •

  .لعن طریق مجموعة من األجھزة یطلق علیھا وحدات اإلدخا
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وتتمثل في إجراء العملیات الحسابیة  :Data processing معالجة البیانات •

عن طریق وحدات اإلدخال للحصول علي   والمنطقیة علي البیانات المدخلة

  .المعلومات

وھي عملیة عرض للمعلومات  : Information Outputإخراج المعلومات •

  . التي تحصلنا علیھا نتیجة معالجة البیانات المدخلة

لبیانات علي وتخزین ا وھي عملیة حفظ  : Data Storage تخزین البیانات •

  .المختلفة وحدات التخزین

  

  

  

  

  

  العملیات األساسیة للحاسوب

  

  إدخال بیانات معالجة إخراج معلومات

  تخزین
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  : اآلليالحاسب  أنواع

 Mainframe Computerالحاسوب الكبیر   -1

وھو عبارة عن حاسب كبیر الحجم وغالي الثمن ذو قدرات ھائلة فھو یستطیع 

معالجة كم ھائل من البیانات ونظرا الرتفاع ثمنھ فھو ال یستخدم إال في اإلدارات 

حیث یستخدم كجھاز حاسوب مركزي ,والمؤسسات الحكومیة والشركات الكبرى

   .یمكن ان یتصل بھ العدید من األشخاص من خالل أجھزة حاسب شخصیة

 Minicomputer الصغیر الحاسوب  -2

ن الحاسوب الكبیر ویستخدم في الشركات والمخازن وھو اصغر حجما واقل تكلفة م

المتوسطة الحجم وھو اقل من الحاسب الكبیر من حیث قدرات الحوسبة ووحدات 

  .التخزین

   Computer Personal   الحاسوب الشخصي  -3

الحاسب الشخصي  وھو ذو إمكانیات كبیرة    IBMابتكرت شركة  1981في سنة 

صل بھ  لوحة مفاتیح وشاشة للعرض وھو في علي صعید االستعمال الشخصي وتت

 .  متناول الجمیع نظرا لرخص ثمنھ وصغر حجمھ وسھولة استخدامھ 



8 
 

 Portable (Laptop) Computer  الحاسوب المحمول  -4

أنة اصغر حجما ویمكن تشغیلھ بدون  إالالحاسب الشخصي  إمكانیاتوھو بنفس 

  .ا بالكھرباءشحنھ بطاریة یمكن كھرباء لفترة محددة نظرا لوجود

   :اآلليممیزات الحاسب 

بالسرعة الفائقة  اآلليیتمیز الحاسب  :السرعة في أداء العملیات وتنفیذ البرامج -

 .مالیین العملیات في الثانیة الواحدة تنفیذفھو یستطیع  األداءفي 

العملیات  تنفیذعلي الرغم من السرعة الفائقة للحاسوب في  :الدقة في النتائج - 

 .ائج الحاسوب تكون في مستوي كبیر جدا من الدقة والوضوحفان نت

یستطع الحاسوب القیام بالعدید من المھام فھو یستخدم  ):المھام(تعددیة األعمال - 

 .الخ.....في مختلف المجاالت مثل الطب والتعلیم والھندسة واإلدارة والترفیھ

 البیانات والمعلومات یستطیع الحاسوب تخزین كم ھائل من  :التخزینالقدرة علي  -

 .السترجاعھا وقت الحاجةعلي وحدات التخزین 
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توفر الواجھات الرسومیة ألنظمة التشغیل  :السھولة والبساطة في التشغیل -

الحدیثة السھولة والبساطة في تعلم الحاسب من خالل استخدام مصطلحات ذات 

  .معني وكذلك ملفات المساعدة

  :الحاسوب أجیال

  ) جیل األنابیب المفرغة (  :األولالجیل  •

استخدمت األنابیب المفرغة في صناعة حواسیب ھذا الجیل التي كانت 

منھا كمیات كبیرة من الحرارة مما  تنبعثضخمة الحجم وبطیئة السرعة 

  .لزم استخدام مكیفات ھوا عمالقة للتبرید

  )جیل الترانزستور : (الجیل الثاني  •

تور المصنوع من مادة السیلیكون ھذه الحواسیب حل الترانزس في صناعة  

أنبوبة مفرغة مما أدي إلي صغر حجم ھذه الحواسیب  التي  40محل 

تستھلك طاقة كھربائیة اقل من حواسیب الجیل األول وبالتالي انبعاث 

  .حراري اقل

  



10 
 

  )جیل الدوائر المتكاملة : (الجیل الثالث •

ناعة حاسبات في ص) الترانزستورات  مئات( استخدمت الدوائر المتكاملة 

  .ھذا الجیل التي  تمیزت  بصغر الحجم وزیادة الكفاءة وقلة التكلفة

  ) جیل المعالج الدقیق (الجیل الرابع  •

متكاملة المتراصة و المعالج تمیزت حاسبات ھذا الجیل بكل من الدوائر ال

   .دقیقال

  ) جیل الذكاء االصطناعي ( الخامس الجیل  •

 ھوالدقة وزیادة السعة التخزینی تمیزت حاسبات ھذا الجیل بالسرعة

  .ةوالتعامل مع الصوت والصورة بكفاءة عالی

  



11 
 

  مكونات الحاسب اآللي

  :ھمایتكون التصمیم الھندسي للحاسب اآللي من جزئیین رئیسیین 

 .Hardware) الكیان المادي ( مكونات مادیة  -1

 .Software)  يالبر مجالكیان ( مكونات برمجیة  -2

  :التفصیلبشي من  ي نأتي علي ذكرھاتوال

   Hardware   )الكیان المادي( المكونات المادیة  -1

وھي عبارة عن مجموعة األجھزة الملموسة التي یتكون منھا جھاز الحاسوب وتقسم  

  :إلي عدد من الوحدات ھي

وھي عبارة عن مجموعة األجھزة التي  Units : Input وحدات اإلدخال •

, دخال البیانات إلي جھاز الحاسوبیستطیع من خاللھا مستخدم الحاسوب إ

  ).الماسح الضوئي  - ألفأره  -لوحة المفاتیح ( مثل 
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تعتبر من أھم وحدات اإلدخال وتستخدم  :) Keyboard( لوحة المفاتیح  -

 :وھي مقسمة إلي, الحروف و األرقام و الرموز   إلدخال

یح لوحة مفات - مفاتیح االتجاھات  -مفاتیح الطباعة  -مفاتیح الوظائف 

  .باإلضافة إلي مجموعة مفاتیح تحكم أخري  -األرقام 

وھي عبارة عن جھاز صغیر بحجم كف الید یتكون من  :) Mouse(ألفأره -

  ).ایمن وأیسر (زرین 

وھو عبارة عن جھاز یقوم بمسح  :) Scanner( الماسح الضوئي  -

 .الصورة ضوئیا وإدخالھا إلي الحاسوب

بارة عن مجموعة األجھزة التي وھي ع Units  Output وحدات اإلخراج •

    ).الطابعة  - الشاشة ( تقوم بعرض المعلومات للمستخدم مثل 

وھي عبارة عن جھاز یقوم بعرض   :Monitor) المرقاب ( الشاشة -

  .المعلومات للمستخدم وتوجد منھا عدة أشكال وأنواع
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وھي عبارة عن جھاز یقوم بعرض المعلومات للمستخدم    :Printerالطابعة  -

  .ي الورق وتوجد منھا عدة أشكال وأنواععل

وھي عبارة عن قطعة الكترونیة صغیرة     CPU: وحدة المعالجة المركزیة •

وتتكون  من ثالثة أجزاء  تقوم بمعالجة البیانات المدخلة من وحدات اإلدخال

 :رئیسیة

وھي التي تقوم بتنسیق العمل Control Unit : وحدة التحكم §

اف علي كافة العملیات التي تتم بین أجزاء الحاسوب واإلشر

 .داخل الحاسوب

وھي Arithmetic Logic Unit  : وحدة الحساب والمنطق  §

 .كافة العملیات الحسابیة والمنطقیة بتنفیذالتي تقوم 

وھي أسرع أنواع Main Memory : وحدة الذاكرة الرئیسیة §

 : وتنقسم إلي الذاكرة

ü ذاكره مؤقتة:RAM قد ه محدودة السعة تفوھي ذاكر

  .التیار الكھربائي عنھا محتویاتھا بانقطاع
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ü ذاكره دائمة:ROM  وھي ذاكرة مجھزة مصنعیا ال تفقد

 .محتویاتھا بانقطاع التیار عنھا

 األجھزةوالتي تتمثل في  Secondary storage:الثانویة التخزینوحدة  •

, الكبیرةبسعتھ  ھاضبع تمیزیو ,بأنواعھاوالبرامج  التي تقوم بحفظ البیانات

 :وھي أبطأ من الذاكرة الرئیسیة وھي

ویتمیز بسھولة نقلة ورخص   Floppy Disk:المرنالقرص  §

 .إال انھ سعتھ قلیلة وسرعتھ بطیئة, ثمنھ

ویتمیز بسھولة نقلة وسرعتھ ورخص CD  :القرص المدمج §

 .كبیرةالوسعتھ , ثمنھ 

ویوجد منھا عدة أحجام   Flash Memory:ھالذاكرة الومیضی §

إال أنھا اغلي ثمنا من باقي وحدات , بالسرعة  وأنواع تتمیز

 . سابقة الذكر الثانویة الذاكرة

وھو من أھم وسائل التخزین الثانویة ویتمیز : القرص الصلب  §

بسعتھ الكبیرة وھو أسرع وحدات التخزین الثانویة وأغالھا ثمنا 
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البیانات بما فیھا نظام التشغیل  أنواعكافة ویستخدم لحفظ 

موعة أقراص ممغنطة تتحرك علیھا رؤؤس ن مجویتكون م

 .للكتابة والقراءة من ھذه األقراص

   : Software)  يمجالبرالكیان ( المكونات البرمجیة  -2

وھي مجموعة البرمجیات الالزمة لتشغیل الحاسوب أو ألداء وظائف خاصة وتنقسم 

  :إلي 

عن    ةلووھي البرامج المسؤ  Operating Systems :التشغیلأنظمة  •

 - Unix - MS DOS ( شغیل الحاسوب والتنسیق بین مكوناتھ المادیة مثل ت

Windows - Linux (  

وھي اللغات التي یتم  Programming Languages :البرمجةلغات  •

ومنھا لغات ذات   إعدادھا من قبل المبرمجین لتسھیل التخاطب مع الحاسوب

  .المستوي العالي والمتوسط والمنخفض
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وھي عبارة عن البرمجیات  Application Programs :ةالتطبیقیالبرامج  •

. الجاھزة التي تباع في األسواق والتي تستخدم ألغراض خاصة
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   الحاسب اآللي ةالتصنیعی مكوناتال

وعرفنا انھ یتكون من بعد أن تطرقنا لمكونات التصمیم الھندسي للحاسب             

( میم التصنیعي لجھاز الحاسوب التص أالنمكونات مادیة و مكونات معنویة نقدم 

والذي ھو عبارة عن تفاصیل   ) واألجھزة المتصلة بھ الصندوق ومكوناتھ الداخلیة

منھا ما یتعامل معھا المستخدم مباشرة والتي األجزاء الملموسة  المادیة أيللمكونات 

  . ومنھا ما ھو مغلف داخل الصندوق

  Caseالصندوق  -1

الداخلیة  مكوناتال حفظ فيبالستیكي یستخدم  أووھو عبارة عن صندوق معدني 

   الجھاز مكونات في الناتجة الحرارة لخفض التھویة توفیر مع واحد مكان في للحاسوب

  .العمل أثناء

  
 الصندوق
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   Power supplyمزود الطاقة  -2

حیت مكونات الجھاز  جمیع إلى الكھربائي التیار توزیع یوجد بداخل الصندوق ویقوم 

  .ول لخفض التیار الكھربائي لیتناسب مع قطع الحاسب الداخلیةیعمل كمح

  Motherboard أالم اللوحة -3

بت علیھا ثفي الصندوق وت یثبت الذي األساسي الجزء ھي أنواع و ةدعمنھا  دویوج 

وبطاقات الصوت والعرض والشبكة عن طریق والذاكرة بقیة األجزاء مثل المعالج 

 األساسیة والتوصیالت االتصاالت بیئة بدور القیام ھيھا شقوق التوسعة ووظیفت

   لالنتقال والمعلومات البیانات خاللھا  من تمر حیث الجھاز مكونات لجمیع

 .في الحاسب  آخر إلى جزء من

  

  مألااللوحة 
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   CPUالمركزیة  المعالجة وحدة -4

ولكل وحدة معالجة  وھي من أھم أجزاء الحاسوب  وفیھا تتم عملیة معالجة البیانات

 منتزید  فأنھاوذاكره داخلیة كلما زادت  الھرتزبوحدة تسمي  سرعة تقاس) معالج (

  . المعالج أداء

  

  )المعالج(وحدة المعالجة المركزیة 

  RAMالذاكرة الرئیسة  -4

 المعالج  منا خاللھ من یتمكن الذيوھي وسیلة لتخزین البیانات بشكل مؤقت و

 ج بشكل سریعالبرنام لتنفیذ إلیھا حتاجی التي والبیانات المعلومات على الحصول

  .أنواععدة وتوجد منھا 

  

 الذاكرة الرئیسیة
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  Hard Diskالقرص الصلب 

 قراءة للمعالج یمكن كما كبیرة اتكمیوب البیانات بشكل دائم تخزینوھو وسیلة  

نھ أبطا من مقارنة بباقي وحدات الذاكرة اإلضافیة إال ا بشكل سریع منھالمعلومات 

ویتركب من  ,الذاكرة الرئیسة واكبر حجما یستخدم في حفظ نظام تشغل الحاسوب

للكتابة والقراءة  تتحرك علي ھذه األقراص مجموعة أقراص ممغنطة تتخللھا رؤوس

  .من ھذه األقراص

  

  القرص الصلب

   CD-ROM Driveمشغل األقراص المدمجة   -6

أظھار محتویاتھا  المدمجة أيل األقراص یستخدم قارئ األقراص ألمدمجھ في تشغ

  .فیدیو أوصوتیة  أوعلي شاشة الحاسوب سواء كانت تحتوي علي بیانات نصیة 
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  المدمجة األقراصمشغل 

    CD Writerناسخة األقراص المدمجة    -7 

في كتابة البیانات من  متستخدوھي بنفس شكل مشغل األقراص المدمجة إال أنھا 

 .والقراءة منھ أیضا المدمج الفارغ القرص الحاسوب علي

   Floppy driveمشغل األقراص المرنة   -8

  یستخدم في تشغیل األقراص المرنة التي لھا سعة تخزینیھ بسیطة وسرعة اقل في 

  .أنھا تتمیز برخص الثمن المدمجة إالباألقراص  للمعلومات مقارنةالوصول 

  

  المرنة األقراصمشغل 
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    Modemالمودم    -9

 على القدرة الحاسوب یمنح جھازوالذي , أالمھي بطاقة یتم تركیبھا  علي اللوحة و 

  . باإلنترنت االتصال

   
 المودم

 Network Cardبطاقة الشبكة  - 10

 تمنح ھذه البطاقة وھي بطاقة یتم تركیبھا  علي اللوحة أالم عن طریق شقوق التوسعة

  .شبكةة أخري لتكوین بمجموعة أجھز االتصال  على القدرة الحاسوب جھاز

  
  بطاقة الشبكة
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   Sound Cardبطاقة الصوت  - 11

وتحتوي علي  اللوحة أالم عن طریق شقوق التوسعة تركیبھا عليوھي بطاقة یتم 

بعض الحواسیب تأتي  يف ھكما أن, ل الصوت من والي الحاسوبمنافذ إلخراج وإدخا

  . ھذه المنافذ مدمجة مع اللوحة أالم

  
  بطاقة الصوت

   VGA Cardبطاقة الشاشة  - 12

  . بطاقة یتم تركیبھا علي اللوحة وتستخدم لتوصیل شاشة العرض باللوحة أالم

   
  بطاقة الشاشة
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    Keyboard المفاتیح لوحة - 13

الحروف  إدخالفھي تستخدم في تعتبر من أھم وحدات إدخال البیانات إلي الحاسوب 

  . والرموز وغیرھا

  
  لوحة المفاتیح

  Mouse أرهألف - 14

تنزلق علي ) وأیسرایمن (ون من زرین كوھي عبارة عن جسم بحجم كف الید یت

   .الحاسوب إلي ا اتالبیان إدخالالسطح وتستخدم في 

  
  ألفأره
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  Monitorالشاشة   - 15

 طریقة قیاس خالل من مواصفاتھا تحدید یتم للمستخدم وتستخدم لعرض المعلومات 

 .ا أشكال وأنواع مختلفةولھ بالبوصة الشاشة على العرض

 
 الشاشة

  Printerالطابعة  - 16

 

 وھي عبارة عن جھاز ملحق بالحاسوب وتستخدم في إخراج المعلومات علي الورق

.مثل  

 الطابعة الحبریة 

 الطابعة اللیزریة 

 الطابعة النقطیة

   

  الطابعة                                                                            
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 Cables الكوابل - 17

  .بالكھرباء وملحقاتھ وھي التي نستطیع من خاللھا تزوید الحاسوب

  
  الكوابل
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 Programming Languages  لغات البرمجة

التي تعتبر كوسیلة اتصال بین الحاسب والمستخدم و تستخدم في   ھي مجموعة اللغات

دة أنواع منھا ما یستطیع الحاسب فھمھا تطویر البرامج المختلفة ویوجد منھا ع

مباشرا بصورتھا ومنھا ما یتطلب تحویلھا إلي صورة أخري لكي یستطیع الحاسب 

  .فھمھا 

  :البرمجةأنواع لغات 

  :رئیسیةتنقسم لغات البرمجة إلي أربعة أنواع 

  )  Low Level Languages    (لغات منخفضة المستوي  -1

( صفوف من الرقمیین   وتتكون من   Machine language  وتتمثل في لغة اآللة

وبالتالي فان   وھي اللغة التي یفھمھا الحاسب,   وتعتمد علي المكونات المادیة)  0,1

أوامر   لتحویل  للتخاطب مع الحاسوب یستوجب وجود محول  استخدم أي لغة أخري

ن وسھلة الفھم من جدا من قبل اإلنسا  التي ھي صعبة الفھم   ھذه اللغة إلي لغة اآللة

  ).  Hardware( قبل الحاسب 
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  ) Medium Level Languages   (  لغات متوسطة المستوي -2

وتتكون من مجموعة اختصارات   Assembly language  وتتمثل في لغة التجمیع

وھي تحتاج إلي تحویلھا إلي لغة اآللة لكي یفھمھا الحاسب وھي    من اللغة اإلنجلیزیة

  .من لغة اآللة  بالنسبة لإلنسان أسھل في الفھم

   ) High Level Languages(   لغات عالیة المستوي -3

وھي لغات منتشرة بشكل واسع وتستخدم مصطلحات باللغة اإلنجلیزیة للتعبیر عن 

األوامر الخاصة باإلدخال واإلخراج وأداء العملیات وھي لغات سھلة جدا بالنسبة 

وھي أیضا تحتاج إلي محول لتحویلھا إلي لغة اآللة للمبرمجین مقارنة بلغة التجمیع 

  .لكي یفھمھا الحاسب

والتي  Basicالبیسك  - Fortran  الفورتران - Pascal  ومن أمثلتھا البسكال

 .تستخدم بشكل واسع خصوصا قبل ظھور اللغات الراقیة
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     اللغات الراقیة - 4

وھي أیضا تستخدم في وقتنا الحاضر    وھي لغات برمجة منتشرة بشكل كبیر

 Graphical   وتستخدم في تصمیم الواجھات الرسومیة   مصطلحات اللغة اإلنجلیزیة

User Interface    وھي ذات إمكانیات عالیة جدا خصوصا في التعامل مع قواعد

الفیجوال ( البیانات وابسط لغات البرمجة بالنسبة للفھم من قبل اإلنسان ومن أمثلتھا 

ولغات بیئة الدوت  Delphiوالدلفي   C++والفیجوال سي  Visual Basic  بیسك

  . )net framework  نت
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:خوارزمیاتال  

یتم حل  بأتباعھامنطقیا والتي  الخوارزمیة ھي مجموعة من الخطوات المتسلسلة

  .مسألة معینة

أي ھي عملیة وضع المسالة في صورة خطوات واضحة منفصلة عن بعضھا البعض 

  .ؤدي إلي حل ھذه المسألةوبتسلسل منطقي ی

:خطوات حل المسألة  

 .المسألةتحدید وتعریف  -1

 .تحلیل المسألة وتحدید المدخالت والمخرجات -2

 .تصمیم  خوارزمیة الحل -3

 . كتابة الكود بأحدي لغات البرمجة -4

  .اختبار وتقیم نتائج الكود -5

   



اسم املادة:الحاسوب

الفصل الدرايس: الثاين

املرحلة: األوىل

اسم استاذ المادة : م.م. ایھاب منذر 



البرمجيات وتقسم إلى ثالث أقسام:

(Operating System)نظم التشغيل  (1

.(Application Software)طبيقية البرامج الت (2

.(Programming Languages)لغات البرمجة  (3

التشغيل:تعريف نظام 

إدارة الحاسب وتتحكم في كافة بنظام التشغيل هو مجموعة من البرمجيات األساسية التي تقوم 
ة التي األعمال والمهام التي يقوم بها وتسير هذه البرمجيات على المستخدم االستفادة من األجهز 

يتكون منها الحاسب والملحقات التابعة له مثل الطابعة والفأرة وغيرها كما تمكن المستخدم من 
االستفادة من البرمجيات التطبيقية المختلفة للحاسب كبرمجيات الطباعة للرسائل أو إجراء 

األعمال الحسابية أو غير ذلك.

بالنسبة للحاسب وعادة ما تقوم الشركات ويعد نظام التشغيل أهم البرمجيات بل أنه عصب الحياة 
الكبرى المصنعة ألجهزة الحاسب بعمل أنظمة التشغيل المتوافقة مع أجهزتها بحسب نوع المعالج 
المستخدم فيها أو تقوم بتفويض شركات متخصصة لعمل أنظمة التشغيل لها أما الشركات 

الشركات الكبرى. الصغرى فتقوم بتصنيع أجهزتها لتكون متوافقة مع منتجات إحدى

ويطلق على المبرمجين الذين يقومون بكتابة وتطوير وصيانة نظم التشغيل اسم مبرمجي نظم 
التشغيل وهم على أعلى مستوى في تصنيف المبرمجين وهم يعملون عادة في الشركات الكبيرة 

ة تحتاج وتختلف مهام نظم التشغيل باختالف أحجام الحاسب فالحاسبات الكبير  لتصنيع الحاسبات
إلى نظم تشغيل عالية الكفاءة تمكنها من التعامل مع العديد من وحدات الحاسب والوحدات 
الملحقة به كالطابعات ووسائط التخزين والنهايات الطرفية كما تمكنها من توفير إمكانية التشغيل 

للعديد من المستخدمين للحاسب في نفس الوقت

شغيل تكون أقل تعقيدًا حيث أنها تتعامل عادة مع أما في الحاسبات الشخصية فإن نظم الت 
حاسب واحد لمستخدم واحد.



التشغيل:مهام نظام 

م في مكوناته وأجهزته كلنظم التشغيل مهام ووظائف متعددة تتعلق بعمليات تشغيل الحاسب والتح
التالية:المادية وملحقاته ويمكننا أن نحدد أهم نظام التشغيل في النقاط 

في مسار البيانات: التحكم -1

يقوم نظام التشغيل بنقل البيانات داخل الحاسب من وحدة إلى أخرى كما يتولى تنظيم تبادلها بين 
الوحدات المختلفة بالجهاز وهو ينظم كذلك عمليات حفظ البيانات والبرمجيات ويحتفظ بمعلومات 

مفصلة عن حجمها وأماكن حفظها

تحميل البرمجيات التطبيقية:-2

ل البرمجيات التطبيقية إلى الذاكرة من الوحدات يمهام المهمة لنظام التشغيل القيادة بتحممن ال
ميل البرمجيات هو نقلها من الملحقة من وسائط التخزين المرتبطة بالحاسب والمقصود بعملية تح

وسائط التخزين الذاكرة الرئيسية ثم إلى وحدة المعالجة تمهيدًا لتنفيذها وبعد تنفيذ البرنامج يقوم 
نظام التشغيل بإزالة البرنامج من الذاكرة الرئيسية إذ لم يكن البرنامج من البرمجيات المقيمة دومًا 

تطبيقية أخرىإلفساح المجال أمام تحميل وتنفي برمجيات  –

الرئيسية:التحكم في وحدة الذاكرة  -3

أكثر من برنامج واحد في الوقت نفسه أو أن يعمل أكثر من  بتنفيذ التشغيلتتسم بعض نظم 
مستخدم واحد على الحاسب وفي هذه الحاالت تتضمن مسئوليات نظام التشغيل عمليات توزيع 

صال أكثر من مستخدم بالحاسب عن طريق الذاكرة الرئيسية على أكثر من مستخدم في حالة ات
الطرفيات

التحكم في وحدات اإلدخال واإلخراج:-4

ويشمل ذلك عمليات التحكم في إدخال البيانات عم طريق المفاتيح أو الفأرة أو غيرها وعمليات 
ومات على الشاشة أو إرسالها إلى الطابعة أو أي وحدات أخرىلعرض المع



:االتصال مع المستخدم -5

يقوم نظام التشغيل بتنظيم أسلوب المواجهة مع مستخدم الحاسب ومن خالل ذلك يتمكن مستخدم 
الحاسب من متابعة البرمجيات التي يتم تنفيذها واإلطالع على المالحظات التي يظهرها الحاسب 

على الشاشة وكذلك إصدار األوامر لتوجيه الحاسب للقيام بالمهام المناسبة.

ال:اكتشاف األعط -6

عند حدوث أية أعطال في أحد مكونات الحاسب يقوم نظام التشغيل بصورة آلية بتشغيل سلسلة 
من البرمجيات الخاصة باكتشاف األعطال.

كيف يعمل نظام تشغيل الحاسب:

عند تشغيل الحاسب فإن نظام التشغيل يمر بعدة خطوات حتى يصبح جاهزًا ليستقبل أوامر 
يلي:الخطوات كما المستخدم ويمكن تلخيص هذه 

ROM ألوامر من ذاكرة القراءة الثابتةقراءة وتنفيذ التعليمات وا -1

فحص وحدات الحاسب للتأكد من سالمتها -2

تحميل نظام التشغيل من األقراص اللينة أو الضوئية أو من القرص الثابت -3

استالم أوامر مستخدم الجهاز -4

عليماتهاتحميل البرمجيات التطبيقية وتنفيذ ت -5

العودة إلى نظام التشغيل وانتظار أوامر المستخدم وتكرار الخطوات السابقة -6



التشغيل:أنواع أنظمة 
تنقسم أنظمة التشغيل من حيث قدرتها على تشغيل أكثر من برنامج لنفس المستخدم في نفس  

الوقت إلى قسمين
Tasking-Multiهام أنظمة تسمح بهذه اإلمكانية وتسمى بأنظمة متعددة الم -1
Single Taskingأنظمة ال تسمج بهذه اإلمكانية وتسمى أنظمة وحيدة المهام  -2

كما تنقسم أنظمة التشغيل من حيث قدرتها على السماح ألكثر من مستخدم بتشغيل برمجياتهم 
 في نفس الوقت إلى قسمين

User-Multiأنظمة تسمح بهذه اإلمكانية وتسمى بأنظمة متعددة المستخدمين  -1
User-Singleأنظمة ال تسمح بهذه اإلمكانية وتسمى بأنظمة وحيدة المستخدم  -2

هي:ومما تقدم يمكن تعريف أربعة أنواع من أنظمة التشغيل 
نظام وحيد المستخدم وهو أقل األنظمة قوة ويسمح لمستخدم واحد فقط بالعمل عليه وال -1

رنامج في نفس الوقت وساد هذا النظام مع الحاسب يستطيع هذا المستخدم أن يشغل أكثر من ب
الشخصي حتى وقت قريب ونادرًا ما نراه مستخدمًا إال مع أجهزة الحاسب القديمة

نظام متعدد المستخدم وحيد المهام وهو شائع االستخدام على أجهزة الحاسب الخادم ويستخدم -2
مح لعدد من المستخدمين بالعمل معًا هذا النظام في دوائر األعمال المتوسطة والصغيرة حيث يس

ولكن يجري تشغيل برنامج واحد فقط لكل مستخدم
نظام وحيد المستخدم متعدد المهام وهو النظام الشائع االستخدام حاليًا على أجهزة الحاسب -3

الشخصي ومحطات العمل حيث يتيح للمستخدم الواحد القدرة على تنفيذ أكثر من برنامج في 
نفس الوقت

نظام متعدد المستخدم متعدد المهام وهو أقوى األنظمة وهو السائد على أجهزة الحاسب -4
المركزية والمتوسطة وقد بدأ زحف هذا النظام مؤخرًا على أجهزة الحاسب الشخصي وفي هذا 
النظام يقوم كل مستخدم بالتعامل مع الحاسب وكأن الحاسب يعمل له وحده وذلك لما يتميز به 

يؤثر  ية في التشغيل والتنفيذ وتنفيذ األوامر كما أن أي خطأ يرتكبه مستخدم ما المن سرعات عال
المستخدمين وال يعطل أعمال الحاسب يعلى باق



الشائعة:أمثلة لنظم التشغيل 
( للحاسب الشخصي:DOSنظام دوس )

على نظام التشغيل للحاسب الشخصي ويعتبر من األنظمة ذات أسلوب  DOSيطلق اصطالح 
أي نظام تشغيل األقراص  Disk Operating Systemلمواجهة الخطية وهو اختصار للعبارة ا

م مع األجيال األولى من 1981وهو من األنظمة وحيدة المهام وقد ظهر هذا النظام عام 
( وقامت بتطويره شركة برمجيات  IBMالحاسبات الشخصية التي أنتجتها شركة )آي بي إم 

كما أن عدد من التطبيقات التي تعمل تحت هذا   DOS-MSسم ميكروسوفت األمريكية با
النظام بلغت عشرات اآلالف من البرمجيات ويتطلب هذا النظام أن يكون المعالج من إنتاج 

شركة أنتل األمريكية أو متوافقًا معه.

Windows )وندوز(نظام النوافذ 
منها المحاوالت التي أضيفت  (DOSلقد تمت محاوالت عديدة لتسهيل استخدام نظام التشغيل )

بغرض استخدام تقنية حركة مفاتيح األسهم في تسهيل عمليات التشغيل وتنظيم عرض محتويات 
القرص وكذلك بتطوير برمجيات تشغيل تسمح بأسلوب المواجهة بالقوائم لمستخدم الجهاز وقد 

وسوفت األمريكية أيضًا تكللت هذه الجهود بالنجاح بظهور نظام النوافذ الذي أنتجته شركة مايكر 
والذي يعتبر من أنظمة التشغيل ذات أسلوب المواجهة الرسمية حيث يتيح استخدام تقنية الفأرة 

والرموز الصورية وقد ظهر من هذا النظام عدة إصدارات من أهمها
Windows 3.11 3.11ونظام  Windows 3.1 3.1نظام  -1

كنظام تشغيل متكامل Windows 95نظام -2

Windows 98ظام ن -3

Windows MEنظام  -4

Windows XPنظام النوافذ إكس بي  -5

Windows Vistaنظام  -6

Windows 7نظام  -7

Windows 8نظام  -8

Windows 9نظام  -9

Windows 10نظام  -10



Mac OSنظام التشغيل آبل ماكنتوش 
ت الشخصية حينما قدمت تعد شركة أبل أول من بدأ بالواجهات الرسومية بالنسبة للحاسبا

وقد تطور نظام التشغيل ماك ليقدم المزيد من  1984عام  (Mac )ماكحواسيب ماكنتوش 
التسهيالت لمستخدميه في كل مرة كما أصبحت ماكنتوش المفضلة في المكتبات التي تكون 

غالبية أعمالها تحرير النصوص ومعالجة الملفات وذلك لألسباب التالية:
مل مع النظام الذي ال يحتاج إلى كتابة األوامر بل وضع مؤشر الفأرة فوق سهولة التعا  -

التطبيق الذي يتكون من رسم بسيط واسمه
مة النظام للعديد من التطبيقات شائعة االستخدام في مجاالت كثيرة بمكاتب األطباء ئالم  -

والصحافة وبعض مجاالت إدارة األعمال
بوجود تعريب متكامل للنظام منذ بدء إنتاجه وسهولة يتميز نظام التشغيل ماكنتوش   -

استخدامه التطبيقات الكتابة واإلخراج المميز للمستندات باللغة العربية
يتيح النظام مداوالت تسمح بربط أكثر من جهاز معًا واالشتراك في آالت الطباعة عبر   -

تووك( )إبلشبكة خاصة ألجهزة ماكنتوش يطلق عليها شبكة 
واحد.مح النظام بتعدد المهام لمستخدم يس  -
القدرة العالية للتعامل مع الصور والرسومات  -
ضافة برمجيات حديثة إلى القرص الصلب  - سهولة إضافة أجهزة جيدة على الحاسب وا 

من األجهزة المتوافقة  انتشاراومع سهولة ومزايا نظام ماكنتوش إال أن أجهزة هذا النظام تعد أقل 
سب الشخصي من إنتاج شركة أي بي إم وذلك نظرًا لخصوصية نظام تشغيل ماكنتوش مع الحا

حيث حرصت شركة آبل المنتجة له على وضعه فقط في األجهزة التي تنتجها دون أجهزة 
الشركات األخرى وبالتالي ال يستطيع مستخدم أجهزة دوس والنوافذ تشغيل برمجياته على أجهزة 

مرورًا  7.5نظام التشغيل ماكنتوش منذ ظهور اإلصدار رقمإال أنه مع تطور ، ماكنتوش
وتعني  Pantherونسخته الحديثة المسماة  10وحاليًا اإلصدار رقم  9واإلصدار  8باإلصدارات 

بالعربية النمر صار بإمكان أجهزة الماكنتوش قراءة أقراص األجهزة المتوافقة مع أنظمة دوس 
خاص على جهاز ماكنتوش محاكاة أنظمة تشغيل دوس والنوافذ كما يمكن بعد إضافة برنامج 

والنوافذ وبالتالي تشغيل برمجياتها على جهاز ماكنتوش باإلضافة إلى أن شركة آبل سمحت 
بالترخيص لشركات أخرى باستخدام نظام تشغيل ماكنتوش مما وفر في األسواق عددًا من 

األجهزة المتوافقة مع نظام آبل ماكنتوش .



UNIXللتشغيل نظام يونكس 

الستخدامه في  1969عام  AT  &Tتم إنتاج هذا النظام في معامل الهاتف للشركة األمريكية 
منها:تشغيل الحاسبات الخادمة ويتميز هذا النظام عن أنظمة التشغيل األخرى بالعديد من المزايا 

بة وتشغيل أنه يمكن استخدامه مع جميع أنواع الحاسبات اآللية وهذا يعني سهولة كتا  -
التطبيقات والبرمجيات التي تعمل على الحاسبات الشخصية مثاًل لكي تعمل على الحاسبات 

الصغيرة أو المركزية
نظام يقدم للحاسبات الشخصية إمكانية البرمجة المتعددة المهام ليعد نظام يونكس أو   -
عليها االطالعتوفر نظام أمني لحماية المستندات لمنع اآلخرين من  -

وقد صدرت عدة إصدارات لهذا النظام تعمل مع جميع أنواع الحاسبات على اختالف أحجامها 
أسلوب  للتعامل:وأنواعها وتعمل على أنواع مختلفة من المعالجات كما يتوفر لهذا النظام أسلوبان 

المواجهة الخطية وهو الشائع وأسلوب المواجهة الرسمية وهناك أنظمة كثيرة نتجت من نظام 
.Linuxس من أبرزها نظام لينكس يونك

Linuxنظام لينكس 

فتننوح المصنندر، أي إن  الكننود البرمجنني الننذي ُبنننيد عليننه نظننام ُيصننن ف نظننام اللينننوكس بأن ننه نتظننام مد
ناني يسنتطيع الجمينع الحصنول علينه وتعديلنه، وينندرج نظنام الليننوكس تحنت  اللينوكس هو كود مج 

م الكثيننرون فنني وهننو  ،) Linux \GNU( مشننروع جنننو لينننوكس لننيس حكننرًا علننى أحنندا بننل ُيسنناهت
م منن قتبنل ليننوس تورفالندس1991تدعديله وبنائته وحل  مشاكله. تم  ابتكار نتظام اللينوكس في عام 
 عنند أن طننو رُه لينننوس نشننره بالمجننانالننذي كننان طالبننًا فنني السنننة األخيننرة فنني جامعننة هيلنسننكي، وب

.كنظام تشغيل مدفتوح المصدر



 م.م. اهياب م�ذر 
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 esktop Settings    Dاعدادات سطح المكتب

المكتب سطح أيقونات

على فارغ مكان اي في االيمن الفأرة زر على بالنقر نقوم ،الظاهرة المكتب سطح ايقونات الخفاء -1

 االمر نختار المنسدلة القائمة من ، View عرض االمر منها نختار قائمة لنا فتظهر المكتب سطح

.جانبه الموجوده الصح اشارة لتختفي  icons desktop Show المكتب سطح ايقونات اظهار

 المكتب سطح ايقونات اظهار االمر ننقر ولكن الخطوات نفس نتبع المخفية، المكتب سطح ظهارايقوناتأل
 desktop Show  icons الصح اشارة بجانبه لتظهر.

فتظهر المكتب سطح على فارغ مكان اي في االيمن الفأرة زر على بالنقر ،االيقونات حجم لتغيير -2

 ، متوسطة ، صغيرة  المناسب االيقونات حجم نختار ثم ، View عرض االمر منها نخنار قائمة لنا
( Small Medium, , Large) .
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الفأرة زر على النقر خالل من المكتب سطح ايقونات ترتيب تستطيع ،المكتب سطح ايقونات ترتيب -3

 Sort  حسب فرز االمر منها نخنار قائمة لنا فتظهر المكتب سطح على فارغ مكان اي في االيمن
by، التعديل تاريخ العنصر، نوع االسم،الحجم، حسب الترتيب مثل خيارات عدة لنا ليظهر. 

المكتب سطح خلفية

 من فعالة نسخة لديك يكون )ان الويندوز بتحديث تقوم ان يجب 10 ويندوز بمظهر التحكم لتستطيع

 .وااللوان بالخلفيات تتحكم التي الويندوز خصائص تغيير من لتتمكن الويندوز(

مكان اي في االيمن الفأرة زر على النقر خالل من وااللوان(، )الخلفية المكتب سطح مظهر تغيير -1

 Personalize تخصيص االمر منها نختار قائمة لنا فتظهر المكتب سطح على فارغ
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 Background الخلفية االمر منها نختار الخيارات من مجموعة تحوي نافذة لنا فتظهر -2

صورة اما المكتب سطح خلفية تحديد تستطيع Background الخلفية خيار خالل من -3

Picture، شرائح عرض او Slideshow ، متصل لون او color Solid  

تحديد تستطيع او 10ويندوز يتيحها التي الصور من اختيار تستطيع صورة باختيار قمت حال في -4

 صور سلسلة تحديد تستطيع كما Browse  استعراض االمر خالل من جهازك من خاصة صورة

 .متتالي بشكل الصور لتظهر صورة كل عرض مدة وتحديد جهازك من او ويندوز من

 االمر اسفل الموجودة Colors األلوان االمر اختيار خالل من المكتب سطح الوان تغيير تستطيع -5

.الخلفية

 Start ابدأ قائمة و bar Task المهام شريط لون تغيير يعني فهذا معين ونل تحديدك عند

 كنت حال في اظهارها تريد التي الصورة بتحديد تقوم خاللها من Screen Lock التأمين شاشة -6

 ظهورها تريد التي التطبيقات مجموعة اختيار الخيار هذا لك يتيح كما للجهاز، سر كلمة تستخدم

.وغيرها الحاسبة االلة او الساعة مثل  Screen Lock  على
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   Taskbar  and Start Menu قائمة ابدأ وشريط المهام

معه التعامل وكيفية Taskbar المهام شريط خصائص

 خالل من اليها الوصول تستطيع Taskbar المهام بشريط للتحكم الخيارات مجموعة 10 ويندوز لك يتيح

 Settings Taskbar خيار واختيار المهام شريط في فارغ مكان اي على االيمن الفأرة بزر النقر
 :منها خصائص عدة تحتوي نافذة لك لتظهر
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 شريط تجميد تستطيع الخيار هذا تفعيل خالل من ، taskbar the Lock المهام شريط تأمين -1

 .الخر مكان من نقله او حجمه تكبير على القدرة بدون مكانه المهام
 هذا تفعيل خالل من ، taskbar the hide Automatically المهام لشريط تلقائي اخفاء -2

 .مجددا يظهر فإنه عليه الفأرة مؤشر بوضع اال باالختفاء المهام شريط يقوم ارالخي
 هذه تستخدم ، buttons taskbar small Use المهام لشريط صغيرة ازرار استخدام -3

 .المهام شريط وازرار ايقونات حجم لتصغير الخاصية
 شريط بموضع للتحكم ، screen on location Taskbar الشاشة على المهام شريط موقع -4

.للشاشة بالنسبة اسفل اعلى، يمين،يسار، المهام

فقط، نفسها االيقونة اظهار مع االيقونات تسميات اخفاء تستطيع حيث المهام، شريط ازرار خيارات -5

 الشغالة البرامج المفتوحة بااليقونات الشريط امتالء عند اخفاؤها ولكن التفاصيل اظهار او

مضاد البلوتوث، مثل: المهام شريط على ظهورها تريد االيقونات اي تحديد تستطيع كما -6

.وغيرها البطارية واشارة والموقع الساعة مثل النظام برامج الفيروسات،
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خالل من النوافذ هذه ظهور ترتيب  من 10 ويندوز يمكنك )نوافذ( برامج عدة بفتح تقوم عندما -7

 الخيار انقر بعض بجانب النوافذ ترتيب اردت حال في ثم المهام شريط على االيمن الفأرة بزر النقر

 النوافذ اظهار اردت واذا ، side by side windows Show بجنب جنبا النوافذ اظهار

  windows. Cascadeالنوافذ تتالي االمر باختيار تقوم متتالي بشكل
التي المفاتيح حةلو عرض خيار لك يتاح المهام شريط على االيمن الفأرة زر على النقر خالل من -8

 الكتابة تستطيع مفاتيح لوحة لك فتظهر button keyboard touch Show باللمس تعمل

 .عليها النقر خالل من
 اسطح عرض من يمكنك زر button view task Show المهام عرض زر اظهار االمر -9

.بينها والتنقل الفعالة المكتب
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 Windows 10 في Start ابدأ قائمة استخدام كيفية

.  جديد بشكل هي ابدأ قائمة لكن ،7ويندوز من جدا قريب 10لويندوز بالنسبة المكتب سطح

 عمل او اغالقه تستطيع حيث الكمبيوتر، جهاز بحالة التحكم ازرار على االطالع نستطيع ابدأ قائمة من

   Power اشارة زر خالل من الجهاز تشغيل اعادة او المستخدم تبديل او للجهاز سبات
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Z-A من ابجديا  مرتبة الحاسوب جهاز يحتويها التي البرامج بكافة قائمة يوجد ابدأ قائمة خالل من

 واضافة حذف تستطيع حيث ستخداماً،ا االكثر للبرامج االيقونات من مجموعة توجد االخرى الجهة في
  .تريدها التي البرامج

رونختارخيا االيمن الفأرة بزر يهعل ونضغط البرنامج الى نذهب االيقونات الى برنامج الضافة -1

To Pin   Start ابدأ قائمة ايقونات ضمن البرنامج ايقونة لتظهر.
الفأرة بزر ونضغط البرنامج ايقونة الى نذهب ابدأ، قائمة ايقونات قائمة من البرنامج ايقونة لحذف -2

  Start From Unpin خيار نختار ثم االيمن

 Resize نختار ثم االيمن الفأرة بزر االيقونة على النقر خالل من االيقونات بحجم التحكم نستطيع -3
. لاليقونات المناسب الحجم نختار ثم

.االفالت السحب طريق عن االيقونات مكان تغيير نستطيع ايضا 



Page 9 

Name خيار خالل من مجموعة لكل اسم واعطاء مجموعات الى االيقونات تقسيم بامكاننا -1
Group   االيقونات فوق الموجود.

البحث ايقونة خالل من سهولة بكل عنه البحث تستطيع تريد الذي البرنامج تجد لم حال في -2

 Searchابدأ ايقونة جانب الى الموجودة.Start 
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 Notifications and Actions Center التلميحات ومركز االحداث

 خاصة تلميحات مثل الويندوز لمستخدم تأتي اشعارات عن عبارة وهي التلميحات خاصية 10ويندوز يوفر

 لنا تظهر االحيان بعض في لكن الويندوز. بتحديثات خاصة تلميحات ، Virus Antiاشعارات بااليميل،

 التحكم من التشغيل نظام يمكننا اذ كثيراً، تهمنا ال النها او تزعجنا النها اما ظهورها في نرغب ال اشعارات

 .نريد كما االشعارات كتل بظهور

 خيار نختار ثم المكتب، سطح على فارغ مكان باي االيمن الفأرة بزر ننقر الميزة هذه الى للوصول
Settings Display، خيار منها نختار جديدة نافذة لنا لتظهر Actions and Notifications 

.واالحداث التلميحات
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 عن اشعارات تلقي مثل تفعيلها خالل من تريد التي االشعارات بظهور التحكم تستطيع النافذة هذه خالل من

 والتحديثا االمن ، Virus Antiفايروس انتي ، Calendarالتقويم ، mail-Eااللكتروني البريد
 Maintinance and Securityالجهاز، قفل شاشة على االشعارات تلك بظهور التحكم تستطيع كما 

.لجهازا قفل شاشة على االشعارات تلقي اي

 Center Action االحداث مركز 

 سطح على فارغ مكان باي االيمن الفأرة بزر النقر خالل من ظهورها نريد التي االحداث تحديد نستطيع

خيار منها نختار جديدة نافذة لنا لتظهر ، Settings Displayخيار نختار ثم المكتب،

 Actions and Notificationsواالحداث التلميحات.

 Remove or Add الخيار على النقر خالل من به التحكم تستطيع امامك يظهر الذي االحداث مربع

 Actions Quick عرضها المراد االحداث بتحديد لتقوم.
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System Settings    اعدادات النظام

 منها نختار نافذة لنا لتظهر settings االمر ندخل البحث مربع خالل من النظام اعدادات الى للوصول

   System النظام اعدادات

 :منها الخصائص من مجموعة على النظام اعدادات تحتوي

 تغيير ومنها االعدادات من مجموعة على الخاصية هذه تحتوي حيث ، Display العرض جهاز -1

.الليلي والوضع الشاشة، سطوع مستوى ضبط الصفحة، اتجاه والتطبيقات، النصوص حجم

.الصوت ادخال اداة الصوت، مستوى الصوت، اخراج اداة الختيار ، Sound الصوت -2

   Actions and Notifications واالجراءات االشعارات -3

 الشاشة تركت حال في مثال خيارات لك يتيح ،  Sleep and Power السكون وحالة الطاقة -4

 على أكانت سواء بتحديدها تقوم انت مدة بعد الشاشة ستطفئ استعمال بدون معينة لفترة شغالة

 Sleep السكون حالة الى الكمبيوتر يذهب متى تحديد بامكانك كما الكهرباء، او البطارية

 شحن نسبة وصول عند البطارية طاقة توفير البطارية، شحن مستوى لمعرفة ، Battery البطارية -5

.بتحديدها انت تقوم نسبة الى الكمبيوتر
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 القرص تمثل التي F-D-C مثل الحاسوب جهاز اقسام الخيار ذاه لك يبين ، Storage التخزين -6

 هذا من يشغل كم عنصر كل لمعرفة تريد الذي القسم على النقر تستطيع ، Disk Hard الصلب

 .القسم

 اسم مثل Windows 10 التشغيل نظام عن معلومات الخاصية هذه لك تعرض ، About  حول -7

pro 10 Windows 64 مثال النظام نوع ، i3 Coreمثل المعالج االصدار، الكمبيوتر،
 bitالمعلومات من وغيرها.
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 Settings Devices  االجهزة اعدادات
 منها نختار نافذة لنا لتظهر settings االمر ندخل البحث مربع خالل من االجهزة اعدادات الى للوصول

    Devices االجهزة

.الكمبيوتر بجهاز المرتبطة االجهزة باعدادات التحكم نافذة لك ستظهر ذلك بعد

 :وهي الخيارات من مجموعة على الشاشة تحتوي

 الخيار هذا خالل من Devices other and Bluetooth االخرى واالجهزة البلوتوث -1

 خاصية لتفعيل تستخدم كما الحاسوب، جهاز وبين بينه للتراسل بلوتوث على يعمل جهاز الضافة

 .البلوتوث

 ماسح او لطابعة توصيلك عند Scanners and Printers الضوئي والماسح الطابعات -2

 .هنا من اضافته تستطيع الحاسوب لجهاز ضوئي

 من يمكنك كما للفأرة، الرئيسي التحكم بزر التحكم تستطيع الخيار هذا خالل من Mouse الفأرة -3

.الفأرة عجلة خالل من ستمررها التي االسطر بعدد التحكم
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 االمالئية لالخطاء التلقائي التصحيح خيار بتفعيل تقوم الخيار هذا خالل من Typing ابةالكت -4

 .امالئية اخطاء تحتوي التي الكلمات وتمييز

5- USB   باجهزة االتصال عند مشكالت هناك كان حال في اعالمك خيار تفعيلUSB. 
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 Settings Network  الشبكة اعدادات

:التالية الخطوات اتبع 10 ويندوز في الشبكة اعدادات الى للوصول

 Internet and Network منها نختار نافذة لنا لتظهر settings االمر ندخل البحث مربع خالل من
:تحتوي نافذة لنا فتظهر

: على تحتوي نافذة لنا فتظهر

1-  Fi-Wi للجهاز، المتاحة فاي الواي شبكات جميع استعراض نستطيع الخيار هذا خالل من 
 كما االتصال، زر ونقر المرور كلمة وادخال عليها النقر خال من الشبكات بهذه االتصال وتستطيع
.االمر هذا خالل من وايقافه Fi-Wi خيار تشغيل تستطيع

 خط طريق عن باالنترنت اتصال النشاء الخيار هذا يستخدم up-Dial الهاتف طريق عن االتصال -2
.الهاتف
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 الشبكات بجميع االتصال ايقاف سيتم الخيار لهذا تفعيلك عند Mode Airplane الطيران وضع -3
 Bluetoothو Wireless مثل الالسلكية

4-  hotspot Mobile تفعيل عليك اخرى اجهزة مع بجهازك الخاص االنترنت مشاركة اردت اذا 
.الخيار هذا

.االنترنت شبكات عبر المستخدمة البيانات كمية لقياس usage Data البيانات استخدام -5



شبکات الحاسوب

اعداد

م.م. اهياب م�ذر 
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شبكات الحاسوب اليوم تمكنك من:

 وصور وأصوات ورسومات متحركة الى مجموعة اشخاص  ارسال رسالة مكونة من عدة صفحات

في اي مكان دفعة واحدة وفي دقائق معدودة.

  تتصل من حاسوب منزلك او عملك ببنوك المعلومات والشركات والمكتبات العالمية للحصول على

المعلومات التي تهمك.

 .عقد المؤتمرات والندوات التفاعلية ألطراف متباعدة عبر شبكة األنترنت 

 .التعليم عن بعد والطب عن بعد والتجارة اإللكترونية والحكومة األلكترونية

كل ذلك لم يكن ممكنا بدون االندماج بين تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا الحاسبات وايجاد ما يسمى 

 الحاسوب اتبشبك

) قبل عمل الشبكة ( الموضحه في الشكل ادناه: شركة تحتوي على األجهزة مثال 

أقراص ثم نسخها  آخر كان يتم ذلك بنسخها على مجموعة فعند الحاجة لنقل بيانات من حاسوب إلى •

 .إلى الحاسوب اآلخر مرة ثانية من األقراص

من حاسوب غير موصول بطابعة كان يتم ذلك بنسخها  كذلك إذا دعت الحاجة إلى طباعة بيانات •

 .عة ثم طباعتهاأيضاً على أقراص ثم التوجه إلى الحاسوب موصول بطاب

.مما يسبب هدراً كبيراً للوقت والجهد •
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بعد أن تم عمل شبكة حاسوب للشركة 

بعد توصيل األجهزة بشبكة حاسوب واحدة تم التخلص من المشاكل السابقة و ذلك لما توفره الشبكة من 

 خدمات .

ع بعضها البعض حيث عبارة عن مجموعة من الحاسبات واألجهزة األخرى المتصلة م: شبكة الحاسوب 

 Software والبرمجيات    Dataيكون لها القدرة على مشاركة عدد كبير من المستخدمين للبيانات

 كما تعتبر الشبكة وسيلة اتصال الكتروني بين األفراد.Hardware واألجهزة 
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فوائد شبكات الحاسوب

مستخدم للشبكة من إمكانيات ونعني استفادة أي :  Hardwareالمشاركة في استخدام األجهزة  .1

الحاسوب الرئيسي بدال من اقتناء حاسوب مستقل، كذلك االستفادة من جميع األجهزة الملحقة بالشبكة 

مثل الطابعات.

ونعني استفادة أي مستخدم للشبكة من البرمجيات المخزنة : Softwareالمشاركة في البرمجيات  .2

الشبكة مثل مشاركة الملفات واستخدام البريد في الحاسوب الرئيسي او اي حاسوب آخر متصل ب

 اإللكتروني.

ونعني استخدام قاعدة بيانات واحدة تحتوي على جميع المعلومات : Dataالمشاركة في البيانات  .3

يستخدمها جميع المتصلين بالشبكة كما هو متبع في البنوك وعند حجز تذاكر السفر.

 مكونات شبكات الحاسوب 

الحاسوب من عدة أجزاء لكل جزء وظيفته الخاصة في النظام الشبكي وهذه األجزاء هي:تتكون شبكة 

 Serverالخادم  –. الحاسوب الرئيسي 1

  هو الجهاز الرئيسي لتشغيل الشبكة ويسمى جهاز الخدمة الرئيسي أو الخادمServer   وهو عبارة

كي يستوعب البيانات والبرمجيات التي عن حاسوب يتميز بالسرعة العالية والطاقة التخزينية الكبيرة ل

سوف يتداولها المشاركون في الشبكة.

  يقوم هذا الجهاز بالتحكم في جميع أجزاء الشبكة وذلك باستخدام برمجيات خاصة بتشغيل نظام

 – Windows 2003 Server – Unix، مثل: Network Operating Systemالشبكة 

Novel. 
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Work Stations. محطات العمل  2

...( -مساعدات رقمية  –محمولة  –وهي الحاسبات الشخصية بكافة أنواعها )مكتبية  Clientsوتسمى ايضا 

والمتصلة بالجهاز الرئيسي ليستفيد مستخدموها من البيانات والبرمجيات  Terminalsأو الوحدات الطرفية 

 المخزنة على جهاز الخدمة الرئيسي.

Communication Lines. خطوط االتصال  3

هي الوسائل التي سيتم بواسطتها تبادل البيانات بين الحاسوب الرئيسي والحاسبات الفرعية وتشمل الكيبالت 

 .Wirelessبأنواعها المختلفة كما تشمل الخطوط الالسلكية 
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Network Interface Card. بطاقات الشبكة  4

تثبت على اللوحة  Internalهي بطاقة تثبت بالحاسوب لتهيئته لالتصال بالشبكة، وتوجد البطاقة اما داخلية 

 .Externalداخل الحاسوب أو خارجية   Mother Boardاألم 

 Modem. المودم 5

  عبارة عن لوحة أو شريحة الكترونية تضاف الى الحاسوب وتستخدم لتهيئة الحاسوب لالتصال

باالنترنت من خالل خط الهاتف.

  يقوم المودم بتحويل اإلشارات الرقميةDigital Signals  التي يستخدمها الحاسوبModulate  الى

اختصار  Modemاشارات قياسية التي يستخدمها الهاتف ويقوم بالعملية العكسية ايضا؛ فكلمة مودم 

 . Modulate - Demodulateلكلمتي 

الملحقة. األجهزة 6

يمكن استخدام بعض األجهزة وشبكها بالشبكة مثل الطابعات واجهزة الفاكس وغيرها ويستطيع اي مشترك 

 في الشبكة استخدام هذه األجهزة.
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 Communication Switches. محوالت الشبكة 7

هي عبارة عن اجهزة تستخدم لربط حاسبات الشبكة ببعضها وفيما بين الشبكات ولتوجيه البيانات بين حاسبات 

الموجه /   -  Hubالموزع /  -Switche/  المحول -  Bridgeالشبكة، ومن هذه األجهزة: الجسر / 

Route. 

. برامج الشبكة 8

هي برامج االتصاالت التي ستتحكم في تشغيل  نظام الشبكة  ويتم تخزين هذه البرامج في الحاسوب الرئيسي 

Server ومن امثلتها .Windows 2003 Server – Unix – Novel . 

شبكات الحاسوبل الرئيسية مكوناتال

  العميل(Client)  

  الخادم(Server)  

  مصادر الشبكة(Resources) 

Server
Resources

Client Client Client
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أنواع شبكات الحاسوب

:Size تصنيف الشبكات من حيث الحجم   :اوال

  Local Area Network – LANالشبكة المحلية  .1

  هي اتصال مجموعة من الحاسبات بحاسوب رئيسي في أماكن متقاربة جغرافيا قد تكون غرفة او

مباني متقاربة، حيث يتم هذا االتصال عن طريق وصالت سلكية مباشرة او ال مبنى واحد او عدة 

  سلكية.

 ...تستخدم هذه الشبكات في الشركات الصغيرة، المدارس، المنازل و غيرها

مميزات الشبكة المحلية:

 .محدودة المكان فهي  مخصصة لغرض محدد مثل معمل المدرسة أو الجامعة أو شركة

  لقصر المسافة بين األجهزة .سرعة اإلرسال

  .يستخدمها عدد محدد من المستخدمين

 . تدار هذه الشبكة في المدارس و الجامعات أو الشركات والمؤسسات الخاصة
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  Wide Area Network – WAN :الشبكة الواسعة  .2

  هي اتصال مجموعة متباعدة من الحاسبات او مجموعة من الشبكات المحلية بحاسوب رئيسي، قد

كون في نفس البلد او في بلد آخر او قارة اخرى، وعادة ما يكون الحاسوب الرئيسي من النوع الكبير ت

Mainframe   او المتوسط Minicomputer. 

 .تستخدم هذه الشبكات في الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبيرة التي لديها فروع متباعدة

مميزات الشبكة الواسعة:

  المدن.تمتد بين

 . محدودة سرعة اإلرسال  لطول المسافات بين الوحدات المختلفة

 . يستخدمها عدد كبير من المستخدمين

 . تدار هذه الشبكة من هيئة عامة أو جهة حكومية
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:Topology: تصنيف الشبكات من حيث طريقة التوصيل ثانيا

Bus Network   شبكة المسار الخطي .1

جميع العقد مربوطة كفروع لخط مشترك ويخصص لكل عقدة عنوان وحيد , ويمكن أن في هذه البنية تكون  

 تكون العقدة إما حاسوباً شخصياً أو مزود ملفات أو مزود طباعة . وتركب في كل عقدة بطاقة شبكة من نوع

"Ethernet"    مستلم -تتضمن قسماً نسميه "مرسل" 

    Token Ring Network الشبكة الحلقية .2

في هذا النوع من الشبكات تكون جميع العقد موصولة بدارة واحدة تأخذ شكل الحلقة المغلقة . 

   Star Network الشبكة النجمية .3

 hub تكون العقدة في البنية النجمية موصولة بخطوط منفصلة مربوطة جميعاً بوحدة توزيع مركزية تسمى

  خطوط باآلخرالكترونية لتوصيل أي خط من ال  تحوي على مفاتيح
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