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ستخدام وتشغيل إىل إ ،الكليةب ة العلوم اإلقتصاديةإىل إعداد طلب حسب ما هو مقرر وزاريا قياسهدف املي
 إعطاء الطالب نبذة قياس املاتضمن هذي و،ملكتبية واإلدارية واحملاسبية واملالية األعمال اات يف خدم،احلاسبات الصغرية

لتدريب على وا ،التدريب على استخدام نظم التشغيل، باإلضافة إىل  احلاسبات الشخصية ونظام تشغيلهاخمتصرة عن
ت وبرنامج اجلداول  التطبيقات العامة مثل برنامج معاجلة النصوص وبرنامج قواعد البيانا برجمياتاستخدام
  .اإللكترونية

  
لذلك اإلدارية واختاذ القرارات والرقابة والتشغيل، ووكفاءة العملية ال هامة ترفع من أداةأصبح احلاسب 

ختلفة، تطبيقات املالركز على تعريف الطالب باحلاسب اآليل من بداية اختراعه، وتطوره تارخييا، ومكوناته، ونسوف 
  :لكي يصبح الطالب 

  .ا على التعامل مع احلاسبات الشخصية والوحدات الطرفية للشبكاتقادر -
 األجهزة، وكذلك  الضوئية املساعدة امللحقة باحلاسبات مثل الطابعات واملاسحاتاألدواتمدركا لألجهزة و -
 .الشخصي مع تطبيقات احلاسب أيضا تستخدم واليت االتصالية امللحقة األدواتو
كنتيجة و دون الغوص يف التفاصيل ؛  برجمة احلاسب اآليلفاهيمى بعض مللطالب للتعرف علإتاحة الفرصة  -

للهدف األساسي سوف يكون الطالب جمرب على إستعاب مبادئ الشبكات املعلوماتية املختلفة خصوصا الشبكة 
، يسرةية ومل من احلصول على املعلومات بطريقة عمطالبمتكني الوتطبيقاا، بغرض ) االنترنت(الدولية للمعلومات 

  .مصادر املعلومات املختلفةمن 

  

 يرتكز حول وجزء تطبيقيباألساسيات السالفة الذكر،   يتعلقجزء نظري:  جزئني إىلتوي املقياس مت تقسيم حم 
  .الربامج التطبيقية

  

  
  :أستاذ املقياس 
  ابراهيم خبيت/ الدكتور
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 )الحاسب اآللي( بنية الحاسوب -1
  

 
  

  : عن المعلوماتية لمحة تاريخية -1.1
  

 من طرف العامل باسكال  تعتمد على 1642ع أول آلة ميكانيكية للحساب  سنة يصنت يعود تاريخ املعلوماتية إىل
 عملية  الضرب إىل هذه  اآللة، ويف  LEIBNITZرن بعد ذلك أضاف العامل اجلمع واالحتفاظ بالبواقي،  نصف ق

، ويف سنة AUTOMATISIME القرن السادس عشر اخترعت آالت ميكانيكية تعتمد على منطق اآللية
 كذلك 1770ويف عام    البطاقات املثقوبة يف اختراعاته امليكانيكية، JAK VOCKANSON استعمل1750

اجلمع، الضرب، :  يف آلته احلسابية اجلديدة اليت تقوم بالعمليات األربع LEIBNITZهن فكرة استعمل األملاين ها
  .الطرح، القسمة

  

اعتمد أستاذ الرياضيات باباج جبامعة كامربدج على اختراع سابقيه لصنع آلة جبمع عدة أرقام حمفوظة  :آلة باباج 
  .يف بطاقات مثقبة، وهنا بدا استعمال مفهوم ذاكرة اآللة

  

حيث استعملت   هولري يث بترميز املعطيات على البطاقات املثقوبة،األستاذ قام 1885يف سنة  :  هوليريثآلة
 شركته أسس معظم العمليات احلسابية ميكانيكية، بعد ذلك أن حساب تعمل بالكهرباء، ورغم آلة مرة ألول
  .IBM (1911-1895) حاليا املسماة

  

 1500  زر يعمل بالصمامات الكهربائية23 حاسوب به أوليدريك زيس  اخترع فر1942 يف سنة : Z4 آلة
الذي كان يستعمل حلساب خمططات الطائرات يف مصانع هنسل Z4   النوع الثاينأضافويف السنة املوالية ، صمام

   .مبساعدة املعهد التجرييب للطريان واكرب املعاهد التقنية
  

، صنعت جمموعة من املهندسني االمريكان حتت رئاسة ايكن يف   سنوات  من البحث7بعد   :1هارفاد ماركآلة 
 13 تستغرق به عملية اجلمع اآليل، هذا احلاسوب 1 حاسوب يعمل بوحدة مراقبة، هارفاد ماركأول 1944سنة 
  . ثانية11 ثواين، القسمة 4 الضرب ثانية،
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  ECKERTT من طرف ENIAC سنتني بعد ذلك، وبعد احلرب العاملية الثانية، صنع :ENIAC  آلة

القدائف،   كان يستعمل حلساب مسار هذا احلاسوب،PENSILVOIE يف جامعة أستاذان MAUCHLYو
  . قاطعة ألف50 صمام وألف 18:   طن ويعمل بـ30ويزن 

  

 بترميز الربامج وإدخاهلا  VON NEWMANقام الفيزيائي 1947يف سنة  :VON NEWMAN  آلة
  . ذاكرات اآلالت احلسابية

   
لستينات بدأت املعلوماتية تأخذ استقالهلا كفرع أكادميي مستقل، وبدأت اجلامعات تعطي إجازات يف يف ا

إىل قاموس املصطلحات التقنية لتميز علم Informatique  أضيفت كلمة املعلوماتية 1962هذه العلوم، يف سنة 
  . أي إعالم آيلInformation Automatiqueمعاجلة املعلومات، ونعين ا 

  
  

  :المعلوماتية ماهية  -2.1
  

 والنظريات والتطبيقات اليت تشكل األساس ملكننة معاجلة البيانات واحلوسبةاملعلوماتية هو العلم الذي يدرس 
احلاسوب، ) عتاد(ومكونات ) برجميات(م برامج وتطبيقات  وتشغيلها وحتويلها، وذلك باستخدااملعلوماتنقل 

  . بصفة دقيقة وسريعة1وإختصارا نعرب عن املعلوماتية بعلم معاجلة املعلومات آليا
  

  :ميكن تقسيم املعلوماتية إىل ثالثة أقسام 
  

  .  وغريهااخلوارزميات وهي تدرس اجلانب النظري يف املعلوماتية من  نظريات احلوسبة و:معلوماتية نظرية 
تدرس مهارات ترمجة اللغات الصورية ونظريات احلوسبة واخلوارزميات إىل تطبيقات يسهل  : معلوماتية عملية

  . شي العلوم وجماالت احلياة األخرىتداوهلا، وتم كذلك بالتطوير املستمر هلا مع ما ميا
كالتصميم والتصنيع باستخدام :   وتم بالتطبيقات املختلفة للحاسوب يف جماالت احلياة:معلوماتية تطبيقية 

  . احلاسب، واألنظمة اإلدارية والصناعية
التصميم وبناء املكونات الصلبة :  هذا الفرع يهتم بكيفية صناعة احلاسوب  :معلوماتية هندسة احلاسوب

، وهذه الصناعة تعتمد على العديد من ااالت مثل املعلوماتية النظرية، الفيزياء، )عتاد احلاسوب(للحواسيب 
  . الكيمياء، االلكترونيات

                                                 
اشارة (تكون بلغة االلة ) احلسابية واملنطقية(العمليات وكل هذه ) ختزين، قراءة، نسخ، حذف(أي القيام بكل االعمال املمكنة ) احلاسوب(معاجلة املعلومة بواسطة االلة : آليا  - 1

التيار الكهربائي  : 0  -التيار الكهربائي موجود  : 1( الما التعبري املنطقي حلالة التيار الكهربائي يف اآللة 1 و0وفق النظام الثنائي أي تكتب املعلومة بداللة رقمني اثنني مها ) كهربائية
  . وهكذا01100001:  يكتب كما يليASCII يف نظام Aف ، فمثال احلر)غري موجود
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ترتبط املعلوماتية إرتباطا وثيقا بعدد من ااالت، وهذه ااالت تتداخل معا بشكل كبري، من هذه ااالت 
 .  وتأمينها، أنظمة املعلومات2، هندسة الربجميات، علم املعلوماتهندسة احلاسوب: 

  
 

  :تعريف الحاسب اآللي  -13.
  

  
  : طبيعته باألمور على النحو التايليتصرف اإلنسان ب

  ،  (Données)تلقى البيانات يقوم االنسان ب - 1
 ،(Traitement de données)  املعطيات او البيانات مث يعاجل- 2
  . اليت تساعده على اختاذ القرارات اليت يراها مناسبة)Résultats(النتائج حيصل على  و- 3

فرؤيته . ، فانه وبسرعة حيلل ما يرى، مث يقوم بأخذها أو تركهااألشياء اإلنسان بعضى  فعلى سبيل املثال، عندما ير
لنقود أو تركها اللنقود هذه متثل تلقيه للبيانات، وحتليله السريع ملا رأى هو معاجلة هذه البيانات، مث قراره يف أخذ 

  : لها بالرسم التايليث متلطبيعية ميكنوهذه الصورة ا.  ميثل النتيجة أو القرار املناسب الذي اختذه نتيجة لعملية التحليل
D T R 

  
  

  :  ما يليR  و T و Dحيث ميثل كل من 
  

• D   املدخلة اليت حتتاج إىل املعاجلة،)البيانات (األوليةاملعطيات متثل  
•  T  ،متثل طريقة املعاجلة   
• R  بيانات  على صحة الوهذا يعتمداليت ميكن أن تكون صحيحة أو خاطئة ( متثل نتيجة املعاجلة

 ).املدخلة وصحة التحليل
فمثال يصعب على املدرس ،  حتليل املسائل حمدودة جداو املعلومات ذكر تعلىومن املعلوم أن قدرة اإلنسان 

لى احملاسب، مع خربته بالعمليات أيضا ع ويصعب يتذكر مجيع أمساء الطلبة والطالبات الذين يدرسهم،يف اجلامعة أن 
لذا فان اإلنسان املعقدة، سابية احملات  أن حيدد بنفسه ويف وقت حمدود ومعقول قيمة العمليقها،ياحلسابية وكيفية تطب

 النتائج بسرعة، على أن تكون طبيعة هذا صدارستعني به على التخزين والتحليل وإييبحث عن عنصر فيزيائي آيل 
  وميكن ، النتائجاصداررة املالئمة والعنصر مشاة لطبيعة اإلنسان من حيث طريقة تلقي البيانات ومعاجلتها بالصو

  : أن منثل هذا العنصر الفيزيائي بالرسم التايل
  

                                                 
  .هو دراسة البيانات واملعلومات ، وكيف يتم تفسريها وحتليلها وختزينها وإسترجاعها، وهو علم أساسي لإلتصاالت وقواعد البيانات: علم املعلومات  - 2
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D'  T'  R'  
  

 طريقة التحليل 'R و 'T، وميثل كل من )املادي(الفيزيائي  البيانات املدخلة اليت يفهمها العنصر 'Dمتثل 
 ألا طريقة ('D',T',R) بالطريقة ، وال يستطيع أن يتعامل(D,T,R)فاإلنسان يتعامل بالطريقة . والنتيجة

مبعىن آخر .  ألا طريقة اإلنسان(D,T,R)وهذا األخري ال يستطيع أن يتعامل بالطريقة . خاصة بالعنصر الفيزيائي
أن لإلنسان لغة يتعامل ا وطريقة حيلل ا، وللعنصر الفيزيائي لغة أخرى يستخدمها إلدخال البيانات وحتليلها اتباعا 

لذلك كان ال بد من إجياد طريقة متكن اإلنسان والعنصر الفيزيائي من التفاهم والتعامل مع بعضهم . 'Tللطريقة 
بتجهيز وحتضري البيانات بشكل يالئم اإلنسان يقوم  ('D إىل D وهذه الطريقة هي بالطبع اليت حتول ،البعض

شكل   اىل'T النتيجة اليت حصل عليها من بتحويل وترمجةالعنصر الفيزيائي يقوم  (R إىل 'Rو ) عنصر الفيزيائيال
  .الحقاا هل عرضسوف نتااليل  لغات متعددة لربجمة احلاسب  يوجد إىل أنه هنانشري  و.) اإلنسانيالئم

  
فيكون الشكل النهائي . sبالدالة  R إىل 'R وطريقة التحويل من fبالدالة  'D إىل Dفنمثل طريقة التحويل من 
 :  نسان واآللة على النحو التايلالذي ميثل التعامل بني اإل

  
  

D  T  R  
  
 
 

D'  T'  R'  
  

  
    احلاسب اآليل :1تعريف

 مثلوت. (Software) واملكونات الربجمية (Hardware)احلاسب اآليل عبارة عن جمموعة من املكونات الفيزيائية 
ي هو ما نسميه باحلاسب اآليل الذي يتلقى العنصر الفيزيائو. f, D’, T’, R’, s:   التاليةلاوالدب املكونات الفيزيائية

 ويطلق على ،0 والرقم 1بالرقم  ثلمتية مرتفعة ومنخفضة ائ تكون على شكل إشارات كهربواليت ((’D)البيانات 
معني رنامج ب بسرعة هائلة بتطبيق  احلاسوب هذه اإلشاراتويعاجل، اإلشارات الرقميةهذه االشارات عادة اسم 

 عبارة عن جمموعة من األوامر أو التعليمات الواضحة اليت تستطيع اآللة  والربنامج،سان املربمجالذي هو من صنع اإلن
  بغرض استرجاعها فيما بعد، اليت خيزا يف ذاكرته الدائمة مثل القرص الصلب(’R)  ويعطي النتائج ،ذها بدقةينفت
 .ذلك إىل  دعت احلاجة إن

f s
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   احلاسب اآليل:  2  تعريف 
كما تتميز .  هو آلة حاسبة إلكترونية تتميز بسرعتها العالية يف أداء العمليات احلسابية واملنطقية املعقدةاحلاسب اآليل

وتتم العمليات احلسابية واملنطقية . البيانات بدقة متناهية) قراءة(و استرجاع ) كتابة(بقدرا الفائقة على ختزين 
 .(Programmes) ليمات أو األوامر يطلق عليها اسم برامجاملعقدة وتداول البيانات من خالل جمموعة من التع

  

   احلاسب اآليل:  3 تعريف
 ملعاجلة املعلومات مبختلف أنواعها، ويستطيع حفظ املعلومات ةأوتوماتيكياحلاسوب هو عبارة عن آلة إلكترونية 

احلفظ وسرعته املذهلـة يف وإسترجاعها كليا أو جزئيا كلما طلب منه ذلك، ويتميز احلاسوب بقدرته اهلائلة على 
املعاجلة وسهولة التعامل معه ؛ يتطلب هذا اجلهاز لتشغيله جمموعة من الربامج بقاعدة حتتوي بشكل أساسي على 

  . وبرامج تطبيق أو خدمةSystème d'exploitationنظام التشغيل 
  

ة احملدودة ومنها ذو القدرات  البيانات، فمنها ذو القدرمعاجلةختتلف احلاسبات بشكل عام بقدرا على لكن 
  :هي الفائقة وذلك لتناسب خمتلف اإلحتياجات والتكاليف، وأنواعها الرئيسية 

  

وتسمى أيضا حبواسيب اإلطار الرئيسي، وهي احلواسيب ذات السعات  : احلاسبات الكبرية أو املركزية .1
شآت الكبرية كالدوائر احلكومية واجلامعات التخزينية الضخمة والكفاءة العالية يف املعاجلة واليت تستخدم يف املن

  . والشركات الكربى والبنوك، حيث يتم ربط اجلهاز الرئيسي مبجموعة من األجهزة الفرعية تسمى ايات طرفية

، لكنها أكرب من ناحية املكتبيةشبيهة باحلاسبات وهي أجهزة حاسب ) : serveurs (ةاخلادماحلاسبات  .2
 .شبكات التستخدم يف إدارةن ؛ وعادة ما قدرة املعاجلة وقدرة التخزي

  

هي وهي األجهزة اليت يستخدمها املستخدمون العاديني يف العمل أو املرتل و) : PC (احلاسبات الشخصية .3
 أو تصفح اإلنترنت أو لأللعاب والترفيه والتعليم وتنقسم هذه إىل قسمني نصوصملعاجلة المثال ، وتستخدم غري مكلفة
  :رئيسيني 

i. جهزة تصلح لوضعها على مكتب يف البيت أو العمل، وال ميكن جعل األوهذه :  املكتبية اسباتاحل
  .كبريووزنه هذا النوع متنقالً حيث أنه يستخدم التيار املتناوب وحجمه 

ii.  وتستخدم يف العادة لالستعمال أثناء  والوزن،وهي حاسبات صغرية احلجم: احلاسبات الدفترية 
قطعة واحدة، ويعمل بالبطاريات القابلة للشحن ليستعمل أثناء التنقل ، ن مكون هذا النوع مالتنقل و

 .ويشغل هذا احلاسب نفس الربامج ويقوم بنفس الوظائف اليت يقوم ا احلاسب املكتيب
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iii. وهي أجهزة صغرية ال يتجاوز حجمها كف اليد، تستخدم يف إجراء بعض املهام :  كفيةالواسيب احل
يانات الضرورية واملواعيد، وقد توسع استخدامها مؤخراً حىت أصبحت  كحفظ البالبسيطةاحلاسوبية 

تضاهي باستخداماا احلواسيب األخرى، حيث تستخدم بعضها يف الدخول إىل االنترنت أو 
 . االستدالل يف الطرق من خالل أنظمة اإلحبار

 
iv. والكهربائية يف هذه وهي احلواسيب املوجودة يف العديد من األجهزة اإللكترونية: دجمةاملواسب احل 

إذ أن العديد من األجهزة حتتوي حواسيب ألغراض خاصة، فمثالً توجد احلواسيب يف . األيام
 . اهلواتف احملمولة و السيارات وأجهزة الفيديو والطائرات وغريها

  

 

 
 حاسب مركزي

  
  مكتيبحاسب   خادمحاسب 

    
  
  
 

 
 دفتري حاسب

 

 كفيحاسب 

  
 حاسب مدمج
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   :المكونات األساسية للحاسب اآللي -14.
  

  .قسم العتاد وقسم الربامجيف جمموعه من احلاسوب يتكون 
  
I -  قسم العتاد)HARDWARE أو HARD(  :  

  

 
واملمثلة  ،  االلكترونية والكهروميكانيكية املكونة للحاسوباألجهزةمن مجيع ميثل اجلانب الفيزيائي امللموس ويتكون 

 :الوحدات التالية يف 
  

   الوحدة املركزية-1.4.1

  اإلدخال ات وحد-2.4.1

  ات اإلخراج وحد-3.4.1

 
  

 
 
 )المادیة( الفيزیائية أجزاء الحاسوب

  



 16

 
 
  

MEM :  الذاكرة املركزية)ROM / RAM(3  
U.A.L  :وحدة احلساب واملنطق  

U. Com : وحدة التحكم  
S.O :  قلم ضوئي، ماسح ضوئي،(منبع ضوئي…(  
  

U.S.S  :وحدات ختزين إضافية  
EC : الشاشة  
CL : لوحة املفاتيح  

IMP :  الطابعة 
  

 
 

   المركزية الوحدة - 1.4.1
  : ركزية كل من العناصر التاليةتضم الوحدة امل

  الذاكرة .1
 وحدة املعاجلة املركزية .2
  الناقل احمللي .3

  

                                                 
  .الذاآرة المقرؤة فقط ROM الذاآرة العشوائية القابلة للقراءة والكتابة، وتعنـي RAMتعنـي   -3

U.A.L 

MEM 

U. Com 

الوحدة املركزية

UNITE CENTRALE

U.S.S U.S.S 

EC 

IMP CL 

S.O 

 نقل املعلومات والنتائج
  )Bus(نقلالخطوط   الرسائلنقل األوامر و                    
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  :الذاكرة  -1
) ةائياليت تعتمد على الطاقة الكهرب( من القيام بعمليات التخزين املؤقتة  احلاسوب الذاكرة هي عنصر فيزيائي ميكن

، ذاكرة رئيسية وذاكرة  وهناك شكالن من الذاكرة،)تية حلفظ املعلوماائاليت ال تعتمد على الطاقة الكهرب(والدائمة 
  .ثانوية

  

جاورة واملعنونة حيث أن لكل ت جمموعة من اخلاليا املتتكون منإن الذاكرة من هذا الشكل   : الرئيسة الذاكرة- أ
عملية (واها أو معرفة حمت) كتابةالعملية ( عنوان مييزها عن غريها وميكننا من الوصول إليها إما للتخزين ا 4خلية
:   متعددة من الذاكرة، نذكر منهاصنافوهناك أ. لبيانات أو الربامج أو النتائجاخزين ت وتستعمل الذاكرة ل،)قراءةال

RAM ،ROM ،PROM ،EPROM ،CACHE، .REGISTER بالبايت ) أو سعة التخزين( سعة الذاكرة اسقتو
Byte /  أوكيتOctetاجلة املركزية   تبادل املعلومات مع وحدة املعة وسرعCPU (  بـ تقاسNano Seconde  )1 

NS = 10-9 Seconde(.  
 
 الذاكرة عشوائية  أيemoryMccess Aandom Rـ ل اختصارو هRAMاملصطلح   : RAMالذاكرة   -1.أ
نة وهذه الذاكرة املعنو.  أننا نستطيع أن خنزن ا ونسترجع منها املعلومات أي هي ذاكرة القراءة والكتابةوصولال

ويسمي هذا . البيانات والربامج وكذلك النتائجاحلاسوب  ا خيزنإليها عادة بالذاكرة الرئيسية اليت ويشار واملنظمة 
التخزين بالتخزين املبدئي أو األويل أو املؤقت، ذلك ألن هذه الذاكرة تعتمد على الكهرباء حلفظ ما ا من معلومات 

 وخيزن أي  ة،املعاجلة املركزي وحدة تعامل معتوهذه الذاكرة هي اليت . وياافإذا انقطع التيار الكهربائي فقدت حمت
دت زا فكلما كانت هذه األخرية كبرية كلما عاجل، إىل املقلنتمث يRAM  ذاكرة مبدئيا يف الهذيف تنيرادبرنامج أو أمر 
  . ب على العمل بشكل أفضلوقدرات احلاس

  
وال ويقوم احلاسوب بقراءة حمتوياا عادة عند بدء التشغيل  ، فقطلقراءةلهي ذاكرة  : ROMا لذاكرة   -2.أ

nly Oead R( لـ  هي اختصارROM مصطلح  و، معلوماتأيةضيف إليه  يناغري هذا احملتوى أو ي أن يستطيع

emoryM (،ونشري كذلك إىل أن املعلومات املخزنة يف هذه الذاكرة ال متحى بانقطاع التيارالذاكرة املقرؤة فقط  
مثل التأكد من ( احلاسب  تشغيلوهذه املعلومات، واليت تكون عادة جمموعة من األوامر تستخدم لتهيئة. الكهربائي

 وسالمتها، وكذلك التحقق من سالمة األجهزة املتصلة بالوحدة الرئيسة مثل الشاشة RAMوجود الذاكرة الرئيسية 
لذي يتوىل قيادة احلاسب وتلقي األوامر من املستخدم ونقلها واملفاتيح وغريها، كما تقوم بالبحث عن نظام التشغيل ا

                                                 
 واحد من البيانات والبت هو bitمالیين الترانزیستورات والمكثفات، الترانزیستور والمكثف یكونان معا خلية الذاآرة والتي تشكل بت  تتكون الذاآرة من - 4

لمكثف یحتفظ بقيمة البت من المعلومات و وهو ما یخزن فيه قيمة أي رمز أو رقم، ا Octetأو أوآتي  Byte بت تشكل بایت 8أصغر وحدة ذاآرة وآل 
المكثف یعمل آحافظة لإللكترونات، . یكون المحتوى إما صفر أو واحد، أما الترانزیستور فيعمل آمفتاح للتحكم فإما یقرأ حالة المكثف أو یقوم بتغييرها

  .ر یجب إفراغ هذه الحافظة من اإللكتروناتفلحفظ قيمة واحد في خلية الذاآرة فيجب ملئ هذه الحافظة باإللكترونات ولحفظ قيمة صف
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 هي اليت تقوم بربجمتها ووضع  غريها أوIBMالشركة املصنعة للجهاز مثل شركة واملعروف أن ، )إىل عنصر املعاجلة
  . التعليمات فيها

  
 أو لتعليماتت فيها اوضعورجمت فإذا ب. هي الذاكرة القابلة للربجمة مرة واحدة فقط : PROMالذاكرة   -3.أ

وتستخدم هذه الذاكرة عادة . قابلة للربجمة أي )Programmable ( يعينPواحلرف . )ROM(الربامج، حتولت إىل 
  . بولتخزين بعض الربامج دف تسريع تنفيذها يف احلاس

  
زن فيها مث ختأن  واألوامر تللتعليما ميكن إذ. القابلة للربجمة عدة مراتهي الذاكرة   :EPROMالذاكرة   -4.أ
 أي قابلة (Erasable)به  عينن Eواحلرف . ذف منها بعض املعلوماتحيف إليها أو اضي الحقا، كأن  وتستبدلعدلت

 .للحذف
 
هي الذاكرة املساعدة ) Cache (ذاكرة كاشال : ) Cache )Static RAM:  SRAM   الفوريةلذاكرة ا-5.أ

وهذا . (RAM) من الذاكرة ة استرجاعهاسرعأضعاف  10حبوايل  وتقدر سرعة استرجاع البيانات منها .السريعة
 مرة أغلى من 100ويقدر السعر حبوايل  RAMالذاكرة ب مقارنةالنوع من الذاكرة غايل السعر ومرتفع التكاليف 

  .ونتيجة لذلك هي حمدودة احلجم). RAM (  الرئيسةالذاكرة
أي ( اليت يستعملها للقيام بعمله )CPU(اجل املركزي لمعلهي الذاكرة الداخلية   :REGISTERالذاكرة   -6.أ

 مرات أسرع من 10حبوايل ( السابقة الذكر ةالذاكرأنواع وهي أسرع من كل ). يستعني ا المتام تنفيذ األوامر
ونشري كذلك إىل أن بعض مكونات احلاسب الداخلية عندها (إال أا حمدودة  احلجم جدا ) Cacheالفورية الذاكرة 

  ).النوع من الذاكرةهذا 
  
ومهمتها األساسية هي احلفظ الدائم للمعلومات وإستدعائها جزئيا أو كليا حسب   : ذاكرة الثانوية  ال- ب

 ر إليها بوسائط التخزينيشا هي اليت الذاكرةوهذه عن ذاكرة مساعدة أو ذاكرة إضافية وهي عبارة  ،الضرورة
 يف تعتمد على الكهرباء) التخزين األويل (RAM  الرئيسة الذاكرةحيث أن املعلومات املخزنة مبدئيا يف، الدائمة
 فهي تنتقل إىل عنصر من عناصر التخزين الدائم الذي ال لكي، لذبائفدوامها متعلق باستمرار التيار الكهر. ئهابقا

ملرنة كاألقراص ا (ممغنطةوهذا التخزين يكون على حوامل  ،يعتمد على الكهرباء حلفظها بشكل دائم ومستمر
لذكراة الوميضية كا( ثابتة  وقد يكون على حوامل إلكترونية،)كاألقراص املضغوطة(ضوئية  أو حوامل) والصلبة

Flash Memory(.  
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   :)Disque dur(لقرص الصلب  ا-1.ب
عبارة عن وهو . املساعدة حلفظ واسترجاع املعلوماتوهذا العنصر اإللكتروين هو من أهم وسائط التخزين الدائمة 

 وعادة ما ) …،2، 1، 0( مرقمة يةدائرمسارات إىل قطاعات و مقسمقرص كما أن كل أقراص دائرية صلبة املادة، 
على وجه كل قرص و. (Cylindre) 5ةسطوانأيطلق على املسارات املتوازية عموديا واليت حتمل نفس الرقم اسم 

 أو البيانات اليت يراد قراءا رفة مكان أو عنوانمعيتمكن احلاسوب من  وبالتايل ،لمعلوماتل ةكتاب/يوجد رأس قراءة
والقرص الصلب يكون عادة مثبت داخل . ملسارواقطاع  والسطوانة معرفة رقم األمن خالليف القرص ختزينها 

وتسمى ( تكون خارج الوحدة املركزية أخرىوهناك أنواع ). ويسمى بالقرص الصلب الداخلي(الوحدة املركزية 
-Go = giga(تقدر باجليقا أوكيت وميتاز القرص الصلب بقدرته التخزينية الضخمة اليت ). خلارجيةباألقراص الصلبة ا

octets ( وكيت األأي مباليري)octets(40 بنيسعته التخزينية تتراوح حاليا ، و   GigaOctets 80 و GigaOctets ،
  .فأكثر

  

   
  داخلي من اخلارجقرص صلب

   
 قرص صلب داخلي من الداخل

                                                 
∑∑ تحدد األسطوانة بواسطة العالفة - 5

= =

=
m

j k
kjii fdpc

1

1

0
 عدد األقراص، m هو رقم األسطوانة، iالوجه ؛ وأن  f القرص، d  هو المسار،p حيث أن 

k عدد الرؤوس =  عدد األوجه ؛ وتحسب سعة القرص الصلبx عدد األسطوانات xت  عدد القطاعاx 512( سعة القطاع Octets.(  
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  صلبة خارجيةأقراص

  

  
  

   منظر جانيب لقرص صلب من الداخل
  

  
  

  الكتابة يف القرص الصلب/عملية القراءة
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  : )Disquette(طيسي املرن االقرص املغن -2.ب
 حمدود السعة،  وهو، واحد فقطقرص مغناطيسي مرنمن كون هو عبارة عن صورة مصغرة من القرص الصلب، م

 (1/2"3) بالنسبة لألقراص حبجم )Mo=Miga Octets( أوكيت اغ مي1.44حاليا سعته . خفيف الوزن وسهل احلمل
قطاع يكفي معرفة رقم المكان املعلومة وملعرفة .  وله قارئ خاص عادة ما يكون داخل الوحدة املركزية .بوصة
  .6سارورقم امل

  
  

    
  من اخلارج”3.5القرص املغناطيسي املرن 

  

  
   من الداخل”3.5القرص املغناطيسي املرن 
  

                                                 
  ).Octets 512( سعة القطاع x عدد القطاعات x عدد المسارات xعدد األوجه = وتحسب سعة القرص المرن  - 6
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 ”3.5قارئ األقراص املغناطيسية املرنة 

 
 
  :) Streamer( طيسياالشريط املغن  -3.ب

 الواحدة تلو األخرى مبعىن أنه إذا أردنا احلصول ةياقبئط التخزين الدائمة اليت حتفظ املعلومات بطريقة تعهو من وسا
على املعلومة العاشرة، على سبيل املثال، فانه ينبغي علينا أن نقرأ املعلومة األوىل مث الثانية مث الثالثة وهكذا حىت نصل 

 2  املعلومات اليت تصل إىل أكثر من كم هائل منقدرته على حفظو مثنه وميتاز الشريط بقلة! إىل املعلومة العاشرة
Goألرشيفاويستعمل الشريط حلفظ .  للشريط الواحد (Backup)اليت حتتوي على كميات كبرية من املعلومات ، 

  بقارئ كما أن له قارئ خاص يسمى،وميكن أن خنزن عليه املعلومات عدة مرات، وهو قابل للقراءة والكتابة
 .الشريط

 

 
  قارئ الشريط املغناطيسي

 
  شريط مغناطيسي
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   :Zip طيسيا املغنقرصال -4.ب 
جد شبيه بالقرص املرن من حيث التكوين، فهو أيضا مقسم إىل قطاعات ومسارات لكنه أكثر سعة، فهو يتراوح هو 

  .ضا يف القارئ، وخيتلف عنه أيMo 750، 250، 100ما بني 

     
  
 
   :)Compact Disk( وئيالقرص الض -5.ب

 وهو األكثر استعماال يف عصرنا احلايل، ،يعتمد القرص الضوئي على تكنولوجيا الليزر لتسجيل واسترجاع املعلومات
راص من نوع ـ بالنسبة لألقMo 750 فهي تتراوح بني ،حيث أن مثنه نسبيا زهيدا جدا وقدرته التخزينية كبرية

CD-ROM7 17، إىل Go8ص من نوع  بالنسبة لألقراDVD-ROM وميكن أن خنزن ، هائلة جداذات سعة وهي 
منها معلومات إال فال نستطيع أن حنذف .  إال أن هذا النوع من الوسائط هو للقراءة فقط،أصوات وصور ونصوص

 وللتسجيل على هذه األقراص هناك ،RWإذا كانت من النوع القابل للحذف والكتابة مرة أخرى املرموز له بالرمز 
 ولقراءة هذه ،Graveur يسمى بالناسوخ از خاص لذلك حيفر املعلومات على القرص باستعمال شعاع الليزرجه

  وCD-ROM   لـ بالنسبة CD-ROM Driveقارئ القرص املضغوط األقراص هناك أجهزة خاصة لذلك تسمى 
DVD-ROM Drive لـ بالنسبة DVD-ROMة األقراص املضغوطة ؛ وجيب أن نشري إىل أن الناسوخ بإمكانه قراء. 

  
  

                  
  قرص مضغوط

  
  مسار حلزوين واحد بالقرص املضغوط

                                                 
 سم عموما، یسمح بالتخزین الرقمي 12، هو قرص ضوئي بعد قطره CD-ROM) (Compact Disc - Read Only  Memoryالقرص المضغوط  - 7

  .ى صورهاللمعلومات في شت
 أي القرص الرقمي المتقلب باعتبار أنه یمكن أن یكون DVD-ROM)   (Digital Versatile Disc - Read Only  Memoryالقرص المضغوط  - 8

تمكنه من ، وهنا تكمن أهمية هذا الحامل نظرا لتمتعه بسعة حمل هائلة )Digital Video Disc(له وجهين، والبعض اآلخر یسميه بقرص الفيدیو الرقمي 
  .ذات جودة عالية) بصري-سمعي(ساعات فيدیو / تخزین عدة ساعات سمعية
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  لقراءة والكتابة باستخدام الليزرالقرص الضوئي وطريقة ا

  
 قارئ األقراص املضغوطة

  
  :واحلدول التايل يظهر أهم خمتلف األقراض املضغوطة، وبعض مواصفاا 

  
الوقت السمعي  طبيعة الحامل السعة CDالعدد المكافئ 
1h18 min. 1 650  700 -  Mo CD 

9h30 7 4.7Go DVD 
بقة واحدةوجه واحد، ط  

17h30 13 8.5Go DVD  
 وجه واحد، طبقتين

19h 14 9.4Go DVD  
 وجهين، طبقة واحدة

35h 26 17Go DVD وجهين، طبقتين 
  
  : أو الذاكرة اإللكترونية  )Carte mémoire( بطاقة الذاكرة -6.ب

 تستخدم كوحدة ختزين دائم أكثر من استخدامها كذاكرة، Flash Memory(9 ( ذاكرة وميضيةهي عبارة عن 
هولة وسرعة ختزين املعلومات ا، وتعترب كوحدة ختزين ثابتة ألن مجيع مكوناا إلكترونية ال يوجد ا وذلك لس

حركة ميكانيكية أو أجزاء تتحرك، ال رأس للقراءة والكتابة وال حمرك، وهي مكونة من جمموعة من اخلاليا 
 حالة انقطاع التيار الكهربائي عنها وأيضا بدون اإللكترونية واليت ميكنها أن حتتفظ بالبيانات اليت توجد ا حىت يف

  .استخدام بطارية فهي ال حتتاج للطاقة كي تواصل احلفظ
 

                                                 

 .EEPROMتعتبر هذه الذاآرة أحد أنواع الذاآرة اإللكترونية التي یطلق عليها  - 9
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تستعمل بطاقة الذاكرة يف آالت التصوير الرقمية، واحلاسبات النقالة، واهلواتف، واملشغالت املوسيقية، 
ويعتقد الكثري بأن بطاقات .  وهي صغرية الشكلوأنظمة ألعاب الفيديو، والعديد من األجهزة اإللكترونية األخرى، 

 حاليا، وكذلك تترواح سرعة نقل Go 4الفالش هي بديلة للقرص املرن، كوا ذات قدرة عالية للتخزين تصل إىل 
 Universal Serialالناقل التسلسلي العام  (USB حسب طبيعة املنفذ Mbps 480 إىل  Mbps 12البيانات ا من 

Bus(ذاكرة تأخذ عدة أشكال حسب طبيعة اإلستخدام، وأشهرها على اإلطالق ذلك النوع املسمى بـ ، بطاقة ال
pen drive ،clé usb ،Flash Disk ا قابلة للوصول مباشرة مع املنفذوهي الحتتاج إىل قارئ أل USB أما تلك ،

  .األخرى املصممة على شكل بطاقة فهي حتتاج إىل قارئ
  

             
  Flash Diskبطاقة الذاكرة من نوع 

  
  بطاقات ذاكرة خمتلفة األحجام واإلستخدام

    
  قارئ بطاقة الذاكرة

  
  والدائمةاملؤقتة  التخزين وحداتمواصفات 

 لمعلومات لالوصول كتابةال/قراءةإمكانية ال حفظفي ال على الكهرباء تعتمد نوع الذاكرة 

RAM  مباشرة آتابة/قراءة نعم
ROM  // قراءة فقط ال

PROM  آتابة/قراءة ال
 //  مرة واحدة

EPROM ية // آتابة/قراءة ال
خل
لدا
ت ا
آرا
لذا
ا

 CACHE  // // نعم
DD  مباشرة آتابة/قراءة ال
D 3.5”  // // ال
DZip  //  //  ال
CD-R  // قراءة فقط ال
CD-RW  // آتابة/قراءة ال
DVD-R  // قراءة فقط ال
DVD-RW  // آتابة/قراءة ال
Flash disk  //  //  ال

 ال
ات
آر
لذا
ا

ية
رج
خا

 

Streamer ةتتابعي // ال 
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   :)CPU(وحدة المعالجة المركزية  -2

ب، ففيها يتم وهي عقل احلاسمتثل احملرك األساسي للحاسوب، وهذه الوحدة 
تنفيذ األوامر أو التعليمات الصادرة من الربنامج، وتقاس قدرة احلاسب بقياس 

ض  مع بعضهم البعلنيوهذه الوحدة مقسمة إىل قسمني رئيسيني متص. قدرا
 اليت متكنهم من تبادل املعلومات )Bus de données (بواسطة خطوط النقل

 اليت تلعب دورا مهما Registres 10إضافة إىل وجود السجالت(واألوامر 
  : وهذان القسمان مها). يف عمليات التنفيذ

  

a(  وحدة التحكم(Unité de Contrôle - UC) اليت تتوىل إصدار األوامر )الذاكرة مثل إرسال النتائج إىل 
إن وحدة التحكم هي جزء من أجزاء عنصر املعاجلة، وهي اليت تتوىل التحكم بتنفيذ  .ومراقبة تنفيذها) الرئيسية

فتقوم بإحضار أوامر الربنامج . التعليمات أو األوامر الصادرة من الربنامج املخزن يف الذاكرة الرئيسية دف التنفيذ
، مث تأمر )اخل…هل املطلوب هو مجع ضرب قسمة مقارنة(رفة املطلوب منها مث تفسرها ملع) كل أمر لوحده(إليها 

 وظيفتها وحدة التحكم، فسجالت للقيام مبهامهاوتستعني بال. وحدة احلساب واملنطق بتنفيذ املطلوب من التعليمة
  .التنسيق والتحكم واملراقبة

  

b(  وحدة احلساب واملنطق (Unité Arithmétique & Logique - UAL)يت تتوىل القيام بتنفيذ العمليات  ال
أصغر من ، أكرب من، يساوي، أصغر من (والعمليات املنطقية ) من مجع وطرح وضرب وقسمة ومشتقاا(احلسابية 

 فهي اليت جتمع وتضرب وتقسم ،هذه الوحدة هي اليت تنفذ فعليا التعليمات ).أو يساوي، أكرب من أو يساوي
بتنفيذ التعليمة املخزنة يف سجل وتقوم فهي تتلقى األوامر من وحدة التحكم . نةوتطرح وجتري مجيع عمليات املقار

. (RAM) فتقوم بتنفيذها مث تعطي النتيجة اليت ختزن عادة يف الذاكرة الرئيسية (Registre d’instruction)التعليمة 
جلة املعطيات املوجودة  وظيفتها معاوحدة احلساب واملنطقف. وتستعني هي األخرى باملسجالت لإلمتام عملها

 .والعمليات املنطقية كالتساوي واملقارنة من أكرب واصغر  / * -+ بالذاكرة عن طريق العمليات احلسابية 
  

اليت هي يف احلقيقة جزء من اللوحة اإللكترونية (عبارة عن جمموعة من األسالك الدقيقة  :الناقل المحلي -3
ومات بني جزأين حمددين أو أكثر من احلاسب، مثالً بني املعاجل والذاكرة خمتص بنقل املعل، هذا الناقل )املطبوعة
   .، وغري ذلكالعشوائية

                                                 
   : وهناك أنواع آثيرة من السجالت، نذآر منها. إن السجالت هي نوع من أنواع الذاآرة السریعة والصغيرة جدا - 10

التي تكون بصدد التنفيذ من قبل وحدة الحساب  (UC) المفسرة من قبل وحدة التحكم(یحتوي على التعليمة  :(Registre instruction) ل التعليمةسج -
  .(UAL) والمنطق

حيث أن آل التعليمات  (RAM) یحتوي على عنوان التعليمة المقبلة والتي تكون مخزنة في الذاآرة الرئيسية :(Registre programme) سجل البرنامج -
  .تكون مخزنة في هذه الذاآرة

  .یحتوي على النتائج المبدئية للعمليات الحسابية : (Registre Accumulatif) سجل التجميع -
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   اإلدخال وحدات - 2.4.1
لوحة املفاتيح، احلوامل عن طريق  دف معاجلتهاللحاسب باستقبال املعلومات إدخال املعلومات ات وحد تسمح

 Modem 11المحولوئي، آلة التصوير الرقمية، ميكروفون الصوت، ة، املاسح، القلم الضضوئيالاملمغنطة أو األقراص 

(Modulation/Demodulation)، لوحة املفاتيح ومبا أن  ...أدوات التأشري كالفأرة، اللوحة الرقمية، ،بطاقة الشبكة
  :هي تتكون من جمموعة من املفاتيح  أن هذه اللوحة نذكر، ينبغي أن  وأمهيةهي أكثر وحدات اإلدخال إستخداما

  

واليت % #$ هي جمموعة مفاتيح احلروف واألرقام وبعض العالمات اخلاصة مثل -: مفاتيح كتابة احلروف- 1
  .تستخدم إلدخال البيانات إىل الكمبيوتر

 تستخدم جمموعة مفاتيح حتريك املؤشر كمفاتيح لألرقام بعد تثبيت األرقام بالضغط على - :  مفاتيح األرقام- 2
  NUM LOCK مفتاح تثبيت األرقام

  

 وحيدد الربنامج اليت تستخدم معه املفاتيح F10 حىت F1هي جمموعة مفاتيح حتمل الرموز  -: مفاتيح الوظائف- 3
  ووظيفتها واليت ختتلف من برنامج إىل أخر

  

 وهو الشرطة الصغرية اليت تومض باستمرار على الشاشة وهى حتدد موضع احلرف -: مفاتيح حتريك املؤشر- 4
ابة، فمجموعة مفاتيح حتريك املؤشر اليت حتمل أشكال األسهم حترك املؤشر ألعلى وأسفل واىل اليمني التايل للكت

  .  فان وظيفتها تعتمد على الربنامج الذي تستخدم فيهPgUp, PgDn, Home, Endواليسار أما املفاتيح 
  

الكتابة على لوحة املفاتيح الوظيفة  تؤدى وظيفة تعديل أخطاء كتابة البيانات أثناء -:  مفاتيح تعديل الكتابة- 5
املفتاح العودة للخلف حرف مع مسح احلرف السابق حتريك املؤشر لألمام عدد من املسافات مسح احلرف احلايل 

BACK SPACE * TAB* DEL  
  

  -:  مفاتيح التحكم- 6
ذاكرة وحيرك املؤشر إىل  عند الضغط عليه ينقل البيانات املكتوبة على الشاشة إىل ال- :ENTER مفتاح اإلدخال -أ 

  .بداية السطر التايل 
 بالضغط علية يثبت كتابة احلروف باحلروف الكبرية حىت الضغط - :  CAPS LOCK مفتاح تثبيت القفل العايل -ب

  .علية مرة أخرى لتعود احلروف الصغرية 
ىت الضغط عليه مرة  يثبت كتابة األرقام من مفاتيح حتريك املؤشر ح-:  NUM LOCK مفتاح تثبيت األرقام -ج

  .أخرى لتعود املفاتيح إىل حتريك املؤشر

                                                 
سب آخر أو إىل جهاز هاتف أو الذي حيول اإلشارات الرقمية إىل إشارات متموجة والعكس، وميكن من خالله مترير املعلومات عرب خطوط اهلاتف إىل حا (Modemاحملول  -11

 إشارة 56600 إشارة إىل 2400، ويتميز احملول بسرعة إرسال واستقبال املعلومات أو اإلشارات الرقمية يف الثانية اليت تتراوح بني )فاكس، ويستعمل كذلك لالتصال بشبكة اإلنترنت
)Bits par seconde - Bps.(  
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 عند امتالء الشاشة بالبيانات يستخدم ملنع مسح األسطر العليا SCROLL LOCK:   مفتاح تثبيت الشاشة-د 
  لكتابة سطور جديدة

على  وتثبيته مث الضغط SHIFT عند الضغط على مفتاح العايل -:  PRINT SCRN مفتاح طباعة الشاشة -هـ
  .مفتاح طباعة الشاشة تطبع صورة من البيانات اليت على الشاشة على الطابعة

 بالضغط علية وتثبيته والضغط معه على املفاتيح األخرى يؤدى بعض الوظائف اهلامة -: CTRL مفتاح التحكم - و
  .  تؤدى إىل مسح الذاكرة وإعادة تشغيل احلاسبCTRL +ALT +DELمثل 

 بالضغط علية وتثبيته والضغط معه على املفاتيح األخرى يؤدى وظائف خمتلفة مع الربامج - :ALT مفتاح التغيري -ز 
  .املختلفة

  

 تزود لوحة املفاتيح مبجموعة من مصابيح اإلشارة اليت تدل على حالة مفاتيح التثبيت مثل - :اإلشارة مصابيح - 7
 CAPS LOCKاح تثبيت القفل العايل  يضيء عند تثبيت األرقام ومصبNUM LOCKمصباح تثبيت األرقام : 

 يضيء عند الضغط على مفتاح تثبيت SCROLL LOCKيضيء عند تثبيت احلروف العالية و مصباح تثبيت الشاشة 
 .الشاشة
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   خراج اإلاتوحد - 4.1.3
على حوامل خارجية مثل  )صور وغريها،  جداول،نصوص(من إستعراض النتائج  احلاسوبخراج اإل اتوحد متكن

احلوامل املمغنطة أو ، وكذلك )السماعات(ااهر  ،بطاقة الشبكة ،Modemاحملول ، لوحة الرسم ،12الشاشة، الطابعة
  .ةضوئيالاألقراص 

فبالرغم من أنه ميكن .  تواجدها عند التعامل مع احلاسوبينبغيجهزة امللحقة اهلامة اليت تعترب شاشة العرض من األ
 فإنه الميكن االستغناء عن شاشة العرض فبدوا اليتمكن مستخدم وغريها،اإلستغناء عن الطابعة واإلسطوانات 

  . ة إىل اجلهازاجلهاز من رؤية نواتج حساباته أو حىت األخطاء اإلمالئية يف البيانات املدخل
  

  ) :PC(لحاسوب الشخصي لالعامة  الظاهريةنستعرض املكونات وفيما يلي سوف 
  

  
  

  :أنه جهاز يتكون من ثالث قطع 
  .الشاشة •
 ، عصى األلعاب،ورمبا أيضاً بعض امللحقات األخرى مثل الطابعة واملاسحة الضوئية، لوحة املفاتيح ، الفأرة •

  .اخل...،)السماعات (ااهرات
 :التايل وأشهر حمتوياا يف اجلدول : علبة النظام  •

                                                 
 -:تصنف الطابعات على النحو التايل ، كما ميكن أن )حربيه أو ليزرية(أو طابعات غري صدمية ) مصفوفية(ابعات صدمية ميكن تصنيف الطابعات على أساس كوا ط - 12

 . حرف يف الثانية450 إىل 40 حرف، وتتراوح سرعتها بني – الطابعات التتابعية، اليت تطبع حرف -أ
 . خط يف الدقيقة الواحدة5000 خط إىل 1000  سطر، وتتراوح سرعتها بني- الطابعات اخلطية، اليت تطبع سطر -ب
  . صفحة يف الدقيقة80 صفحات إىل أكثر من 4 صفحة، وتتراوح سرعتها بني - الطابعات الصفحاتية احلرارية، اليت تطبع صفحة- ج
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 مالحظات الفئة

 األمالبطاقة
، الذاكرة العشوائية، أطقم الرقاقات،قرؤةالذاكرة امل ،املروحة ، حتمل املعاجل املركزي

وظيفتها ربط األجزاء األخرى ببعضها ؛ ووشقوق التوسعة منافذ اإلدخال واإلخراج
 .مما يسمح بتبادل البيانات فيما بينها) Bus(لبعض عن طريق النواقل ا

وسائط 
 التخزين

 .....القرص املدمج،قارئ  القرص املرن،قارئ القرص الصلب، 

 بطاقات

 التوسعة
  .ةاملودم، بطاقة الشبك بطاقة الفيديو، بطاقة الصوت،

  (=).إىل تيار مستمر ) ~(ب  الكهربائية من تيار متناوحمول الطاقة وهي  علبة التغذية

  . بني خمتلف األجهزةاملعطياتء للتغدية، وأسالك نقل الكهرباأسالك  أسالك الوصل
  

  : فهي مكونة من وجهني، وجه خارجي ووجه آخر داخلي  النظاملكن إذا متعنا النظر يف علبة
  

  )On/Off(   زر الشغيل-   رن  قارىء القرص امل-   قارىء القرص املضغوط -  :  يتكون مناألماميالوجه 
  

   منفذ لوحة املفاتيح-    منفذ الفارة   -       USB منفذ -   :الوجه الخلفي يتكون من 

  ....).كاحملول والفأرة،(يستعمل لربط أجهزة أخرى  COM1/COM2التسلسلي نفذ امل -
  )املاسح الضوئي/ لطابعة خاص با(املتوازي نفذ امل -
   منفذ دخول الصوت-    سماعات منفذ خروج ال-  األلعاب منفذ عصا التحكم يف -
  علبة التغذية الكهربائية -        منفذ خروج الشاشة-            منفذ دخول املكرفون -
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 فتنحصر عموما يفاليت تظهر إذا أزحنا الغطاء على علبة النظام، ، )PC(لحاسوب الشخصي لأما املكونات الداخلية   
:  

 ،اإلخراج املتسلسلة واملتوازية/ ذ اإلدخال مناف:)1(
حمرك :)4(شقوق الذاكرة العشوائية :)3 (،حمول الطاقة:)2(

 ،القرص الصلب:)6(حمرك القرص املدمج :)5(القرص املرن 
وحدة املعاجلة :)9 (،النظام جماهر:)8 (،اللوحة األم:)7(

  .بطاقات التوسعة:)10 (،املركزية

  
واحد من هذه األجهزة مستقل بذاته وميكن مثالً يف حالة تعطل واحد منها استبداله دون وجتدر املالحظة هنا أن كل 

، وفيما يلي نبني طريقة  األمالبطاقة: هي ربط هذه املكونات مجيعاً تالذي ، واألداة االضطرار إىل تغيري كامل اجلهاز
  -:شبك أهم األجهزة املختلفة باحلاسب 
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 الحاسب طریقة شبكها في  أو القطعةسم الجهاز إ
 شقوق التوسعة تشبك على اللوحة األم يف أحد  بطاقة الفيديو
 شقوق التوسعة تشبك على اللوحة األم يف أحد بطاقة الصوت
 شقوق التوسعة تشبك على اللوحة األم يف أحد بطاقة املودم
 شقوق التوسعة تشبك على اللوحة األم يف أحد بطاقة الشبكة

 حمول الطاقةلبة الطاقة أو ع
اجلزء الذي يشبك فيه  له مكان يف علبة النظام وهو

  .قبسالسلك القادم من مصدر الطاقة يف امل

 القرص الصلب
 SCSI أو IDE واجهة يشبك باللوحة األم عن طريق

 SATAأو 
 SCSI أو IDE واجهة يشبك باللوحة األم عن طريق املدمج حمرك القرص

 األم يشبك مبقبس خاص به على اللوحة  املرنةحمرك األقراص 
 األم يشبك مبقبس خاص باللوحة املركزية وحدة املعاجلة

تسلسلية ال(املختلفة  منافذ اإلدخال واإلخراج
 )توازية والناقل التسلسلي العاماملو

  كل نوع له مشبك خاص به

 أو الناقل العام تثبك بسلك خاص للمنفذ املتوازي الطابعة

 الضوئية سحةاملا
التسلسلي العام أو بطاقة توسعة املنفذ املتوازي أو الناقل
  SCSI خاصة أو حىت مبنفذ

 األم هلا مقبس خاص يف اللوحة العشوائية الذاكرة
 خاص ترتبط ببطاقة الفيديو بسلك الشاشة

 الناقل التسلسلي العام توصل باملنفذ التسلسلي أو لوحة املفاتيح
 الناقل التسلسلي العام نفذ التسلسلي أوتوصل بامل الفأرة
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II -قسم الربامج  )SOFTWARE  أو  SOFT( :  وهو اجلانب غري امللموس)ـرداملشكَّل من جمموعة الربامج )ا 
إلستغالهلا وفقا إلجراءات ) احلاسوب(وامللفات، فالربامج هي جمموعة األوامر والتعليمات املديرة واملنظِّمة لعمل اآللة 

اعد التسيري يف املؤسسة مبا يتالئم مع اإلحتياجات املنشودة إلستغالل املعلومات، أما امللفات فهي املشكلة لقاعدة وقو
 اليت تعرف بأا خمزن جلميع البيانات واملعطيات املتداولة من أجل توفري املعلومات لدعم Base  de  donnéesاملعطيات 

برامج تنظيم : مثالً (اعدة عن طريق جمموعة الربامج املخصصة لذلك وظائف اإلدارة، وتستغل معلومات هذه الق
  : أقسام هي 4 ؛ وميكن حصر قسم الربامج يف )إخل. . .املبيعات، املخازن، فواتري وحماسبة 

  
 :برامج النظم وتضم  - 1

  (… ,MS-DOS, UNIX, Windows 9x, Windows 2000, Windows NT, VMS) نظم اإلستغالل -
 )…, Oracle, Access, DBase(بيانات ال نظم إدارة قواعد -
 )…, TCP/IP, HTTP, FTP, TELNET(تحكم يف االتصاالت ال نظم -

  

 ...)،Norton command أو Windows 3.11 / 16 bits(حميطات اإلستغالل مثل   - 2
 

جل أو معا) Word(معاجل النصوص وورد  = MS-Officeمثل  (برامج عامةالربامج التطبيقية واليت تنقسم إىل  - 3
مثل برامج حساب املعدل أو  (وبرامج خاصة) أو غريه من برامج اخلدمة العامة) Excel(املعطيات إكسل 
 ....).حساب الراتب،

  

  ...)،Démineur أو Solitaireمثل (برامج الترفيه والتسلية  - 4
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 )13DOS ( دوسإلستغاللنظام ا - 2
  

ول عن إدارة احلاسوب، وهو يقوم بدور الوسيط ما بني الربنامج املسئهو  : التشغيل/نظام اإلستغاللماهية  - 1.2
 ووظائفه، ووسيط أيضا ما بني املستخدم وبني األجهزة الرئيسية اليت تشغل اجلهاز ؛ )الربامج(املستخدم والتطبيقات 

  :األساسية تتمثل يف 
  .وحداتني الذاكرة الرئيسية وال حتويل ونقل البيانات والتعليمات ب-أ
  .اسب والقيام بعدد من االختبارات للتأكيد من سالمة التوصيالت الكهربائية بدء تشغيل احل-ب
  قبول أوامر التشغيل اليت يتم إدخاهلا عن طريق لوحة املفاتيح واليت تسمح لك بالتحكم يف مجيع مكونات احلاسب-ج

  .واألجهزة املتصلة به
  .ئط التخزين كالقرص الصلب والقرص املضغوطتنظيم ملفات املستخدم على العديد من وسا متكني املستخدم من -د

  . نقل التعليمات والبيانات إىل وحدة الطباعة-هـ
  .معاجلة وطبع أخطاء األجهزة و الربامج، لتفادي خسارة املعلومات -و
  

نظام اجل، املع ة، إدارة الذاكر، إدارة)Kernel(النواة :  ينقسم نظام التشغيل من الناحيه الربجميه إىل عدة أقسام       
املسؤول عن ترمجة هذه  بأنه نصنفه أن، نستطيع )التشغيل (تبسيطا للمفهوم التقين لنظام االستغالل ؛ وامللفات

 : املعروفة  األنظمة أهممن بني  و،ريها والتعامل معهاي وكذا تساآللة لغة إىل اإلنساناملعلومات من لغة 
  

 عديد المهام وحيد المهمةالمستخدمينعديد وحيد المستخدم نظام اإلستغالل
DOSXX  

Windows 3.1 X  
Windows xx X X 

Windows xxxx X X 
MacOS X X 

Linux /Unix X X 
  

XX :  ا اإلصدار 98، 97، 95نعين ،me ،NT 
XXXX :  ا اإلصدار 2003، 2000نعين،...  

  .دام عدة برامج يف نفس الوقتوحيد املهمة يعين ال ميكن استخ
MS DOS   90% يطلق اصطالح دوس، وهو متضمن داخل النظام ويندوز ؛ من احلواسب يف العامل جمهزة به (Dos) 

 وقد ،أي قرص نظام التشغيل (Disk Operating System) الشخصي وهو اختصار للعبارة على نظام تشغيل احلاسب
                                                 

ىت توقفت عن تطويره عام م وح1981هو نظام تشغيل احلواسيب الذي أصدرت منه شركة مايكروسوفت مثان إصدارات رئيسية إبتداًء من عام  - 13
ورغم أن اإلصدارات خمتلفة لكنها واحدة يف األساس وخمتلفة من حيث اإلمكانيات  .م حيث متّ استبداله تدرجييا بإصدارات خمتلفة من نظام ويندوز2000

  . على اسطوانات مغناطيسية أو ضوئيةحيتفظ بربامج نظام التشغيل ؛ اإلصدار الذي قبلهاليت تضاف من إصدار إىل أخر وال يلغى اإلصدار اجلديد 
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 170النظام بأكثر من   وقدرت مبيعات هذا،ل األوىل للحاسبات الشخصيةم مع األجيا1981هذا النظام عام  ظهر
تعمل حتت هذه النظام بلغت عشرات اآلالف من  كما أن عدد التطبيقات اليت.م 1996مليون نسخه حىت اية عام 

مل بكفاءة يع مازال Dos إال أن نظام Windows قوية مثلأخرى وبالرغم من توفر نظم تشغيل  ؛ الربامج والتطبيقات
املركزية عن نظام التشغيل الذي سوف  وعند بدأ تشغيل احلاسب تبحث وحدة التشغيل، يف معظم التطبيقات

تالحظ دائما عند بداية (القرص املرن للبحث عن نظام التشغيل  تستخدمه، فيعطي اجلهاز األمر إىل وحدة تشغيل
الة عدم وجوده ينتقل البحث إىل القرص الصلب ويف ح) يظهر من سواقة القرص املرن تشغيل اجلهاز صوت خاص

 الوسيط التشغيل يكون مبثابة  أي أن نظام، األوامر وتنفيذهاي تلق يتمكن اجلهاز من لكييةنقله إىل الذاكرة احل يتمل
  .املرشد واملنسق جلميع عمليات احلاسبو
 

   : أساسية من ثالث برامجDOS - MSتتكون الربامج الالزمة لتشغيل نظام :دوس  مكونات نظام التشغيل -2.2
  . األساسيةواملخرجاتبإدارة عمليات املدخالت  وهو حيتوي على التعليمات اخلاصة IO.SYS ملف  -1
هذا  ،الربنامج اخلاص بالتعامل مع برامج التطبيقات ملعاجلة العمليات احلسابية واملنطقية وهو MS-DOS.SYS ملف -2

ج فرعيه صغريه خيتص كل منها مبعاجلة إحدى العمليات داخل احلاسب وخيتص  برامه منالربنامج يتكون من جمموع
   بتسهيل تنفيذ برامج التطبيقات على احلاسب MS-DOS.SYSبرنامج 

  

 ومن ،سالمة التشغيل خمفيان عند عرض بقية امللفات حرصاً على  MS-DOS.SYS و IO.SYS وهذان امللفات(    
 ذاكره احلاسب مبجرد تشغيل اجلهاز يف كل مرة دون تدخل من يفميلها خصائص هذين الربناجمني انه يتم حت

 ويبقيان يف ذاكرة احلاسب بصفة مستمرة حىت أثناء تنفيذ برامج BOOTاملستخدم بواسطة برنامج خاص امسه 
تها بواسطة و إخراج املعلومات اليت متت معاجلأالتطبيقات الن بدوما ال ميكن إدخال البيانات اخلاصة ذه الربامج 

  )هذه الربامج
  

، يتلقى األوامر ويقوم بتوجيهها للتنفيذ الذياملترجم إىل لغة اآللة، وهو الربنامج  COMMAND.COM ملف -3
حيث يقوم باستقبال هذه األوامر وتنفيذ املطلوب منها عن طريق براجمها الفرعية،  ويسمى هذا امللف مبفسر األوامر ؛ 

 احملددة مثل مهمة حتديد التاريخ عند بداية تشغيل احلاسب، كذلك مهمة إظهار حمث أو وهلذا الربنامج بعض املهام
 واليت يبدأ من عندها التعامل مع أوامر النظام <\:Cأو   <\:A    الذي يظهر إما بالصورة DOSمؤشر نظام التشغيل 

  .جبانب مهمة تنفيذ األوامر الداخلية لنظام التشغيل
  

  .السابقة على القرص املرن أو الصلب  اجلهاز إال بتوافر الربامج الثالثال يتم تشغيل:  مالحظة 
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  :  إىل جزأين بناء على مكان وجودها مكونات نظام التشغيلتنقسم 
 ووظيفة هذا اجلزء اإلشراف علي العمليات ROM BIOS ويسمى ROM اجلزء املوجود يف الذاكرة الدائمة - 1

احلاسب وهذا اجلزء يعمل باستقاللية عن باقي أجزاء نظام التشغيل أي أن براجمه تعمل األساسية واحليوية اليت حيتاجها 
 غري موجود وجيب DOSمبجرد الضغط على مفتاح التشغيل اخلاص بوحدة النظام، ولكن جيب أن ننبه أن باقي الـ 

حتميل اجلزء (م بذلك  هي اليت تقوROMحتميله قبل أن يصبح العمل علي اجلهاز ممكنا، والواقع أن بعض برامج 
   )RAMالباقي إىل الذاكرة 

  :يشكل اجلزء األساسي من نظام التشغيل وميكن تقسيمه بدوره إىل جزئيني   اجلـزء املوجود بالقرص النظامي-2
 بصفة دائمة وقت التشغيل، ومتثله ثالثة ملفات تسمى RAM جزء يتم حتميله يف ذاكرة العمل -  أ 

  .جلزء ضروري لبدء عمل احلاسبملفات النظام ووجود هذا ا
 عند احلاجة إليه ويتم مسحه منها مبجرد انتهاء التعامل معه RAM جزء يتم حتميله يف ذاكرة العمل -ب 

  .DOSو متثله ملفات برامج أوامر الـ 
  

العمل  التشغيل البارد وتستخدم يف حالة بدء -1: وعموما توجد طريقتان لتشغيل الكمبيوتر وهى على النحو التايل 
وتستخدم عند رغبة املستخدم يف إعادة حتميل النظام دون استخدام :  التشغيل الدافئ -2. على جهاز احلاسب 

 يف آن واحد أو الضغط على DEL ومفتاح ALT ومفتاح CTRL، وتكون بالضغط على مفتاح On/Offمفتاح 
  .RESETمفتاح 

  
 على إمتام عملية التحميل واستعداد النظام ألداء الوظائف  كداللةDOSبعد حتميل النظام يف احلاسب يظهر حمث الـ 

  .القرص الصلبمن قد مت التحميل إذا كان  <\:C  بالصورة اآلتيةDOSيكون حمث الـ ما املطلوبة منه وعادة 
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  : شكل توضيحي لشاشة الدوس
 

C:/>_ 
 

  
 

C:/>_ =  النظام يشري إىل الوحدة أو حمث مؤشرC أن احلاسب جاهز لتقبل األوامر واخلط النابض دليل على.  
 :  لكتابة أي أمر البد من

 . التأكد من صحة إمالءه  .1
 . املفاتيح بعد كتابته من لوحة)   (  Enter  ضغط الزر  .2
  
 

   command.com  أو  cmd يكفي أن تنفذ األمر windows xpللحصول على نافذة أو شاشة دوس من خالل النظام 
  commandأو 
 

   :  نظام التشغيل دوسقسام أوامرأ - 3.2
  
  األوامر الداخلية -1
 األوامر اخلارجية -2
  

مغناطيسي أو ( أما األوامر اخلارجية فتكون حمملة على حامل ثانوي RAMفاألوامر الداخلية تكون حمملة بالذاكرة 
  ...)ضوئي،

  
ئة ملفات منفصلة وفيما يلي وهي ال تظهر على هي COMMAND.COM لربنامجمتضمنة يف ا أين : الداخلية األوامر -1

   : لطريقة عمل بعض األوامر يف نظام دوس شرح
 

  وهو ما يقابله عرض امللفات باستخدام املستكشف يفوحدةللملفات املوجودة داخل ال وهو عرض  :Dir  األمر

  .النوافذنظام 
  أوالً كتابة األمر على سطر األوامر

، وظهور ناتج التنفيذ وهو عرض حملتويات اجلهاز من جملدات وملفات يحمن لوحة املفات Enter زرالثانياً الضغط على 
  :  مثال لو حاولنا إستعراض حمتويات القرص املرن ننفذ األمر 
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  :نتيجة العرض تظهر على الشاشة كالتايل 
  
  

 
Le volume dans l'unité A n'a pas de nom 
Le numéro de série du volume est 2A5E-1004 
Répertoire de A:\ 
    
turbo exe 325397 10-23-90 6:00a 
turbo tpl 45344 10-23-90 6:00a 
turbo tp 2183 02-04-94 3:20p 
turbo hlp 741267 12-10-90 6:00a 
graph tpu 21226 10-23-99 6:00a 
cga bgi 6332 10-23-99 6:00a 
egavga bgi 5554 10-23-90 6:00a 
herc bgi 6204 10-23-90 6:00a 
goth chr 18063 10-23-90 6:00a 
litt chr 5131 10-23-90 6:00a 
sans chr 12595 10-23-90 6:00a 
trip chr 16677 10-23-90 6:00a 
alarme pas 9993 02-16-93 3:55a 
                                                  13 fichier(s)    1228077 octets 
                                                                  225792 octets libres 
 

  
  

  :  فقط dirوإلستعرض حمتوى القرص الصلب يكفي تنفيذ األمر 
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 من امللفات، عرضالسابق حترك الشاشة بشكل سريع والتوقف عند آخر  نالحظ عند عملية العرض باستخدام األمر
على أي مفتاح لالنتقال للصفحة  لعرض امللفات صفحة صفحة بعد الضغط (Dir/p) األمر نستخدم وللتغلب على هذا

  .w/متبوعا بامتداده يكفي إستخدام اإلضافة ، وإذا أردنا أن نقتصر على عرض إسم امللف اليت تليها
 

 
C:\>dir/w 
 
 turbo.exe turbo.tpl        turbo.tp        turbo.hlp        graph.tpu 
 cga.bgi egavga.bgi      herc.bgi              goth.chr      litt.chr 
 sans.chr trip.chr  alarme.pas 
 
     13 fichier(s)    1228077 octets 
                                                                                225792 octets libres 
C:\>_ 
 
 

  
  . يف آن واحدw/  و p/وميكن أن املزج بني اإلضافتني 
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 ا املعروضةتنظيف الشاشة من حمتوياcls  األمر 
 

Time  و Date   :اخلاص باجلهازأو الوقت  عرض التاريخل .  
 

  : بالطريقة التالية وهو خاص بإنشاء جملد ويتم تنفيذه MD األمر
 

 
C:\> md c4arab 
 
C:\>_ 

 
 (c4arab) باسم سيتم إنشاء جملد

 
 :  التايل فذ األمر حسب الشكلللذهاب إىل هذا الد ن

 
C:\>cd c4arab 
 
C:\c4arab> 
 
C:\> 

 
 

 :  القرص الرئيسي نقوم بالتايل  إىل العودةللخروج من هذا الد و
 
C:\c4arab>cd.. 
 
C:\> 

 
 

 :  مث تنفيذ األمر التايلواخلروج منه غه من حمتوياته يتفر أوال البد من, إللغاء جملد مت إنشاءه
 

 
C:\>del  c4arab\*.* 
 
C:\>rd  c4arab 
 
C:\> 

 : البد من معرفة امسه وامتداده وينفذ بالطريقة التالية لغاء ملف إل Del األمر
 

 

 
C:\>del  winzip.log 
 
C:\> 
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  يستخدم لنسخ امللفات من مكان آلخر وينفذ بالطريقة التالية:   Copyاألمر
  win98  ىل جملد الـمن القرص الصلب إ  Netlog.txt نسخ امللف: مثال 

 
 
 

C:\>copy  netlog.tx  c:\win98  
               1 file copied 
 

C:\> 
 

 
 : تايلحتمل نفس االمتداد دفعه واحدة اتبع ال  من امللفاتة نسخ جمموعأردت إذا

 
 

 كان املنسوخ أوكل ملف له نفس االسم مهما كان امتداده ينسخ إىل امل النجمة تعين مجيع االمتدادات أي أن
  : التايل إتباعجيب  ، نسخ كل امللفات املوجودة يف ملف ماأردنا ، وإذااملطلوب

 
  

 مثال ثلمت صفةال
*.txt امتدادها يكون اليت امللفات كل.TXT c4arab.txt  أو    c4arab1.txt 

c4arab.* ذا ملف كلكان امتداده  مهما االسم c4arab.txt أو    c4arab.exe  أو   c4arab.gif 
M*.* ذا احلرف اليت تبدأ مللفات اكل اامتداده كان مهما memo.txt أو      march.doc 
  win.ini      أو  sun.doc امتداده كان مهماأحرف ثالثة  منامسه  يتكون ملف أي *.???

  
   :renاألمر  

   :  اتبع التايل, األمرالستخدام هذا  و(rename ) يعين  ren األمرلتغيري اسم ملف جيب استخدام 
ren oldname newname ، التايلثال  املإليكو كمثال:   

    C:\>ren c4arab.txt   c4arab1.txt     
  .امسه  قد تغريفاملل أنتجد و س
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 احململة يف شكل ملفات على حامل مغناطيسي أو ضوئي أو غريه، واليت ميكن وهي  :ارجيةاألوامر اخل  -2
 قرص مرنتهيئة ل، وهي عديدة نذكر منها فقط أمر يئة القرص، فمثال Dirإستعراضها بواسطة األمر الداخلي 

 :  على احنو التايلformat ستخدم األمرإ

 
  

هي إعادة تشكيل املسارات والقطاعات به، هذه ) سواءا كان القرص الصلب أو القرص املرن(يئة القرص املمغنط 
القطاعات و املسارات متثل اخلريطة الالزمة للوصول للمعلومة، وهي تشبه اخلريطة اليت يستعملها اإلنسان عند دخوله 

جد باخلريطة مجيع املعلومات حول األماكن اليت يريد زيارا، فتهيئة القرص هي مبثابة اخلريطة، مدينة ال يعرفها في
فهي مبثابة األماكن املعينة على اخلريطة، فبدون ) املعلومات(ونظام التشغيل هو مبثابة مفتاح هذه اخلريطة، أما امللفات 
ال ميكن تثبيت نظام للتشغيل، وان توفرت اخلريطة فبدون خريطة ال ميكن زيارة املدينة، وأيضا بدون يئة القرص 

  ).و بدون نظام تشغيل ال ميكن الوصول للمعلومة(مفتاحها ال ميكن فهم حمتواها 
  

تتم (ال ميكن استعمال أي قرص ممغنط إال بعد يئته بواسطة نظام التشغيل، وجعله قابال الستقبال املعلومة وختزينها 
، إن يئة قرص حيتوي على معلومات ) فقط يف حياة القرص أو عندما يتطلب األمر ذلكهذه التهيئة مرة واحدة

  .يعرض كل حمتواه للحذف النهائي غري القابل لالسترداد من قبل املستعمل املبتدئ
  

  مخطط توضيحي حول تهيئة القرص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منطقة التشغيل 
  )االقالع(

Zone 
d’amorçage 

 Secteurقطاع 

  Pisteمسار 
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املَعلَم الذي حيدد احداثيات املعلومة  قطاع، وتشكل 18 مسار و بكل مسار يوجد 80يوجد بالقرص املرن 
 موجود مبنطقة االقالع، حيث يعترب مبدأ املَعلََم الذي ينطلق منه FATبالقرص، هذه االحداثيات خمزنة بفهرس يسمى 

قارئ القرص، فتعرف امللفات والسجالت يف بادئ األمر باحداثياا اليت يقرؤها رأس القارئ مث ينطلق مباشرة 
  .ا يعرف رقم مسارها ورقم قطاعهالقراءا عندم

  
FAT  الفهرس  

 اسم الملفرقم المساررقم القطاع
12 50 Chapitre_1.doc
6 44 lettre.txt

17 75 image.jgp 
  

من الشكل السابق يتبني لنا احتمال تواجد عدة ملفات وفهارس بنفس االسم ولكن يف مواضع خمتلفة بالقرص، إال 
  .د عدة ملفات أو فهارس بنفس االسم و بنفس املوضعأنه من املستحيل تواج

  

  : هو الطريق املؤدي إىل مكان وجود األمر، واملمكن حتديده عن طريق اآليت  :المسار
  )... أو D أو C( الوحدة  رمز- 1
   اسم الفهرس الرئيسي - 2
   اسم الفهرس الفرعي - 3
  )يف حالة األوامر اخلاصة بامللف (  اسم امللف الكامل - 4

  

  : مساره   D: املتواجد بالوحدة  compta املوجود بالفهرس  facture.docمثال مسار امللف 
facture.doc\compta\: D  

  

  :وهي تدل على وحدات التخزين الدائم، وتعيني احلروف املنطقية للقوارئ يتم كما يلي  :الوحدة 
  

 )قارئ القرص املرن الثاين (: Bو ) األولقارئ القرص املرن ( : Aوحدة قراءة القرص املرن يرمز له باحلرف  
ميكن استعمال قرص صلب واحد أو اثنان، و لكن كل قرص صلب ميكن : وحدة قراءة القرص الصلب  

 ...،: C : (D :  ،Eالوحدة  (: Cجتزئته اىل عدة أقراص صلبة منطقية، يعني هلا النظام أحرفها املنطقية 
رف املنطقي لوحدة قراءة القرص املضغوط هو احلرف احل : CD-ROMوحدة قراءة القرص املضغوط  

اذا كان لدينا الوحدات : املتسلسل حسب األجبدية الالتينية الذي يلي آخر حرف للقرص الصلب، مثال
، و اذا كان لدينا : E يكون حرف وحدة قراءة القرص املضغوط : D و : C: التالية للقرص الصلب

 : G  يكون حرف وحدة قراءة القرص املضغوط : F و : E و: D  و: C: الوحدات التالية للقرص الصلب
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   :ملخص ألهم األوامر وصيغها - 4.3
  
  
  يعين ترك فراغ أثناء كتابة التعليمة : ∪

  )من اليسار اىل اليمني(الصيغة   المهمة  أقسام األوامر
 CLS مسح الشاشة 

 Date إظهار وتغيير تاريخ النظام 
 Time ساعة النظام إظهار وتغيير 

  أوامر
  عامة

 المسار ∪ Dir الفهرس أو الوحدة محتويات عرض

 مسار المكان المراد النسخ  ∪  مسار الملفات المنسوخة∪ Copy نسخ ملف أو عدة ملفات
 فيه

    مسار الملفات المراد حذفها ∪ Del حذف ملف أو عدة ملفات
  أوامر
  الملفات

يماسم الملف القد ∪ Ren إعادة تسمية ملف    اسم الملف الجديد∪ 
    مسار الفهرس المراد انشاؤه ∪ MD انشاء فهرس

    مسار الفهرس المراد حذفه ∪ RD حذف  فهرس فارغ 
    مسار الشجرة المراد حذفها ∪ Deltree حذف شجرة فهارس 
 مسار الفهرس  ∪ CD الدخول إلى  فهرس  

  أوامر الفهارس

 ..CD الخروج من  فهرس  
  حرف الوحدة ∪ VOL إظهار اسم ورقم الوحدة 

 حرف القرص  ∪ format تهيئة قرص 
  : diskcopy A :  A نسخ قرص مرن إلى قرص مماثل

 حرف القرص  ∪ label  إظهار وتغير اسم الوحدة 

  مرأوا
  الوحدات

  :SYS   C: A              -: انشاء قرص مرن نظامي - إنشاء قرص نظامي 
  :SYS  A: C         -:ت النظام لحاسوب معطل نسخ ملفا-
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 )14الخوارزميات( منهجية حل المسائل -3
 

حلها بواسطة احلاسوب كثرية ومتعددة األنواع، فمنها تطبيقات رياضيه تؤدي إن املشكالت اليت ميكن 
طوط وأخرى تعتمد على حسابات رقمية دقيقة واألخرى تقوم مبعاجلة الصور والرسومات واألشكال مثل النقاط واخل

وح هنا هو كيفية استعمال رمعاجلة النصوص وتستعمل احلروف كوحدة أساسية يف معاجلتها،  والسؤال املط
  .احلاسبات حلل هذه املشكالت بأنواعها وأهدافها املختلفة

  
 نا قائمة تتكون من نفترض أن لدي من خالله نتعرف على اخلوارزمية ؛ ترتيب األعداديفثال مل طيبسنقوم بعمل  دعونا

 إنسان كيف ترتب أيلو سألت ، معطيات هذه األعداد تسمى,  اليوجد عدد مكرر بينهاأي, جمموعة أعداد خمتلفة
  وبعد ذالك العثور على، بداية القائمةيف مث وضعه ،أوالً إجياد أصغر رقم :هو  لكان اجلواب البديهي،هذه األعداد

  .األعداد انة التالية وهكذا إىل أن يتم ترتيب مجيع اخليف يليه ومن مث وضعه الذيالعدد 
  

  : التايل على النحو اخلوارزمية عامل الربجميات تكتب يف
 . من القائمةاملتبقي يفاعثر على أصغر رقم . 1
 .تبديل مكان العدد الذى عثرت عليه مع أول عدد ىف القائمة املتبقية ةقم بعملي. 2
 .وارزمية إىل أن تنتهى القائمةاخلطوة األوىل وكرر اخل عد إىل. 3
 

يتطلب   الطعامطهي: فعلى سبيل املثال,  واقع احلياة العامةيف هي فقط وإمنا الربجمياتعلى  اخلوارزميات ال تقتصر
 هيمكونات الطبق ، فوالشكل لطبق معني  مت الوصول إىل نتيجة معينة من املذاقأساسها على اليتمعرفه اخلوارزمية 
 .اخلوارزمية هي وطريقة حتضريها مبثابة املعطيات

 
 كل يفإجياد خوارزمية فعالة وسريعة ليس من السهل   ولكن، معينه أمر يسري للغايةملسألةتذكر أن إجياد خوارزمية 

   : الطرقبإحدى ميكنك فعل ذالك ، إىل الرياضزائرالسفر من اجل نفترض أنك تريد، فلاحلاالت
 الرياض –ة القاهر –اجلزائر  •
 الرياض  - دمشق – اجلزائر •
 الرياض  -  عمان – اجلزائر •
 الرياض  -يب د – اجلزائر •

                                                 
 الذي عاش يف بغداد من ) أبو جعفر( حممد بن موسى اخلوارزميأبو عبد اهللا : هذا املصطلح مت اقتباسه من اسم خمترعه العامل الرياضي العريب املسلم  - 14
 املسلمني حيث سامهت أعماله بدور كبري يف تقدم الرياضيات يف عصره، ابتكر اخلوارزمي الرياضيات كان من أوائل علماء ،م850 سنةم إىل 780 سنة

  . يف الرياضياتاخلوارزميةمفهوم 
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كل طريقة من هذه و ، توفر الوقت واملالثلى هي تلك اليتامل  ولكن الطريقة، حل للمسألةيطرق هكل القطعاً 

 .، اليت حبوزتكاملعطيات ختيار خوارزمية معينة يتوقف على نوعيةإ و،ونواقصها الطرق هلا مميزاا
 
  

  :اخلوارزمية تسمح بدراسة عميقة ملختلف جوانب املشكلة املطروحة، من أجل حتديد 
  اهليكلة املتبعة يف احلل -
 عدد املتغريات وعدد الثوابت  -
  املدخالت واملخرجات -

  
  :  تعريف اخلوارزمية - 1.3

خلطوات قابلة تسمى املسألة خوارزمية إذا كان حلها جمموعة من اخلطوات املتسلسلة حبيث تكون هذه ا -أ
 . خطوة وتؤدي إىل احلل املطلوب-للتنفيذ من قبل اإلنسان أو اآللة خطوة

 - ج املسألة اخلوارزمية حتتمل عددا كبريا من األمثلة أو التوقعات، مثال مشكلة حساب املعدل الفصلي لعدد -ب
 .  كبري من التوقعات، فكل حساب معدل طالب يعترب توقع

عة من التعليمات اليت تعرب عن املعاجلة بطريقة متسلسلة مضمون ايتها بعد عدد معني من اخلوارزمية عبارة عن جممو
 .اخلطوات، مع االلتزام بالنتيجة الصحيحة لكل توقع من التوقعات اليت ميكن أن تنتج

جيب أن تكون  هذه التعليمات ،اخلوارزمية هي جمموعة منتهية من التعليمات واليت باتباعها يتم إجناز مهمة حمددة -د
من قبل أي شخص ) من حيث املبدأ(حمددة و خالية من الغموض كما جيب أن تكون بسيطة ميكن تطبيقها 

  .باستخدام الورقة و القلم فقط

 تعرب عن طريقة معاجلة ميكن تنفيذها بواسطة احلاسبات عوضا على اإلنسان،  تيف جمال احلاسب، اخلوارزميا -هـ
يطلق على اخلطوات املكتوبة باللغة العربية أو االجنليزية أو باستخدام رسوم توضيحية  لفظ ميكن أن تواخلوارزميا

  .متثل اخلطوات وتسلسلها أو ميكن أيضا أن تطلق على الربامج اليت تكون مكتوبة بلغة من لغات احلاسوب

  
  

   :تخصائص اخلوارزميا  - 2.3
 حلل مشكلة واحدة، ت تصميم عدة خوارزميا إىل حل مجيع جوانب املشكلة، وميكنتيهدف تصميم اخلوارزميا

 :من بينها اليت من خالهلا حنكم على كفاءة اخلوارزمية،  ببعض الصفات توتتميز اخلوارزميا
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  ) وواضحة، سهلةفةوخطوات اخلوارزمية جيب أن تكون معر(الدقة  -
 )الوصول إىل حل صحيح للمشكلة( الفعالية  -
 ) اخلطواتالوصول بعد عدد معني وحمدود من( نتهية م -
 )لذاكرةاألقل إستخداما ل( األمثلية  -
  

 تتمكن من الوصول إىل احلل يف زمن قصري وميكن للبعض اآلخر أن يأخذ زمنا أطول،  تبعض اخلوارزميا
  .واخلوارزمية اليت ال تنتهي إىل حل فال تعترب خوارزمية

  
  : منوذج احلساب -

  :منوذج احلساب بسيط جدا وله ثالثة أجزاء 
  )بيانات(مدخالت  
 )اخلطوات أو التعليمات(معاجلة  
 )نتيجة املعاجلة(خمرجات  

  
  :مثال حساب املعدل

  inإدخال العالمات . 1خطوة 
  N= حساب عدد العالمات . 2خطوة 
  S= حساب جمموع العالمات . 3خطوة 
  M =S/Nحساب املعدل . 4خطوة 
   إخراج املعدل. 5خطوة 

  
  
  :التحكم يف املعاجلة  -

 مهم جدا الن اإلخالل بترتيب خطوات اخلوارزمية ال يؤدي إىل النتيجة املطلوبة، كذلك ليس لكل ترتيب اخلطوات
 يتم االختيار بني جمموعتني من اخلطوات وأحيانا أخرى تالتوقعات نفس اخلطوات والترتيب، ففي بعض احلاال

  :الختيار و التكرار التسلسل، ا: تكون جمموعة من اخلطوات مكررة،  فهناك ثالثة أنواع من التحكم 
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 ة تنفذ اخلطوات بشكل متعاقب، الواحدة بعد األخرى، حسب ظهورها يف اخلوارزمي:  )Sequence( التسلسل  - أ
 . حساب املعدلةمثل خوارزمي

  

  ميكن  يف هذا النوع االختيار بني جمموعتني خمتلفتني من اخلطوات حيث انه ال ميكن  :)Selection ( االختيار - ب
 :حدة منهما فقط، مثال حساب القيمة املطلقة لعدد ما تنفيذ إال وا

   أحسب 0 أكرب من Vإذا كانت 
  V= القيمة املطلقة 

  وإال نفذ
  V - =القيمة املطلقة 

اخلطوة األوىل أو الثانية (يف هذا املثال ال ميكن تنفيذ اخلطوتني األوىل والثانية معا بل ميكن تنفيذ إحدامها فقط 
  ).Vحسب قيمة 

  

 هذا النوع من التحكم يقوم بتكرار جمموعة من اخلطوات عددا من املرات معتمدا على  :)Iteration (  التكرار - ت
 .20مثال حساب املعدل جلميع طلبة الشعبة  وعددهم  . قيد أو شرط معني

  1= ابدا بالطالب رقم  
  )نفذ) 20< رقم الطالب (بينما 

  inإدخال العالمات . 1خطوة 
  N= مات حساب عدد العال. 2خطوة 
  S= حساب جمموع العالمات . 3خطوة 
  M =S/Nحساب املعدل . 4خطوة 
  إخراج املعدل. 5خطوة 

  )انتقل للطالب التايل
  

  :هناك أربع أنواع من العمليات 
  إدخال البيانات يف الذاكرة 
  عمليات معاجلة البيانات 
 عمليات التحكم 
 إخراج البيانات من الذاكرة 
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  : لغات الربجمة -33.
  

 أو املخططات القابلة للتنفيذ بواسطة احلاسوب إىل برامج وتكتب بواسطة لغة برجمة راقية واليت ت اخلوارزمياتترجم
  :تنقسم إىل أربعة أجيال  

  
    .(Language machine)لغات اجليل األول أو لغة اآللة     - أ
عني من احلاسبات  و تكون خاصة بنوع م (Language Assembleur)لغات اجليل الثاين أو لغة التجميع   - ب

 .حيث أن كل فئه هلا لغتها
، وهذه Java ولغة  ++C ولغة C املترمجة بواسطة مترجم ومن األمثلة عليها لغة تلغات اجليل الثالث أو اللغا  - ت

 . املتخصصون يف الربجمةت هي األكثر استخداما ىف أنظمة احلاسبات، ويستعمل هذه اللغاتاللغا
 .ليت يستعملها خاصة املوظفون غري املتخصصني يف احلاسبات اتلغات اجليل الرابع أو اللغا  - ث
  
  

ال يتطلب   إما أن تكون اخلوارزمية سهلة التحويل حبيث،اخلوارزمية إىل برنامج بطريقة من اثنني يتم حتويل
اذ اخلوارزمية معقدة وتتطلب من املربمج إخت  أو أن تكون، لغة كانتي بأ،من املربمج سوى كتابة الشفرة املطلوبة

من هذا ة، ستخدممل حبيث تتناسب مع اللغة ا، إختيار نوع املتغرياتةطريق ، مثالً طريقة حفظ املعطيات،قرارت معينة
 .ربجمة جمرد أداة لتطبيق اخلوارزميةالتعترب لغة  وإمنا, نستخلص أن اخلوارزمية ال عالقة هلا بلغات الربجمة

 
جمة املرحلية، فالربجمة املباشرة هي اليت ال حتتاج إىل حتليل للمشكلة هناك طريقتني للربجمة، الربجمة املباشرة والرب

املطروحة، وهذه تتطلب املعرفة اجليدة باملشكلة، واملعرفة اجليدة بأحد لغات الربجمة الراقية ؛ وهذه الطريقة تستخدم 
هي تتطلب حتليال مسبق للمشكل الربجمة املرحلية، ف: عموما يف التطبيقات الصغرية والبسيطة ؛ أما الطريقة الثانية 

  : املطروح أي 
  

  )5( النتيجة ← )4( الربجمة ← )3( املشكلة حل ← )2( املشكلة دراسة ← )1( املشكلة طرح
  

) 4(ذات أمهية كربى، فهي اليت تؤدي إىل جناح اخلطوتني الالحقتني، أما اخلطوة ) 3(، )2(، )1(تعترب اخلطوات 
  .يار لغة الربجمة وإختيار احلاسبمها متعلقتان باخت) 5(واخلطوة 
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، وهي تلتصميم الربامج عوضا على اخلوارزميا) Organigrammeاهليكل التنظيمي (كما ميكن استعمال املخططات 

   :ةمتكافئة ؛ و تعتمد املخططات على الرسومات التالي
  

  بداية واية الربنامج  

  عملية حسابية أو منطقية  

  عملية إدخال أو إخراج  

  إختبار  

  إجتاه املخطط    

  
  
  : منهجية حل املشكلة -34.

تتكون منهجية حل املشكلة بواسطة احلاسبات من عدة خطوات، كل خطوة هلا مدخالت وخمرجات، ورمبا خيتلف 
  -:ة إىل منهجية أخري حسب املشكل املطروح وحسب املربمج عدد اخلطوات من منهجي

  
  تعريف املشكلة : 1خطوة  
 حتليل املشكلة : 2خطوة  
  أو خمططات تتصميم خوارزميا : 3خطوة  
 كتابة الربنامج بواسطة لغة برجمة : 4خطوة  
 ترمجة الربنامج بواسط مترجم كي يصبح قابال للتنفيذ : 5خطوة  
  مجتنفيذ الربنا : 6خطوة  
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مشكلة

 تعريف املشكلة-1

مشكلة معرفة

 حتليل املشكلة-2

متطلبات املشكلة

تصميم -3  

خورزميات أو خمططات

 كتابة الربنامج-4

 لغات برجمة راقية

برنامج

 ترمجة الربنامج-5

 مترجم

برنامج قابل للتنفيذ
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  :أمثلة عن املخططات 
  

   :خمطط حتويل مسافات:                               خمطط حساب مساحة وحميط  املستطيل 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :خمطط طباعة نتيجة املعدل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقت قصري، ويف أقل عدد من املربمج اجليد، هو الذي يكتب برناجما واضحا يف هيكلته بأقل جهد، ويف 
  .اخلطوات الربجمية

 بدایة

A, B

X=A*B 
Y=2*A+2*B 

X,Y

نهای
ة

 بدایة

X

 

Y=2 *X 

X,Y

نهای
ة

M

 بدایة

M <10 راسب ناجح 

 نهایة
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   الشبكات المعلوماتية-4
 

) أو املعدات أو األشياء امللموسة بصورة عامة(هي عبارة عن جمموعة من التجهيزات  :الشبكة تعريف  - 1.4
واعد  حبيث تسمح مبرور عناصر معينة فيما بينها حسب ق)موصالت(املرتبطة فيما بينها عن طريق قنوات إتصال 

، فالقسم الناقل )le transporté(ومنقول ) le transporteur(ناقل : ، وتتكون الشبكة من قسمني رئيسني حمددة
 أي من وقع عليه فعل النقل واملتمثل يف -ضروري ويشتمل على التجهيزات وقنوات اإلتصال، أما القسم املنقول 

  . الشبكة لكنه غري حتمي إلقامة وتنصيب الشبكة  وجوده ضروري لعمل-الشيء الذي من أجله أقيمت الشبكة 
  

  نوع
  الشبكة

  الناقل
le transporteur  

  املنقول
le transporté  

طبيعة 
 املنقول

 جمـرد  الدبدبات الصوتية  موصالت+  أجهزة وحمطات إتصال   شبكة اهلاتف
 جمـرد  األمواج الكهربائية  موصالت+  أجهزة ومعدات كهربائية  شبكة الكهرباء

 ملموس ...أشخاص، مجاد، حيوانات  الطرقات+  املركبات مبختلف أنواعها  ة الطرقاتشبك
 ملموس  املاء  قنوات+  أجهزة ومعدات   شبكة املياه

 جمـرد  املعلومات موصالت+  أجهزة حواسيب ومعدات اتصال  شبكة املعلومات
  بعض أصناف الشبكات األكثر تداوال

  
مكونة من حاسبني فأكثر مرتبطة مع بعضها عن طريق موصالت ناقلة قد ا بأاملعلوماتية الشبكة إذن تعرف 

وقد تكون موصولة السلكيا باستخدام األشعة حتت احلمراء أو أو الكهرباء،  ألياف ضوئية ،تكون أسالك حناسية
  :ميكن تقسيم الشبكة على أساس الربط ، وهلذا موجات الراديو أو عن طريق إستخدام األقمار الصناعية

  : أنواع  ثالثةاألسالك تنقسم إىل  احلاسوبية، وتعتمد على األسالك يف ربط األجهزة:  الشبكة السلكية -أ
   أسالك الليف البصري- 3  ألسالك احملوريةا - 2  ألسالك الثنائية ادولةا - 1
  

   :اإلشارات إىل، وتنقسم هذه  الشبكة الالسلكية تعتمد على اإلشارات يف اإلرسال-ب
   إشارات دون احلمراء- 2        الراديو إشارات - 1

  
امللفات، الطابعات، ( واملشاركة يف املوارد تبادل املعلومات من هذا اإلرتباط بني احلواسيب هو غرضال

  ...).،املودم، األقراص
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  مناذج من تطبيقات شبكات احلاسب
  

 يف جهاز مركزي أو يف مواقع متعددة ويتم استرجاعها باستخدام إدخال البيانات:  قواعد البيانات املوزعة - 1
  ...مكاتب الربيد للتخليص، حجز بطاقات السفر بشركات الطريان،: الشبكة، مثال ذلك 

  : االستخدامات املصرفية يتم عن طريقها إجراء العمليات التالية - 2
  ساب، إجراء التحويل، تسديد الفواتري، اإليداعاحلصول على النقد، احلصول على معلومات احل: عمليات العمالء 
  .تبادل البيانات املصرفية إرسال املبالغ واملقاصة،) : املصرف(عمليات البنك 

مجع معلومات باستخدام أجهزة استشعار وإرساهلا بالشبكة للخادم لتحليلها واختاذ اإلجراء :  نظم التحكم اآليل - 3
تكرير النفط، املفاعالت، ضبط (رور، نظم الرادار واملالحة، العمليات الصناعية تنظيم حركة امل: املناسب، مثال ذلك 

  .اخل...، أجهزة الدفاع واحلماية واملراقبة واإلنذار،)احلرارة
ربط األجهزة بأجهزة مساندة مثل الطابعات ووحدات التخزين دف زيادة اإلنتاجية :  املشاركة يف اخلدمات - 4
  ).طابعة ألكثر من مستخدم(
  

   :برجميات شبكات احلاسب
  .windows 2003 server يقوم بإدارة الشبكة والتحكم يف أعماهلا كـ: نظام التشغيل الشبكي  .1
  .  النقل واحملاورة15بروتوكوالت .2

                                                 
هي برميجيات لتنظيم االتصال وربط األجهزة يف الشبكة، تقوم مبهمة توحيد االتصال وتبادل البيانات، ومن أشهر برامج : الربوتوكوالت  - 15

  :الربوتوكوالت نذكر 
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  .الربامج التطبيقية تسمح بعرض وتصفح حمتويات الشبكة واالطالع على بياناا .3
  

  للند- عالقة الند- ب            عالقة اخلادم والعميل-أ  : يف   ميكن حصرها:بني األجهزة الشبكية العالقة 
 

جهاز اخلادم هو جهاز حاسب فائق القدرة على املعاجلة والتخزين، حيتوي على برامج :  عالقة اخلادم والعميل -أ
 windows أو   windows 2000 Server أو windows NTوبيانات الشبكة ويشتغل بنظام تشغيل شبكي مثل  

2003 server أو Linux ؛ أما اجلهاز العميل فهو حاسب شخصي يشتغل بنظام Windows me أو Windows XP 
، فعندما نستخدم احلاسب اخلادم واحلاسب العميل يف االنترنت يصبح اخلادم هو مزود اخل...Windows 9Xأو 

 العميل يف شبكة حملية أو متوسطة اخلدمة يزود العمالء خبدمة التصفح، وعندما نستخدم احلاسب اخلادم واحلاسب
  :فان اخلادم يقوم بالتحكم يف األجهزة وإعطاء الصالحيات ؛ وهذه العالقة بينهما تتميز باملميزات التالية 

   االشتراك يف املوارد-3 مركزية املعاجلة   - 2   مركزية التخزين - 1
  

سب اخلادم ميكن أن يصبح احلاسب العميل واحلاسب فاحلا(هذه العالقة متماثلة بني األجهزة :  للند - عالقة الند-ب
 ).العميل ميكن أن يصبح حاسب خادم

  
  :لشبكاتا طوبولوجيا

 bus وناقل starجنمة :  وتوجد منها ثالثة أنواع أساسية،طوبولوجيا الشبكة هي طريقة ربط احلاسبات ببعضها
  .  واع األساسيةهي مزيج من هذه األن و Hybridوطوبولوجيات التهجني . ringوحلقة 

  

تتصل األجهزة املكونة هلذه الشبكة بنقطة مركزية واحدة، و تكون هذه النقطة عادة موزعا شبكيا  : شبكة جنمية - أ
)Hub ( أو حموال)Switch.(  
  
 هلذه اهليكلة عبارة عن قطعة واحدة، تتصل به مباشرة - وسيط النقل- يكون العمود الفقري: شبكة خطية - ب

  .املكونة للشبكةمجيع األجهزة 
  
يكون وسيط النقل يف هذه اهليكلة على شكل حلقة تتكون من اتصال كل جهاز باجلهاز ااور :  شبكة حلقية -ج
  .له

                                                                                                                                                                 
- TCP/IPتنسيق االتصال بني خمتلفني يف نظامهما وأسلوب تشغيلهما   
- PPPألجهزة باالنترنت عرب خطوط اهلاتف توصيل ا  
- httpنقل صفحات املوقع على الشبكة العنكبوتية  
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  ringحلقة                                   bus                                خط starجنمة         
  
  
  Bridge, Gateway, Routerالربط بني الشبكات  اجهزة –

عندما يتم ارسال رسالة من شبكة اىل اخرى فإن ذلك يتم باستعمال جهاز خاص يوضع بني الشبكات يسمى 
Router و تكون وظيفته الربط بني شبكتني او اكثر و نقل و ترمجة حزم الرسائل املتبادلة بني هذه الشبكات، ويتم 

 و يكون عبارة عن كمبيوتر يربط بني شبكتني كل واحدة تستعمل Gatewayنظام املدخل او الربط بني الشبكات ب
 فهو عبارة عن كمبيوتر يربط بني شبكتني ستخدمان نفس الربوتوكول Bridgeبروتوكول تفاهم خمتلف ؛ اما نظام 

  . بينهماو لكن يراد تنظيم مرور املعلومات و التحكم ىف سرية و حجم هذه املعلومات املتبادلة

  :أنواع شبكات اإلتصال   -2.4

  : حجم املنطقة اليت تغطيها الشبكةحسب التوزع اجلغرايف، أي حسب ميكن حصر الشبكات املعلوماتية 

شبكة صغرية مداها ال يتعدى عشرة  أمتار، حبيـث أن  ) : PAN) Personal Area Networkالشبكة الشخصية –أ 
   -:لومات وتداوهلا املستعمل للشبكة ميكن له حتويل املع

 :Home RF WG(أو بتقنيـة  " Bluetooth classe 3"السلكيا عن بعد بني أجهزته املزودة بتقنية   -

Home Radio Frequency Working Group ( أو تقنيةIrDa.  

 USBاملنفذ أو عن طريق ) parallèle(وازي تاملاملنفذأو )  série(املتسلسل املنفذ سلكيا عن طريق  -

(Universal Serial Bus) املنفذ أوFirewire (IEEE 1394b).  
  

) حاسب1000قد تصل إىل (اليت تربط ما بني عدة حواسيب ) : LAN) Local Area Network الشبكة احمللية -ب
 ؛ وإذا   م كحـد أقـصى    2000األمتار  ينتمون إىل نفس املؤسسة يف منطقة جغرافية صغرية ال تتعدى بعض مئات             

  ).TAN) Tiny Area Networkى حاسوبني أو ثالثة يطلق عليها الشبكة الصغرية كانت الشبكة حتتوي عل
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 اليت تـربط   ويطلق عليها أيضا الشبكة اإلقليمية وهي) :MAN) Metropolitan Area Network الشبكة اجلامعة -ج
م مدينة كاملـة أو     وهي شبكة مت تصميمها لتخد    ،  بني شبكتني حمليتني أو أكثر متباعدة جغرافيا مبئات الكيلومترات        

قرية، ومتتد حدود هذه الشبكة إىل مساحة أكرب من مساحة الشبكة احمللية، ولكنها حتافظ على هيكلة الشبكة احملليـة          
نفسها من حيث استخدامها خلطوط اتصال خمصصة ذات سرعات عالية وبرتوكوالت حمددة   ؛ وإذا كانت الشبكة                  

  ).CAN) Campus Area Networkشبكة األبنية املتعددة  طلق عليهاتتمتع بعرض حزمة متماثلة و أعظمية ي

تستخدم لربط الشبكات املتباعدة بعدا جغرافيا كبريا تـصل  ) : WAN) Wide Area Network الشبكة الواسعة -د
ة لنقل  واخلطوط املتخصص ) Routeur(فالشبكة الواسعة تستخدم األجهزة املوِجهة أو املسِيرة         إىل حد املستوى الدويل،   

  .البيانات رقميا حبيث ميكن هلا إختيار املسار املناسب لنقل البيانات، وتعترب شبكة اإلنترنت مثاال هلا

  
  
  

  :  إجيابيات وأمهية الشبكات -
 

 :، فهي توفر مزايا عديدة أمهها أمراً بالغ األمهيةشبكات املعلوماتية تشكِّل ال    
  

فالربيـد   ،نها وإليها وخارجها م  داخل املؤسسة     األعمال ع شركاء  العالقة م  سهيلتطوير تدفّق املعلومات وت    
اإللكتروين يسمح بإرسال الرسائل وامللفات والتقارير من حاسب إىل آخر داخل شبكة احمللية أو اجلامعة أو                

  .تقلل من تكلفة الطباعة والربيد، وبالتايل املؤسسة )ممتدة(خارجها عندما تكون الشبكة واسعة 
  

بالعمل عن بعد واملشاركة يف املوارد، مما يسمح بإسـتغالل مـوارد             ،زيادة اإلنتاجية ل العمل   حتسني سالسة  
مثل (امللفات، التطبيقات   : الشبكة باملؤسسة عن بعد وإجناز األعمال اليت ال تتطلب التأخري، وتشمل املوارد             
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امللحقـات املعلوماتيـة   ، الطابعات وكل )"Traitement de texte"تطبيقات تنسيق النصوص  يف شاركةامل
 .املرتبطة بالشبكة القابلة للمشاركة ؛ هذه امليزة أساسية ختفض من تكلفة التجهيز الفائض للملحقات

  
 نظم تـشغيل    ستخدمني يف مواقع خمتلفة يستخدمون    املح إمكانية التواصل بني     تيتشبكة  ال، ف التواصل عن بعد   

ءات عن بعد، تسمح بالتخاطب اللحظي بني جمموعة مـن           ؛ فاللقا   بل ولغات خمتلفة   ،خمتلفة وبرامج خمتلفة  
املستخدمني عوضا من عقد إجتماعات تقليدية تستوجب حضور املعنيني وقد تتطلب سفرا تترتب عليهـا               
تكاليف إضافية على عاتق املؤسسة، هذه الطريقة متكن تلك املؤسسات املترامية األطراف من عقد لقـاءات                

 .اليفواجتماعات تنسيقية بأقل التك
  

بطريقة مل  للعمالء عن طريق قوائم البيع       اوعرض منتجا للموردين،   الشراء   طلباتجتهيز  املؤسسة من   كن  مت 
 .لمن قبتقليديا تكن متاحة 

 
 .مع سوق العمل) اجلامعات واملعاهد ومراكز التدريب(ربط مصادر املوارد البشرية املؤهلة  

  
  

إن الثورة يف جمال اإلتصاالت قد بدأت " ]9، ص1998بيل جيتس [  Bill Gates16يقول بيل جيتس 
لتوها وسوف تستغرق تطوراا عدة عقود قادمة، وستدفعها إىل األمام التطبيقات اجلديدة اليت ستليب غالبا حاجات 

 كربى سيتعني على احلكومات والشركات تغري متنبأ ا حاليا، وخالل السنوات القليلة القادمة، هناك قرارا
  ."ختاذهاواألفراد إ

  

 الشبكات املفتوحة هي تلك الشبكات املسموح للجميع بالولوج إليها، أما :الشبكات املفتوحة واملغلقة  - 3.4
الشبكات املغلقة فهي تلك الشبكات اليت تتطلب إذنا بالدخول إليها، وسوف نستعرض من خالل اآليت ماهية هذه 

  -:الشبكات 
  
  :لشبكات التالية يوعا، ا تداوال وشاملصطلحات الشبكيةمن أكثر  
  

  Internetاإلنترنت  .1
  Intranetاإلنترانت  .2

                                                 
 .Windows المنتجة للبرمجيات التطبيقية واألنظمة المسيرة للحواسيب الصغيرة  المعروفة بـ Microsoft مالك مؤسسة مایكروسوفت - 16
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 Extranetاإلكسترانت  .3
 

شبكة واسعة اإلمتداد وهي   الشبكة العاملية،أي) Internet : )workNetnational Inter اإلنترنت -1
 مـن    وهي مكونـة   ".تبالشبكة الدولية للمعلوما  "اليني الشبكات دون إعتبار للحدود اجلغرافية وتعرف        ترتبط مب و

بروتوكـول   (باستخدام لغة مشتركة احلواسيب يف أماكن خمتلفة من العامل اليت تتصل ببعضها البعض جمموعات من
ويـدعى كـل     ، فيهانصبةأنظمة التشغيل امل  حيث يتم هذا االتصال بغض النظر عن نوعية هذه األجهزة أو)حمدد

  .معلوماتلل وسيلة اتصال وتبادل هيت فاالنترن، )Hôte(حاسوب مشكل للشبكة باملضيف 

  
  :نشأة شبكة االنترنت  -

  
 طلبت هيئة الدفاع اجلوي األمريكية من جمموعة باحثني متخصصني يف اإلتصال واملعلومات             1962يف سنة   

 معلوماتية لإلتصاالت تأمن دورة املعلومات وترتكز  على نظام المركزي، قويـة التثـأثر               17التفكري يف بناء شبكة   
جمات النووية، حىت ولو أصيب إحدى حواسيبها أو جمموعة منها فإن الشبكة تستمر يف العمـل دون عـائق أو                    باهل

خطر يهدد أمن معلوماا وأحباثها السرية، وبالفعل بدأت األحباث وكانت النواة األساسية للبناء من طرف الباحـث                 
د  قدم مشروعا مبوبا يف إحدى عشر جملدا يطرح الذي يعترب املبدع األول لالنترنت فق" Paul BARAN"بول بران 

فيه فكرة إنشاء شبكة ذات نسيج واسع تعتمد على نظام ديناميكي يف حتويل البيانات حبيث تسلك البيانات أقـصر                   
مسار غري مزدحم عند طلبها أو اإلنتظار عند إزدحام مسارات الشبكة، لكن املشروع رفض لكونه يعتمد على نظام                  

  .لضرر بنواة هذه الشبكة يعطل ويدمر كل سبل اإلتصاالت بالشبكة افإحلاقمركز 
  

 متكن مركز البحث القومي األمريكي التابع لوزارة الدفاع األمريكية مـن حتقيـق              1968ويف أواخر سنة    
 A.R.P.A.Net(18(إنشاء شبكة معلوماتية لإلتصاالت ترتكز على نظام غري مركزي وأطلق على هذه الشبكة إسـم                

 خمتلف مراكز البحث العسكرية، ومع مرور الزمن فتح مركز البحث القومي األمريكي شبكته للبـاحثني            هدفها ربط 
  :حبيث إلتحق بالشبكة أربعة هيئات جامعية وهي 

  
  )Le stanford Institute(معهد ستون فورد  -
  )L’université de Los Angeles(جامعة لوس أجنلوس  -
  )L’université de Santa Barbara(جامعة سنتا بر بارا  -

                                                 
  .حبيث ميكن هذا اإلتصال من إستغالل الربامج واملوارد املتاحة لديهماهي كل تشبيك مابني حـاسوبني فأكثر :  الشبكة املعلوماتية -17

18-  A.R.P.A.Net : Advanved Research Projects Agency Network 
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  )L’université d’Utah(جامعة أوتا  -
 

وهذا من أجل اإلستفادة من األحباث العلمية العسكرية يف الشؤون املدنية، مبدئيا إقتصرت الشبكة على اإلتـصاالت                 
وات بواسطة الربيد اإللكتروين حيث عمدت اهليئات اجلامعية إىل إستخدام الربيد اإللكتروين يف عقد اللقاءات والنـد               

 يف  1970العلمية مستفيدة بذلك من فارق املسافات، لكن مركز البحث القومي األمريكي واصل أحباثه يف سـنة                 
 إىل ما يقارب أربعـني      1972البحث حول دراسة برتوكوالت نقل املعطيات بالشبكة، وتوسعت الشبكة يف سنة            

ل مجيع اـاالت اإلقتـصادية واإلجتماعيـة       حاسوبا عرب خمتلف اجلامعات األمريكية، مث حتررت هذه الشبكة لتشم         
  .والسياسية والثقافية

  
بدأ تنامي االنترنت مابني اجلامعات ، و)A.R.P.A.Net(إذن شبكة االنترنت هي وليدة للشبكة األمريكية 

األمريكية، ليس فقط بفضل مركز البحث القومي األمريكي لكن مبشاركة دولية من جامعات وخمتربات حبث 
   .وشركات خمتلفة األحجامومؤسسات 

  

بداية تسويق خدمات االنترنت من  يعود لذلكوالسبب يف  1991هذا التنامي بدأ بالفعل من سنة 
وظهر التزايد أكثر بداية ) CIX : Commercial Internet Exchange(ئة التبادالت التجارية لإلنترنت يطرف ه
خلاص من جهة، وتضمني أنظمة اإلستغالل املسوقة  بسبب إسناد مهمة التسويق إىل القطاع ا1995من سنة 

بربامج مالحة من جهة أخرى، زد على ذلك إستخدام املؤسسات االنترنت يف املنافسة التجارية، تزايد حتكمه دالة 
 كما هو واضح بيانيا، وسيستمر هذا التزايد كون أن جل املؤسسات واملؤسسات وعددا هائال من األفراد  19أسية

سيب وستكون على إتصال بالشبكة بطريقة  أو أخرى، تنامي أدى إىل بروز مؤسسات خاصة ميتلكون حوا
 األمر الذي حرر الشبكة لتشمل مجيع اـاالت 20وظيفتها تقدمي خدمات اإلتصال باالنترنت كموزعني

ر دويل اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية، فأصبح مكتبة واسعة عاملية وسوق جتاري ومركز حوا
، مما )الوسائط املتعددة(لإلتصاالت املختلفة خصوصا مع إستخدام النص مدعما بالصورة والصوت يف آن واحد 

  .جعل منه هيئة عمومية دولية فدرالية ال ترجع ملكيتها جلهة معينة

  

                                                 
xy( أكرب من الواحد الصحيح a هذه الدالة معرفة ضمن جمال األعداد الطبيعية املوجبة قطعا أساسها -19 aexp  =(   
( مثل مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين  ) I.S.P : Internet Service Providers( لذي يوفر خدمات اإلنترنت للمشترك ويطلق عليهم باللغة األجنبية  املوزع هو ا20

CERIST ( باجلزائر.  
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 واملنخفض التكلفة لكل أحنـاء املعمورة، فتكلفة اإلتصال 21 اإلتصال السريع اإلنترنت،من مميزات شبكة  
اخلارج عن منطقة املوزع جمانية مهما كان مداها وال يترتب عن هذا اإلتصال سوى سعر مكاملة حتسب على أساس 

يه ، فاالتصال باملكتب ااور يف نفس الطابق باملؤسسة عن طريق اإلنترنت يترتب علبعد املوزع من احلاسوب املتصل
نفس تكلفة االتصال بينك وبني مؤسسة أخرى يف أوروبا أو يف اليابان أو يف أستراليا، وليس هناك أية تسعرية 

  .إضافية
  
  

  
   (Internet backbone)مظهر لتشبيك اتصاالت اإلنترنت دوليا

  
  
  : أسلوب إستغالل شبكة االنترنت -
  

أو الربط  البعض جغرافيا، فكيف ميكن اإلتصال      مبا أن اإلنترنت مكون من جمموعة حواسيب متصلة ببعضها          
أو ذه الشبكة إلستغالل خدماا ؟ فعموما اإلتصال الشائع اإلستخدام هو اإلتصال عن طريق اخلط اهلاتفي العادي                 

  .اخلط املتخصص بالدرجة األوىل مث اإلتصال عن طريق األقمار الصناعية
  

  :اما لدى األفراد حيتاج إىل املتطلبات التالية ، وهو األكثر إستخد اإلتصال عن طريق اهلاتف-أ
  .Unix أو  ...windows 9x أو windows NTمزود بالنظام ) ميكروكومبيوتر( حاسوبا -
  .)KBps 56حيبذ ( على األقل Bps 14400بسرعة  ) MODEM(  جهاز إستقبال وإرسال -
   Numérique avec tonalité خط هاتفي، من املستحسن أن يكون رقمي طنيين -

                                                 
  .  فكلما كان اخلط ذو قدرة عالية كان اإلتصال أسرع،كة الدوليةواملؤسسة اليت تضمن له اإلتصال بالشبلي  سرعة اإلتصال تكون وفق قدرة اخلط الرابط بني املوزع احمل-21
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 Un Navigateur :  Netscape ou Internet Explorerمثل   تأو وصول إىل اإلنترن برنامج مالحة -
جمانا أو ) I.S.P : Internet Service Provider (  احلصول على إشتراك عند أحد موزعي خدمات االنترنت-

 وكلمة Usernameإسم املستخدم مقابل مبلغ مايل، اإلشتراك جيسد يف فتح حساب إنترنت استغالله يتطلب 
 Configuration de ( ؛ باإلضافة لذلك يسلم موزع اخلدمات لزبائنه التهيئة الالزمة للحاسبPasswordالعبور 

PC( معة اليت متكنه من اإلتصال حباسب املوزع املضيفوكذلك أرقام اخلطوط اهلاتفية ا ) وميكن إستغالل
: ، أين يكون اإلشتراك متضمن يف التسعرية اهلاتفية PTT حال املوزع خدمات اإلنترنت مباشرة دون إشتراك

http://www.djaweb.dz.(  
  

الذي يطلق عليه اإلتصال الكلي الدائم أو  ،LS : Ligne spécialisée عن طريق اخلط املتخصص اإلتصال -ب
يئآت نظرا لتكلفته املرتفعة، اإلتصال الكامل، وعادة ما يستخدم هذا النوع من اإلتصال من طرف املؤسسات واهل

  :ويتطلب املعدات والوسائل التالية 
  

  .Unix  أو  windows NT بسعة كافية مزود بنظام تشغيل Serveur حاسوب موزع -
 يسمح بإرسال البيانات من شبكة املؤسسة إىل الشبكات األخرى والعكس Routeur) مسري( جهاز موجه -

  .البياناتصحيح فهو مبثابة منظم حلركة مرور 
 املكونة Clients الذي يربط اجلهاز املسري باحلاسب املوزع أو باحلواسيب الطرفية Hub جهاز ربط شبكي -

  .للشبكة احمللية
  . تصل احلاسب جبهاز الربط الشبكيCarte réseau بطاقة شبكة -
  . خط متخصص مؤجر من إدارة الربيد يربط اجلهاز املسري باملوزع-
  . موزع خدمات اإلنترنت وفقا لقدرة اخلط املتخصص إشتراك سنوي لدى-
  .ت برنامج مالحة أو وصول إىل اإلنترن-

  
 بداخل املؤسسة وإستضافة الربيد Site-webاملنفعة انية من اخلط املؤجر تتمثل يف إمكانية تنصيب موقع ويب 

بكة اإلنترنت ؛ عالوة على هذا اإللكتروين ويصبح احلاسب املوزع املستضيف للموقع أحد احلواسيب املشكلة لش
  .سرعة نقل البيانات يف اخلطط املتخصص تفوق كثريا سرعة اخلط اهلاتفي

  
  1998 تقنية حديثة العهد بدأ تسويقها يف أواخـر سـنة    ،)Par satellite ( القمر الصناعي اإلتصال عن طريق-د

ات واحملترفني نظرا لتكلفتها املرتفعـة مقارنـة        ومتتاز بالسرعة، ويقتصر إستخدامها يف املؤسسات واهليئات واملؤسس       
  :بوسائل اإلتصال السابقة، هذه التقنية ميكن أن تكون مكملة أو أن تكون مستقلة 
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البث املسحوب   (إستقبال املعلومات فقطتضخيم  وهي املنتشرة أكثر وتقتصر على : التقنية املكملة - 1
Pull(قنيتني السابقتني  دون إرساهلا مما حيتم إستخدام إحدى التRTC  أو  LS للتمكن من إرسال املعلومات إىل 

شبكة اإلنترنت وهي بالتايل مكملة هلما فقط، وتتطلب إشتراكا سنويا لدى موزع خدمات إنترنت بالساتل زيادة 
  .على اإلشتراك عند املوزع احمللي

  
 

  
  Pullتقنية البث املسحوب  

  
ألياف ضوئي فائق السرعة والسعة والذي تنتقل عربه املعلومـات          هو عبارة عن خط      : Backboneخط الوصل   *

  .والبيانات من وإىل مواقع رئيسية يف العامل
  

  :املعدات املطلوبة  هي 
 Modem( بـ لتحويل اإلشارات املستقبلة تنصب بداخل احلاسDVB/MPEG-2 بطاقة إنترنت من نوع -

Satellite.(  
، قطره حيدد وفقا ArabSat 26°مثل  الذي يسمح بتلقي اإلنترنتاعي  صحن هوائي مقعر موجه حنو القمر الصن-

  .للمنطقة اجلغرافية وبعدها عن الساتل
  .)Tête LNB Universelle 11/12( حمول مستقبل للبث -
  .مترا80يربط احملول ببطاقة إنترنت طوله ال ميكن أن يتجاوز ) Câble coaxial( موصل حموري -
  ).Mb( ميغا بايت 64 ال تقل عن RAMبذاكرة حية ) Mhz( ميغا هرتز 300  حاسب ذو سرعة ال تقل عن-
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مبعىن ال تتطلب خط    تعترب أحدث من التقنية السابقة وثنائية اإلجتاه إستقبال وإرسال: التقنية املستقلة - 2
 الساتل، هاتفي أو خط متخصص أو إشتراك عند موزع حملي وإمنا تتطلب إشتراكا عند موزع خدمات اإلنترنت عرب

وتسريح باإلستخدام من إدارة الربيد واملواصالت واجلهات الوصية باإلتصاالت الالسلكية، ومييز عن سابقه بسرعة 
  . ساعة24/24إضافة لدميومة اإلتصال أكرب، 

  

  
  تقنية نظام اإلتصال بالقمر الصناعي

  
  
  
  
  
  
  

  :املعدات املطلوبة  هي 
  

  ).Modem Satellite( خل احلاسب بطاقة إلستقبال املعلومات تنصب بدا-
  ).Modem Satellite(  بطاقة إلرسال البيانـات تنصب بداخل احلاسب-
  . صحن هوائي مقعر خاص، قطره حيدد وفقا للمنطقة اجلغرافية وبعدها عن الساتل-
 .)Tête d’émission / réception( حمول خاص مستقبل ومرسل للبث -
 مترا يف القطعة الواحدة، يربط احملول ببطاقة 60ه ال ميكن أن يتجاوز طول) Câble coaxial( موصل حموري -

  .اإلستقبال ويربط أيضا احملول ببطاقة اإلرسال
  ).Mb( ميغا بايت 64 ال تقل عن RAMبذاكرة حية ) Mhz( ميغا هرتز 300 حاسب ذو سرعة ال تقل عن -
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  :تخدام التقنية مقتصر على بسبب التكلفة املرتفعة وكذلك قيد اإلستخدام املشروط فإن إس
 Extranet إىل شبكة  Intranet املؤسسات اليت ترغب يف اإلستفادة من خدمات اإلنترنت لتوسيع شبكتها الداخلية -

  .ومهية
  . املستخدمني الذين تفصل بينهم وبني موزعي خدمات اإلنترنت مسافات بعيدة-
ترامية األطراف جغرافيا اليت حتتاج إىل خدمات سريعة  واملؤسسات املWebmaster احملترفني ومسريي املواقع -

  .وإتصال دائم بوحداا
 لتقدمي مستوى Bande passante قصد اإلستفادة من عرض حزمة البث Cybercafés اإلنترنت مسوقُوا خدمات -

  .خدمة عال
  

ور التقين لديها  أخرى لإلتصال تتفاوت من دولة إىل أخرى حسب درجة التططرقدة أيضا عيوجد هناك * 
 ذلك تقدمي عن عاجزة اهلاتفية اخلطوط تقف العنكبوتية الشبكة على املتالحق الطلب ازدياد مع، ووتكلفة الربط

 بطء فيها يتسبب قد اليت املعاناة دون من اإلنترنت إىل الوصول سرعة من تزيد أن هلا يمكن اليت اخلدمة من النوع
 هناك ألن وذلك ،عملية غري تبدو البصرية األلياف تقنية بينها ومن فيها التفكري مت اليت احللول أن كما ،املعلومات نقل
 التجارية والقطاعات  املؤسساتخمتلف إىل التقنيات هذه تصل أن سبيل يف ،كاملة حتتية بنية وتشييد لبناء ماسة حاجة

 مثل تقدمه افيد مميست أن يف رغبي من كاهل على  حتملباهظة مالية تكاليف يعين ما  وهو، املساكنو والصناعية
  .اجلديدة التقنيات هذه

  
 اإلنترنت إيصال بشائر حيمل 22جديد تقين إبتكار عن النقاب هيوسنت والية يفإمريكية  ركة شكشفتلقد 

 سرعة تقارب بسرعة الكهرباءشبكة  خطوط عرب  بنقل إشارات االتصاالتوذلك ،مكان كل إىل هائلة بسرعة
 على املعلومات حتميل اليت مفادها التقنية هذه، )Gb/s( الواحدة الثانية يف جيجابايت 2,5 غتبل أن ميكن، الضوء
 املعلومات هذه حشر من بدال األسالك هذه خارج واملوجود األسالك عرب الكهرباء مرور عن الناتج املغناطيسي اال
 مقبس على خاص جهاز تركيب خالل نم تعمل التقنية هذه، وةاإلشار مشاكل فقدان وجتنب النحاس أسالك داخل

 وقت يف واإلنترنت والتلفاز اهلاتف خدماتحبيث تسمح باإلستفادة من  يستخدمها من لكل) Fiche (الكهرباء
  .واحد

  
  
  

   : خدمات االنترنت -
  

                                                 
22 - http://www.suhuf.net.sa/2000jazhd/may/27/ev.htm   - 07/03/2001  
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لالنترنت عدة أوجه إلستخدامه، واليت ميكن تسميتها بالتطبيقـات أو باألحرى اخلـدمات مـن منظـور                
  :ا سوف نقتصر على أهم اخلدمات واملتمثلة يف جتاري، لكنن

  
  E-mail خدمة الربيد اإللكترونــي -أ
  FTP خدمة برتوكول نقل امللفـات -ب
  WWW خدمة الشبكة العنكبوتية العاملية للمعلومات -ج
  TELNET  الربط عن بعد بروتوكول خدمة-ح
  Forums خدمة جمموعات النقاش -خ
   خدمة اإلتصال املباشر-د
  

 تسمح هذه اخلدمة بإرسال وإستقبال رسائل الكترونية من وإىل :) Electronic Mail(خدمة الربيد اإللكتروين  -أ
  : عن الربيد العادي باملميزات التاليةاإللكتروين  ويتميز الربيـد ،مجيع املشتركني يف الشبكة عرب العامل

  . السرعة يف اإلتصال-
  . التكلفة املنخفضة-
  .ن حلفظ الرسائلآموقيت و أرشيف -
  . السرية يف اإلتصاالت عند إستعمال التشفري-
  . إمكانية توزيع نفس الرسالة إىل عدد من الصناديق الربيدية اإللكترونية دفعة واحدة-
 .اإلشتراك يف الندوات واملؤمترات اإللكترونية -

لومات حول منتج معني أو طلب فواتري على املستوى التجاري ميكن إستخدام الربيد اإللكتروين يف طلب مع          
للموردين أو تأكيدها أو إلغائها، وبالتايل فالربيد اإللكتروين حل ) Bon de commande(شكلية أو إرسال طلبيات 

حمل اإلتصال التقليدي من هاتف وفاكس و رسائل بريدية نظرا ملا سبق ذكره من مميزات، عالوة على اآللية التقنية 
  ).L’automatisation de courrier(للربيد 

  
كما أسلفنا سابقا عن طريق الربيد اإللكتروين ميكن نقل الرسائل يف كال اإلجتاهني بل وحىت الوثائق والصور 

بشرط أن تكون ) Attachement (23وكذلك اللوحات اإلشهارية للتسويق والنماذج التصميمية عن طريق اإلرفاق
ا ميكن للمستلم أن يطبعها بشكلها وألواا األصلية مما جيعل من الربيد حممولة يف شكل ملفات رقمية، وعند وصوهل
  .اإللكتروين متميزا عن الفاكس شكال وتكلفة

  

                                                 
  . ميكن أيضا إرفائق رسائل صوتية أو وثائق متعددة الوسائط-23
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، )عروض: مناقصات، زبائن : موردين (عندما تريد املؤسسة توزيع نشرات إعالمية لعدد من األشخاص 
  .مما يوفر رحبية يف الوقت) Les listes de distribution(فإن هذا سوف يتم بكل سهولة بفضل توفر قوائم التوزيع 

  
يسمح برتوكول نقل امللفات باإلتصال املؤقت  ) :File Transfer Protocol( خدمة برتوكول نقل امللفات - ب

 إىل آخر عرب الشبكة العاملية، هذه امللفات حاسب، فبفضل هذه اخلدمة ميكن جلب امللفات وحتويلها من حاسبنيبني 
ن تقارير أو حبوث أو برامج، وبالتايل فهذه اخلدمة تعترب وسيلة للتبادل السريع، وعموما يستعان ذه اخلدمة عبارة ع

  .)La mise à jour des sites (إنترنتيف حتديث مواقع 
  
ة ـيطلـق عليها أيضـا خدم: ) World Wide Web (24 خدمة الشبكة العنكبوتية العاملية للمعلومات-ج

 ،عد هذه اخلدمة من أهم خدمات االنترنت ويرجع هلا الفضل يف إنتشار االنترنت واإلقبال عليهتو) Web(الويب 
وخصوصا من الناحية التجارية فهي تشتمل على حقل واسع من املعلومات املختلفة يف شىت امليادين، حيث إرتبط 

 حىت األفراد وامتدترية وثقافية باخلدمة العديد من املؤسسات العلمية والصناعية واحلكومية وأيضا مؤسسات جتا
 وسيلة من وسائل الترويج والدعاية واإلعالن على املستوى احمللي WWWللتعريف بقدرام وختصصام، فخدمة 

واإلقليمي والعاملي ؛ هذه اخلدمة تتميز بقدرة هائلة يف التصفح واإلحبار يف االنترنت كوا تشتمل على أغلب 
مما جيعل منها أكثر ) والصوت(جهة بيانية متعددة الوسائط مدعمة باأللوان والصور خدمات االنترنت وتتمتع بوا

  .شعبية من غريها
  
) احلواسيب(متكن املستخدم للشبكة من التنقل عرب خمتلف  ) :TELNET(الربط عن بعد بروتوكول  خدمة -ح

كاستغالل احلواسيب ذات الطراز (د الشبكات اجلزئية املتصلة باالنترنت للحصول على معلومات معينة يف جمال حمد
، شريطة معرفة ) يستحال تنفيذها على احلواسيب الشخصية،العلمي يف تنفيذ بعض الربامج أو القيام حبسابات معقدة

 BBS : Bulletin Board Systemsعناوين الدخول إليها وشفرات اإلستغالل، وهناك أيضا حواسيب تدعى بـ 
امعات الغربية متلك مثل هذه األنظمة اليت جتمع فيها األحباث والدوريات والنشرات وعموما تكون جمانية، فمثال اجل

، فعندما يتم اإلتصال TELNET الربوتوكولالعلمية الصادرة عنها، واإلتصال بني هذه األنظمة مضمون عن طريق 
 طرفية ائية مع احلاسب املطلوب يستطيع املستعمل أن يهمل سائر أقسام الشبكة ويعمل وكأنه يف حمطة

)Terminal (للحاسب املتصل به.  
  

                                                 
  . وتسمى أيضا بالنسيج العاملي الواسع-24
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تسمى هذه اخلدمة أيضا مبنرب  ) : Newsgroups/ Forums de discussion( خدمة جمموعات النقاش -خ
النقاش، وتسمح هذه اخلدمة ملشتركيها بالتعبري عن آرائهم كتابة حول موضوع معني حيدد على أساس اإلشتراك يف 

إلشتراك يف جمموعات النقاش إحترام أراء الغري مهما كانت، وأيضا إحترام موضوع النقاش اموعة وعموما يشترط ا
ضد جهة معينة ؛ مبدأ العمل يستخدم فيه الربيد اإللكتروين فكل رأي  وعدم الدعوة إىل التشهري واإلشهار لصاحل أو

  .إلدالء برأيه أو عدم الرديدىل به يوزع فورا وأتوماتيكيا لبقية املشاركني ولكل واحد منهم احلق يف ا
  

ميكن للمنشآت أن تطرح جمموعات نقاش خاصة ا، تطرح فيها نقاشا حول منتجاا للتعرف على املشاكل 
اليت قد تعرض لزبائنها أو التعرف على وجهات نظرهم وما يقترحونه من تعديالت مما يعزز قدرة املؤسسة على 

  . من جمموعات النقاش وسيلة للتوزيعاملنافسة احلرة، وهناك بعض املؤسسات تتخذ
  

    : ) Chatاحملادثة( خدمة اإلتصال املباشر_د
 ارئيمأو صوتيا أو هي التواصل املباشر بني مستخدمي الشبكة كتابيا ) Chat(احملاورة اآلنية احملادثة أو           
 MSN:  ة، ومن أشهر هذه الربامج خاصإىل برامج حمادثة  مستخدمها تاج، وحي باستخدام الوسائط املتعددةاوصوتي

Messenger ،Skype ،Yahoo messenger من إستخدام شبكة اإلنترنت كوسيلة إتصال متكن هذه اخلدمة  ؛ إذن
مباشرة بني األفراد أو املؤسسات، بغية خفض تكلفة اإلتصاالت خصوصا منها اخلارجة عن املنطقة اهلاتفية، مستفيدة 

ت عرب الشبكة مع  الزبائن أو وكالءها أو مورديها وفروعها املوزعني جغرافيا يف بذلك املؤسسات من عقد لقاءا
الدولية اليت كشفت ) COMPAQ(مناطق متعددة، ونسوق يف هذا اال على سبيل الذكر شركة كومباك كومبيوتر 

، وهي Web شبكة  إلجراء األعمال إلكترونياً بشكل مستمر للمنشآت العميلة اليت تعتمد25مؤخرا عن إستراتيجية
إستراتيجية حديثة الشأن يف جمال اإلنترنت دف تزويد املؤسسات العميلة صغرية كانت أو متوسطة أو كبرية بتقنية 

Webإلجراء عمليات حيوية .  
  
    :مساوئ االنترنت -

  

ة، وقد إن سلبيات شبكة االنترنت ناجتة عن سؤ االستخدام من قبل املستعملني، أحيانا يكون املستعمل ضحي
  ؛ يكون ضحية عندما يعتدى عليه عن طريق إنتهاك نعدام أمن املعلوماتيكون هو اجلاين على نفسه حالة إ

اخلصوصية الفردية عن طريق اإلختراق والتجسس، أو اإلصابة بالفريوسات، جان على نفسه يف حال زيارته للمواقع 
لعنف واآلراء السياسية اخلاطئة، خالق، احملرضة للفنت، املثرية لاملخالفة للعقيدة والدين، املخلة باآلداب واأل : السيئة

                                                 
جية كومباك إلجراء األعمال إلكترونياً بشكل مستمر، وملعرفة املزيد عن رؤيا الشركة االستراتيجية، زوروا موقع  ملزيد من املعلومات حول استراتي-25

  .http://www.compaq.com/strategy:  على العنوان التايلWebكومباك على شبكة 
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التصفح املؤدي إىل إضاعة الوقت در الوقت الثمني يف حمادثات غري جمدية، اإلدمان على  إضافة هللمخدرات،املروجة ل
  .واجلهد، إضاعة املال، االنعزال

  

دي حملاربتها عن طريق الكف عن إرتيادها، لذلك وجب على املتصفحني التنبه هلذه املساوي، والدعوة والتص
  .والتزود بوسائل احلماية واألمن، من برامج تشفري للبيانات، ومنع اإلختراق، ومكافحة الفريوسات

  
  

    :العناوين يف شبكة اإلنترنت –
 

مة العناوين يف شبكة اإلنترنت بصفة عامة تدل على نوعية اخلدمة املطلوبة مثل خدمة نقل امللفات أو خد  
وغري ذلك من اخلدمات الشبكية، وأهم هذه العناوين عنوان ) الويب(الربيد اإللكتروين أو خدمة الشبكة العنكبوتية 

  .الربيد اإللكتروين، وعنوان الويب
    

  nom_de_compte@nom_de_site.domaine:  الصيغة العامة لعنوان الربيد اإللكتروين هي 
nom_de_compte 

: 
 .حب الربيد اإللكتروين، قد يدل على مؤسسة أو هيئة أو فرداإسم املستخدم صا:  

 ).املستضاف من قبل(حمرف ضروري معناه املوجود يف :    : @
Nom_de_site :   :إسم املوقع املضيف للربيد اإللكتروين يف الشبكة. 

domaine .:   :يسبق بنقطةالنطاق احملدد لنوع نشاط املؤسسة أو اجلهة املالكة للموقع، والبد أن . 
   http://www.nom_de_site.domaine:   أما الصيغة العامة لعنوان ويب هي 

  http://nom_de_site.domaine أو           
    http://www.nom_de_site.domaine/repertoire/fichier  : وأحيانا جند 

http:// .    : بادئة تعين بروتوكول نقل النص الفائق)http : HyperText Transfer Protocol.( 
www      :    : تدل على خدمة الويب)World Wide Web.(  

Nom_de_site :   :إسم موقع الويب يف الشبكة.  
domaine .:   :النطاق احملدد لنوع نشاط املؤسسة أو اجلهة املالكة للموقع، والبد أن يسبق بنقطة.  

/repertoire/fichier 
: 

حة ويب بدقة عن طريق حتديد الفهرس وامللف املعين حتديد مكان تواجد صف: 
  .بالتصفح
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إنترنت ’نؤكد بأنه يستحيل أن يوجد عنوان واحد ملوقعني خمتلفني، ألن كل عنوان خيفي ورائه رقم 
 Domain Name (DNS الذي يتعرف عليه شبكيا عن طريق احلاسب 26)IP) Internet Protocol’ بروتوكول

Server (ل من أربعة جمموعات رقمية من خالله ميكن للحواسيب املتماثلة أو املختلفة األنظمة أن هذا الرقم مشك
 مكان العنوان احلَريف عند IPتتعرف على بعضها وبالتايل فهو مبثابة لغة حوار وختاطب، وعليه ميكن أن حيل الرقم 

  .التصفح
  

 وقد حيدد الدولة اليت يتبعها املوقع،  سابقا حيدد نوعية نشاط اجلهة املالكة للموقعا كما أسلفن27النطاق
  :وميكن أن يتخذ أحد األوجه التالية 

 خمتلـط حسب الدولة حسب النشاط
 الداللة النطاق الداللة النطاق الداللة النطاق

com . مؤسسة جتارية dz . نطاق جزائري co.ae . مؤسسة إماراتية 
edu . مؤسسة تعليمية ca .  نطـاق كندي ac.uk . ة تعليمية بريطانيةمؤسس 
gov . مؤسسة حكومية fr .  نطـاق فرنسي edu.ca .مؤسسة تعليمية كندية 
mil . مؤسسة عسكرية es .  نطـاق إسباين com.dz.مؤسسة جتارية جزائرية 
org . مؤسسة غري حكومية ae .  نطـاق إمارايت net.fr . مؤسسة موارد شبكية

 فرنسية
net .  مؤسسة موارد شبكية lb .  نطـاق لبناين com.tn 

.  
  تونيسيةمؤسسة جتارية

  
  أنواع األنطقة يف اإلنترنت

  
ليست متاحة لالستخدام على  mil و  edu ،govويذكر أن األمساء األصلية املستخدمة على الشبكة مثل 

سكرية، بإعتبار  وكذلك املؤسسات العواحلكومة األمريكية مستوى العامل، وينطبق استخدامها على املعاهد التعليمية
  .أن امريكا هي البلد األول الذي بدأ فيه اإلنترنت

  
إن إقبال املؤسسات واملؤسسات واهليئات واألفراد على حجز عناوين خمتلفة األنطقة، سبب مشكلة إكتظاظ 

جل ذلك موقع الشبكة بأمساء النطاقات مما أدى بالبعض إىل بيع النطاقات احملجوزة مببالغ مالية معتربة، وقد أنشئ من أ
 ICANNويب للمزاد اإللكتروين لتسويق العناوين واملواقع ؛ وحلل مشكلة االكتظاظ شكلت جلنة من طرف 

                                                 
 ).NIC) Network Information Center تشرف عليه هيئة دولية تدعى بمرآز المعلومات الشبكية - 26
إنترنت لألسماء واألرقام المعينة :  تشرف عليه المؤسسة الدولية - 27 ICANN) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(. 
– http://www.icann.com 
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 g-TLD) genericوظيفتها البحث عن أسلوب أو تنظيم جديد للنطاقات ذات مستوى عـال يطلـق عليـه 

Top-Level Domain(لتخفيف الضغط على أمساء ، وقد تضمن تقرير هذه اللجنة إقتراح نطاقات جديدة TLD 
، حيث توفر النطاقات اجلديدة إختيارات أوسع وأكثر متثيال ألنشطة org و com ،netالشائعة اإلستخدام مثل 

  :املؤسسات منها 
  

Shop.   :املؤسسات التسويقية. 
info.  :املؤسسات اإلعالمية كاجلرائد واملكتبات. 

banc.  :املؤسسات املصرفية و البنكية. 
arts.  :املؤسسات الثقافية.  

.rec  :مؤسسات التسلية والترفيه.  
firm.   : الشركات واملؤسسات  
biz  :شركات ومؤسساتألعمالؤسسة امل ،.  
  

pro  :هنيني مثل احملاسبني و األطباء وغريهمللم.  
  

name  :ملواقع الشخصيةلألفراد وا.  
  

aero  : الطريانوخدمات لصناعة.  
  

coop   :اونيات األعماللتع.  
  

museum :واملؤسسات العارضة و املؤسسات املختصة يف األرشفةللمتاحف .  

TV   :مؤسسات البث التلفزي  
  

مؤسسة إنترنت لألمساء واألرقام املعينة ، 2000يف اية سنة النقاش واجلدل اعتمدت جوالت من بعد و
ICANNستوى ، أول جمموعة من أمساء النطاقات اجلديدة عالية املtop-level domain namesه ذه ت، وتوفر
  . 2001 سنةمن ابتداء اجلديدة للتسجيل النطاقات 

:  ومن املتوقع أن تؤدي هذه اإلضافة اجلديدة، اليت ترفع عدد أمساء النطاقات إىل سباق حمموم بني كل من
حاول كل منهم تسجيل أبسط الشركات واملنظمات وأصحاب العالمات التجارية واملضاربني واألفراد، الذين سي

  . األمساء وأكثرها شعبية وأسهلها حفظاً، قبل اآلخرين

 بشأن اختيار أمساء ICANNاجلانب اإلجيايب يف هذا كله، أنه ومع االنتقادات القاسية اليت وجهت ملؤسسة 
 النطاقات عالية املستوى النطاقات، وأعدادها، والوقت الطويل الذي استغرقته املؤسسة العتمادها، إال أن وجود أمساء

  . org ، وcom، netت اجلديدة سرييح جمتمعات إنترنت من ندرة العناوين اليت تنتهي بالالحقا
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طلباً لالحقات جديدة، تقدم ا ملؤسسة مخسني وكانت أمساء النطاقات اجلديدة املعتمدة من بني أكثر من 
ICANNفانتون سرف " علق على هذا ، وقد  مؤسسات خاصة وعامة من خمتلف أحناء العاملVinton "Cerf   رئيس
  28"لقد إخترنا سبعة أمساء نطاقات جديدة من بني نيف ومخسني نطاقا مقترحا" بقوله ICANNمؤسسة 

 

وقد أوصت اللجنة بإستخدام هذه النطاقات اجلديدة تدرجييا بعد أن تنال رضا املؤسسات واهليئات لتكون 
  .لية، والتقليل من حدة اإلندفاع حنو تسجيل العناوين وحجز املواقعقادرة على منافسة النطاقات احلا

  
    :مستقبل شبكة اإلنترنت –

رغم النجاح اهلائل الذي حققه اجليل احلايل من اإلنترنت، إال إن البطء يف نقل املعلومـات ال يـزال هـو                       
 اعتماد خطوط أسرع مـن اخلطـوط         وكان ال بد من    ،املشكلة الكربى اليت تقف عائقاً أمام العديد من التطبيقات        

األلياف الضوئية، وكوابل البث التلفزيوين، واألقمار  : ( أكرب مثل)Bande passante(بعرض حزمة اهلاتفية، وتتمتع 
هنالك العديد من األحباث الرامية إىل حل مشكلة البطء، ومتخض عنها عدة مشاريع ميكن تقسيمها إىل                 ؛ ف  يةالصناع

  .)30 وجيل ثالث29جيل ثان (جيلني من أجيال اإلنترنت

مبشروع "أو ما يسمى "  2انترنت"عداد شبكة إ ففي الواليات املتحدة األمريكية جيري اآلن 
 ا إجنازهى يتوىل اإلشراف عل،-غري مفتوحةمن اجليل الثاين شبكة -عة املذهلة ذات السر) Abilene(31"أبيلني

 جامعة أمريكية مدعومة ماليا من قبل 170وهي متثل إحتاد حبثي موعة مشكلة من  UCAID32هيئة  اوتطويره
يف كل من اليابان شركات أمريكية صناعية ومن قبل احلكومة، وتتعاون هذه اهليئة دوليا مع عدد من املراكز العلمية 

الشركات اخلاصة تقدم الدعم املايل وشراء املعدات والتجهيزات، بينما تقوم اهليئات البحثية وكندا وأوروبا ؛ 
  .بالبحوث الالزمة اليت تؤدي إىل إدخال تطبيقات وخدمات جديدة

  
 2در سرعتها بـ  ؛ وتق  جامعة أمريكية73 ما يقرب من 1999إرتبط ذه الشبكة اجلديدة يف بداية سنة 

 عقدة شبكية 35، وتتكون من 1999 يف الثانية اية أوكيت جيغا 8على أن تبلغ ) Go/s( يف الثانية أوكيتجيغا 
  ). Fibre optique(تربط ما بني الشبكات اجلهوية وكربى اجلامعات واملعاهد البحثية عن طريق األلياف الضوئية 

                                                 
28 -     20/01/2001, http://www.01net.com 
، وجودة اخلدمات اليت تدعم البث احلي مللفات الفيديو، وتـدعم تطبيقـات             )Multicasting(اإلرسال املتزامن املتعدد الوجهات     ب اجليل الثاين تميز  ي -29

 .الوسائط املتعددة
 .ثانية، مما يسرع نقل الصوت والفيديو بدرجة هائلة/يغابتم 400قُدرات األلياف الضوئية يف اإلرسال بسرعات تصل إىل  ستغالليتميز هذا اجليل بإ - 30
  .1999 أفریل http://www.ditnet.co.ae - 20: يلين األمریكية  وذلك حسب مصدر أخبار نسبة إلى مدینة أب -31
32   - UCAID : University Corporation for Advanced Internet Development  
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 وفعالة بقصد إستغالله يف البحث، التطوير التكنولوجي،  هو وضع وسيلة إتصال سريعة2هدف إنترنت  

  ،33، ما هو إال بداية جلادة املعلومات2ونعتقد  على األرجح أن إنترنتاخل، ...التعليم عن بعد و العمل اجلماعي،
   http://www.internet2.edu: وميكن اإلطالع على املشروع أكثر بزيارة وتصفح املوقع 

  

تشترك  بادرة، مب1997، يف األول من أكتوبر)Next Generation Internet- NGI(  املُقبلإنترنت اجليلإنطلق   
 سعياً إلجياد تقنيات تشبيك أقوى كثريا من تلك املوجـودة حاليـاً علـى               ،34 فيدرالية فيها عدة هيئات ومؤسسات   

الـذي  2  مشروع إنترنـت وخبالف ما عليه احلال يف ؛ مرة  100-1000مضاعفة السرعة احلالية لإلنترنتواإلنترنت 
 ، وعلى كل فـإن (NGI) األمريكية هي اليت تقود ومتول مشروع إنترنت اجليل املُقبل تقوده اجلامعات، فإن احلكومة

زال قَيد األحبـاث،  ، فهو ال ياجليل الثالث لإلنترنتأما   ؛املشروعني يتقدمان بشكل متواٍز ويكمل كل منهما اآلخر
 ومن أبرز املشاريع املقدمة     ، يدعم مجيع املزايا املتقدمة وال سيما تلك اليت تتطلَّب سرعة عالية جداً            ومن املتوقَّع له أن   

  .SUPERNet. 36، وشبكة Canet335شبكة 

، وسيساعد على هذه    )E-commerce( إىل ثورة يف جمال التجارة االلكترونية         اإلنترنت تطورحتما  سيؤدي    
واجلدير بالذكر أن هذا التطور سيؤدي      ؛  القادرة على الولوج إىل خدمات اإلنترنت       الثورة طرح العديد من األجهزة      

، والتعليم اإللكتـروين،  )Interactive TV( على اإلنترنت مثل التلفزيون التفاعلي احلديثةتطبيقات الانتشار دفع وإىل 
جراء العمليات اجلراحية هلم عـن  ، وسيتمكن األطباء من معاينة مرضاهم وإ   )Visio-conférence(ومؤمترات الفيديو   

  بعد

                  
، خاصـة مبؤسـسة معينـة، وتـستعمل اإلنترانـت           حملية عبارة عن شبكة معلوماتية       :Intranet  اإلنترانت -2

، وذلك كي ميكن لألفراد والعـاملني       TCP/IP خصوصا الربتوكول    الربوتوكوالت والقواعد اليت يبين عليها اإلنترنت     
سة من االتصال ببعضهم البعض والوصول إىل املعلومات وذلك بطريقة أسرع وأفضل وأكثـر كفـاءة    يف تلك املؤس  

                                                 
د بذلك خطوط اإلتصال أو الطريق السريع للمعلومات، ويقص’’ Autoroute de l’information  électronique جادة املعلومات اإللكترونية  - 33

ثنائية اإلجتاه ذات السرعة اهلائلة واملكونة من األلياف الضوئية أو خطوط اإلتصال عرب األقمار الصناعية، فجادة املعلومات تسمح مبـرور كـل املنتجـات                        
ملعلوماتية ألا قادرة على مترير خمتلف أنواع الرسائل        واخلدمات املعلوماتية املوجهة حنو املؤسسات أو األفراد ويتوقع أن حتل حمل الشبكة اهلاتفية والشبكات ا              

 .اخل...واملعلومات يف شكل بيانات، نصوص، ، فيديو
 DARPA (Defense Advanced Research ، ووكالـة NASA (National Aeronautics & Space Administration)  وكالـة  - 34

Projects Agency)ومؤسسة ، NSF (National Science Foundation)إضافةً إىل وزارة الطاقة األمريكية ، (Department of Energy).  
35 - http://www.canet3.net  
36 - http://www.supernet.net  
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وأقل كلفة من األساليب التقليدية املعتادة، فهي تقوم بتسهيل األعمال العديدة اليت تتطلبها املؤسسة واليت ميكـن أن                  
ملثال االجتماعات والتحدث علـى اهلـاتف       تأخذ وقتا وجهدا وماال كبريا إلجنازها، من هذه األعمال على سبيل ا           

جمهزة بشبكات  ) فروع  أو وحدات   (لمؤسسة توسع جغرايف    للو كان   وإرسال الرسائل بالربيد أو الفاكس وغريها، و      
  . موسعإنترانتحملية أيضا، حينئذ يطلق على جمموع شبكاا ب

  
م خصائص اإلنترنت ولكن ال تتسم      عظهي تتميز مب   و ؤسسة،اإلنترانت هي شبكة داخلية ال تتعدى حدود امل       ف  

 فهـي   ،الواحدة) الشبكة(بأي عالقات مع أطراف خارجية و ال تتعدى حدود العالقات الداخلية بني أفراد املؤسسة               
 على  بينم وكذلك   ، أو يف بلدة أخرى    ،ة سواء كانوا يف نفس املبىن     ؤسسمبنية على نفس نظام االتصاالت بني أفراد امل       

أو نظـم التخـزين     " Web"ب  يض املعلومات وتنسيقها مثل املستندات املعتمدة على نظام الو        الطرق املعروفة يف عر   
ومنذ عدة سنوات عندما بدأ استخدام اإلنترانت على نطـاق   ؛  املعروفة FTP برامج التحميل واالسترجاع باستخدام   

ة ؛  سري العمل داخـل املؤسـس     واسع جند أا قد أصبحت بالنسبة للعديد من املؤسسات احملور أو العمود الفقري ل             
    :والفرق بني اإلنترانت واإلنترنت ميكن تلخيصها فيما يلي 

  

  اإلنترانت  اإلنترنت  تالفروقا
  : امللكية -1
  : الوصول -2
  : احملتوى -3

ــد - ــوك ألحـ ــري مملـ  . غـ
 . أي شخص ميكنه الوصـول إليـه       -
 حيتوي على مواضـيع ومعلومـات       -

  .خمتلفة ومتعددة

  . اليت تستضيفه هو ملك املؤسسة-
 . وصول األشخاص املسموح هلم فقط-
 حيتوي على مواضـيع ومعلومـات       -

   .خاصة باملؤسسة
  أهم الفروقات بني اإلنترنت واإلنترانت

 
إلنترانت املقصور على أفراد املؤسسة أدى هذا       اضيق لنطاق   الونتيجة لالستخدام   أساس هذه املقارنة،    وعلى    

لتبادل املعلومات داخل املؤسسة معتمدة يف ذلك       ) موجودة( وأسرع وأدق طريقة     إىل جعلها متتد لكي تكون أحدث     
الربنامج  فاملعلومات الداخلية اليت يتم تبادهلا عرب        ،اليت تتبعها تكنولوجيا اإلنترنت للقيام بوظائفها     " الوسائل"على نفس   

بافتراض عدم  (ارج نطاق املؤسسة     حبيث أن أي شخص خ     ، هي نفسها متوافقة مع نظام اإلنترنت      ،إلنترنتلتصفح  امل
يستطيع قراءة هذه املعلومات    )  وهو النظام األمين حلماية البيانات والذي تصنعه املؤسسة        Firewallنار  ال جداروجود  

  .بدون احلاجة إىل إجراء حتويل فيها
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  :زويد شبكتها الداخلية على األقل بـ تجيب على املؤسسة أن حترص على وهكذا 

  

  .ناريدار رنت مؤمن جبإنتموزع  -
  . متصفحات إنترنت ممتدة يف كل مكان داخل املؤسسة-
  .ها ملفات ووثائق املؤسسة املراد تبادهلا بني أفراد موقع ويب داخلي للوصول إىل-
  .، للبحث عن امللفات واملعلومات بسرعة حمرك حبث داخلي-
  
 لن يتأتى إال     راف اخلارجية فنجاح مشروع ما    عده عن األط  نظام اإلنترانت وب  " استقاللية"لقد عاب البعض      

ــة متــشابكة واتــصال دائــم مــع       ،موزعيــه وعمــالءه اخلــارجي، مــع    احملــيطبعالق
 قد تكـون لـصيقة      ، فإن اإلنترانت كانت البد أن تتسع لتشمل أطراف خارجية         صائبة، ال ةوهكذا وتبعاً هلذه النظر   

، وبالفعل أصبحت هذه الشبكة الداخلية مفتوحة       ذه البيانات باإلطالع على ه  ) هي واملؤسسة نفسها  (باملؤسسة وتم   
  .Extranet اإلكسترانتبعلى احمليط الذي تتعامل معه املؤسسة، وأصبحت تدعى 

  
   :Extranet اإلكسترانت -3

  دعمفتوحة علـى احملـيط      إنترانت شبكة   ، فهي كال من اإلنترنت واإلنترانت   " لتزاوج"اإلكسترانت نتاج    ت 
 تسمح لشركاء أعمال املؤسـسة      ، حبيث لنسبة للمؤسسات املتعاونة معها واليت هلا عالقة بطبيعة نشاطها        اخلارجي با 

 وقـد   ،)أو على األقل جزء منـها     (النارية اليت متنع ولوج الدخالء و الوصول لبيانات املؤسسة          دران  باملرور عرب اجل  
مراكز أحباث جتمعهم شراكة العمـل يف        وأ ،يكون هؤالء شركاء األعمال موردين أو موزعني أو شركاء أو عمالء          

 باإلطالع على املعلومـات     ئهالعمالتسمح   ، السريع  الدويل  للربيد 37كسيفيد، فمثال شركة    إخل… مشروع واحد، 
مضمون بواسطة خطـوط     املؤسسة وشركاء أعماهلا     إذا كان اإلتصال بني    ؛ ف  اخلاصة بشحنام عن طريق اإلنترنت    

رانت حقيقية، أما إذا كان اإلتصال بينها مضمون بواسطة شبكة االنترنت العموميـة             لشبكة بإكست امتخصصة تدعى   
  .تدعى الشبكة بإكسترانت ومهية

  
لقد أدركت العديد من املؤسسات أمهية استغالل شبكة اإلنترنت من خالل شبكتها احمللية، وبـالرغم مـن                   

ألمنية، اليت ميكن أن تأيت عرب اإلنترنـت، األمـر          ذلك فهي متخوفة من التهديدات اليت تظهر من وراء االختراقات ا          
الذي يسبب هلا مشاكل كبرية وانتهاكا للخصوصية ؛ فالعديد من املؤسسات عرب أحناء العامل تقوم بتوصيل شبكاا                 
احمللية باإلنترنت عرب خطوط موثوق ا، معظمها يستخدم مزجيا من الربامج واملعدات حلماية شبكاا من أي تدخل                 

 مسموح به من اإلنترنت، لضمان سالمة البنية التحتية والبيانات الداخلية، هذا النظام أو احلاجز األمين يـسمى                  غري

                                                 
37 - http://www.fedex.com/fr  
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، الذي يوفر أعلى مستويات احلماية ويتم تصميمه للمراقبة والتحكم يف كل من حركـة               Firewallsباجلدار الناري   
تصال الدائم باإلنترنت قد يعرض شبكة املؤسـسة للتطفـل   سري اخلدمة اخلارجة إىل اإلنترنت والوارد منها ؛ ألن اإل   
 الناريـة   درانشبكات اإلكسترانت جبانب اجل   " أمن"ولضمان  والتلصص أو التخريب والقرصنة من العامل اخلارجي ؛         

 وبالتايل ضمان أن املستخدمني الذين لديهم احلق        ،وجود شهادات توثيق رقمية وتعريف هوية املستخدمني      جيب توفر   
  .لشبكةل هم فقط الذين سيمكنهم الدخول ،الولوجيف 
  

تشمل أنظمة األمن أيضا، موزع الربيد اإللكتروين وموزع الويب، ومن األفضل فصل الشبكة اليت تربط بني                  
املوزع واملستخدم لتحصل على مستوى إضايف من احلماية، ليكون املوزع واملستخدمني على شبكتني خمتلفتني بوجود 

 ، خمتلفة، إال أن ذلك قد يؤدي إىل اخنفاض سرعة استجابة التطبيقات للمستخدمني)IP) Internet Protocolعناوين 
  .Internal Firewallوذلك ألن كل حركة السري متر من خالل 

  
 فال  ، فإن نقل البيانات من حاسب آلخر متصل بالشبكة يعد خطرا كبريا           ،مفتوحةأن اإلنترنت هي شبكة     مبا    

، ر عليها البيانات يف رحلتها للوصول من املؤسسة إىل شريكتها يف اجلانب اآلخر مـن العـامل                مت حمدد   وجد طريق ي
 .اليت سنتعرض هلا الحقا    سريتها أثناء رحلتها ميكن أن يتحقق بتقنيات التشفري          ىحماية هذه املعلومات و احلفاظ عل     ف

 تسهيل عملية اإلتصال وسريان املعلومـات     إدارة و هو  ) اإلكسترانت و   اإلنترانت(وعلى كل فإن اهلدف من كليهما       
مؤسسات، لكـي    إلجياد شبكات اقتصادية فعالة بالنسبة لل      ا حال مناسب  مهاشكَّل ظهور داخل وخارج املؤسسة، وقد     

  .مزاولة التجارة اإللكترونيةتكون قادرة على 
  
  
   :شبكةمستعرضات ال/ متصفحات  -

تسمح جبلب الصفحات االلكترونية من مواقعها وعرض ، مالحة يف الشبكة املعلوماتيةهي عبارة عن برامج 
، نتسكيب )Internet Explorer(حمتوياا على حاسوب طالبها، ومن أشهر برامج التصفح، انترنت إكسبلورر 

  ).Mozilla Firefox (موزيال فايرفوكس، )Netscape Navigator(ور تنافيج
  
 

  :البحث يف شبكة االنترنت  - 4.4
  : ةلومات من اإلنترنت هناك بشكل عام أربع طرق رئيسيللحصول على املع

  

االنضمام إىل أحدى قوائم توزيع األخبار أو املنتديات احلوارية للحصول على املعلومة املرغوبة عن طريق   -
  .االستفسار
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  .معرفة عنوان صفحة املعلومة مسبقا إما بالتخمني أو من خالل دعايات التسويق أو النقل من وثيقة  -
  .عند التصفح) الوصالت(الوصول إىل صفحة املعلومة املطلوبة عن طريق الروابط   -
  .البحث باستخدام أحدى أدوات البحث وهو الطريق املعتاد للبحث عن املعلومات  -
  
جيب أن نضع يف االعتبار أن املعلومات اليت نبحث عنها على صفحات الويب ليست دائما جمانية بل أن و

 على  دوماعترب ثروة يتخذ على أساسها قرارات هامة و من هنا فيجب أن ال نتوقع احلصولبعض املعلومات ي
ولكن هناك يف املقابل كم وافر من املعلومات املفيدة واملتنوعة اانية ميكن . اهلامة بشكل جماين واملعلومات احلساسة

  .أن جندها
  

االنترنت هي موثوق ا ويعتمد عليها، ألن إن املعلومات احملصل عليها من شبكة اإلنترنت ليست دوما 
، ولذلك البد من التحقق من مصدر هذه املعلومات قبل استخدامها، من خالل اآليت للنشر الذايت ااينتاح املكان امل

:  
  

  ). والعنواننطاقالحتضان وإلمكان ا(تبعية املوقع  .1
  .مؤهالت وخربة اجلهة اليت يتبعها .2
  .عريفهدف املوقع وعمق حمتواه امل .3
  .روابط املوقع وعالقتها مبوضوع وهدف املوقع .4
 .وجدية معلومات املوقع حداثة .5

  
   :أنواع أدوات البحث

  
مع وجود الكم اهلائل من املعلومات كان البد من وجود أنظمة حبث تقوم بالغوص يف قواعد البيانات  

حسب حاجة املستخدم، ) اخل ...,تأصوا, صور ثابتة ومتحركة, نصوص(الضخمة السترجاع وثائق خمتلفة التنسيق 
  :  ومع الطلب املتزايد على املعلومات، كان البد من أداة حبث عن املعلومات اليت ميكن حصرها يف

  
  )فهارس البحث(أدلة البحث  .1
    حمركات البحث .2
  املرتبطة بأدلة حمركات البحث .3
  Meta-Moteurs البحاثات الشاملة  .4
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وعة من عناوين وموارد اإلنترنت، مجمعة وفق تصنيف محدد يندرج  هو جمم) :فهارس البحث(أدلة البحث  - 1
حتت تسمية واحدة، وتقدم األدلة للمستخدمني وسيلة سريعة للبدء بعمليات البحث عن املعلومات بوساطة تفحص 

خدم أن املواضيع املُصنفة اليت يعرضها، إذ يندرج حتت كل موضوع الئحة من املواضيع الفرعية اليت ميكن للمست
الفهارس توفر ملستخدمها إمكانية البحث داخل هيكل  يتفحصها تباعاً إىل أن يصل إىل املعلومات املطلوبة ؛ بعض

متت مراجعتها عن طريق خرباء متخصصون، إال  ؛ ومتتاز األدلة بسهولة إستخدامها وأن معلوماا قد واضيعة املشجر
بالكم  وقتا وجهدا، مما جيعل املواقع املفهرسة ا حمدودة العدد قياساأنه يعاب عليها أن املراجعة والتحديث تأخذان 

  . اهلائل لالنترنت

  
لموضوع ضمن ل ة هو عبارة عن برنامج يتيح للمستخِدم البحثَ عن كلمات مفتاحية أساسي: البحث اتحمرك - 2

على  على صفحات حتتوي ، ليحصل)Telnetتلنت   وFTP ومواقع wwwمواقع الويب (مصادر اإلنترنت املختلفة 
  : بغض النظر عن ترتيبها داخل الصفحة أو موقعها ويتألف حمرك البحث من ثالثة أجزاء رئيسة هي فرداتامل تلك

  

 )spider.(برنامج العنكبوت   . أ
 )indexer.( برنامج املُفهِرس  . ب
 .  برنامج حمرك البحث . ت

  

ويسمى هذا الربنامج أيضاً بالزاحف ) spider(بوت تستخِدم حمركات البحث برنامج العنك:  برنامج العنكبوت .أ
)crawler ( ا وإضافتها، ويأخذ هذا الربنامجويستعمل إلجياد صفحات جديدة على الويب لالطالع على حمتويا

مؤشرات املواقع من بينها عنوان الصفحة، الكلمات املفتاحية ؛ وال تقتصر زيارة برنامج العنكبوت على الصفحة 
أما الغاية من هذه الزيارات . قع بل يتابع الربنامج تعقُّب الروابط  املوجودة فيها لزيارة صفحات أخرىاألوىل للمو

فهي وضع النصوص املنتقاة يف نظام الفهارس حملرك البحث، ليتمكن احملرك من العودة إليها فيما بعد، ومل تغب فكرة 
ينظم حمرك البحث زيارات دورية للمواقع املوجودة يف تغري احملتوى يف املوقع عن بال مصممي حمرك البحث، إذ 
  .الفهرس للتأكد من التعديالت اليت تصيب املواقع املفهرسة

  

وهو حيتوي على قاعدة بيانات ضخمة توصف صفحات الويب، وتعتمد يف هذا التوصيف :  برنامج املُفهرس .ب
ما تعتمد على بعض املعايري مثل الكلمات األكثر تكراراً على املعلومات اليت حصلت عليها من برنامج العنكبوت، ك

  .من غريها، وختتلف حمركات البحث عن بعضها يف هذه املعايري، إضافة إىل اختالفها يف خوارزميات املطابقة
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يبدأ دور برنامج حمرك البحث عند كتابة كلمة مفتاحية يف مربع البحث ؛ إذ يأخذ هذا : برنامج حمرك البحث . ت
نامج الكلمة املفتاحية ويبحث عن صفحات الويب اليت حتقق االستعالم يف قاعدة بيانات املفهرس باستخدام الرب

  .املتصفح/خوارزميات املطابقة، مث تعرض نتيجة البحث يف نافذة املُستعرض
   

  :وقد ظهرت بعض حمركات البحث اليت تدعم البحث باللغة العربية، وقد انقسمت إىل جمموعتني 
  

 قلَّدت هذه اموعة حمركات البحث اإلجنليزية ولذلك فقد جاءت نتائجها ضعيفة العتمادها يف البحث على - 
املطابقة احلرفية لكلمات البحث، مما يتسبب يف حجب الكثري من املعلومات اليت تتوافق مع الكلمات املراد البحث 

  ).اليت قد ختتلف بأحرف زائدة بسيطة(عنها 
  

أراب فيستا اموعة من حمركات البحث على تقنيات متقدمة ملعاجلة اللغة العربية، ومن أبرزها  اعتمدت هذه - 

)Arabvista(اإلدریسي و  )www.alidrisi.com(  ؛ الذي ميكن أن يعتمد:  
البحث كل الصفحات اليت   سيعطي من بني نتائج "مساعدة"مثال البحث عن كلمة (البحث باملترادفات  −

 ).اخل....مساعدة، معونة، مؤازرة،: (حتوي كلمات عربية مثل
مثال (هل املستخدم معناها البحث باملعاين والترمجة أي البحث عن نصوص إجنليزية عن طريق كلمة عربية جي −

 ,help) كل الصفحات اليت حتوي كلمات إجنليزية مثل سيعطي من بني النتائج" مساعدة"البحث عن كلمة 

assistance, aid). 
  . التعامل مع التشكيل بشكل جيد إمكانية −

  :هي  البحث بثالثة عوامل اتتقاس فعالية حمرك
  
   .مفيدة للباحث تتعلق مباشرة بأهداف البحثمتكن احملرك من الرجوع مبواضيع : الدقة  
  .هي نسبة النمو أي ما يغطيه فهرس احملرك من جمموع ما هو متاح على الشبكة: التغطية  
   .تقيس مدى شعبية وعاملية احملرك: اللغة  
  .وهو نشاط دوري يقيس جدية املعلومات املفهرسة بالقاعدة: التحديث  
ها احملرك من خالل إمكانيات البحث املتقدم ومن خالل فحص التهجئة وتصحيح اليت يقدم: اخلدمات اإلضافية  

  . ، أو الترمجةاألخطاء اإلمالئية
  

 .ما مييز حمركات البحث هو حداثة وكرب احملتوى املفهرس، ويؤخذ عليها أن النتائج املسترجعة غري دقيقة أحيانا
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خيار  حيث يتوفر لدى الباحث ر على دليل مواضيع،حمرك حبث يتوف يوه : فهرسب ةاملرتبط بحثال اتحمرك - 3
وهذا ما يعرف بالتكامل بني وظيفيت البحث و البحث املباشر يف حمرك البحث أو خيار البحث يف شجرة املواضيع 

  ).Google  و  Yahoo (الفهرسة
  

 آن واحد بشكليف عدد من حمركات البحث معا يف  وهي تسمح بالبحث : Meta-Moteurs البحاثات الشاملة -4

واحدة و غالبا ما تسترجع  متزامن حيث يتم نشر النتائج أما على أساس نوع حمرك البحث أو تدمج النتائج يف قائمة
  .فقط اخلمسني نتيجة األوىل من كل حمرك حبث

  
  
  : آليات البحث يف االنترنت  -

  

 اليت ميكن أن تكون كلمة املفردات/حيةتستخدم حمركات البحث يف حبثها عن مواقع الويب ما يدعى الكلمات املفتا
، مع هذه الكلمات املفتاحية لتوفري خيارات )opérateurs(أو عبارة، وتستخِدم آليات البحث عادةً بعض املعامالت 

وتربز .  هذه املُعاِمالت تعرف العالقة بني الكلمات املفتاحية املُستخدمة يف استعالم البحث،إضافية لعملية البحث
فائدة استخدام هذه املُعاِمالت عند البحث يف فهارس كبرية وقواعد بيانات متعددة، وتوضع املُعاِمالت بني الكلمات 

  :ويعرض اجلدول التايل كيفية عمل بعض هذه املعامالت  املفتاحية املُكونة الستعالم البحث،
  
  

  نوع البحث
معامل 
 البحث

 الداللة

  .تخدم هذا املُعامل للبحث عن عبارة حمددةيس " " البحث باملطابقة

 +   البحث باجلمع
هذه الكلمات  تستخدم مع جمموعة من الكلمات للبحث عن مواقع حتوي

 منفردة أو جمتمعة

البحث 
 باالستثناء

- 
 من قائمة ستثناءتستخدم الستثناء النتائج اليت حتوي الكلمة التالية إلشارة اإل

  .نتائج البحث
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خصائص البحث املتقدمة اليت يوفِّرها الكثري من حمركات البحث إمكان العثور على املعلومات، كما تزيد 
  :إا طريقة فعالة للبحث عن معلومات محددة، إذ قد تتيح للمستخِدمني حتديد جماالت البحث تبعاً لـ 

  
  .تواريخ محددة -

  نوعية امللف -

  ). عنوان الصفحة، يف عنوان املوقع أو اإلرتباط و غريهمثال يف( موضع وجود املفردات -

  . اللغة-

  . النطاق-

  .حصر البحث يف موقع معني -

  
  
  

 : com.google.wwwحمرك 

، ابن Milton Sirotta ، اليت اخترعها ملتون سريوتاgoogol تالعب على كلمة Google يف كلمة:  Google معىن كلمة
 = googol( صفر100 تتبعه 1، للداللة على رقم Edward Kasner وارد كاسنرالرياضيات األمريكي إد أخت عامل

 هلذه الكلمة إصرار الشركة على تنظيم الكمية اهلائلة من املعلومات املتوفرة  Google ويعكس استخدام. )10100 × 1.0

  .صفحة 651 044 058 8إىل أكثر من  2005، ولقد وصل عدد الصفحات املفهرسة به بداية على الشبكة ويف العامل

 الكثري من إمكانيات وخيارات البحث اليت ال تتوفر يف غريه من احملركات املفهرسة، فهو يسمح googleميتلك حمرك 
القياسات بـالقيام بالعمليات احلسابية والتحويالت الرياضية من نظام إىل نظام، وكذا حساب الدوال اجليبية، 

: رات البحث املتقدم وملعرفة كل هذا تصفح الوصلة التالية وغري ذلك فضال عن خيا...املختلفة، 
http://www.googleguide.com/googleguide.html  

  
  
  

   :www.google.comبعض عناصر البحث املفيد إستعماهلا مبحرك * 
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url: link    تعين كل الصفحات اليت تشري إىل هذا العنوان  
intitle:   حبث عن كلمة داخل عنوان الصفحة الذي يظهر يف أعلى نافذة املتصفح. 

allintitle:  للبحث عن عدة كلمات داخل عنوان الصفحة.  
url : site   أو نطاق معنيحصر البحث داخل موقع حمدد . 
: inurl    ن كلمة التينية داخل عنوان موقعالبحث ع.  
:allinurl    البحث عن عدة كلمات التينية داخل عنوان موقع.  

intext :  موقعصفحةالبحث عن كلمة داخل .  
allintext:  موقعصفحة داخل اتكلمعدة البحث عن .  
inanchor: موقعصفحةوصلة  البحث عن كلمة داخل .  

allinanchor:  موقعصفحةوصلة  اخل داتكلمعدة البحث عن .  
url :related  يسرد قائمة باملواقع الشبيهة باملوقع املطلوب.  
url : info    يعرض معلومات عن املوقع إن وجدت.  

define: ويستخدم للحصول على تعريف ملصطلح اجنليزي.  
author:  للحصول على معلومات عن صفحة قام بتأليفها مؤلف بإسم حمدد.  

filetype:  ث عن كلمات ذات نوعية معينة من امللفاتالبح.  
  

  :  عند إستخدام حمركات البحثلزيادة فرص جناح البحث والوصول إىل نتائج دقيقة ومحددةهامة توجيهات 
  
إذ تستخدم أدلة اإلنترنت للبحث عن املعلومات العامة، بينما يفضل :  التحقق من اختيار األداة املناسبة للبحث• 

  . ات البحث للوصول إىل املعلومات االختصاصية املُحددةاستخدام محرك
 .عدم اإلكتفاء بأداة حبث واحدة لزيادة نسبة تغطية االنترنت• 
   .كلمات املفتاحية املالئمة للموضوعحتري الدقة يف استخدام ال• 
  .كلمات املفتاحيةالالبحث بإستخدام مترادفات • 
  .ول إىل نتائج مرضية وقتا طويالد يتطلب احلصقلي بالصرب يف البحث فالتح• 
  . عملية البحثتعميق لالربط/، وإستخدام معامالت البحثفادة من وجود خيار البحث املُتقدمستاإل• 
  .قراءة تعليمات البحث واخليارات املتوفرة يف موقع احملرك حيث تساعد يف تقليل جهد البحث• 
ن استرجاع تلك املكتوبة باألحرف الكبرية وليس امضل البحث مفرداتاألحرف الصغرية يف كتابة  إستخدام •

 .العكس
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  ال جيب اجلزم بأن كل الصفحات املنشورة على االنترنت هي مفهرسه و ميكن البحث عنها والوصول :مالحظة  
إليها وهذا ما يقودنا إىل ما يسمي الويب غري املنظور أو العميق، و يتألف أساسا من جداول قواعد املعلومات 

تلفة اليت ال ميكن فهرستها مبحركات البحث العادية أو أا مكونة من وثائق ذات تنسيقات غري تقليدية يلزم املخ
استخدام أدوات حبث متخصصة من أجل الوصول إليه، و حىت من جمموع الصفحات املفهرسة فانه ال يوجد حاليا 

  . هنا تأيت فكرة البحث يف أكثر من أداةحمرك أو أداة حبث واحدة قادرة على تغطية مجيع تلك الصفحات، ومن
  

  

  :  Internetالتعليم بواسطة احلاسب و شبكة   - 5.4

يطلق على التعليم املستخدم لشبكة اإلنترنت بالتعليم اإلفتراضي، وتعريفا هو ذلك القسم من التعليم   
ل فيه مضمون عن طريق شبكة املستخدم للحاسبات اإللكترونية والذي يرتكز على الشبكات املفتوحة، أي أن اإلتصا

اإلنترنت، حيث يتم تزويد املتعلم مبا حيتاجه من معارف يف خمتلف املواد املنتقاة أو االختصاص املختار، بغرض رفع 
املستوى العلمي أو بغرض التأهيل والتدريب، وذلك باستخدام الصوت، الفيديو، الوسائط املتعددة، كتب إلكترونية، 

 ...موعات الدردشة والنقاشالربيد اإللكتروين، جم

  : ميكن تقسيم التعليم اإلفتراضي إىل قسمني رئيسيني 

 وهو ذو صبغة أكادميية وموجه للطالب الذين يسعون للحصول على شهادات رمسية معترف :قسم التعليم 
  .ا، وتتواله اجلامعات واملعاهد

إىل العمل يف مثل هذه الشركات  املوجه ملوظفي الشركات واملؤسسات أو الطاحمني :قسم التدريب 
ويريدون احلصول على تدريب مهين يؤهلهم للعمل فيها أو ألولئك الراغبني يف توسيع معلومام وقدرام 

  .يف جمال حمدد

 هو زيادة فرص التعليم للجميع، فاملؤسسات االفتراضية هي مبثابة مركز االفتراضي الغرض من التعليم   
حواجز حيث ميكنك التواجد يف أي مكان يف العامل يف مكتبك أو مرتلك يف أي تدريب مفتوح ومستمر بدون 

  .وقت، كما ميكنك متابعة مستقبلك املهين وأعمالك مع التقدم يف دراستك
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   :االفتراضي فوائد التعليم -

  .مالئمة ومرونة جدولة أوقات الدراسة، مما مينع الغياب عن العمل -

  .الت املدخلة على الربنامجاحلصول الفوري على أحدث التعدي -

  .هو احلل األمثل لتعليم األفراد املتباعدين جغرافيا -

  .تدين التكاليف وربح الوقت لعدم التنقل -

  .متيزه بتعدد وتنوع الوسائل واملواد التعليمية -

  .أو بصورة غري متزامنة) Online(  ميكن أن يتم بصورة متزامنة  -

  . املختلفةيساعد على التفاعل بني الثقافات والشعوب -

  .رفع كفاءة املتعلم أو املتدرب يف األداء ويرفع من قيمته يف سوق العمل -

  .تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة -

  .حتقيق ذاتية التدريب وتعلم املهارات املطلوبة -

 .تدريب أكرب عدد من العاملني بتكلفة متدنية -
  
  تعليم مميزات استخدام احلاسوب ىف ال -
  

 جعلت منه أداة تنافس العديد من الوسائط التعليمية األخرى اليت العديد من اإلمكانات احلاسوبميتلك   
، ويتميز قسمابيته وعلى أساليب العمل داخل ال تركّز على نشاط املتعلم وإجياليتوالعديد من االستراتيجيات التعليمية 

 العديد من االستراتيجيات التقليدية لتطويرها أو زيادة كفاءا يفدجمها  بأنه أداة من السهل االستعانة ا واحلاسوب
  : )38( بالعديد من اخلصائص منها احلاسوبكأساليب حل املشكالت وطرق االكتشاف املختلفة، ويتميز 

 القدرة على ختزين واسترجاع كم هائل من املعلومات .1
   للمعلوماتاملرئيالقدرة على العرض  .2
  ةالرياضي إجراء العمليات يفالسرعة الفائقة  .3
  تقدمي العديد من الفرص واالختيارات أمام املتعلم .4
  القدرة على التحكم وإدارة العديد من امللحقات .5
  القدرة على التفاعل مع املستخدم   .6

                                                 
38 )  Andrew, N. and Derek ,B. ; An Introducation to Microcomputer in Teaching, London, Anchor Press,1993, p.100. 
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  وحدات القياس :  1ملحق   
  

 تقاس األقمشةتر ولال هي السوائلوحدة قياس  ف،من املعلوم أن لكل شيء وحدة قياس معينة متيزه عن غريه
قياس ال  وحداتيلي نبني  وفيما، عادة بالكيلو غرام وهكذاتقاس واألوزان ،بالكيلومترتقاس  واملسافات ،املترب

 .املعلوماتاخلاصة ب
  

  قياس املعلومات - 1
، (MegaOctet) أوكيتوامليجا ، (KiloOctet)  أوكيت،  ومشتقاا مثل الكيلو (Octet) وكيتإن املعلومات تقاس باأل

  . (GigaOctet)  أوكيتاجليجاو
  
  )Bit(البت   - أ

 مها ينمؤلفة من رمز )Numérique / Digitale (إن املعلومات املخزنة يف احلاسب هي معلومات أو إشارات رقمية
 أو ،شحنة كهربائيةل أو وجود أو عدم وجود off واحلالة onاحلالة  (ني مها يعربان عن حالتينالصفر والواحد اللذ

فاملكان القادر على ختزين إما الرقم صفر أو الرقم واحد نقول ). هربائية مرتفعة وإشارة كهربائية منخفضةإشارة ك
    .(Binary Digit 1) أو (bit 1) خانة ثنائية واحدةعنه أنه قادر على ختزين 

  
  )Octet( وكيتاأل  - ب
 ارصفستطيع أن خنزن فيها جمموعة من اال أي إننا ن(bits 8) خانات ثنائية مثانية هو جمموعة مؤلفة من األوكيت 

 حتتاج أيضا 01110011 لكي ختزن واموعة Octet 1 حتتاج إىل 01100001فمثال اموعة . مثانية واآلحاد عددها
 نستطيع أن خنزن أوكيتكما أنه يف كل . Octets 2 حتتاج إىل 01110001 01110111 أما اموعة أوكيت واحد فقط

نستطيع أن خنزن الواحد  األوكيتونشري كذلك أنه يف ). جمموعة واحدة يف وقت واحد (ا خمتلفرقما (256 = 28)
أو رقم عشري واحد  (… ,% ,& ,@ ,+ , < ,>) أو إشارة واحدة مثل (… ,a, b, c, …z, A, B, C)حرف واحد مثل 

حيتاج  Aفمثال احلرف . bits  8ثل يف جمموعة من مي إذ أن كل حرف أو إشارة أو رقم عشري (9… ,3 ,2 ,1 ,0).مثل 
  .A   احلرف01000001 وميثل بالرقم. إىل أوكيت واحد لتخزينه

 
  )KiloOctet(تعريف  الكيلو أوكيت   -ج
 حرف أو إشارة أو 1024 نستطيع أن خنزن أوكيتمما يعين أننا يف واحد كيلو .  بايت1024 يساوي أوكيتيلو الك
  : ةونستخلص مما سبق املعادلة التالي. رقم

bits8 *1024) = o(Octets 1024 ) = Ko(KiloOctet 1   
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  )MegaOctet( أوكيت ميجا  -ح
  : فلدينا إذن املعادلة التالية. أوكيت كيلو 1024 تساوي  أوكيتيجاامل 

bits8 * 1024 * 1024 = o 1024 * 1024 = Ko 1024 ) = Mo(MegaOctet 1   
  

  )GigaOctet(  أوكيتاجليجا  -خ
  :تايلال وب أوكيت ميجا1024اوي  تس أوكيتيجااجل

bits8    * 31024=  o 31024=  Ko 21024= Mo 1024 ) = Go(GigaOctet 1   
  

 .لخص كل املعادالت السابقةية تول التالاواجلد
  

Bits Octets Ko 
KiloOctets 

Mo 
 MegaOctets 

Go 
GigaOctets 

1 Bit = 1 // // // // 
1 Octet = 8 1 // // // 
1Ko  : KiloOctet = 8 *210 210 1 // // 
1Mo : MegaOctet = 8 *220 220 210 1 // 
1Go  : GigaOctet = 8 * 230 230 220 210 1 

  و مضاعفاته (Octet) تقاس سعة الذاكرة باألوكيت 
  

 GoMo Ko Octet Bit 
Go 1 1024 = 210 1024*1024 =220 1024*1024*1024 =230 8*1024*1024*1024 = 8*230 
Mo. 1 1024 = 210 1024*1024 =220 8*1024*1024 = 8*220 
Ko. . 1 1024 = 210 8*1024 = 8*210 
O . . . 1 8 

 

   أو
Go =1024 Mo  Mo=1024 Ko  Ko=1024 Octets  Octet= 8 Bits 

Go ~ 109 Octets              Mo ~ 106 Octets Ko ~ 103 Octets 

 
1 kilo-octet (Ko)  = 210 octets = 1 024 octets. 
1 méga-octet (Mo)  = 220 octets = 1 024 ko = 1 048 576 octets.  
1 giga-octet (Go)  = 230 octets = 1 024 Mo = 1 073 741 824 octets.  
1 téra-octet (To)  = 240 octets = 1 024 Go = 1 099 511 627 776 octets.  
1 péta-octet (Po)  = 250 octets = 1 024 To = 1 125 899 906 842 624 octets.  
1 exa-octet (Eo)  = 260 octets = 1 024 Po = 1 152 921 504 606 846 976 octets.  
1 zetta-octet (Zo)  = 270 octets = 1 024 Eo = 1 180 591 620 717 411 303 424 octets.  
1 yotta-octet (Yo)  = 280 octets = 1 024 Zo = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 octets. 
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 10 سطر ويضم كل سطر 50 صفحة وحتتوي كل صفحة على 024لنفترض أن لدينا كتاب مؤلف من : 1 مترين
  ؟ حنتاج لتخزين هذا الكتاب من أوكيت حروف، فكم8كلمات والكلمة الواحدة فيها 

  
 كلمات، فعدد 10 حروف كما سبق، ومبا أن لدينا يف كل سطر 8 إن عدد األحرف يف كل كلمة هو :احلل

 سطر، يعين أن عدد األحرف يف الصفحة 50 عندنا يف الصفحة الواحدة.  حرف80األحرف يف كل سطر هو 
 صفحة، وبالتايل فان عدد األحرف 240الكتاب مؤلف من .  حرف4000 = 80*  50الواحدة يساوي 

  . حرف960.000 = 240* 4000 اإلمجايل يف الكتاب هو
  
زين هذا الكتاب أي  بايت لتخ960.000 فإننا حنتاج إىل  من أجل ختزينه،رف حيتاج إىل بايت واحداحل ن كاذاإ

نستطيع أن  أوكيت  جيجا1مما يعين أنه يف . Mo = 220 Octets = 1,048,576 Octets 1 ألنه أوكيت،  ميجا1أقل من 
 واحد نستطيع أن خنزن أكثر من DVD-ROM  مضغوط وعلى قرص، كتاب ذا احلجم1024خنزن أكثر من 

  . يعين مكتبة كاملة، كتاب ذا احلجم17000
 
   

  2 مترين
  :لدينا حاسب آيل باخلصائص التالية 

 Pentium III 500 Mhzمعاجل  •
    RAM 64 Moسعة الذاكرة  •
 56Kbps بسرعة (Modem)حمول  •
  :حيث أن لدينا   (C, D, E, F)، مقسم إىل أربعة أجزاء  Go 8سعة القرص الصلب  •

 105 Mo  يف الوحدة    C   
165 Mo  يف الوحدة    D   
1,05 Go  يف الوحدة    E   

4,5 Go  يف الوحدة   F   
  . املوجود يف موقع الشركة باالنترنت Mo 205 ذو سعة  MS Officeنريد حتميل برنامج 

  األسئلة
   ؟ MS Officeيف أي جزء من القرص ميكن حتميل برنامج   - أ
  بأي وسيلة ميكن حتميله ؟  - ب
  كم يأخذ من الوقت لتحميله ؟  - ت
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  األجوبة
  Fزء  أو اجل Eميكن حتميله يف اجلزء   - •
   من الشبكة (Modem)و ميكن حتميله بواسطة احملول  •
، فإن 56Kbps وسرعة استقبال احملول، فإذا كانت سرعته  Mo 205يعتمد وقت التحميل على كل من حجم الربنامج  •

:  
  : هو Kbitsحجم الربنامج بـ 

 Kbits8 * 1024 * 205 =KOctets 1024 * 205 = Mo 205  
  

   itsKb = Kbps56سرعة استقبال احملول ب 
    Kbitsلدينا نفس الوحدة 

  . ساعات ونصف8 أي ما يعادل تقريبا  = 8Kbits / 56Kbits = 29988.5 seconds * 1024 * 205ميكن القسمة 

  

تقاس سرعة احلاسب اآليل بسرعة تنفيذه للعمليات احلسابية يف الثانية الواحدة واليت يفوق   :قياس السرعة - 2
وهذه السرعة هي يف ،  MIPS (Millions of Instructions per Second)ري إليها باملختصر ونش. عددها املاليني

 وهذه ،MIPS 50ـ  فاحلاسبات الشخصية يف عصرنا احلايل تتعدى سرعتها ال،تزايد مستمر مع تطور التكنولوجيا
فكلما كان التردد كبريا ، (MegaHertz = MHz) يجاهرتز، تتعلق بسرعة تردد املعاجل اليت تقاس باملسرعة هائلة جدا

  .كان احلاسب أسرع
  
، فإذا كان بعد  cm.54 2= pouce 1: ، حيث أن (") تقاس األبعاد بالبوصة املرموز هلا بالرمز :قياس األبعاد  - 3

  . سم43,18فإن هذا يعين أن قطرها يقدر بـ " 17الشاشة هو 
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   والفهرسالملف :  2ملحق 
  
  : تعريف امللف - 1

، وإن جزء كبري من وقتك وأنت تعمل على احلاسب سيكون عن أمر ضروريهية امللفات فهماً دقيقاً هو إن فهم ما
  .امللفات، لذا ال بد من فهم هذا املوضوع فهماً جيداً

  
وأردنا ختزين رسالة مثالً وكان )  مليار حرف 5يساوي حوايل ( جيجابايت 5إذا كان لدينا جهاز ختزين سعته 

 فإن املساحة املتبقية كبرية جداً فال بد من استغالهلا يف ختزين بيانات أخرى، فكيف ميكننا كيت،أو كيلو 30طوهلا 
  ختزين بيانات خمتلفة وألغراض خمتلفة يف نفس القرص بدون أن ختتلط هذه البيانات مع بعضها البعض ؟

  
مي ذلك اجلزء باسم معني، جزء من مساحة القرص ونساملتجانسة، من البيانات جمموعة احلل هو أن خنصص لكل 

وهذه هي فكرة امللفات، فامللف هو جزء من مساحة التخزين خمصص لكمية من البيانات حتت اسم معني، وميكن أن 
 البيانات تلك على نصوص أو جمموعةتكون هذه البيانات من أي نوع من األنواع اليت ذكرناها سابقاً، فقد حتوي 

ووظيفة امللفات هي االحتفاظ بالبيانات حىت يستطيع احلاسب . ذه مجيعاًصور أو صوت أو فيديو أو خليط من ه
 ؛ فامللف هو أصغر وحدة عنصرية حسب حاجة املستخدم) بإضافة أو حذف بيانات(القراءة منها أوالكتابة فيها 

  . لتخزين املعلومات املتجانسة بعد معاجلتها، ويشكل حامل هلا  وله خصائص يعرف ا
  

    :لف  خصائص امل- 1.1
ويعرف امللف ذا االسم من بني باقي امللفات على مساحة التخزين فيمكن التعرف عليه والتعامل  : االسم

، فاإلسم يعطى من قبل معه بتعديله ونسخه وحتريكه ومسحه، وبدون االسم ال تستطيع التعامل مع امللف
يكون أسم امللف مكون :  وما قبلهما "3.11ندوز يو"و " دوس"يف أنظمة التشغيل املستعمل حسب اختياره، 

 حروف حبد أقصى وثالثة حروف كامتداد وال يسمح بالفراغات بل يسمح باحلروف واألرقام وكذلك 8من 
 وما هو 98 و 95أما يف وندوز ؛  autoexec.batال يسمح باحلروف غري إجنليزية، ومثال على ذلك االسم 

لإلمتداد ويسمح باملسافات وباحلروف غري اإلجنليزية  حرفاً كحد أقصى لإلسم و256يسمح ب : أحدث 
  . أيضاً

  
 autoexec.batاحلروف الثالث األخرية من أسم امللف واليت تأيت بعد النقطة فمثالً امللف يتمثل يف  : االمتداد

، وقد يوجد يف بعض األحيان النادرة ملفات بدون امتدادات وقد يكون امتداد امللف أربع batإمتداده هو 
 لتميز نوعية ن امتداد امللف خيتلف باختالف حمتوياتهأوفائدة إمتداد امللف هو . أحرف أو أكثر بدالً من ثالثة
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يعطى االمتداد غالبا من قبل الربنامج املعاجل للمعلومة ليميزها عن املعلومات االخرى، وميكن املعلومة، 
 .شأهاللمستعمل أيضا اعطاء امتداد حسب اختياره للملفات اليت ين

  
حيث أن النقطة ؛  chapitre_1.doc : يكتب امسه كالتايل doc وبامتداد  chapitre_1 لدينا ملف ما باسم :مثال

الذي مييز ) doc(الذي مييز امللف وبني اإلمتداد ) chapitre_1(ضرورية ووظيفتها التمييز بني اإلسم املختصر 
  chapitre_1.docنوعية امللف، وعليه فاإلسم الكامل للملف هو 

  
 :بعض االمتدادات الشائعة 

  
BMP, JPG , GIF, PNG  : ملف حيتوي على صورة  

WAV, MP3, MID : ملفات صوتية  
DOC :  ملفات نص منشأة من قبلMS Word 
XLS : ملفات منشأة من قبلMS Excel 

MPG, AVI :ملفات فيديو  
SYS : ملف خاص بنظام التشغيل.  

  
  .  ملف يقوم النظام حبفظ تاريخ انشاءهاءإنشعند : تاريخ و ساعة االنشاء

 
  :  مها أساسيني نوعني إىل  امللفات أنواعميكن تقسيم :  أنواعه - 2.1

   :ملفات الربامج -
هندسية أو غريها، مكتوبة بلغة  أوالربامج هي ملفات حتتوي على تعليمات خاصة ملعاجلة عملية حسابية 

هذه التعليمات ، ....،++Clipper ،dBase ،Pascal ،Basic ،Delphi ،C: خاصة تسمى لغة الربجمة مثال 
املتسلسلة تعطي تلقائيا للحاسوب مبجرد تنفيد الربنامج املعني ؛ وملفات الربامج القابلة للتنفيذ تتميز 

 ؛ وهناك برامج تطبيقية خاصة كربامج معاجلة النصوص، برامج مبعاجلة COM , EXE, BAT:بامتداداا 
   .اخل........الصور،

  
هي ملفات حتتوي على معلومات معاجلة، تستعملها ملفات الربامج اخلاصة ا  :  ملفات املعطيات-

  اخل ...... DOC ,TXT , DBF,BMP, AVI, MPG, GIF: وحتمل امتدادات خمتلفة مثال
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ب هي حروف يستعملها احلاسوب لغرض اجراء عمليات معينة الجي: احلروف املمنوعة يف كتابة امللف - 3.1
  . إن هذه االحرف ممنوعة ايضا يف كتابة امساء الفهارس! ( ) ،*؟ <>: كتابتها يف اسم امللف وهي 

  
  :   الفهرس أو الد – 2

هو موضع حفظ امللفات بوحدة من وحدات التخزين الدائمة، حيث ميكننا حفظ امللفات مباشرة يف جذر الوحدة 
 من مساحة حيزعبارة عن  أو الفهرس لدفا. فيه قصد تنظيمهاأو تنشىء هلا فهرس خاص حلفظها ) بدون تنظيم(

 حيث ميكن تقسيم مساحة التخزين إىل أقسام ، حتمل كالً منها أسم مييزها عن غريها،"ةبالغرف"التخزين ميكن تشبيهه 
قد حتتوي و ، يسهل الرجوع هلا بسهولةمما ميكننا وضع امللفات املتشاة مع بعضها البعض معاً ، حبيث)جملدات(

يضم جملدات فرعية أخرى يطلق عليه بالد اجلدير بالذكر أن كل جملد الدات على جملدات فرعية أخرى، و
 طاملا كانت -وميكن لكل واحد من هؤالء الدات أن حيوي يف داخله على عدد غري حمدود من امللفات الرئيسي، 

  . إال حجم مساحة التخزين أي أنه ليس حلجم الدات حد-مساحة التخزين تكفي 

  
  

  : خصائص الد - 1.2
  .الد هي نفسها قواعد تسمية امللفات/الفهرسقواعد تسمية  : االسم
  .هي جمموع  سعات امللفات والفهارس احملتواة بالداخل : السعة

   
هرس، واملمكن ف عنوان تواجد امللف أو الإىلليصل الوحدة  هو الطريق الذي يسلكه قارئ  :Cheminسار  امل- 3

  :حتديده عن طريق اآليت 
  )... أو D أو C( رمز الوحدة - 1
   اسم الفهرس الرئيسي - 2
   اسم الفهرس الفرعي - 3
  )يف حالة األوامر اخلاصة بامللف (  اسم امللف الكامل - 4

  
  : مساره   D: املتواجد بالوحدة  compta املوجود بالفهرس  facture.docمثال مسار امللف 

facture.doc\compta\: D  
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  : وهي تدل على وحدات التخزين الدائم، وتعيني احلروف املنطقية للقوارئ يتم كما يلي : الوحدة - 4
قارئ القرص املرن  (: Bو ) قارئ القرص املرن األول (: Aوحدة قراءة القرص املرن يرمز له باحلرف  

 )الثاين
حد أو اثنان، و لكن كل قرص صلب ميكن ميكن استعمال قرص صلب وا: وحدة قراءة القرص الصلب  

 ... ، : C : (D :  ، Eالوحدة  (: Cجتزئته اىل عدة أقراص صلبة منطقية، يعني هلا النظام أحرفها املنطقية 
احلرف املنطقي لوحدة قراءة القرص املضغوط هو احلرف  : CD-ROMوحدة قراءة القرص املضغوط  

اذا كان لدينا الوحدات : لي آخر حرف للقرص الصلب، مثالاملتسلسل حسب األجبدية الالتينية الذي ي
، و اذا كان لدينا الوحدات : E يكون حرف وحدة قراءة القرص املضغوط : D و : C: التالية للقرص الصلب
 : G  يكون حرف وحدة قراءة القرص املضغوط : F و : E و: D و : C: التالية للقرص الصلب
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  تعدادم التمثيل البيانات ونظ :  3ملحق 
  
  : النظم العددية -1

  :لكل نظام عددي شيئني أساسيني البد منهما 
 .أساس النظام العددي  .1
 .رموز هذا النظام  .2

  
  :يوجد أربعة أنواع من النظم العددية وهي 

 ).10(وأساسه   ) 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0(رموزه : نظام العدد العشري         .1
 ).2( وأساسه       ) 1,0(رموزه : نظام العدد الثنائي           .2
 ).8(وأساسه     ) 7,6,5,4,3,2,1,0(رموزه : نظام العدد الثماين          .3
  ) .16(    وأساسه   )A,B,C,D,E,F(و) 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0(رموزه : نظام العدد السادس عشر  .4

  
 العـددي أسـفل القـوس       نفتح القوس مث نكتب العدد مث نغلق القوس مث أساس النظام          : طريقة كتابة العدد كالتايل     

  :  باجلانب األيسر مع مالحظة أن رموز العدد تكون مناسبة لألساس مثل 
)250(10   ، )1001101(2     ،)7501(8  ،  )59A8(16 .  
  

  .يف النظام العشري وذلك لكثرة استعماله يف احلياة اليومية) 10(مع مالحظة أنه ميكن إمهال كتابة األساس 
  

  :نظمة طرق التحويل بني األ
  :ندرس يف النقطة أربعة أنواع من التحويالت نأخذها بالتفصيل على النحو التايل 

  
  
   :التحويل من الثنائي إىل العشري -1
  

  ؟ 2)1100100(حول العدد التايل من الثنائي إىل العشري 
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 نأخذ اخلانة الثانيـة     مث جنمع مث  ) 0(مرفوع لألس   ) 2( طريقة احلل أوالً نأخذ أول خانة ونضرا يف األساس            :احلل
فيكون لدينا  ) 7(ونكرر عملية الضرب حبيث نزيد األس واحد إىل أن تنتهي مجيع اخلانات فإذا كانت عدد اخلانات                 

  :كما سيحدث اآلن ) 6(أكرب أس هو
)1100100(2  = 0 X 2 0    +0 X 2 1  + 1 X 2 2  + 0 X 2 3  + 0 X 2 4  + 1 X 2 5  + 1 X 2 
6   

            =        0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 32 + 64  =  100  
  
  : التحويل من الثائي إىل الثماين -2
  

  ؟ 2)1100100(حول العدد التايل من الثنائي إىل الثماين 
 خانات يف الثنائي يقابلها خانـة واحـدة يف          3أوالً البد من معرفة العالقة بني الثنائي والثماين وهي أن كل            : احلل  

) 2(فسوف يكون عدد اخلانـات يف الثمـاين   )  6(سبيل املثال إذا كان عدد اخلانات يف العدد الثنائي     الثماين فعلى   
  :كما سيحدث اآلن 

 )100 100 1(2 ) = 144(8  .  
)100(2    =0 X 2 0    +0 X 2 1  + 1 X 2 2  = 0 + 0 + 4 = 4   

    )100(2    =0 X 2 0 + 0 X 2 2  + 1 X 2 2  = 0 + 0 + 4 = 4   
    )001(2    =1 X 2 0 + 0 X 2 2  + 0 X 2 2  = 1 + 0 + 0 = 1   

  
   : التحويل من الثنائي إىل السادس عشر -3
  

  ؟ 2)11000100(حول العدد التايل من الثنائي إىل السادس عشر 
انة واحدة   خانات يف الثنائي يقابلها خ     4أوالً البد من معرفة العالقة بني الثنائي و السادس عشر وهي أن كل              : احلل  

فسوف يكون عـدد اخلانـات يف       )  8(يف السادس عشر فعلى سبيل املثال إذا كان عدد اخلانات يف العدد الثنائي              
  :كما سيحدث اآلن ) 2(السادس عشر

)0100 1100(2 ) =4C(16   
)        0100(2   =0 X 02   +0 X 12   + 1 X 22   + 0 X 32 =  0 + 0 + 4 + 0 = 4  
)       1100(2   =0 X 02    +0 X 12 +  1 X 22  +  1 X 32  = 0 + 0 + 4 + 8= 12) =C(16  
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  : التحويل من  السادس عشر إىل الثنائي -4
  

  ؟ A3(16(حول العدد التايل من السادس عشر إىل الثنائي 
  :نأخذ نفس العالقة يف التحويل السابق ولكن بالعكس كالتايل : احلل 

) A3(16 ) = 1010 0011(2   .                                                                                              
)A(16 ) =10(16 ) =1010(2                                       .  

0 10 2 
1 5 2 
0 2 2 
1 1 2 
 0  

) 3(16 ) =0011(2     .  
1 3 2 
1 1 2 
 0  

 
 واألعداد اليت تكون العدد نضعها بواحد واليت ال حنتاجها          1 و   2 و   4 و   8حنلل العدد على األعداد      :  طريقة أخرى 

  .بصفر 
  

 والعدد أربعة ال حنتاجه 1 و 2 و 8 إذا احتجنا لألعداد 1 +2 + 8 عبارة عن جمموع األعداد 11 مثال العدد   
  B) (16 =  11)  = 1011(2فهو بصفر ويصبح العدد 

  

   أمثلة

      
  

  ما فائدة النظام الست عشري مادام احلاسب ال يتعامل معه داخلياً ؟:  س 
 ألنه يسهل التعامل مع األعداد الكبرية اليت يصعب متثيلها بالنظام الثنائي من قبل مستخدمي احلاسب -:ج 

  .واملربجمني
  

 1 2 4 8 
13 1 0 1 1 
5 1 0 1 0 
7 1 1 1 0 

 األعداد
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  : أنظمة الترميز -2
  

ى نظام واحد متعارف عليه من قبل كافـة مـستخدمي           بالنسبة ألنظمة الترميز للغة اإلجنليزية فقد اتفق عل         
39 (احلاسب وهو نظام آسكي

ASCII( ،وبالنسبة ألنظمة الترميز للغة العربية مل يتفق حىت اآلن على نظام واحد.  
  

رقمه هو  " A"إن كل حرف أو رقم أو رمز يف لوحة املفاتيح له رقم مقابل يف عرف احلاسب فمثالً احلرف                   
الرقم " z"وحيتل احلرف   ) الحظ اختالف األرقام بني احلروف الكبرية والصغرية         (97رقمه  " a" ، بينما احلرف     65

وهناك جدول يبني رقم كل زر من أزرار لوحة املفاتيح مبا فيها احلروف واألرقام والرموز ويـسمى هـذا                    . 122
 .اجلدول جدول آسكي

 احلاسبات ويوجد أنظمة أخرى عديدة منها على سبيل         ويعترب آسكي هو النظام القياسي حالياً لتبادل املعلومات بني        
الذي " A"، وطبعاً يف األنظمة األخرى تأخذ احلروف أرقاماً أخرى ، فمثالً احلرف             " يونيكود"املثال ال احلصر نظام     

  . يف يونيكودا خمتلفا رقمسيحمل حتما  يف آسكي 65رقمه 
  

فاتيح إىل املعاجل فإا ترسله على شكل بتـات علـى           مثالً من لوحة امل   " a"إذا أراد احلاسب إرسال احلرف      
  ...حبث أن ، 01100001 :النحو التايل

  

  
ــت الب
 الثامن

ــت الب
السابع

ــت الب
السادس

ــت الب
اخلامس

البــت
 الرابع

ــت الب
 الثالث

البــت
 الثاين

 البـت 

 األول

قيمـة (املـستقبلة  ترتيب البتات
 )اإلشارة

1 0 0 0 0 1 1 0 

 128 64 32 16 8 4 2 1 البت قيمة موقع

  :حاصل ضرب 
موقع البت قيمة× قيمة اإلشارة 

1 0 0 0 0 32 64 0 

  
الذي ذكرناه سابقاً يف جـدول      " a" وهو رقم احلرف     97=0+64+32+0+0+0+0+1عند مجع هذه األعداد      

  .وهكذا" a"آسكي فيفهم املعاجل بذلك أنك ضعطت على احلرف 
  

                                                 
39  - ASCII : American Standard Code for Information Interchange 
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  :وهذه املزيد من األمثلة 
رقم آسكيترتيب البتاتالرقم لرمز أواحلرف أو ا

o 01101111 111 
p 01110000 112 
: 00111010 58 

   
  : مناطق3ويقسم جدول آسكي إىل 

 وهذه ال حتوي على رموز ميكن طباعتها بل حتوي بعض األشياء األخرى 31 إىل رقم 1املنطقة من رقم  •
  مثل عالمة بداية السطر وما شابه 

   وحتوي على األجبدية اإلجنليزية واألرقام والرموز الشائعة 127 إىل 32األرقام من  •
 وحتوي على احلروف غري األجنليزية، فمثالً يف الوندوز العريب تكون هذه األرقام 127األرقام األعلى من  •

  . حروف عربية ، بينما تصبح أملانية يف الوندوز األملاين وهكذا
  

  -:أنظمة الترميز العربية
   -: نظام موحد للغة العربية ولكن هناك أكثر من نظام، وهي كالتايل       ال يوجد

 
 .  نظام أمسو من منظمة املقاييس العربية تابعة للجامعة العربية– 1
  . IBM نظام – 2
 .  نظام أبل ماكنتوش– 3
 .  نظام صخر العاملية– 4
 .  نظام املساعد العريب من سعودي سوفت– 5
 . ة لربنامج النوافذ ويندوز نظام ميكروسوفت الصانع– 6
 .  رقما16ً نظام يونيكور نظام شامل بكافة لغات العامل وموحد األنظمة ويستخدم – 7
  

 : نقاط هامة لألنظمة العربية 
 .  تتفق باعتماد رمز واحد لكل حرف هجاء عريب بغض النظر عن شكل احلرف– 1
 . ة االجنليزية تتفق مشوهلا لكل من حروف اللغة العربية وحروف اللغ– 2
 .  ختتلف يف الرمز املستخدم لكل حرف هجائي عريب– 3
  

  .آخرإىل   بسبب االختالف يصعب نقل الربجميات املستخدمة من نظام آيل -:مالحظة
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فيما يلي سوف نستعرض معا أهم حماور اجلزء التطبيقي، ونظرا لكون هذا اجلزء يرتكز كثريا علـى   
التوضيحية، فإنه يفضل عدم اخلوض يف حتريره، ولذلك سوف نتطرق هلذه احملاور بالتفصيل يف حصة               الرسوم  

   :األعمال التطبيقية على احلاسوب، باعتبار أن القسم التطبيقي يعتمد على التدريب
  

        Windowsاستخدام النوافذ   .1
  األساس المبنى عليه نظام النوافذ •
  فذنواالالتعرف على أجزاء شاشة  •
   إعادة تسمية ملف– خاصية القرص – تهيئة القرص لالستعمال –عمل نسخة :   تنفيذ األوامر  •
 طرق تشغيل برامج مايكروسوفت أوفيس •
  العمل مع القوائم وأشرطة األدوات ومربعات الحوار •
 حفظ المستندات وطبع المستندات وطرق  إنهاء البرامج •
  كيفية الحصول على مساعدة •

  

        )مايكروسوفت وورد(  نصوصمعالج ال  .2
  تغيير معاينات المستند ومعاينة إطار وورد •
  إنشاء مستند وكيفية نقل المؤشر في المستند •
  نقل ونسخ النص) تظليل(انتقاء النص  •
  تدقيق اإلمالءو تنسيق وأعداد النص •
  إنشاء وأدراج الجداول •
  انتقاء الكائنات ونقلها وتغيير حجمها •
 رسم الكائنات وتحسينها •
   المستند قبل الطباعة وطبع المستنداتمعاينة •

  

           ) كسلإ(جدول اإللكتروني مال  .3

  معاينة إطار أكسل •
  إدخال تسميات وأرقام في الجداول اإللكترونية •
   والصفوف– األعمدة –العمل مع الخاليا  •
  الوتنفيذ العمليات الحسابية باستعمال الد •
  )الرسومات البيانية(إنشاء تخطيط  •
  انات وحذفها إضافة سلسلة بي •
    وتحليلها فرز البيانات •
  تتبع أثر التغييرات في ورقة العمل •
 حماية البيانات •

 

 Internet Explorerالمستعرض /المتصفح.    4
  المستعرضالتعرف على •
  العمل مع القوائم وأشرطة األدوات ومربعات الحوار •

 حفظ المستندات وطبع المستندات وطرق  إنهاء البرامج •
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