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١

  الفهــــــــــــــــــــرس
  
  ١  مقدمة عامة) ١-١(

  ٢   واألجهزةمكونات الحاسوبتكنولوجيا المعلومات و) ١-١-١(
ة  ) ١-١-١-١( ية التالي اهيم األساس ى المف رف عل ات و : تع ا المعلوم ات تكنولوجي مكون

   والبرامجالحاسوب
٢  

  ٢  الحواسيبأنواع ) ٢-١-١(
ى ) ١-٢-١-١( صغيرة   الحواسيب الكبتعرف عل رة وال شبكات والشخصية ي  والخاصة بال

سعر والمستخدمين         سرعة وال ى المقصود     . والمحمولة من حيث السعة وال ًضا عل تعرف أي
  .أجهزة الحاسوب الطرفية سواء الذآية أو محدودة القدراتبإمكانات 

٢  

  ٧  األجزاء الرئيسية للحاسوب الشخصي) ٣-١-١(
سي   ) ١-٣-١-١( زاء الرئي ى األج رف عل صي تع وب شخ ة  : ة ألي حاس دة المعالج وح

المرآزية والقرص الصلب ووحدات اإلدخال واإلخراج المعروفة وأنواع الذاآرة ووحدات       
ة و  راص المرن ل األق ة مث ة لإلزال زين القابل ة التخ راص المدمج ذاZipوأق شف .  وهك اآت

  .المقصود بالجهاز الطرفي

٧  

  ١٥  مكونات الحاسوب) ٢-١(
  ١٦   Central Processing Unit (CPU) جة المرآزيةوحدة المعال) ١-٢-١(

العمليات :  ظائفهاوو) المعالج(تعرف على مصطلح وحدة المعالجة المرآزية ) ١-١-٢-١(
ا         . والتحكم المنطقي وذاآرة الوصول الفوري وهكذا      اس بالميج الج تق وتذآر أن سرعة المع

  .هيرتز

١٦  

  ١٧   Input Devices وحدات اإلدخال) ٢-٢-١(
ى الحاسوب             ) ١-٢-٢-١( ات إل تعرف على بعض الوحدات الرئيسية الخاصة بإدخال البيان

ولوحة المفاتيح والماسح الضوئي وآرة التتبع ولوحات اللمس واألقالم الضوئية        الفأرة  مثل  
  .وعصا توجيه األلعاب وهكذا

١٧  

  ٢٠   Output Devices وحدات اإلخراج) ٣-٢-١(
ي           تعرف على أآثر وح   ) ١-٣-٢-١( ائج المعالجة الت دات اإلخراج شيوًعا والتي تعرض نت

ام اق وب به ي   : الحاس دات العرض المرئ ال، وح بيل المث ى س شاشات( عل ات ) ال والطابع
صوتية،  والت ال سماعات والمح ية وال وم الهندس ات الرس ة  وطابع ى آيفي ًضا عل رف أي  تع

  .عمل هذه الوحدات وأين تستخدم

٢٠  

  ٢٥  التخزين) ٣-١(
  ٢٦  الثانويةوحدات التخزين ) ١-٣-١(

ة لوحدات التخزين ) ١-١-٣-١( واع المختلف ين األن ة ب ة المقارن سرعة الثانوي ن حيث ال م
ال       داخلي   : والسعر والسعة التخزينية، على سبيل المث الخارجي وقرص   /القرص الصلب ال

zip والمرنة وهكذاالمدمجة  وحاويات البيانات واألقراص.  

٢٦  

  ٢٨  رةأنواع الذاآ) ٢-٣-١(
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رة الوصول      ووظائفها مثل  تعرف على األنواع المختلفة لذاآرة الحاسوب     ) ١-٢-٣-١(  ذاآ
  .(ROM)وذاآرة للقراءة فقط ) RAM(العشوائي 

٢٨  

  ٣٠  وحدات قياس الذاآرة) ٣-٣-١(
وب  ) ١-٣-٣-١( رة الحاس اس ذاآ دات قي ى وح رف عل ت  : (تع و باي ت والكيل ت والباي الب

ا باي ت والجيج ا باي ات )توالميج سجالت والملف ول وال األحرف والحق ا ب ، وعالقته
  .المجلدات/واألدلة

٣٠  

  ٣٢  أداء الحاسوب) ٤-٣-١(
: تعرف على بعض العوامل التي تؤثر على أداء الحاسوب، على سبيل المثال           ) ١-٤-٣-١(

  .سرعة المعالج وحجم ذاآرة الوصول العشوائي وسرعة القرص الصلب وسعته
٣٢  

  ٣٣   Software البرامج) ٤-١(
  ٣٤  أنواع البرامج) ١-٤-١(

ة) ١-١-٤-١( صود بالمصطلحات التالي ى المق رامج : تعرف عل شغيل والب م الت رامج نظ ب
  .التطبيقية والفرق بينها

٣٤  

  ٣٥  برامج نظم التشغيل) ٢-٤-١(
ق        ) ١-٢-٤-١( ة التطبي شغيل والمقصود بواجه تعرف على الوظائف األساسية ألي نظام ت

  .م مزايا استخدام هذه الواجهةالرسومية وأه
٣٥  

  ٣٥    Application Software البرامج التطبيقية) ٣-٤-١(
ى سبيل                 ) ١-٣-٤-١( ة واستخداماتها، عل رامج التطبيقي واع الب بعض أن تعرف على أمثلة ل

ات و    يوالجداول اإلل النصوص  برامج معالجة   : المثال ة الرواتب    كترونية وقواعد البيان أنظم
  .ديمية والنشر المكتبي والوسائط المتعددةوالعروض التق

٣٥  

  ٣٦   System Development تطوير النظم) ٤-٤-١(
وب ) ١-٤-٤-١( ى الحاس دة عل نظم المعتم ة تطوير ال ى آيفي ات البحث يةتعرف عل  وعملي

  .والتحليل والبرمجة واالختبار التي عادًة ما تستخدم في تطوير النظم
٣٦  

  ٣٨   Information Network شبكات المعلومات) ٥-١(
 ٣٩  )WAN(الشبكة الممتدة  و)LAN(  الشبكة المحليةالتعرف على مفهوم آل من) ١-٥-١(

ى المقصود ب   ) ١-١-٥-١( ة  تعرف عل شبكة المحلي  LAN (local area network( ال
دة   و شبكة الممت ا استخدام مجموعات العمل     WAN (wide area network)ال  ومزاي

  .خالل الشبكةومشارآة المصادر من 

٣٩  

  ٤٠  الشبكات الهاتفية وعالم الحاسوب) ٢-٥-١(
صود  ) ١-٢-٥-١( وب والمق الم الحاس ي ع ة ف شبكة الهاتفي تخدام ال ى اس رف عل تع

 Integrated وPublic Switched Data Network (PSDN)بالمصطلحات  
Service Digital Network (ISDN)وتعرف.  األقمار الصناعية عبر واالتصاالت 

   ومعدل الباود؟التماثلية الرقمية واألنظمة  و والمودمأيًضا على المقصود بالفاآس والتلكس

٤٠  

  ٤١   Electronic Mail البريد اإللكتروني) ٣-٥-١(
د اإلل ) ١-٣-٥-١( ى البري ه يتعرف عل اج إلي ا تحت ددة وم تخداماته المتع ى اس ي وعل كترون

د إل  ائل بري ل رس ي ترس ستقبلهايلك ي وت ا   . كترون زة تكنولوجي ى بعض أجه ًضا عل رف أي تع
  .كترونيياالتصاالت والمعلومات التي تحتاج إليها لكي تستخدم البريد اإلل

٤١  
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  ٤٣    The Internet اإلنترنت) ٤-٥-١(
تخداماتها    ) ١-٤-٥-١( م اس ن أه ا وبعض م ت ومفهومه ى اإلنترن رف عل ين  . تع ارن ب ق

د الخاصة باإلنترن         د األخرى      تكاليف استخدام نظم البري ى      . ت ونظم البري ًضا عل تعرف أي
ة    بمحرآات المقصود   World Wide البحث والفرق بين اإلنترنت وشبكة الويب الدولي

Web “WWW”.   

٤٣  

  ٤٥  الحاسوب في حياتنا اليومية) ٦-١(
  ٤٦  الحاسوب في المنزل) ١-٦-١(

بيل الم    ) ١-١-٦-١( ى س زل، عل ي المن وب ف تخدامات الحاس ى بعض اس رف عل التع  :ث
ذ المشروعات وأداء               زل وتنفي ممارسة الهوايات وإنشاء الحسابات المنزلية والعمل من المن

  .الواجبات المدرسية واستخدام البريد اإلليكتروني واإلنترنت

٤٦  

  ٤٨  استخدامات الحاسوب في العمل وفي التعليم) ٢-٦-١(
ى) ١-٢-٦-١( رف عل ستخدمتع ي ت ة والت وبية الخاص ات الحاس ل  التطبيق ي العم  ف

تخدام         ا اس ون فيه ي يك االت الت ى الح ًضا عل رف أي يم، وتع ة والتعل صناعة والحكوم وال
  .الحاسوب أفضل من استخدام العنصر البشري والعكس

٤٨  

  ٥٢  الحاسوب في الحياة اليومية) ٣-٦-١(
ال             ) ١-٣-٦-١( ى سبيل المث ة؛ عل  في   :تعرف على استخدامات الحاسوب في الحياة اليومي

ة                  المتاج ات الذآي ى استخدام البطاق ًضا عل ر الكبيرة أو المكتبات أو في عيادات األطباء وأي
  .وهكذا

٥٢  

  ٥٧  تكنولوجيا المعلومات والمجتمع) ٧-١(
  ٥٨  طبيعة العالم المتغيرة) ١-٧-١(

ام     ) ١-١-٧-١( شكلة ع ات وم ع المعلوم صود بمجتم ى المق رف عل صطلح ٢٠٠٠تع  وم
  .كترونيةيالتجارة اإلل

٥٨  

  ٥٩  توفير بيئة عمل رائعة) ٢-٧-١(
ة               ) ١-٢-٧-١( وفير بيئ ى ت أنها مساعدتك عل تعرف على اإلجراءات والنصائح التي من ش

ال   بيل المث ى س دة؛ عل ة  : عمل جي رات منتظم ى فت ى الحاسوب الراحة عل اء العمل عل   أثن
  .والوضع الصحيح للشاشات والكراسي ولوحات المفاتيح وتوفير إضاءة وتهوية مناسبة

٥٩  

  ٦٠  الصحة واألمان) ٣-٧-١(
ى  ) ١-٣-٧-١( تخدام الحاسوب، عل د اس ا عن ي يجب اتخاذه ى االحتياطات الت تعرف عل

ابس                  : سبيل المثال  ى مق د عل ل الزائ ة وعدم التحمي التأآد من الترآيب اآلمن لكبالت الطاق
ل   بة الشائعة التي تنجم عن بيئة عمل غير مناس         وتعرف أيًضا على المخاطر   . الكهرباء ؛ مث

ة     ن طريق ة ع شكالت الناتج شاشة والم يض ال سبب وم ين ب اد الع رر وإجه اق المتك اإلره
  .الجلوس الخطأ

٦٠  

  ٦٢   Security, Copyright, and the law التأمين وحقوق النسخ والقانون) ٨-١(
  ٦٣   Security التأمين) ١-٨-١(
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٤

ات الحاسو            ) ١-١-٨-١( اطي لملف سخ االحتي ة الن ى أهمي ى    تعرف عل  تخزين وسائط   ب عل
ل اآلخرين         يمكن االحتفاظ بها   ى بعض        .  وآيفية حماية الحاسوب من تطف ًضا عل تعرف أي

ال       بيل المث ى س وب؛ عل ة بالحاس صوصية المتعلق سائل الخ ة  : م اع  حماي وب واتب الحاس
رور،  ات الم سبة لكلم دة بالن ات جي ىسياس رف عل د   وتع ات عن ات والملف ا يحدث للبيان  م

  .كهربيانقطاع التيار ال

٦٣  

  ٦٧  فيروسات الحاسوب) ٢-٨-١(
صطلح   ) ١-٢-٨-١( ى م ى معن رف عل روس"تع وب   " في الم الحاس ي ع تخدامه ف د اس عن

وب     ام الحاس ى نظ دخول عل ه ال ف يمكن ى   . وآي ًضا عل رف أي وتع
ى بعض اإلجراءات      ى الحاسوب وعل ا من اإلنترنت عل تم تنزيله ي ي ات الت مخاطر الملف

  .ضد الفيروساتالواجب اتخاذها للوقاية 

٦٧  

  ٦٨   Copyright حقوق النسخ) ٣-٨-١(
ة             ) ١-٣-٨-١( تعرف على المقصود بحقوق النسخ بالنسبة للبرامج وبعض الجوانب األمني

اط      . والقانونية المتعلقة بنسخ األقراص ومشارآتها وإعارتها      ى بعض النق وتعرف أيًضا عل
صطلحات   ى الم شبكات ومعن ر ال ات عب ل الملف ة بنق ةالخاص ة : اآلتي رامج التجريبي الب

  .والبرامج المجانية والتراخيص الخاصة بالمواقع

٦٨  

  ٧٠  قانون حماية البيانات) ٤-٨-١(
ن ) ١-٤-٨-١( واده وبعض م ى م دك وعل ات الخاص ببل ة البيان انون حماي ى ق تعرف عل

  .استخدامات البيانات الشخصية
٧٠  
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  مقدمة ) ١-١(
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   والبرامجمكونات الحاسوبوجيا المعلومات وتكنول) ١-١-١(

مكونات تكنولوجيا المعلومات و: تعرف على المفاهيم األساسية التالية) ١-١-١-١(
   والبرامجالحاسوب

  مكونات الحاسوب

Hardware  

ى سبيل          از الحاسوب، عل ة لجه ات الفعلي ى المكون يشير هذا المصطلح إل
  .ولوحة المفاتيح والشاشة وهكذاوحدة المعالجة المرآزية والفأرة : المثال

  
  البرامج

Software 

ل  وب يعم ل الحاس ي تجع ات الت ي التعليم دما  . ه ال، عن بيل المث ى س فعل
امج هو المسئول عن              اتيح، يكون البرن تكتب آلمات من خالل لوحة المف

شاشة  ى ال صحيح عل ان ال ي المك صحيحة ف وتخزن . عرض األحرف ال
بالحاسوب أو على قرص مدمج أو      البرامج على القرص الصلب الخاص      

ي   رص رقم ا    ) DVD(ق تم تحميله رن وي رص م سخها(أو ق ن ) أي ن م
د     ) RAM(القرص إلى ذاآرة الوصول العشوائي       الخاصة بالحاسوب، عن

  .الحاجة لذلك
  

تكنولوجيا 
  المعلومات

Information 

Technology (IT) 

شاء ا    أداة إلن يب آ تخدام الحواس ى اس شير إل ام ي صطلح ع و م ات ه لبيان
ات( يانتها) المعلوم ة   . وص ات مرتبط ا المعلوم إن تكنولوجي

رة             ة شرآة آبي . بكل جوانب إدارة المعلومات ومعالجتها، خاصة داخل أي
ق                 ا يطل ادة م ة في إدارة المعلومات وع إن الحواسيب من األدوات المهم
ا              سام تكنولوجي رى أق شرآات الكب على أقسام الحاسوب الموجودة داخل ال

ة المعلومات                . ماتالمعلو سام خدم سام اسم أق ذه األق ى ه ويطلق أيضا عل
ذين           . أو أقسام إدارة خدمات المعلومات     ى األشخاص ال شار إل ا ي وعادة م

ي  ون ف م يعمل ى أنه رة عل شرآات الكبي ع الحواسيب داخل ال املون م يتع
  ".تكنولوجيا المعلومات"

  

  أنواع الحواسيب) ٢-١-١(
ي) ١-٢-١-١( ى الحواس رف عل صية تع شبكات والشخ ة بال صغيرة والخاص رة وال ب الكبي

ستخدم      سعر والم سرعة وال سعة وال ث ال ن حي ة م ضً . والمحمول رف أي صود  تع ى المق ا عل
  .دة القدراتو الحاسوب الطرفية سواء الذآية أو محدةبإمكانات أجهز
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  ما هو 

 الحاسوب الكبير؟
Mainframe 
Computer  

ثمن و    ة ال رة غالي يب الكبي دا     إن الحواس ة ج درات عالي م وذات ق رة الحج آبي
رى      شرآات الكب ع   . وتستخدم في أغلب ال ات  ويمكن توزي وع من    إمكان ذا الن ه

ه من خالل   نهم الوصول إلي ذين يمك د من األشخاص ال ى العدي الحواسيب عل
ات المحدودة               ة ذات اإلمكان . حاسوب شخصي أو ما يعرف بالحواسيب الطرفي

أمي ل شرآات الت ستخدم شرآات مث املي وت ع ح رة لتتب رة حواسيب آبي ن الكبي
  .وثائق التأمين التابعين لها وإرسال إخطارات لهم للتجديد

  
ما هو الحاسوب 

الصغير؟ 
Minicomputer 

صغيرة ذات       يب ال إن الحواس رة، ف يب الكبي سبة للحواس ال بالن و الح ا ه آم
ضا          ثمن أي ة ال دا وغالي ي       . قدرات عالية ج رة ب روق آبي اك ف د اآلن هن م تع ن ل

صطلحان          ستخدم الم رة، ي ان آثي ي أحي صغيرة، وف رة وال يب الكبي الحواس
سه  المعنى نف واع      . ب خم أن ت أض رة آان يب الكبي ذآر أن الحواس دير بال وج

الحاسوب من حيث الحجم ولذلك آانت تستخدمها الشرآات الكبيرة فقط، في            
  .حين أن الحواسيب الصغيرة آانت تستخدمها شرآات متوسطة الحجم

  
هو الحاسوب ما 

  الفائق؟
Supercomputer  

آما يتضح من االسم، يتميز 
الحاسوب الفائق بإمكاناته العالية 
جدا، مع قدرة هائلة على معالجة 

ويستخدم هذا النوع بشكل . البيانات
. آبير من قبل الهيئات العسكرية

  وفي االستخدام المدني، يستخدم 
في أغلب األحيان في األبحاث 

 معينة مثل التنبؤ وأيضا في مجاالت
بالطقس، عندما يحتاج األمر إلى 
معالجة قدر هائل من البيانات 

  .بسرعة وتمكن من عمل التنبؤات

  /http://www.cray.com: لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الموقع التالي
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ما الفرق بين 

الحاسوب 
الشخصي 
 والماآنتوش؟

Personal 

Computer 

& Macintosh  

رآ  ت ش د قام ي إم لق ار ) IBM(ة آي ب بابتك

ام   ي ع صي ف وب الشخ ل . ١٩٨١الحاس إن آ

د             ك تع د ذل الحواسيب الشخصية التي ظهرت بع

صميم األصلي،  ع الت ة م رة متوافق واٍح آثي ي ن ف

ت       ي تم دة الت ديالت العدي ن التع رغم م ى ال عل

شير مصطلح التوافق مع        . على هذا التصميم   وي

صية    يب الشخ ى الحواس صي إل وب الشخ الحاس

ي إم   رآة آي ب ر ش رآات غي ت ش ي قام الت

فات  ع المواص ة م ا متوافق صنيعها وجعلته بت

  .المعروفة للحاسوب الشخصي

ه اسم                  ق علي شغيل ُيطل ستخدم نظام ت وقد آانت أغلب الحواسيب الشخصية ت

دوز               . دوس اج    في حين أن أغلبها يستخدم اآلن إصدارا من نظام وين من إنت

  ).٢٠٠٠أو  NT أو ٩٨ أو ٩٥يندوز و ((Microsoft)شرآة مايكروسوفت 

ل       ه شرآة أب ذي أنتجت ه     (Apple)إن الماآنتوش ال ارة عن حاسوب ولكن  عب

صيا وًبا شخ يس حاس ى . ل اج إل ف ويحت شغيل مختل ام ت ستخدم نظ و ي وه

رامج         رامج معالجة الكلمات       (إصدارات خاصة من الب ال، ب ى سبيل المث عل

ة داول اإلليكتروني ك تخصيص ا ). والج ى  ويجب علي افية حت زة اإلض ألجه

ز الحاسوب          . يمكن توصيلها بحاسوب من نوع ماآنتوش      ا يمي م م لقد آان أه

من نوع ماآنتوش عن الحاسوب الشخصي هي واجهة التطبيق الرسومية أو       

ان عليك أن تكون       . بعبارة أخرى، استخدام الفأرة في تشغيل الحاسوب       فقد آ

وب ا   تخدام الحاس ك اس ى يمكن شيء حت را بعض ال ك  خبي ابع ل لشخصي الت

  .وصيانته

ى                  اآنتوش، حت ين الحاسوب الشخصي والم رة ب لم تعد اآلن هناك فروق آبي

  .أن شرآة مايكروسوفت اشترت أسهما في شرآة أبل

  http://www.apple.com: لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التالي
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ما هو الحاسوب 
المتصل بالشبكة؟ 

Networked 
Computer  

ا                تتيح ل  ر مًع ازي حاسوب أو أآث ط جه سمح    . ك أية شبكة اتصال رب ذا ي وه

وب  از الحاس رى    بلجه يب أخ ى حواس ة عل ات المخزن ى البيان صول عل الح

صال  بكة االت ي نفس ش ه ف ة مع صادر . مرتبط شارآة الم ذلك بم سمح آ . وي

ة                 شارآة طابع صلة في شبكة االتصال م وبالتالي، يمكن لكل الحواسيب المت

شاء شبكة      .  تخصيص طابعة لكل جهاز على حدة      واحدة، بدًال من   ان إن د آ لق

ون         خاص المحترف ا إال األش وم به ان ال يق ًدا، وآ دة ج ة معق صال مهم االت

ولكن يمكن اآلن ألغلب األشخاص الذين لديهم معرفة جيدة         . والمؤهلون فقط 

دوز     ى وين دة عل بكة معتم ب ش وفت ترآي دوز الخاص بمايكروس ام وين بنظ

رفين              وعلى  . وتوصيفها ين محت ستعين بفني الرغم من ذلك، من األفضل أن ت

دة من حيث                ومؤهلين للقيام بهذه المهمة الحساسة حتى تقوم بإنشاء شبكة جي

  .األداء واألمان
  

ما هو الحاسوب 
المحمول؟ 
Portable 
(Laptop) 

Computer  

ول   وب المحم ز الحاس م   - يتمي ن االس ضح م ا يت صغر  - آم ب

ه يحمل باليد ويمكن أن يعمل بالبطارية       الحجم وخفة الوزن وبأن   

سي         ة الرئي ستخدم الحاسوب    . وآذلك من خالل مصدر الطاق وي

وع خاص        دال من وحدات العرض         - المحمول شاشات من ن ب

ة  شاشات(المرئي ة ا) ال وب  التقليدي ة بالحاس رة الخاص لكبي

صي تخدام   - الشخ رة اس ل فت ي تطي    والت

وب  ن وزن الحاس ل م ات وتقل ن  وهن. البطاري وع م اك ن

م      ه اس ق علي ول يطل وب المحم دفتري "الحاس وب ال   الحاس

 Notebook) "(     ًدا ستخدمه  . وهو حاسوب محمول صغير ج وي

ذين            الكثير من رجال المبيعات في تنقالتهم وآذلك األشخاص ال

ة  ا تقديمي دمون عروًض وب   . يق ن أن الحاس رغم م ى ال وعل

إن الحاسوب ال           ادي، ف محمول  المحمول أغلى من الحاسوب الع

ادي  وب الع ي للحاس ات الت س اإلمكان ه اآلن نف بح ل د أص . ق

ة    يب الكفي سمى بالحواس ا ي ًضا م اك أي  يوه) Palmtop(وهن

  .أصغر الحواسيب المحمولة حجًما على اإلطالق
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ما الفرق بين 

الحواسيب الذآية 
والحواسيب 

محدودة القدرات؟ 

Intelligent 
and dumb 
Terminals  

وم   زة الحاس  تق ب      وبأجه صي بأغل وب الشخ ل الحاس ة مث ة الذآي  الطرفي
عمليات المعالجة ذاتًيا، ولذلك، يمكنك استخدام أي حاسوب شخصي متصل            
م           ر ث ة من الحاسوب الكبي ى المعلومات المطلوب بحاسوب آبير للحصول عل

  .القيام بتحليل هذه البيانات على الحاسوب الشخصي

دا         الطرفية محدودة القدرا   أجهزة الحاسوب أما   ات محدودة ج ت، فلديها إمكان
ة،  درات عالي صال بحاسوب ذي ق ك باالت سمح ل ا ت ة، ولكنه سبة للمعالج بالن

ك            . على سبيل المثال، حاسوب آبير     ة ل ات التابع وم بمعالجة البيان دما تق وعن
ى       ود عل ر الموج وب الكبي وم الحاس دود، يق ي مح وب طرف الل حاس ن خ م

ل ع    صال بك بكة االت ن ش ر م ب اآلخ ة الجان ة المطلوب ات المعالج ذا . ملي فه
رض       ك وع ال بيانات ط بإدخ ك فق سمح ل ة ي دات الطرفي ن الوح وع م الن

  .المعلومات على الشاشة
  

سرعة الحاسوب 
  وسعته

  )CPU(أنواع وحدات المعالجة المرآزية 
وم    وع بنتي ن ن ة م ة مرآزي دة معالج ة وح يب الحديث ستخدم الحواس ا (ت أو م

ا واع مختل). يكافئه اك أن ي  وهن سوق ولك ي ال وم ف ة بنتي دات المعالج ة لوح ف
ى             االطالع عل م ب ر، ق واع التي تظه شأن أحدث األن تحصل على معلومات ب

ى   (Intel)إحدى المجالت المتخصصة في الحاسوب أو زيارة موقع إنتل            عل
ت بكة االنترن ستخدمه  . ش ذي ت وب ال الج الحاس ون مع ا يك رازوربم ن ط   م

ر خاص      . نتل وليس بنتيوم الخاص بشرآة إ     ٥٨٦ الج غي ي أن المع ذا يعن وه
 ي أو إ  (Syrix)بشرآة إنتل ولكن قامت شرآة أخرى بتصنيعه مثل سيرآس          

ق فقط              . (AMD)إم دي    ل وهو يطل إن حقوق اسم بنتيوم محفوظة لشرآة إنت
  .على وحدات المعالجة الُمصنفة من قبل شرآة إنتل

  )Clock speed( تردد الساعة 
وب   اعة الحاس ردد س تحكم ت الج  ي ل المع رعة عم ي س ردد  .  ف ا زاد ت فكلم

ان    . ويقاس تردد الساعة بالميجا هيرتز    . الساعة، زادت سرعة الحاسوب    د آ وق
ي إم      رآة آي ب ت ش ذي قام صي وال وب شخ ل  (IBM)أول حاس ه يعم  بإنتاج

ا              ٤٫٧٧بسرعة   ادة م ة ع  ميجا هيرتز، في حين أن الحواسيب الشخصية الحديث
رة عن مدى التطور             ميج ٦٠٠تعمل بسرعة أعلى من      ا هيرتز وهذا يعطي فك

صي وب شخ ور أول حاس ذ ظه دث من ذي ح ردد . ال ا زاد ت ه آلم ذآر أن وت
 .الساعة، آان الحاسوب أسرع

 
 (RAM)ذاآرة الوصول العشوائي 

إذا آنت تستخدم حاسوًبا يعتمد على نظام ويندوز، سيمكنك مالحظة التطور    
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ذي    وب ال ى أداء الحاس يطرأ عل ذي س ر ال د  الكبي ستخدمه عن  ت
  .RAMإضافة المزيد من ذاآرة 

  سرعة القرص الصلب وسعته التخزينية
رعتها    سب س صلبة ح راص ال ف األق ن     - تختل الل زم ن خ دد م ي تتح والت

ة   ل زمن الوصول،     . الوصول إلى البيانات ـ وهي تقاس بالميللي ثاني ا ق فكلم
ى القرص الصلب أو استرجاعها من                ات عل إن . هزادت سرعة تخزين البيان

ع      التزامن م ك ب ستمر، وذل د م ي تزاي صلبة ف راص ال ة لألق سعة التخزيني ال
راص    ن األق دة م واع الجدي ور األن ت   . ظه ا باي سعة بالجيج ذه ال اس ه . وتق

  . ميجا بايت١٠٢٤ويساوي الجيجا بايت الواحد 

  

  األجزاء الرئيسية للحاسوب الشخصي) ٣-١-١(
ة    :  حاسوب شخصي   تعرف على األجزاء الرئيسية ألي    ) ١-٣-١-١( دة المعالجة المرآزي وح

ذاآرة ووحدات التخزين               واع ال ة وأن صلب ووحدات اإلدخال واإلخراج المعروف والقرص ال
راص       ة وأق ة والمدمج راص المرن ل األق ة مث ة لإلزال ذاZipالقابل صود  .  وهك شف المق اآت

  .بالجهاز الطرفي
  وحدة النظام

The System 
Unit   

ندوق الرئيسي الخاص بالحاسوب    يطلق هذا االسم على الص    

الشخصي والذي يحتوي على المكونات المختلفة التي يتألف        

وب   از الحاس ا جه دة  . منه ذه الوح د به بيل   - فتوج ى س عل

ى آل     ) لوحة النظام  (المثال ـ اللوحة األم    شتمل عل والتي ت

الج      ل المع ات        . األجزاء الرئيسية، مث ًضا مكون ا أي ويوجد به

صلب   رص ال ل الق رى مث ة  شغالت ومأخ راص المرن  األق

ا الوحدة            . والمدمجة وهكذا  ذه الوحدة وهم اك نوعان له وهن

ة،       ل ـ والوحدة األفقي الرأسية ـ والتي تظهر في الشكل المقاب

ه             التي تم تصميمها لكي توضع على المكتب الذي تعمل علي

  .وتوضع الشاشة فوقها
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 لوحة النظام

 ) اللوحة األم(
The  

System  

)Mother (
Board  

داخل وحدة النظام     ) لوحة النظام (توجد اللوحة األم    

شكل     ويتم توصيل آل مكونات الحاسوب األساسية ب

ا  ر به ي   . مباش ة ف ة المرآزي دة المعالج د وح وتوج

ة     ات اإلليكتروني ب المكون ى جان ام إل ة النظ لوح

ل القرص      . األخرى ويتم توصيل مكونات أخرى مث

ر أو      شكل مباش ة ب ذه اللوح صلب به الل   ال ن خ م

وم           . آابالت د ي ا بع إن هذه اللوحات يقل حجمها يوًم

ة     . ألن المكونات تصبح أآثر دمًجا     فإذا قمت بفتح أي

ات      ر مكون د غي ن تج ة، فل وب حديث دة حاس وح

  .صغيرة جًدا
  

وحدة 
المعالجة 
  المرآزية

The 
Central 

Processing 
Unit (CPU) 

ة     (يكون المعالج    شك ) أو وحدة المعالجة المرآزي ل ب

ل  ه شرآة إنت ذي تنتج وم ال الج بنتي ام مع  (Intel)ع

اظره( ا ين ات  ) أو م م المكون ن أه ًدا م د واح ويع

ي الحاسوب ودة ف شغيل . الموج دد سرعة ت و يح فه

ز      ا هيرت رعته بالميج اس س وب وتق   الحاس

)MHz .(    رعته ذي س وم ال الج بنتي ا ٦٠٠فمع  ميج

سرعة   وم ذي ال الج بنتي ن مع ز أسرع م  ٤٠٠هيرت

تم          . رتزميجا هي  ات التي ت ويقوم المعالج بكل العملي

  .داخل الحاسوب
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ذاآرة الوصول 
  العشوائي

Random Access 
Memory (RAM)  

شوائي   ول الع رة الوص ي ) RAM(إن ذاآ الت
تم     ذي ي ان ال ي المك وب ه ل أي حاس د داخ توج
شغيل              دء ت تم ب دما ي ه عن تحميل نظام التشغيل إلي

ة     ليه نسخ ال  إالحاسوب وأيضا يتم     رامج التطبيقي ب
الو بيل المث ى س ا، عل   : تحميله

د  رامج قواع صوصالبب ة الن ات أو معالج . يان
ات  شاء بيان وم بإن دما تق ال، (فعن بيل المث ى س عل

ور  رف وص رة    )أح ي ذاآ شاؤها ف تم إن ، ي
د    رص عن ى ق سخها إل م ن شوائي ث الوصول الع

بشكل عام، آلما زاد حجم      . قيامك بحفظ البيانات  
تم ترآيبها في الحاسوب، آان ذلك      الذاآرة التي ي  

ضل ا . أف زة اآلن به ب األجه تجد أن أغل وس
ن  ر م عتها أآث شوائي س ول ع رة وص  ٦٤ذاآ

 .ميجا بايت
  

  ذاآرة القراءة فقط 
 نظام اإلدخال -

  واإلخراج األساسي

Read Only 
Memory - Basic 

Input Output 
System 

) ROM-BIOS(  

ط المخصصة لن   راءة فق رة الق ال  إن ذاآ ام اإلدخ ظ
ا          تم ترآيبه واإلخراج األساسي هي شريحة خاصة ي

ى اللوحة األم        وي    . في نظام الحاسوب عل وهي تحت
ع      ل م وب يعم ل الحاس ة لجع رامج الالزم ى الب عل

ثال  شغيل، م ام الت ام  : نظ سخ نظ ن ن سئولة ع ي م ه
ول     رة الوص ى ذاآ ستخدمه إل ذي ت شغيل ال الت

  .العشوائي عند قيامك ببدء تشغيل الحاسوب

  
  المنفذ المسلسل

Serial Port  

ن           ي م زء الخلف ي الج د ف بس يوج ن مق ارة ع سل عب ذ المسل إن المنف
ى      وب، عل رى بالحاس ات أخ ك توصيل مكون يح ل ذي يت وب وال الحاس

  .COM2 أو COM1وعادة ما يطلق عليه . مودم: سبيل المثال
  

  المنفذ المتوازي

Parallel Port  

ب    ن مق ارة ع وازي عب ذ المت ن    إن المنف ي م زء الخلف ي الج د ف س يوج
ى      وب، عل رى بالحاس ات أخ ك توصيل مكون يح ل ذي يت وب وال الحاس

  .LPT2أو  LPT1وعادة ما يطلق عليه اسم . طابعة: سبيل المثال
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 الناقل المسلسل الشامل
Universal Serial 

Bus (USB)  

ًدا  (USB) يعد الناقل المسلسل الشامل  مكوًنا جدي
يب ي الحواس ا ف ا م ر . نوًع دا أو أآث ترى واح س

دة               ل في الجزء الخلفي لوح ذا الناق من مقابس ه
زة  يل أجه ك بتوص سمح ل ا ي وب، مم الحاس

ل          ذا الناق ذه    . مصممة للعمل من خالل ه ومن ه
  .األجهزة الماسح الضوئي والكاميرا الرقمية

  
  وحدة العرض 

  )شاشة العرض(
Monitor 

ذي     وع ال ن الن ة م ي شاش ة ه رض المرئي ة الع ع  إن شاش ستخدم م  ي
رة    .  والتي تعرض من خاللها البرامج التلفازأجهزة   ام آثي اك أحج وهن

ين   ا ب راوح م شاشات تت ى ١٥لل رف أن .  بوصة٢١ إل ويجب أن تع
الشاشات ذات الجودة المتدنية أو التي ال تتم صيانتها بشكل جيد يمكن          

  .أن تضر عينيك

  
  لوحة المفاتيح
Keyboard 

اتيح إدخ         ك لوحة المف ى الحاسوب      تتيح ل ات إل د تطورت    . ال البيان وق
اتيح           آثيًرا عبر السنين ويستخدم الكثير من األشخاص اليوم لوحات مف
اتيح إضافية               ى مف شتمل عل تعتمد على تصميم مايكروسوفت، والتي ت

  .تم تصميمها لتسهيل استخدام نظم تشغيل مايكروسوفت  ويندوز

  
  الفأرة

Mouse 

شغيل    ام ت تخدام أي نظ د اس بيل    م - عن ى س دوز عل وفت وين ايكروس
ال ى         - المث ارة إل سدلة واإلش وائم المن د الق ي تحدي أرة ف ستخدم الف ت

ا  عناصر معينة    ذلك سحب           والضغط عليه د عناصر أخرى وآ  وتحدي
  .العناصر وإفالتها في موضع آلخر

  
 األقراص مشغل

  المدمجة
 CD - ROM 

ى      ا عل يب حالًي ب الحواس شتمل أغل شغلت ة م راص مدمج دو تب.  أق
ة   راص المدمج ل األق ا مث ة تماًم راص المدمج األق
دًال           الخاصة بالموسيقى ولكنها تحتوي على بيانات خاصة بالحاسوب ب

ر             . من الموسيقى  در آبي ى تخزين ق ه عل ويتميز القرص المدمج بقدرت
زة   ).  قرص مرن  ٤٥٠فله سعة تخزينية تفوق     (من البيانات    وهناك مي

تبداله     أخرى لهذه األقراص هي أنه يمكن    إخراج القرص الواحد واس
ة واستخدام أي          . بآخر فبإمكانك امتالك مجموعة من األقراص المختلف

  .منها حسب حاجتك



  )الوحدة األولى(

   لتكنولوجيا المعلومات                                                        دليل التدريبالمفاهيم األساسية
  

١٥

  
 األقراص مشغالت

الرقمية متعدد 
   اتاالستخدام

Digital Versatile 
Disk  

)DVD(   

شبه  شغالتت تخدام    م ك باس سمح ل ا ت ة ولكنه راص المدمج  األق
ر         و (DVD)األقراص الرقمية    ر بكثي التي تقوم بتخزين معلومات أآب

ادي   دمج الع رص الم ن الق ن     . م ات م ل البيان ضا بنق وم أي ي تق وه
الم               شاهدة األف ك بم سمح ل القرص إلى الحاسوب بشكل أسرع، مما ي

  .على شاشة الحاسوب التي تستخدمها

ات، في          ٦٥٠ويمكن ألي قرص مدمج تخزين        ميجا بايت من البيان
تعدد األغراض ذا الطبقة الواحدة والوجه        حين أن القرص الرقمي م    

  . جيجا بايت من البيانات٤٫٧الواحد يمكنه تخزين 

دد األغراض ذ   سع القرص الرقمي القياسي متع ين و وي  ٨٫٥الطبقت
ه    وجهين من وع ذو ال سع الن ات، وي ن البيان ت م ا باي ا ١٧جيج  جيج

ات  ن البيان ت م رص  (باي ة ألي ق سعة التخزيني ى ال د عل ا يزي أي م
  ).مج بخمس وعشرين مرةمد

  

  القرص المرن

  
Floppy Disk 

Diskettes)(  

األقراص          ة ب إن األقراص المرنة بطيئة جًدا مقارن
درا      زن ق ة وتخ راص المدمج صلبة أو األق ال

ات   ن البيان سبًيا م غيًرا ن ت١٫٤٤(ص ا باي ).  ميج
سخ    ل ن ستخدم بعم وم الم ان، يق ي بعض األحي وف

ة ا   ات المهم ن البيان ة م ى  احتياطي ودة عل لموج
ى  ا عل ستخدمه ويخزنه ذي ي صلب ال رص ال الق

ة راص مرن راص . أق ر أق ا أآث ث إنه ن حي ولك
التخزين تعرًضا للتلف، فإنها ليست أفضل الطرق       

  .إلنشاء نسخ احتياطية من البيانات المهمة

  

   Zipقرص 

Zip Disc  

  

ا أحدث من القرص المرن،           Zipيعد قرص     نوع
سي   تالف الرئي ن االخ  ولك

سع      Zipما يكمن في أن قرص       بينه  ٢٥٠الواحد ي
ات      ضا سرعة        . ميجا بايت من البيان وفر أي وهو ي

  .أآبر مقارنة بالقرص المرن العادي
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  القرص الصلب

Hard Disk  

رة        سية والكبي تعد األقراص الصلبة مساحة التخزين الرئي
ك   اص ب وب الخ ل الحاس ودة داخ ستخدم . الموج وت

ا    زين نظ ي تخ صلبة ف راص ال رامج  األق شغيل والب م الت
ستخدمها  ي ت ة  (الت امج معالج ال، برن بيل المث ى س عل

وهي . والبيانات الخاصة بك  ) النصوص واأللعاب وهكذا  
ا      ة ويمكنه ة والمرن راص المدمج ن األق ر م رع بكثي أس

  .تخزين قدر أآبر بكثير من البيانات

  

ما هو الجهاز 
  الطرفي؟

Peripheral 
Device  

فيمكنك توصيل ماسح    . ه بالحاسوب التابع لك   هو أي جهاز يمكنك توصيل    
  .ضوئي أو مودم بالجزء الخلفي لوحدة الحاسوب

  

  المكونات 
أو البطاقات 
  اإلضافية

ذا              يمكن ترآيب العديد من المكونات اإلضافية بسهولة في الحاسوب، وه
  .يتيح لك إمكانية تحديث الحاسوب آلما ظهرت أجهزة أحدث وأفضل

  

بطاقات الصوت 
  ماعاتوالس

ى  ة عل يب الحديث ن الحواس د م شتمل العدي ت
ك إذا     ي أن ا يعن ماعات، مم ات صوت وس بطاق
ددة،         رامج خاصة بالوسائط المتع شغيل ب قمت بت
ا         يمكنك االستماع إلى األصوات التي تصدر منه

ان   . عن طريق الحاسوب الذي تعمل عليه      وإذا آ
ضا            امج خاص، يمكنك أي ون وبرن لديك ميكروف

امج         .تسجيل األصوات  ًضا شراء برن  ويمكنك أي
ذي   ى الحاسوب ال ك بالتحدث إل سمح ل خاص ي
تعمل عليه وجعل الحاسوب يكتب الكلمات التي         

ذا          . تنطقها على الشاشة   د يصبح ه ومع الوقت ق
  .البرنامج بمثابة بديل للوحة المفاتيح
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أجهزة المودم 
Modems 

ي توصيل  ستخدم ف از ي ارة عن جه ودم عب إن الم
اتف         الحاسوب ا  ه بنظام اله ذي تعمل علي وم  . ل ويق

اله      تم إرس ى صوت ي ات إل ل البيان ودم بتحوي الم
ل              ستقبل بتحوي ودم الم وم الم اتف ويق عبر خط اله

ات   ى بيان صوت إل صال    . ال ي االت ت ف وإذا رغب
  .باإلنترنت، ستحتاج إلى مودم

  
  الطابعات

Printers  
واع آث         اك أن شائها وهن د إن ات بع تم طباعة أغلب البيان رة من الطابعات ت ي

ر         . يمكنك استخدامها للقيام بذلك    واع طابعات نفث الحب ومن أشهر هذه األن
  .وطابعات الليزر والتي يمكنها طباعة مخرجات ملونة

  

  الماسح الضوئي

Scanner  
واد    راءة الم ضوئي بق ح ال ك الماس سمح ل ي
ذي          ى الحاسوب ال ا إل المطبوعة ضوئًيا وإدخاله

ك داخل       تعمل عليه، والتي يمكن     تخزينها بعد ذل
ك  . الحاسوب د ذل صور بع ذه ال ر ه ن تغيي ويمك

  .وتغيير حجمها وطباعتها حسب ما تريد

  

 األقراص مشغالت
المدمجة القابلة 

  للتسجيل
 (CD-R)  

ر      مشغالتإن   ل الكثي ط، ويقب راءة فق  األقراص المدمجة العادية وحدات للق
ات       ن محرآ اص م وع خ راء ن ى ش ستخدمين اآلن عل ن الم راص م  األق

على األقراص المدمجة   ) أو الموسيقى (المدمجة تسمح لك بتسجيل البيانات      
وع             . التي تستخدمها  تحتاج هذه األجهزة إلى استخدام أقراص مدمجة من ن

سجيل                 ة للت سمى األقراص المدمجة القابل خاص يمكنك النسخ إليها والتي ت
)CD-R.(  
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  س

وحدة أشرطة النسخ 
  االحتياطي

Tape Backup  

تتيح لك وحدة أشرطة النسخ االحتياطي إنشاء 
ويمكن . نسخ احتياطية من البيانات بشكل منتظم

لهذه األشرطة تخزين آميات آبيرة من البيانات 
  .بتكلفة بسيطة

ة  رطة الرقمي ستخدم األش   وت
 DAT (Digital Audio Tape)    شاء رة في إن  بكث

ة  سخ االحتياطي رطة  . الن ن ألش ي DATيمك  الت
ستخدمها ه ة  ت سخ احتياطي شاء ن زة إن ذه األجه

ا بايت     ٤أآثر من    (لكميات آبيرة من البيانات       جيج
ريط  ل ش سرعة   ). لك زة بال ذه األجه ز ه وتتمي

  .والفاعلية
  

ما هي وحدات 
  اإلدخال؟

Input Devices  

تتيح لك وحدات اإلدخال إدخال البيانات إلى الحاسوب ومن أمثلتها لوحة            
  .المفاتيح والفأرة

 
دات ما هي وح
  اإلخراج؟

Output Devices 

ا                   ات من الحاسوب ومن أمثلته إخراج البيان تسمح لك وحدات اإلخراج ب
  .الطابعة والشاشة

  
  ما هو

 PCMICA؟  

ا    ة بطبيعته يب المحمول إن الحواس
ات  ى مكون اج إل دا وتحت ضغوطة ج م
ية   ات القياس ن المكون ا م غر حجًم أص
صلبة       للحاسوب العادي مثل األقراص ال

شتمل  .  األقراص المدمجة   مشغالتو وت
ى  ة عل يب المحمول ن الحواس د م العدي
ا   ي منه زء الخلف ي الج ابس خاصة ف مق
األجهزة     يلها ب ي توص ستخدم ف ي ت والت

  .PCMCIAالمتوافقة مع ما يعرف بـ 
ع  ة م زة المتوافق زة  PCMCIAإن األجه ن األجه ى م ادة أغل ون ع تك

  .ألآبر حجماالقياسية المصممة للعمل مع الحواسيب المكتبية ا
  http://www.pcmcia.org: لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التالي
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  مكونات الحاسوب) ٢-١(   
  
  
  
  
  
  
    
  



  )الوحدة األولى(

   لتكنولوجيا المعلومات                                                        دليل التدريبالمفاهيم األساسية
  

٢٠

  

ة  ) ١-٢-١ ( ة المرآزي دة المعالج  Central Processing Unitوح
(CPU)  

العمليات :  ووظائفها) المعالج(تعرف على مصطلح وحدة المعالجة المرآزية ) ١-١-٢-١(
وتذآر أن سرعة المعالج تقاس بالميجا . التحكم المنطقي وذاآرة الوصول الفوري وهكذاو

    .هيرتز
وحدة المعالجة 

 )المعالج(المرآزية 

CPU 

بمثابة ) المعالج(تعد وحدة المعالجة المرآزية 
فهي تقوم بأغلب العمليات التي . العقل للحاسوب

تتم داخل الحاسوب وهي مسئولة عن التشغيل 
نظام مايكروسوفت (د لنظام التشغيل الجي

وآذلك البرامج مثل تلك الخاصة ) ويندوز
بمعالجة الكلمات والجداول اإلليكترونية وقواعد 

ير من الذاآرة مرتبط وهناك قدر صغ. البيانات
وهي .  تستخدمه للقيام بهذه العملياتبهذه الوحدة

ذاآرة الوصول (تستخدم أيضا الذاآرة الرئيسية 
  .الخاصة بالحاسوب) العشوائي

م         تعد وحدة المعالجة المرآزية المكون األه
ة             سرعة الكلي سي في ال دور الرئي الذي يلعب ال

ا      . للحاسوب  ذه الوحدة بالميج اس سرعة ه وتق
ه  ل ب ذي تعم ردد ال ى الت شير إل ز وهي ت هيرت
رعة     ردد، زادت س ذا الت ا زاد ه دة؛ فكلم الوح

وب  دى    . الحاس ن م رة ع ك فك ي نعطي ولك
ى الحواسيب الشخصية التطور ا ذي طرأ عل ل

وب      ك أن أول حاس ذآر ل ت، ن رور الوق بم
 بإنتاجه  (IBM)بي إم    شخصي قامت شرآة آي   

ا  ٤٫٧٧ آان يعمل بسرعة     ١٩٨١في عام     ميج
ل       ة تعم زة الحديث ين أن األجه ي ح ز، ف هيرت

  . ميجا هيرتز٨٠٠بسرعات تزيد عن 

  :يةلمزيد من المعلومات، قم بزيارة مواقع الشرآات التال
  Intel :(http://www.intel.com(شرآة إنتل 

  AMD :(http://www.amd.com(شرآة إي إم دي 
  Cyrix :(http://www.viatech.com(شرآة سيرآس 
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   Input Devicesخال وحدات اإلد) ٢-٢-١(
تعرف على بعض الوحدات الرئيسية الخاصة بإدخال البيانات إلى الحاسوب مثل ) ١-٢-٢-١(

 ولوحات اللمس واألقالم الضوئية وعصا لتتبعالفأرة ولوحة المفاتيح والماسح الضوئي وآرة ا
  .التوجيه وهكذا

  الفأرة 

Mouse  

ع الحواسيب الشخصية أرة م تخدام الف شر اس د انت ع لق  م
دوز شغيل مايكروسوفت وين ام ت ور نظ ك، . ظه ل ذل وقب

آان يتم التعامل مع نظام التشغيل دوس من خالل لوحة             
ى           . المفاتيح أرة حت تقن استخدام الف ولكن اآلن يجب أن ت

دوز            ام في وين اك  . تسهل على نفسك الكثير من المه وهن
تخداما     ا اس هرها وأآثره ن أش أرة، وم ددة للف واع متع أن

 الذي به عجلة صغيرة والذي ـ عند استخدامه  اآلن النوع
ال      د وفع شكل جي مع البرامج المناسبة ـ يتيح لك التحكم ب

  .في البرامج التطبيقية التي تستخدمها

  

  لوحة المفاتيح

Keyboard 
مازالت لوحة المفاتيح هي أآثر وحدات إدخال البيانات 

وهناك أنواع مختلفة من . إلى الحاسوب شيوعا واستخداما
لوحات المفاتيح، بما في ذلك تلك المصممة خصيصا 

  .لالستخدام مع نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز

دة وسهلة             ستخدمها جي يجب أن تكون لوحة المفاتيح التي ت
  .االستخدام

  

  آرة التتبع 

Tracker Ball 

عإن  رة التتب ة   آ ضلها غالبي ة ويف أرة التقليدي ديل للف ي الب  ه
وم  صممي الرس ا . م ادة م ا   وع دات تحكًم ذه الوح ي ه  تعط

وقد تأخذ من    . أآثر وأسهل في حرآة العناصر على الشاشة      
ان              ى استخدامها وخاصة إذا آ المستخدم فترة حتى يعتاد عل
ا   يجد أنه ه س ة، ولكن أرة التقليدي تخدام الف ى اس اًدا عل معت

  .تضيف الكثير من المرونة لعمله
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الماسح 
  الضوئي

Scanner  

ى ملف               يسمح لك الماسح الضو      ا إل ادة مطبوعة ضوئيا وتحويله راءة م ئي بق
ه داخل الحاسوب        راءة فيمكنك   . يمكن التعامل مع م التعامل         ق  صور ضوئيا ث

وم    اص بالرس ي خ امج تطبيق تخدام أي برن وب باس ل الحاس ا داخ . معه
ى صورة       قراءةوباإلضافة إلى ذلك، يمكنك       نص مطبوع وتحويله ليس فقط إل

 فعلي يمكن التعامل معه وتحريره آنص داخل        من النص ولكن أيضا إلى نص     
ق      . برنامج لمعالجة الكلمات رامج المتخصصة ـ والتي يطل وهناك عدد من الب

رف   ضوئي لألح ز ال رامج التميي ام ب شكل ع ا ب عليه
)Optical Character Recognition - OCR  (     ل النص ستخدم في تحوي ـ ت

  .طبيقية التي تستخدمهاالمطبوع إلى نص يمكن تحريره داخل البرامج الت

  
  لوحات اللمس

Touch Pad  

طح      ى س ع عل از يوض ن جه ارة ع س عب ة اللم إن لوح
ويمكن استخدامه ـ إلى جانب  . المكتب ويستجيب للضغط

راغبين في     قلم من نوع خاص ـ من قبل فناني الرسوم ال
   .إنشاء أعمال فنية رقمية متميزة

  
 األقالم الضوئية

Light Pen 
ستخدم الق ى    ي ارة إل ستخدمين اإلش يح للم ضوئي ليت م ال ل

د     ي تحدي ستخدم ف ا ي ادة م شاشة وع ى ال ع عل   مواض
  .خيارات القوائم

  
  عصا التوجيه

Joystick 
ى يمكن                 ه حت ى عصا توجي تحتاج الكثير من األلعاب إل

حيح شكل ص تها ب ذه . ممارس ددة له واع متع اك أن وهن
ة سريعة   األجهزة، األآثر تطوًرا منها تكون ذات استجاب       

ى           ذلك عل للحرآة في اتجاهات ثالثية المحاور وتشتمل آ
يفها ن توص ه،  . أزرار يمك صا التوجي ن ع ا زاد ثم وآلم

 شراء  فضل ومن الم . زادت جودتها وسهولة استخدامها   
ال   ارك أن األطف ي اعتب ًعا ف دة واض ه جي نوعي

  .سيستخدمونها بشكل مكثف في أثناء ممارسة األلعاب
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نظم إدخال 
الصوت 
الخاصة 
 بالحاسوب

ى  دة عل ر جي ائج غي دم نت ز األصوات تق ة الخاصة بتميي نظم القديم د آانت ال لق
زة    رامج واألجه دودة للب درات المح ى الق ك إل ع ذل الق، ويرج ت . اإلط د آان فق

ى نص                    ة إل ة المنطوق ى يحول الكلم الج حت تستهلك طاقة معالجة آبيرة من المع
ر     . يظهر على الشاشة   يح          ولكن األشياء تتغي ة تت نظم الحديث سرعة وأصبحت ال ب

اج أغلب   . لك التحدث إلى أي حاسوب شخصي ورؤية النص على الشاشة      وتحت
ى   تجابة إل ى االس امج عل ا البرن ّرن فيه ة، تم دريب مبدئي رة ت ى فت نظم إل ذه ال ه

وتك ن      . ص ى اآلن، فم ل حت م تكتم ة ل ذه التقني ن أن ه رغم م ى ال وعل
  .لمستقبلالمنتظر أن تكون من أهم تقنيات ا

  
آاميرات 
  الويب

Web 
Cameras 

ر  ألقد تم تحديث البرامج بشكل ملحوظ، حيث أصبحت            آث
ستخدم   ع الم ة م د حدث م . تفاعلي ي  ؤوق خًرا تطور آخر ف

غيرة        ة ص الم رقمي اميرا أف تخدام آ و اس ال وه ذا المج ه
ب  ( اميرا الوي سمى بك ة     ) ت وق شاش ا ف تم ترآيبه ي ي والت

يس فقط من         الحاسوب للسماح بالتواصل في     االتجاهين؛ ل
. خالل النصوص ولكن أيًضا من خالل الصوت والصورة     

ًيا من                  ى اآلن جزًءا أساس د حت ا ال تع وعلى الرغم من أنه
د       صبح أح ي ت ق لك ي الطري ا ف وب، فإنه ات الحاس مكون

  .المكونات القياسية للحاسوب

  
الكاميرات 
الرقمية 
Digital 

Cameras  

اميرا الرق  تخدام الك ن اس ي   يمك ا الت ة ذاته ة بالطريق مي
زين     ن تخ دًال م ن ب ة، ولك اميرا العادي ا الك ستخدم به ت
ا             تم تخزين الصور رقمًي الصور على الفيلم التقليدي، ي

اميرا      ذه      . في الذاآرة الموجودة في الك ل ه ويمكن تحوي
م        ه ث ل علي ذي تعم وب ال ى الحاس سهولة إل صور ب ال

و     رامج الرس ن ب امج م الل أي برن ن خ ا م   م معالجته
اميرات    . التي تم تثبيتها على الحاسوب     وحالًيا تكون الك

ة وعدد الصور              الرقمية محددة بجودة الصور المخزن
  .التي يمكن تخزينها داخل الكاميرا
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   Output Devices اإلخراج وحدات ) ٣-٢-١(
تعرف على أآثر وحدات اإلخراج شيوًعا والتي تعرض نتائج المعالجة التي قام ) ١-٣-٢-١(
والطابعات وطابعات ) الشاشات(على سبيل المثال، وحدات العرض المرئي : ها الحاسوبب

 الصوتية، تعرف أيًضا على آيفية عمل هذه المحوالتالرسوم الهندسية والسماعات و
  .الوحدات وأين تستخدم

وحدة العرض 
) الشاشة(المرئي 

Monitor  

ي     وب الت ة الحاس ي شاش ي ه رض المرئ دة الع إن وح
ستخدم  وم   ت سيق مفه ات بتن راج البيان ي إخ ف
تذآر أن الحواسيب تستخدم النظام الثنائي      . للمستخدمين

ا  ات ومعالجته ل البيان ي تمثي ارات (ف ن إش سلة م سل
ل أن الحواسيب        ). اإلغالق/الفتح ومن الصعب أن نتخي

  .اإلليكترونية القديمة لم تكن تستخدم أية شاشة

  
شاشات العرض 

  المسطحة
  Flat Screen 

Monitors  

لقد آانت شاشات الحاسوب التقليدية مبنية على 
  .نفس التقنية المستخدمة في شاشات التلفاز

وفرة  سطحة مت ات العرض الم ديثا أصبحت شاش . ح
ستخدم       ب وت ى المكت ًرا عل ًزا آبي شغل حي ي ال ت وه

  .طاقة أقل من الشاشات التقليدية األآبر حجًما

  
ال، شاشة       يجب أن تعرف أنك عندما ت  حجم الشاشة ى سبيل المث حدد حجم أية شاشة ـ عل

وإذا آنت .  بوصة ـ فإن هذا الحجم يقاس قطريا، وليس أفقيا عبر الشاشة ١٧
ن     ًضا ع سأل أي ب أن ت شاشة، يج ديث ال وم بتح ساحة "تق م

  .الخاصة بالشاشة" العرض المرئية
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   VGAما هو 

 Super VGAو
  ؟XGAو

ام   VGA (Video Graphics Array)لقد ظهر  في ع
ى        ١٩٨٧  وقد آان النظام المعتمد لعرض الرسوم عل
شاشة ى   . ال صًرا عل ان مقت د آ ط  ٢٥٦وق ا فق  لوًن

درها   شاشة ق ة وضوح لل سل ٤٨٠ x ٦٤٠ودرج  بك
)pixel.(  

ل    ى مث اييس أعل ستخدمين اآلن مق ب الم ستخدم أغل يوال (Super-VGAي  ت
ى         ت ستخدم   ). سمح لك باستخدام ألوان أآثر ودرجة وضوح أعل الحواسيب وت

وان ودرجات               الحديثة مقاييس ذات أداء أعلى والتي توفر نطاًقا أآبر من األل
  .وضوح أعلى بكثير

و    ائع وه ر ش صطلح آخ اك م ع   (XGAوهن ق م ذا ). XGAأو متواف وه
  .المقياس يعطيك درجة وضوح أعلى من المقاييس السابقة

  
 بطاقات الرسوم 

Graphics 
Cards 

ات       لتشغيل الكثير من األلعا    ى بطاق ًدا      ) لوحات (ب تحتاج إل ة ج رسوم متقدم
ي الحاسوب ا ف تم ترآيبه ا . ي الج خاص به ى مع ات عل ذه البطاق وي ه وتحت

شاشة       ى ال وم عل رض الرس ًصا لع ون مخص رف أن أي   . يك ب أن تع ويج
ذه،     ة ه وم المتقدم رض الرس ة ع ه إمكاني ديث ب وب ح حاس

ى    في حين أن الحواسيب التي أنتجت منذ عامين أو ثالث          شتمل عل ا ال ت ة ربم
  .هذه اإلمكانية
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أجهزة عرض 
العروض 
 يةالتقديم

  الحاسوبية

هي عبارة عن أجهزة عرض يمكن 
  توصيلها 

بالحاسوب تستخدم في عرض العروض 
ومن . التقديمية لمجموعة من األشخاص

األفضل أن تستخدم هذه األجهزة مع 
برامج خاصة بالعروض التقديمية، مثل 

وهي تستخدم . بوينتمايكروسوفت باور
بكثرة في النظم التعليمية والعروض 

  .التقديمية الخاصة بالمبيعات
ر    شكل آبي زة ب ذه األجه عار ه ؤخًرا أس ضت م د انخف رائك . لق د ش وعن

ة                    ه درجة وضوح عالي وع، يجب أن تكون ل ل    (لجهاز من هذا الن ى األق عل
ان   آلما زادت درجة اإلض     (وشدة إضاءة جيدة للمباته     ) XGAآما في    اءة، آ

ح رض أوض ة  ). الع ي درج ى وه ب أن تراع رى يج ل أخ اك عوام وهن
  .الضجيج التي يصدرها الجهاز وتكلفة استبدال اللمبات
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األنواع المختلفة 

للطابعات 
Printers  

زر        . هناك أنواع آثيرة للطابعات    ففي الشرآات الكبيرة، تستخدم طابعات اللي
سرع         ا ذات        على نطاق واسع ألنها تقوم بالطباعة ب ة وتكون مخرجاته ة عالي

  .جودة متميزة

ق        ن طري يب ع لة بالحواس ات موص ون الطابع شرآات، تك ب ال ي أغل وف
شبكات ة . ال ى طابع اج إل ستخدم ال يحت ل م ي أن آ ذا يعن وه
صلة ة      . منف الل طابع ن خ ة م شبكة الطباع صل بال وب مت ل حاس يمكن لك ف
  .مشترآة

  
 الليزر طابعات

Laser 
Printers  

وهي تسمى  . ت الليزر مخرجات ذات جودة عالية وبسرعة آبيرة       تنتج طابعا 
شرآات       . بهذا االسم ألنها تستخدم الليزر في الطباعة       وهناك عدد آبير من ال

ن ا    وع م ذا الن صنعة له ات    الم واع الطابع هر أن ن أش ات وم ت لطابع  بوس
، وهو نوع من الطابعات تم تصميمه إلخراج صور         )Postscript(سكريبت  

  .لية جداذات جودة عا
  

  طابعات 
الليزر الملونة 
Color Laser 

Printers  

ع   زر تطب ات اللي ب طابع ت أغل ر، آان ادئ األم ي ب ف
ود    األبيض واألس ط ب ون (فق ة الل دأت  ). أحادي د ب وق

ي   ة ف ة الحديث زر الملون ات اللي ب طابع عار أغل أس
شار ي االنت ًضا ف دأت أي رغم . االنخفاض وب ى ال وعل

ذه ال  ن ه ر م ن أن الكثي ات م تج مخرج ات تن طابع
مميزة، يجب أن تدرك أن سعر آل صفحة مطبوعة             
صفحة ـ    ـ وخاصة إذا آنت تستخدم ألواًنا آثيرة في ال
ة     ة الطباع ة بتكلف ا مقارن ون مرتفًع ن أن يك يمك

  .باألبيض واألسود
  

طابعات نفث 
  الحبر

 Inkjet 
Printers  

ورق   الحبر باستخدام قاذفات صغيرة لرش ال      تعمل طابعات نفث   . حبر على ال
ث  ات نف ات       إن طابع تج مخرج ل وتن دما تعم جيجا عن دث ض ر ال تح الحب

زر مازالت                 زر، إال أن طابعات اللي جودتها تماثل تلك الخاصة بطابعات اللي
  .األفضل من حيث السرعة

ورق                      ل من ال ى طباعة عدد قلي إن طابعات نفث الحبر مثالية عند الحاجة إل
ى م   ر إل ة دون النظ ودة عالي ة   بج ال، طباع بيل المث ى س سرعة؛ عل سألة ال

  .خطابات في مكتب صغير أو في المنزل
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طابعات 

المصفوفة 
  النقطية

 Dot Matrix 
Printers    

تعمل الطابعات النقطية بضغط صف من اإلبر على شريط الطباعة والورق 
وآلما زاد عدد اإلبر الموجودة في رأس . للحصول على الحرف أو الشكل

 زادت جودة المادة المطبوعة؛ تشتمل أغلب الطابعات النقطية الطباعة،
  . إبرة٢٤الحديثة على 

ة،           تصدر الطابعات النقطية ضجيًجا عالًيا وال تنتج مخرجات ذات جودة عالي
ًرا         . وخاصة عند طباعة الرسوم    ستخدم آثي ولذلك، لم تعد الطابعات النقطية ت

لطابعات النقطية في طباعة     وتستخدم ا . اآلن وحل محلها طابعات نفث الحبر     
دفع              آميات آبيرة من الورق بجودة قليلة، على سبيل المثال، طباعة فواتير ال

  .الخاصة بشرآة ما
  

ا                   ذاآرة الطابعة ا، تماًم رة خاصة به من المهم أن تعرف أن أغلب الطابعات لها شرائح ذاآ
زة الحاسوب     ل الصور               . مثل أجه رة الحجم مث إذا قمت بطباعة رسوم آبي  ف

ي    ة الت ن الطابع ات م ة للمخرج ودة عالي ى ج صول عل ي الح ب ف وترغ
ة              ى الطابع . تستخدمها، يجب أن تفكر في إضافة المزيد من شرائح الذاآرة إل

دل  ادة مع ى زي ك إل ؤدي ذل ل، وي ة شخص مؤه ذه العملي وم به ويجب أن يق
  .سرعة طباعة الصفحات في أغلب الحاالت

  
تكلفة المكونات 
 الخاصة بالطابعة

سر    ك أن تستف ة، فعلي شتري طابع دما ت   عن
ى        اج إل ى تحت ة الت زاء الطابع ة أج ن  تكلف ع

إن طابعات الليزر ال    . استبدالها من وقت آلخر   
ر      ستخدم الحب ا ت ادي؛ وإنم ر الع ستخدم الحب ت
سمى    ة ت دة مغلق ي وح د ف ذي يوج اف؛ وال الج

  .علبة الحبر الجاف

ين من ا                د      تتيح لك آل علبة حبر جاف طباعة عدد مع دما ينف لصفحات وعن
ذه            . الحبر، يجب استبدال الوحدة بأآملها     ان، يكون سعر ه وفي بعض األحي

  .الوحدة مرتفًعا جًدا
  

 الرسوم اتطابع
الهندسية 
Plotters  

راج     از إخ ن جه ارة ع ية عب وم الهندس ة الرس إن طابع
ر       . مشابه للطابعة العادية، ولكنه يتيح لك طباعة صور أآب

از ذه الجه ستخدم ه صميم وي اع الت ي قط ر ف شكل آبي  ب
  .والبحث
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السماعات 
Speakers  

ي     ا ف ودة حالًي يب الموج ب الحواس شتمل أغل ت
دة   ى وح ماعتين إل ة إضافة س ى إمكاني واق عل األس

وأحياًنا تكون السماعات مضمنة مباشرة في      . النظام
شاشة ن  . ال تفادة م ى االس درة عل ن الق د م ذا يزي وه

روض  ة والع واد التعليمي ن الم ة ويمك التقديمي
  .اعتبارها اآلن بمثابة مكون قياسي في الحاسوب

  

 الصوتية المحوالت
Speech 

Synthesizers  

ان   ؤخًرا، فأصبح باإلمك صوتية م ي المحوالت ال ر ف د حدث تطور آبي لق
تقبال     . قراءة النص فقط وعرضه على شاشة الحاسوب       وبالتالي، يمكنك اس

ص م      ن ن ارة ع ي عب د إلكترون الة بري وب   رس يقوم الحاس ديق وس ن ص
د استخدامهم             . بقراءتها لك  وسيكون ذلك ذا فائدة آبيرة لضعاف البصر عن
ى          . للحاسوب ومن ناحية أخرى، يمكنك اآلن استخدام ميكروفون للتحدث إل

ى نص يعرض                  ة إل ل الكلمات المنطوق الحاسوب الذي يقوم مباشرة بتحوي
رغم من عدم     .  على سبيل المثالالنصوصداخل برنامج لمعالجة    ى ال وعل

  .نها تتقدم يوًما بعد يوم مع ظهور برامج أآثر تقدًمافإاآتمال هذه النظم، 
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  التخزين) ٣-١(
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  ةوحدات التخزين الثانوي) ١- ٣-١(
 من حيث السرعة والسعر ةالمقارنة بين األنواع المختلفة لوحدات التخزين الثانوي) ١-١-٣-١(

سعة التخزين  ال وال بيل المث ى س ة، عل داخلي  : ي صلب ال رص ال رص /الق ارجي وق  zipالخ
  وحاويات البيانات واألقراص المدمجة  والمرنة وهكذا

القرص الصلب 
  الداخلي

ًدا    :السرعة ة ج ى سرعة       .  سرعة عالي د سرعة القرص الصلب عل متوسط  "وتعتم
ول  ت الوص ة  " وق الميللي ثاني اس ب ي تق رقم، زادت   . والت ذا ال ل ه ا ق رعة وآلم س

رص هرها . الق ن أش راص، م ذه األق ن ه ة م واع مختلف اك أن  EIDEوهن
راص  . SCSIو ستخدم أق ي  SCSIوت ادة ف ة ب  ع ة الخاص دات الخدم شبكات وح ال

  . في الحواسيب الشخصيةEIDEالكبيرة، في حين تستخدم أقراص 

ا بايت الواحد   . ( جيجا بايت١٠في الغالب أآثر من !  آبيرة:السعة التخزينية   الجيج
  ). ميجا بايت١٠٢٤يكافئ 

سعر ر       :ال ر، وتعتب شكل آبي اض ب ي االنخف صلبة ف راص ال عار األق دأت أس د ب  لق
  .أرخص طريقة لتخزين البيانات

  
القرص الصلب 

  الخارجي
ة              :السرعة ا مرتفع  أبطأ من األقراص الصلبة الداخلية، ولكن األنواع المتطورة منه

  .ص الصلبة الداخليةالثمن وتقدم نفس األداء الذي تقدمه األقرا

   مثل األقراص الداخلية:السعة التخزينية

   أغلى من األقراص الداخلية:السعر

  
 أقراص مشغل

Zip  
ذي تعمل       Zip أقراص   مشغليمكنك ترآيب     في الحاسوب ال

ذا   Zipعليه ثم يكون بإمكانك بعد ذلك إدخال أقراص             في ه
ذه الم    . شغلالم ز ه ا يمي م م ك   شغالتإن أه ه يمكن و أن  ه

ا     ة ذاته ره، بالطريق ر غي راص ووضع آخ د األق راج أح إخ
ي        ة ف ة مختلف راص مرن ع أق ا وض ن خالله ك م ي يمكن الت

شغل ك م ة الخاص ب راص المرن شكل .  األق ستخدم ب وهي ت
ادل   ات وتب ن البيان ة م سخ االحتياطي زين الن ي تخ ر ف آبي
بكة    الل ش ن خ صلة م ر المت يب غي ين الحواس ات ب البيان

  .اتصال

سرعة أ:ال سخ         أبط زين الن ة لتخ د مثالي ا تع ة ولكنه صلبة العادي راص ال ن األق  م
  .االحتياطية

   ميجا بايت٢٥٠ أو ١٠٠ :السعة التخزينية

، وسعر األقراص التي تستخدم مع      شغل يجب أن تضع في اعتبارك سعر الم       :السعر
ذا الم  ورد الم  . شغله ع الم ا يبي ادة م ن   شغلوع ة م ة مكون ب مجموع ى جان  ٥ إل

  .خفض نسبًياأقراص بسعر م
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 مشغالت
  Jazأقراص 

. Zipتشابه من حيث التصميم مع محرك أقراص             ت Jazإن أقراص   
ا تخزين     Jazويكمن االختالف الرئيسي بينهما في أن أقراص           يمكنه

ات  ن البيان ر م در أآب ي أي   . ق ستخدمة ف ك الم ن تل ف ع ا تختل ولكنه
 أو Jaz مشغل  في Zip ولذلك، ال يمكنك استخدام قرص  .Zip مشغل

  .Zip في محرك Jazقرص 

  أبطأ من األقراص الصلبة العادية ولكنها مناسبة لتخزين النسخ االحتياطية:السرعة

  ) ميجا بايت٢٠٤٨( جيجا بايت ٢ حوالي :السعة التخزينية

ستخدم مع      المشغل يجب أن تضع في اعتبارك سعر        :السعر ي ت  وسعر األقراص الت
وردو       . المشغلهذا   ع الم ا يبي ادة م ة من            المشغل ن  وع ى جانب مجموعة مكون  ٥ إل

  .أقراص بسعر معقول

  http://www.iomega.com: لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التالي
  

األقراص 
المرنة 
Floppy 
disks  

  ! بطيئة جدا:السرعة
   ميجا بايت١٫٤٤ :السعة التخزينية

   زهيد جدا:السعر

  

 مشغالت
األقراص 
  المدمجة 

CD - ROM 

 األقراص مشغل لسرعة ١xلقد أعطيت القيمة .  أبطأ من األقراص الصلبة    :السرعة
ي  ة األول ور الم      . المدمج والي ظه ع ت ة م ذه القيم ضاعفت ه ك، ت د ذل  شغالتوبع

الي، إن . األسرع شغلوبالت غ سرعته الم ذي تبل ون أسرع ٥٠x ال ن ٥٠ يك رة م  م
  .١xذي آانت سرعته  األصلي الالمشغل

   ميجا بايت٦٥٠ حوالي :السعة التخزينية

  مشغل جنيه إسترليني لكل ٢٠ أقل من :السعر
  

 مشغالت
األقراص 

 متعددةالرقمية 
 اتاالستخدام
(DVD)  

ل سرعة من األقراص               شغالت أسرع من م    :السرعة ا أق  األقراص المدمجة ولكنه
  الصلبة

  قصىجيجا بايت آحد أ١٧ حتى :السعة التخزينية

   األقراص المدمجةمشغالت أعلى قليال من :السعر

  

ما الفرق بين 
األقراص الصلبة 

الداخلية 
  والخارجية؟

وب        دة الحاس ل وح داخلي داخ صلب ال رص ال ع الق يوض
تم توصيل القرص الصلب الخارجي               الرئيسية، في حين ي
ي       ه ف وم بإدخال يل تق لك توص ق س ن طري دة ع ذه الوح به

ة       . الجزء الخلفي للوحدة   صلبة الخارجي وبعض األقراص ال
يتم توصيلها من خالل المنفذ المسلسل الموجود في الجزء           
اج   بعض اآلخر يحت ين أن ال ي ح ن الحاسوب، ف ي م الخلف
وب         ل الحاس اص داخ وع خ ن ن ة م ب بطاق ى ترآي   إل

  .تسمح بتوصيل القرص الصلب بوحدة الحاسوبل
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  أنواع الذاآرة) ٢-٣-١(
رة الوصول          تعرف على األ  ) ١-٢-٣-١( نواع المختلفة لذاآرة الحاسوب ووظائفها مثل ذاآ

  ).ROM(ة فقط  القراءو ذاآرة) RAM(العشوائي 
ما هي ذاآرة 

الوصول العشوائي 

Random 
Access  
Memory 

(RAM)؟  

شوائي  رة الوصول الع د ذاآ ذاآرة (RAM)تع ة" ال ستخدمها " العامل ي ي الت
شغيل. الحاسوب ام الت ل نظ تم تحمي دما ي شغيل فعن دء ت د ب  من القرص عن

وقد آان أول حاسوب شخصي  . الحاسوب، يتم نسخ النظام إلى هذه الذاآرة      
ي إم   رآة آي ب ت ش شوائي    (IBM)قام ول ع رة وص ستخدم ذاآ ه ي  بإنتاج

ا بايت          ( آيلو بايت بحد أقصى      ٦٤٠سعتها   ر من نصف ميج ، في   )أي أآث
ن ذ    ر م م آبي ستخدم حج ه أن ي ديث يمكن وب ح ين أن أي حاس رة ح اآ

شوائي ول الع ول   . الوص رة وص ى ذاآ ة عل يب الحديث شتمل الحواس وت
ن   ر م عتها أآث شوائي س ت٦٤ع ا باي وب  .  ميج ة، إن الحاس دة عام وآقاع

ستخدم الذي   دوز      ي شغيل   نظام مايكروسوفت وين شكل أسرع إذا       للت  يعمل ب
  .قمت بترآيب ذاآرة وصول عشوائي ذات سعة أآبر

رة الوصول العشوائي           ال يتم االحتفاظ بالبيانات والب     ة في ذاآ رامج المخزن
  ).أي أن البيانات تمسح من الذاآرة عندما تقوم بإغالق الحاسوب(

  

ما المقصود بذاآرة 
  القراءة فقط

Read Only 
Memory 

(ROM)؟  

راءة فقط     رة الق ا يتضح من     Read Only Memory (ROM)إن ذاآ  ـ آم
ستخدم ل      ذاآرة ت رامج التي    االسم ـ هي نوع خاص من شرائح ال تخزين الب

ديلها   ن تع ط وال يمك ا فق ن قراءته ريحة  . يمك ك، ش ة ذل ن أمثل -ROMوم

BIOS    ط راءة فق رامج للق ى ب وي عل ي تحت ات   . ، الت ضا بطاق شتمل أي وت
  .ROMالشبكة وبطاقات الفيديو على شرائح 
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  ما المقصود

 بذاآرة القراءة 
 نظام اإلدخال -فقط 

واإلخراج 
  األساسي؟

Read Only 
Memory Basic 

– Input Output 
System (ROM-

BIOS)؟  

ط     رءاة فق رة الق ريحة ذاآ ي   -إن ش راج األساس ال واإلخ ام اإلدخ   نظ
 ROM-BIOS -   ة ام الخاص ة النظ ي لوح د ف ريحة توج ن ش ارة ع  عب

ددة   ام متع وم بمه رامج تق ى ب وي عل وب، وتحت دء  . بالحاس وم بب دما تق فعن
بعملية فحص ذاتي للتأآد من       ROM-BIOSتشغيل الحاسوب، تقوم برامج     
ل نظام              . أن الحاسوب يعمل بشكل جيد     ك بتحمي د ذل رامج بع ذه الب وم ه وتق

  .التشغيل الذي تستخدمه من القرص إلى ذاآرة الوصول العشوائي

  

 BIOS ما هي 
القابلة للتحديث 

Flash BIOS؟  

 قابلة للتحديث    BIOS Flashتشتمل أغلب الحواسيب الحديثة على شريحة       
دًال ن ب رامج      . ROM-BIOS م وع الب س ن شريحة نف ذه ال ضمن ه وتت

رامج  ديث الب ة تح ز بإمكاني ا تتمي وب ولكنه از الحاس ي جه ودة ف الموج
وفره            . الموجودة على الشريحة   امج صغير ت شغيل برن ويتم هذا التحديث بت

  .الشرآة المصنعة للحاسوب

  

ROM-BIOS 
ومشكلة عام 
٢٠٠٠  

يب القديم آان ن الحواس ر م ة ة ت الكثي ريحة  بحاج ديث ش ى تح -ROMإل

BIOS      ذه     ". ٢٠٠٠مشكلة عام   " لحل المشكلة التي تسمى ان سبب ه وقد آ
ث    ام، بحي ط للع انتين فق ت تخصص خ ة آان يب القديم شكلة أن الحواس الم

  .١٩٩٩ العام ٩٩يمثل 

  
ما هي ذاآرة 

؟)الرسوم(الفيديو 
ارة عن  ستخدمها عب ي ت شاشة الت ى ال ر عل ي تظه صورة الت انعكاس إن ال

وع خاص،         رة من ن ديو وهي شرائح ذاآ ره الفي ي ذاآ ة ف ات المخزن للبيان
ويشتمل أي حاسوب حديث على ذاآرة      . وعادة ما توجد في بطاقات الفيديو     

  .فيديو ذات عدد آبير من الميجا بايت
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  وحدات قياس الذاآرة) ٣-٣-١(
ا   البت والبايت: (تعرف على وحدات قياس ذاآرة الحاسوب     ) ١-٣-٣-١(  والكيلو بايت والميج

  .المجلدات/، وعالقتها باألحرف والحقول والسجالت والملفات واألدلة)بايت بايت والجيجا
الوحدات 

األساسية لتخزين 
  البيانات

وب      ى أن الحاس شير إل ي ي وب الرقم صطلح الحاس رف أن م م أن تع ن المه م
ا  ات ومعالجته ل البيان ي تمثي ائي ف ام الثن ستخدم النظ ست. ي ا ن ا إنن ي حياتن خدم ف

شري  ام الع ى     . النظ فر وحت ن ص ام م ستخدم األرق ا ن ستخدم . ٩أي إنن وي
ي  وب الرقم د   الحاس فر وواح رقمين ص اف ( ال شغيل إن أردت  /أي اإليق الت

د م     ). التحدي سيكون حج يب، ف ي الحواس زين ف ن التخ دث ع دما نتح ثًال، عن فم
لرقم اثنين أي ذاآرة الوصول العشوائي وسعة القرص الصلب أرقاًما من قوى ا

  .ا صحيًحاعدًدتساوي  N حيث  N 2تحقق الصورة 
  

  البت
 Bit 

تستخدم آل الحواسيب نظام الترقيم الثنائي، أي تقوم 
وهذا المستوى من . بمعالجة البيانات آصفر أو واحد

وعادة ما يطلق على . التخزين يسمى بالبت
 بت، وهذا يعني أنه يمكنه ٣٢الحواسيب بأنها 

  .بت في المرة الواحدة ٣٢معالجة 
  . بت٦٤ أو ٣٢ أو ١٦ويمكن أيًضا وصف البرامج بأنها 

  
  البايت

 Byte  
  . بت٨يتكون البايت الواحد من 

  
  الكيلو بايت
Kilobyte   

 )KB(  

  . بايت١٠٢٤يتكون الكيلو بايت الواحد من 

  
  الميجا بايت

Megabyte 
)MB(  

  . آيلو بايت١٠٢٤يتكون الميجا بايت الواحد من 

  
الجيجا بايت 
Gigabyte  

)GB(  
  . ميجا بايت١٠٢٤يتكون الجيجا البايت الواحد من 

  
  الملفات 

Files  
ات              ة ملف ى هيئ . يتم تخزين البيانات والبرامج على القرص الذي تستخدمه عل

وم      ي تق ات الت ال، الملف بيل المث ى س ات، عل ن الملف ة م واع مختلف اك أن وهن
ملفات التي تحتوي على البرامج الخاصة       بتخزين البيانات التي تستخدمها وال    
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  .بك والملفات التي تستخدم في تخزين نظام التشغيل
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األدلة 

) المجلدات(
Directories 

)Folders(  

ات    ع الملف ي تجمي دات ف ة أو المجل ستخدم األدل بعض ت ضها ال ة ببع . المرتبط
م   د باس شاء مجل ك إن ال، يمكن بيل المث ى س سابات"فعل ا" الح ل الملف ضم آ ت ي

م     ر باس بة وآخ ة بالمحاس الء"المتعلق ك   " العم ع عمالئ التك م ضم مراس . وي
ات          ادة تنظيم الملف ة لزي دات فرعي . ويمكن أن تشتمل أيًضا المجلدات على مجل

د                 دات اسم المجل رع المجل د في تف دليل (وعادة ما يطلق على أعلى مجل  ')أو ال
ل ب            ". Root "''الجذر'' ا يظهر تمثي ان، ربم دات،    وفي بعض األحي اني للمجل ي

  .آالموضح في الشكل التالي

  

  

  

  

ة            دات الفرعي ه    . في هذا المثال، يوجد المجلد الجذر في أعلى المجل وتوجد تحت
  .ثالثة مجلدات فرعية وهي البيانات والبرامج واأللعاب

  

ات الموجودة داخل ملف               السجالت وع    . إن السجل عبارة عن مجموعة من البيان وهو ن
  . التي تستخدمها أية قاعدة بياناتمن وحدات التخزين

  .للمزيد من المعلومات، راجع الوحدة الخاصة بقواعد البيانات

  المجلد الجذر

 البيانات  البرامج  األلعاب
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  أداء الحاسوب) ٤-٣-١(
: تعرف على بعض العوامل التي تؤثر على أداء الحاسوب، على سبيل المثال           ) ١-٤-٣-١(

  .سرعة المعالج وحجم ذاآرة الوصول العشوائي وسرعة القرص الصلب وسعته

ة ألي       رعة الحاسوبس سرعة الكلي ي ال تحكم ف ي ت ل الت م العوام ي أه الج ه رعة المع د س تع
وهناك عوامل أخرى    . وتقاس هذه السرعة بالميجا هيرتز    . حاسوب شخصي 

دوز،  ى نظام وين دة عل سبة للحواسيب الشخصية المعتم ة، وخاصة بالن مهم
رعة     ذاآرة، زادت س م ال ا زاد حج ه آلم ول أن دة تق اك قاع ث هن شغيل حي ت

الي،             . النظام ر، وبالت شكل آبي ويستخدم نظام ويندوز أيًضا القرص الصلب ب
  .آلما زادت سرعة تشغيل القرص الصلب، زادت سرعة تشغيل النظام

دوز                 ى نظام وين د عل ستخدم الحاسوب الشخصي الخاص بك المعتم ولكي ت
ى    ًضا إل ن أي ريع ولك ى قرص صلب س ط إل يس فق تحتاج ل ال، س شكل فع ب

ه      قرص صلب   رة وب ة  '' سعته آبي رة ''مساحة خالي ى أن    .  آبي ك إل ويرجع ذل
رة    صلب وذاآ ين القرص ال ات ب ادل البيان تمرار بتب وم باس دوز يق ام وين نظ

شوائي  ول الع سمى    . الوص ا ي د مم شاء العدي دوز بإن يقوم وين ات ''وس بالملف
فإذا آان لديك قرص     .  التي يستخدمها في إدارة البرامج الخاصة بك       ''المؤقتة

صلب به مساحة خالية صغيرة، فستجد أن نظام ويندوز لن يكون قادًرا على             
  .تحميل البرامج على اإلطالق

دوز     شغيل وين ام الت تخدام نظ ل باس ت تعم  ٢٠٠٠ أو ٩٨ أو ٩٥إذا آن
دوز       ( ة              )أو أي إصدار مماثل من وين وق قائم النقر ف ستجد أنك إذا قمت ب ، ف

Start تحديد ثم Programs ثم تحديد ssoriesAcce ثم تحديد System 

Tools  ا ب ا خاًص اك برنامًج تجد أن هن سيم ، س ادة تق ات إع  الملف
)De-fragmentation( .    شكل امج ب ذا البرن شغيل ه ؤدي ت ن أن ي ويمك

   .دوري إلى زيادة سرعة تشغيل الحاسوب الخاص بك

    

  Softwareالبرامج ) ٤-١(
  
  
   
  
  
  



  )الوحدة األولى(

   لتكنولوجيا المعلومات                                                        دليل التدريبالمفاهيم األساسية
  

٣٩
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  أنواع البرامج) ١-٤-١(
ة    ) ١-١-٤-١( صطلحات التالي صود بالم ى المق رف عل رامج    : تع شغيل والب م الت رامج نظ ب

  .التطبيقية والفرق بينها
ما هو نظام 
التشغيل؟ 

Operating 
System  

شغيل   دء ت د ب ا عن ه تلقائًي تم تحميل رامج ي ا من الب ا خاًص شغيل نوًع ام الت د نظ يع
زات المتقد. الحاسوب تخدام المي شغيل باس ام الت ك نظ سمح ل ة ألي حاسوب وي م

زة          ة      . حديث دون الحاجة إلى معرفة آل تفاصيل عمل األجه واع مختلف اك أن وهن
ا   ستخدمة حالًي شغيل الم م الت ن نظ ام    . م ي ع وب شخصي ف ر أول حاس د ظه لق

 وآان يستخدم نظام تشغيل يسمى (IBM) وآان من إنتاج شرآة آي بي إم ١٩٨١
ديك          ،)غير متطور  (وقد آان هذا النظام بسيًطا      ". دوس" ين أن تكون ل ان يتع  وآ

  ".سهل االستخدام"فلم يكن . خبرة في عالم الحاسوب لتعرف آيف تستخدمه

دوز "وبعد ذلك، قدمت شرآة مايكروسوفت نظام           ذي أصبح اآلن النظام     " وين ال
  .األآثر شيوًعا مع أجهزة الحاسوب

دوز     . هناك إصدارات مختلفة من نظام ويندوز        هو أول إصدار     ٣٫١لقد آان وين
ى نطاق واسع           تم استخدامه عل ة من نظام دوس       . لويندوز ي ر فعالي ان أآث د آ وق

تخدام   ي االس ًرا ف هل آثي ومية    . وأس ق رس ة تطبي ستخدم واجه و ي فه
)Graphical User Interface - GUI(   أي أنه يمكنك التعامل معه من خالل ،

سدلة  وائم المن أرة والق دوز  . الف ك وين د ذل ر بع . ٢٠٠٠ وNT و٩٨ و٩٥وظه
ا                   شابهة وآله ا مت ا آله دوز تقريب رة من وين والجدير بالذآر أن اإلصدارات األخي

  .٣٫١أسهل في االستخدام مقارنة بويندوز 

  :لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الشرآتين التاليتين على هذين الموقعين

 Microsoft :http://www.microsoft.comشرآة 

  /IBM :http://www-4.ibm.com/software/os/warpشرآة 

  

ما هو البرنامج 
التطبيقي؟ 

Application 
Program   

د  تخدامه بع ك اس رامج يمكن وع من الب و ن ي ه امج التطبيق إن البرن
شغيل   ام الت ل نظ رامج   . تحمي ذه الب ة ه ن أمثل ة  وم رامج معالج ، ب

ذا       (الكلمات   ذآرات وهك ات والم والجداول  ) الخاصة بإنشاء الخطاب
ة  ام (اإلليكتروني ع األرق ل م سابات والتعام شاء الح ة بإن ) الخاص

ات  د البيان ات (وقواع ن البيان رة م ات آبي يم آمي وم بتنظ ي تق ) والت
  ).المعنية بإنشاء صور وإعالنات وأدلة استخدام وهكذا(والرسوم 
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  برامج نظم التشغيل) ٢-٤-١(
تعرف على الوظائف األساسية ألي نظام تشغيل والمقصود بواجهة التطبيق ) ١-٢-٤-١(

  .الرسومية وأهم مزايا استخدام هذه الواجهة
ما هي واجهة 

التطبيق 
  الرسومية؟

Graphical 
User 

Interface   
)GUI(  

شغيل                  ق الرسومية جزًءا إضافًيا من نظام ت وم بعرض    تعد واجهة التطبي يق
 والقوائم المنسدلة ويتيح لك أيًضا التعامل مع الحاسوب من خالل           طاراتاإل

دوز                . استخدام الفأرة  ة وين ذه الواجه ستخدم ه شغيل التي ت ومن أمثلة نظم الت
  .(IBM) الخاص بشرآة آي بي إم OS2 وNT و٢٠٠٠ و٩٨ و٩٥ و٣٫١

  

مزايا استخدام 
واجهة التطبيق 
  الرسومية

  التعامل مع جميع البرامجوجود تشابة في  •

   المنتجةةآيفية تشغيل البرنامج ال تعتمد آثيًرا على الشرآ •

ام       • ع نظ ستخدمها م ي ت ا الت ة ذاته ة بالطريق رامج التطبيقي ع الب ل م التعام
  التشغيل

  تتيح المجال أمام المبرمجين لكتابة برامج متناسقة بسهولة •

  Application Softwareالبرامج التطبيقية ) ٣-٤-١ (
تعرف على أمثلة لبعض أنواع البرامج التطبيقية واستخداماتها، على سبيل ) ١-٣-٤-١(

 والجداول اإلليكترونية وقواعد البيانات وأنظمة الرواتب النصوصبرامج معالجة : المثال
  .والعروض التقديمية والنشر المكتبي والوسائط المتعددة

أمثلة لتطبيقات 
 النصوصمعالجة 

Word 
Processing  

 http://www.microsoft.com/office/word/default.htm: مايكروسوفت وورد
  http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/wordpro: لوتس وورد برو

  http://www.corel.com/Office2000: د بيرفكتوور
  

أمثلة لتطبيقات 
 الجداول اإلليكترونية
Spreadsheet 

  http://www.microsoft.com/office/excel: مايكروسوفت إآسيل
  http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/lotus123: ٣-٢-١لوتس 

  

أمثلة لتطبيقات 
قواعد البيانات 
Database 

  http://www.microsoft.com/office/access: مايكروسوفت أآسيس
  http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/approach: لوتس أبروتش
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أمثلة لتطبيقات 
أنظمة الرواتب 

Payroll 
  http://www.sage.com: برنامج سيج

  

تطبيقات أمثلة ل
العروض التقديمية 

Presentation 

  http://www.microsoft.com/office/powerpoint: مايكروسوفت باوربوينت
  http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/freelance: لوتس فريالنس

  

أمثلة لتطبيقات 
 النشر المكتبي
Desktop 

Publication  
  http://www.adobe.com: أدوبي فوتوشوب

  

أمثلة لتطبيقات 
 الوسائط المتعددة
Multimedia  

تشتمل الحواسيب متعددة الوسائط على أجهزة 
ل األصوات وعرض خاصة تسمح لك بتشغي

 استخدام  والتى بالتالى تمكنك من،صور الفيديو
برامج الوسائط المتعددة مثل األلعاب والبرامج 

وأفضل مثال لبرامج الوسائط المتعددة . التعليمية
والتي " مايكروسوفت إنكارتا"هو موسوعات 

  .توجد على أقراص مدمجة
 :لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التالي

http://www.microsoft.com/Encarta  
  

أمثلة لتطبيقات 
إنشاء مواقع الويب 

web authoring  

  http://www.microsoft.com/frontpage: جدمايكروسوفت فرونت بي

  System Development  تطوير النظم) ٤-٤-١(
تعرف على كيفية تطوير النظم ) ١-٤-٤-١(

الحاسوبية وعمليات البحث والتحليل والبرمجة 

  .واالختبار التي عادة ما تستخدم في تطوير النظم

ما المقصود 
بمراحل تطوير 

  النظم؟

ل     ى مراح ات عل ا المعلوم شروعات تكنولوجي ب م وير أغل تم تط أوال، . ي
ات  ل احتياج تم تحلي وبي ستخدمي الحاس ة   .  م ك المهم وم بتل ا يق ادة م وع

ام          ستخدمين للنظ ة الم ن رؤي سرون ع ث يستف ون حي م محترف و نظ محلل
ك      ذ ذل والمهام التي سيقوم بها ثم يقومون بوضع الخطط المتعلقة بكيفية تنفي

  .من خالل نظام فعلي يعتمد على الحاسوب

ن  ل ال ن محل ذ المواصفات م ك بأخ د ذل رمج بع وم المب ذه ويق ول ه ظم ويح
ة          رامج حاسوب فعلي ى ب ك         . الخطوط العريضة إل د ذل ويجب أن تجرى بع
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ام    ن أن النظ د م ستخدمين للتأآ ى الم رامج وتعرض عل ذه الب ارات له اختب
  .حسب طلبهم

ستخدمون      توأخيرا، تتم عملية التطبيق والتي ي      ا الم ى   عرف خالله نظم  عل ال
  .الجديدة، وعادة ما تتخللها فترة تدريب

د  ن أن        وبع ن الممك د، م ام الجدي تخدام النظ ي اس ستخدمون ف دأ الم أن يب
  .يطالبوا بإضافة تعديالت عليه وتبدأ العملية من البداية ثانية

تجد  ام، س شكل ع نظم ولكن ب دة طرق لتعريف مراحل تطوير ال اك ع هن
  :المراحل األربع األساسية التالية

  دراسة الجدوى •
  التصميم •
  البرمجة •
  التطبيق •
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  Information Network شبكات المعلومات )٥-١(
  
  
  
  
         
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    



  )الوحدة األولى(

   لتكنولوجيا المعلومات                                                        دليل التدريبالمفاهيم األساسية
  

٤٥

  

ة   ) ١- ٥- ١( شبكة المحلي ن ال ل م وم آ ى مفه رف عل   ) LAN (التع
  ) WAN (الشبكة الممتدة و
ة    ) ١-١-٥-١( شبكة المحلي صود بـال ى المق رف عل    LAN (local area network)تع

شارآة    ومزwide area network (WAN(والشبكة الممتدة  ايا استخدام مجموعات العمل وم
  .المصادر من خالل الشبكة

ما المقصود 
  ؟LANبـ 

ة   LAN (Local Area Network)إن  شبكة المحلي ارة عن    أو ال تم من    عب نظام ي
ال،     . خالله ربط الحواسيب الموجودة داخل شرآة أو مؤسسة مًعا         فعلى سبيل المث

ا داخ           ون مًع ب، فمن األفضل أن     إذا آان هناك عشرة أشخاص يعمل ل أحد المكات
م          ين الحواسيب الخاصة به ة، يمكن أن يكون للمكتب           . يتم الربط ب ذه الطريق وبه

ا استخدامها         شارآة        . طابعة واحدة ويمكن لهؤالء جميًع ة، يمكن م ة مماثل وبطريق
ضوئي     ح ال ودم والماس ل الم رى مث زة األخ شارآة   . األجه ًضا م نهم أي ويمك

  .المعلومات فيما بينهم

  

  

  

  

  

  
ما المقصود 

  ؟WANبـ 
شبكة WAN (Wide Area Network)إن  دة أو  أو ال ا      الممت  واسعة النطاق ـ آم

ى نطاق أوسع                ك باالتصال بالحواسيب األخرى عل سمح ل يتضح من االسم ـ ت
  ).أي، العالم بأآمله(

  
  ما هي 

مجموعات 
العمل 

الخاصة 
  بالحاسوب؟

ة م   ي أن مجموع ل يعن ة العم وم مجموع ون  إن مفه ذين يعمل خاص ال ن األش
بعض     ضهم ال ع بع صادر م شارآة الم نهم م ا يمك د   . مًع ال، عن بيل المث ى س فعل

اذج    سمى بالنم ى سبيل   . استخدام برنامج معالجة النصوص، ربما تستخدم ما ي فعل
دة         سة موح تخدام تروي ي اس رآتك ف ب ش ا ترغ ال، ربم ية(المث صفحة ) قياس ل

 لكل امخزنا على حاسوب واحد ولكنه متاحً    فإذا آان نموذج هذه الصفحة      . الفاآس
سة من صفحة             ى تروي ر عل ستقوم ـ إذا أردت إجراء تغيي الحواسيب األخرى، ف
ى آل         ات الموجودة عل الفاآس ـ بالتغيير في ملف واحد فقط، وليس في آل الملف

  .حاسوب
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  الشبكات الهاتفية وعالم الحاسوب) ٢- ٥- ١(
كة الهاتفية في عالم الحاسوب والمقصود بالمصطلحات تعرف على استخدام الشب) ١-٢-٥-١(

Public Switched Data Network (PSDN)و Integrated Service Digital 
Network (ISDN)  صناعية ار ال ر األقم صاالت عب صود   .  واالت ى المق ضا عل رف أي وتع

  بالفاآس والتلكس والمودم واألنظمة الرقمية والتماثلية ومعدل الباود؟

PSDN  إن PSDN أو Public Switched Data Network    ه ارف علي  هو االسم المتع
  .لشبكة الهواتف المستخدمة حالًيا

  
ISDN     هو اختصار لـ "Integrated Service Digital Network ."   د ظهر  ISDNلق

تم                    ١٩٨٤في عام    ك التي ت ات من تل ل البيان  وهو يسمح بمعدالت أسرع في نق
ودم     زة الم ل      ISDNستخدام   فبا. باستخدام أجه و بت     ١٢٨ أو   ٦٤، يمكنك نق  آيل
  .من البيانات في الثانية

  
األقمار 

الصناعية 
Satellites  

ة               ة تليفوني صناعية إجراء مكالم ار ال ق األقم لقد أتاحت لنا االتصاالت عن طري
  .أو الوصول إلى اإلنترنت من أي مكان في العالم

  
  الفاآس

 Fax 

  

ادة         ل م اآس بنق اتفي      يسمح لك جهاز الف . مطبوعة من خالل نظام االتصال اله
ى          ات إل ل البيان وئيا وتحوي صفحة ض سح ال ل بم اآس المرس از الف وم جه ويق

ن     . صوت ى صورة م ة إل رة ثاني صوت م ستقبل ال اآس الم از الف ول جه ويح
ه   . الصفحة المرسلة وطباعتها   ودم يمكن وتشتمل أغلب الحواسيب الحديثة على م

  . دون الحاجة إلى استخدام جهاز فاآس منفصلإرسال رسائل فاآس واستقبالها

  
التلكس 
Telex  

ة      ائل مكتوب ال رس ي إرس ستخدم ف ديم ي ام ق تلكس نظ بكة    إن ال ق ش ن طري ع
تلكس د       . ال م البري دريجًيا نظ ه ت ل محل تلكس وتح تخدام ال ل اس دأ يق د ب وق

  .اإلليكتروني والفاآس
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المودم 

Modem  
ودم (Modemإن  ـ   ) الم صار ل و اخت وم . ”MODulate/DEModulate“ه ويق

اتف              ر نظام اله وم  . المودم بإرسال بيانات من الحاسوب الذي تعمل عليه عب ويق
ى     ارات إل ل اإلش اتف بتحوي ن خط اله ر م ب اآلخ ى الجان ود عل ودم الموج الم

  .تنسيق يمكن للحاسوب المستقبل التعامل معه

  
النظام الرقمي 
مقابل النظام 

التماثلي 
Digital 
Versus 

Analogu
e  

ا  ات ونقله ل البيان ي تمثي ًدا ف ام رقمي صفًرا أو واح ستخدم أي نظ الي، . ي وبالت
  .ستعرض أية ساعة رقمية الوقت بالساعة والدقيقة والثانية

د                 صفر أو الواح ة ـ ال ساعة التقليدي ل، ال اثلي ـ مث ام التم ستخدم النظ ال ي
سور   ك الك ي ذل ا ف ام، بم ل لألرق ال الكام ستخدم المج ا ي ة، . وإنم ذه الطريق وبه

  .يمكن للساعة التماثلية عرض آسور من الثانية

  
معدل السرعة 

" الباود"
Baud 
rate  

ات         ") Baud" "الباود("يشير معدل السرعة     إلى سرعة المودم في إرسال البيان
 آيلو بت في      ٥٦ويبلغ معدل الباود في أغلب أجهزة المودم الحديثة         . واستقبالها

  .الثانية آحد أقصى

   Electroinc Mail البريد اإلليكتروني) ٣- ٥- ١(
تعرف على البريد اإلليكتروني وعلى استخداماته المتعددة وما تحتاج إليه لكي ) ١-٣-٥-١(

تعرف أيضا على بعض أجهزة تكنولوجيا االتصاالت . كتروني وتستقبلهايترسل رسائل بريد إل
  .كترونيوالمعلومات التي تحتاج إليها لكي تستخدم البريد اإللي

استخدامات 
  البريد 

  اإلليكتروني
 E- mail  

. عندما ترسل رسالة بالبريد اإلليكتروني، فإن هذه العملية تتم بصورة فورية          
د آخر  ي بل ا ف شخص م الة ل ال رس د إرس را وخاصة عن يفيدك آثي ذا س . وه

ا  شأن م ق ب اتف، ال يجب أن تقل ك، وبخالف استخدام اله ى ذل وباإلضافة إل
ستق   ان م وًدا         إذا آ الم موج ذي يعيش في الجانب اآلخر من الع الة ال بل الرس

صال أم ال    ن االت ر م رف اآلخ ى الط د    . عل ائل البري راءة رس ه ق فيمكن
  .اإلليكتروني التي وصلته والرد عليها في أي وقت

د من األشخاص في                   ى العدي ا إل ي ذاته يمكن إرسال رسالة البريد اإلليكترون
تم             وقد يكون هذا مفي   . الوقت ذاته  دا في أية بيئة عمل، ولكن من الممكن أن ي
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الة              استغالل هذه اإلمكانية بشكل خاطئ؛ فيمكن اآلن ألي شخص إرسال رس
ة     . كتروني عبر اإلنترنت إلى ماليين األشخاص     يبريد إل  وهذه ممارسة خاطئ

ر      ائل غي ت بالرس الم اإلنترن ي ع ائل ف ذه الرس سمى ه ر وت دينها الكثي ي
  ).Spamming(المرغوب فيها 

  

ما الذي تحتاج 
إليه الستخدام 

  البريد 
  اإلليكتروني؟

ى حاسوب،        يلكي تقوم بإرسال رسائل بريد إل      كتروني واستقبالها، ستحتاج إل
  . والبرامج ووسيلة اتصال مع اإلنترنتمكونات الحاسوبإلى جانب بعض 

  :هناك نوعان أساسيان للبريد اإلليكتروني يجب أن تعرفهما

ائل ال     تقبالها            يتم إرسال رس شرآة واس ة الخاصة بال ي الداخلي د اإلليكترون بري
وهي نظام خاص ال يستطيع أي      . عن طريق الشبكة المحلية الخاصة للشرآة     

  .ليهإشخص من خارج الشرآة الوصول 

د      ائل البري تقبال رس ال واس ك إرس ت، يمكن صال باإلنترن ت مت إذا آن
  .إلنترنتاإلليكتروني من األشخاص أو الشرآات المتصلة أيضا با

ستحتاج إلى برنامج خاص بالبريد 
اإلليكتروني حتى يمكنك إنشاء رسائل بريد 

كتروني وإرسالها، وقد بدأ االتجاه اآلن إلى يإل
تضمين ذلك في نظام ويندوز وأغلب الناس 
يقومون اآلن بإنشاء رسائلهم داخل برنامج 

ثم يستخدمون نظام " مايكروسوفت وورد"
  .ويندوز في إرسالها

ب   إذا ى ترآي ستحتاج إل شرآتك، ف ة الخاصة ب شبكة المحلي صال بال ت مت  آن
ة  ة(بطاق ه ) لوح ل علي ذي تعم ي الحاسوب ال بكة ف رة، . ش االت آثي ي ح وف

ة         يمكن استخدام نظام ويندوز    دة الخدم في االتصال بالحواسيب المتصلة بوح
شرآتك ة ل ا  . التابع ا خاص شرآة برنامج ستخدم ال رى، ت االت أخ ي ح وف

  .Novell's Netware مثل بالشبكات

ة               شبكة المحلي ر ال وفي الشرآات الكبيرة، عادة ما يتم توصيلك باإلنترنت عب
ذي تعمل             . الخاصة بالشرآة  ودم بالحاسوب ال وأحيانا، تحتاج إلى توصيل م

ى اإلنترنت                 م إل اتف ث ى نظام اله وفي أغلب    . عليه حتى يمكنك الوصول إل
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سم تكن        داد        األحوال، يقوم فريق الدعم في ق ا المعلومات بمؤسستك بإع ولوجي
ة وباإلنترنت          وإذا . اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية االتصال بالشبكة المحلي

صال         ة ات داد عملي إن إع غيرة، ف رآة ص ع ش زل أو م ن المن ل م ت تعم آن
  .باإلنترنت ليس صعًبا
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  The Internetاإلنترنت  ) ٤- ٥- ١(
قارن بين تكاليف .  وبعض من أهم استخداماتهاتعرف على اإلنترنت ومفهومها) ١-٤-٥-١(

تعرف أيضا على المقصود . استخدام نظم البريد الخاصة باإلنترنت ونظم البريد األخرى
  World Wide Web الدولية والفرق بين اإلنترنت وشبكة الويب محرآات البحثب
"WWW".  

ما هي اإلنترنت وما 
  هي استخداماتها؟

  .تربط بين ماليين الشبكاتإن اإلنترنت شبكة عالمية 
ك     ذي يمكن ات ال ن المعلوم ل م م الهائ و الك ت ه ز اإلنترن ا يمي م م إن أه

ا     ن خالله ه م ول إلي ن أي      . الوص ات ع ى معلوم صول عل ك الح فيمكن
  .موضوع تريده وبسرعة آبيرة

دا محرك بحثوآ زة ج ت محرك بحث متمي د اإلنترن ت . ، تع سواء آن ف
الم أم تبحث          تجمع معلومات عن شرآة منافسة في        الجانب اآلخر من الع

ي          ات الت ن المعلوم ًرا م تجد آثي ك، س جرة عائلت ن ش ات ع ن معلوم ع
  .تريدها متاحة على اإلنترنت

أما إذا آنت تقوم بنشر شيء على اإلنترنت، 
فيمكن ألي شخص على اإلنترنت الوصول 

). بشرط أن يكون من السهل إيجاده(إليه 
ا بطرق وآأداة للتسويق، يمكن استخدامه

فمن الممكن لشرآة صغيرة بيع . آثيرة مفيدة
منتجاتها وخدماتها على مستوى العالم، دون 

  .الحاجة إلى مندوب مبيعات واحد

اد  دم إيج ي ع ست ف ام لي ذه األي شكلة ه إن الم
ل               در الهائ ذا الق المعلومات ولكن في التعامل مع ه

ك، فإنك       . من المعلومات المتاحة   ى ذل وباإلضافة إل
ا وإذا         ال تعرف   مدى دقة المعلومات التي تصل إليه

  .آانت حديثة أم ال
 : العنوان التاليقم بزيارةلمزيد من المعلومات عن محرآات البحث، 
http://www.searchenginewatch.com  

  

 محرآات البحث 
الخاصة باإلنترنت 

لكي تبحث عبر اإلنترنت، فإنك ستستخدم 
 الخاصة محرآات البحثما يعرف ب
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Internet Search 
Engines  

ويمكنك الوصول إليها بسهولة . باإلنترنت
عبر برنامج التصفح الخاص باإلنترنت 

أي مايكروسوفت إنترنت (الذي تستخدمه 
إآسبلورار أو نتسكيب 

 Microsoftآوميونيكيتور /نافيجيتور
Internet Explorer or Netscape 

Navigatator/Communicator .(
وستقوم بالبحث بكتابة آلمة أو عبارة 
وستحصل على المستندات المرتبطة بما 

  .آتبته
  : العالميةمحرآات البحثأمثلة من 

Alta Vista :http://www.altavista.com 
Excite :http://www.excite.com 

HotBot :http://www.hotbot.com 
Infoseek/GO :http://www.go.com/ 

Lycos :http://www.lycos.com 
MetaCrawler :http://www.metacrawler.com 

MSN Internet Search :http://search.msn.com 
Web Crawler :http://www.webcrawler.com 

Yahoo :http://www.yahoo.com  
 : البريطانيةمحرآات البحثأمثلة من 

UK Index :http://www.ukindex.co.uk/uksearch.html 
UK Plus :http://www.ukplus.co.uk  

Yell) ختلفةدليل األنشطة البريطانية الم :(http://www.yell.co.uk  
G.O.D) آلية بحث بريطانية :(http://www.god.co.uk  

Lycos UK :http://www.lycos.co.uk  
Infoseek UK :http://www.infoseek.co.uk  

  

مقارنة بين تكاليف 
البريد اإلليكتروني 
وتكاليف البريد 

  التقليدي

د يترتب عليك                إذا آنت ترسل رسالة عادية إلى العديد من األشخاص، فق
الة ه الرس ل شخص ترسل إلي غ عن آ ع مبل ز . دف ا يمي م م ن أه ن م ولك

ك باس ي أن د اإلليكترون ال البري ك إرس ب، يمكن امج المناس تخدام البرن
ا        ة ذاته ا بالتكلف د من األشخاص تقريب ى شخص واحد أو العدي ائل إل رس
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ادي د الع الها بالبري ة إرس ًة بتكلف ذآر مقارن اد ت زة . وهي ال تك اك مي وهن
ا، سواء  الة يكون فورًي ي وهي أن إرسال الرس د اإلليكترون أخرى للبري

ا     ة المج ي الغرف ستقبل ف ان الم الم    آ ن الع ر م ب اآلخ ي الجان . ورة أم ف
ى            اج إل اتفي في أنك ال تحت ي عن االتصال اله د اإلليكترون ز البري ويتمي

. ليه على الجانب اآلخر في نفس الوقت       إاالهتمام بكون الشخص المرسل     
  .حيث ستكون الرسالة في انتظار مستقبلها عند وصوله إلى مكتبه
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  الحاسوب في حياتنا اليومية) ٦-١(
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  الحاسوب في المنزل) ١-٦-١(
: تعرف على بعض استخدامات الحاسوب في المنزل، على سبيل المثال) ١-١-٦-١(

ممارسة الهوايات وإنشاء الحسابات المنزلية والعمل من المنزل وتنفيذ المشروعات وأداء 
  .نترنتالواجبات المدرسية واستخدام البريد اإلليكتروني واإل

الحاسوب 
واإلمكانيات التي 

  يتيحها

إن أآبر ميزة الستخدام الحاسوب هي سرعته في القيام بالعمليات الحسابية           
ررة ك     . المتك د ميزانيت ي تحدي ك ترغب ف رض أن ال، افت بيل المث ى س فعل
ود في صفحة                . الشهرية ا عليك هو إدخال آل مصروفاتك في عم فكل م

ر    ود آخ ي عم ك ف د . ودخل ك بع رح     ويمكن م ط ودين ث افة العم ك إض  ذل
ا   ي تحصل عليه ة الت تكون القيم ي وس دخل الكل ن ال ة م المصروفات الكلي

  .بمثابة المبلغ المتوفر الذي يمكنك التصرف فيه آيفما تشاء

م                    دا ل ذآرت بن ورق هي أنك إذا ت إن المشكلة في القيام بهذه العملية على ال
ادة      ك إع يكون علي ودين، س ن العم ي أي م ه ف ذا  تدرج الي ه ساب إجم ح

ى    . العمود ثم القيام بإعادة الطرح   درة الحاسوب عل وهذا مثال بسيط على ق
  .أداء العمليات الحسابية المعقدة بشكل أسرع وأسهل

  
ازل    ألعاب الحاسوب ي المن يوعا ف تخدامات الحاسوب ش ر اس صال (إن أآث ب االت ى جان إل

ات     . هي ممارسة األلعاب     ) باإلنترنت د تطورت إمكاني را     لق  الحاسوب آثي
ل                ة مث ا عن األلعاب القديم سبيس  "وأصبحت األلعاب الحديثة مختلفة تمام

ونج  "و" إنفيدر شرآات المصنعة              ". بينج ب ر من ال وم الكثي ة، تق وفي الحقيق
شغيل األلعاب         ة ت . للحاسوب بتوظيف الحواسيب الخاصة بها لتتالئم مع بيئ

اك حواسيب مخصصة               ل    وبعيدا عن الحاسوب الشخصي، هن لأللعاب مث
"Dreamcast "و"Nintendo 64 "و"PlayStation"  ارة ي عب ، وه

  .عن وحدات تحكم خاصة باأللعاب وليست حواسيب بالمعنى العام
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و      العمل من المنزل اه نح ور االتج ي ظه د اإلليكترون ت والبري شار اإلنترن ب انت د واآ لق

زل ن المن ل م ل وإضاءته  . العم ان العم ة مك درت تكلف إذا ق ستلزماته ف وم
وهكذا وقارنتها بالتكلفة البسيطة إلعداد بيئة عمل من خالل جهاز حاسوب            
ن        ر م توفر الكثي شرآات س تجد أن ال ل، س ة للعم ت آبيئ ل باإلنترن موص

زل             . التكاليف ون من المن ولهذا ميزة أخرى وهي أن األشخاص الذين يعمل
ك       يمكنهم التوفيق إلى حد آبير بين عملهم والتزاماتهم األخر          ا في ذل ى، بم

ون           . رعاية أسرهم  ذين يعمل لقد أوضحت بعض الدراسات أن األشخاص ال
ل، ولكن يمكن                  من المنزل يفتقدون روح العمل التي توجد في مكاتب العم

ك،      . التغلب على ذلك في بيئة تتم إداراتها بشكل صحيح          ى ذل وباإلضافة إل
املون في     يوجد أصبح البعد عن مقر العمل غير مهم؛ فمن الممكن أن              الع

  .أماآن بعيدة عن مقر العمل

  

الخدمات المصرفية 
  عبر اإلنترنت

ات  ن التجمع القرب م ا ب روع له شاء ف ى إن اج إل وك تحت ت البن د آان لق
سكانية وك    . ال دت البن ت، ابتع شار اإلنترن ع انت ن م شاء    ولك ام إن ن نظ ع

ت        ر اإلنترن دماتها عب ديم خ ى تق ز عل دأت ترآ روع وب ض  . الف ي بع وف
ا            األحي ان، تقوم البنوك بإنشاء شرآات جديدة على اإلنترنت يتم التعامل فيه

ط ر اإلنترنت فق ي حين أن. عب ذا هوف ة له ة واجتماعي ات أمني اك متطلب  هن
وك             يالتغ ا البن ير في االتجاه، إال أن البنوك توفر تكاليف هائلة آانت تتحمله

  .التقليدية

  :أمثلة

Smile: uk.co.smile.www://http  

Egg :uk.co.egg.www://http 
  

االتصال بشبكة 
  الدوليةالويب 

  

دة لالتصال باإلنترنت          ا      . إنَّ أغلب الحواسيب الحديثة مع ادة تتضمن م وع
ون                   وم فقط بتوصيل خط التليف ي أنك تق يسمى بالمودم الداخلي، والذي يعن

ك  ب د ذل تكون بع ين وس امج مع ت برن م تثبي ن الحاسوب ث ي م الجزء الخلف
ت صال باإلنترن ستعًدا لالت ال . م ك إرس ت، يمكن صالك باإلنترن رد ات وبمج

د إل ائل بري دها   يرس ي تري ات الت ن المعلوم تقبالها والبحث ع ي واس كترون
بكة   ق ش ا عن طري اج إليه ي تحت دمات المصرفية الت ى الخ والحصول عل

  .الويب
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  استخدامات الحاسوب في العمل وفي التعليم) ٢-٦-١(
تعرف على التطبيقات الحاسوبية الخاصة والتي تستخدم في العمل والصناعة ) ١-٢-٦-١(

والحكومة والتعليم، وتعرف أيضا على الحاالت التي يكون فيها استخدام الحاسوب أفضل من 
  .استخدام العنصر البشري والعكس

التدريب المعتمد 
  الحاسوبعلى 

CBT  

ى الحاسوب       "يعد نظام    د عل دريب المعتم ة الحتياجات         " الت ة قليل حال ذا تكلف
من خالله تدريب عدد آبير من األشخاص على موضوع  التدريب والذي يتم  

دمج وتتضمن نصوصا                    . واحد ى قرص م رامج عل ذه الب وفر ه ا تت ادة م وع
واتا  وما وأص م      . ورس ث الحج ن حي رامج م ات الب ف مجموع وتختل

  .لموضوع؛ ما بين الموسوعات الكبيرة إلى برامج تعليم اللغات األجنبيةوا
  

سيارات           نظم اإلنتاج اآللية صنيع ال ة في ت تستخدم الكثير من مصانع تصنيع السيارات نظما آلي
ا عن                          تحكم فيه تم ال ة ي وت آلي زة روب ك من خالل أجه د ذل ا بع ويتم تجميعه

وب  ق الحاس ة مظه  . طري ذه اآللي بحت ه د أص صناعات  وق ي ال ائعا ف را ش
  .المختلفة

  
ى       نظم التصميم دة عل صميم المعتم رامج الت تخدام ب ات باس ن المنتج د م صميم العدي تم ت ي

ى الحاسوب                 صيلية عل ة ورسوم تف ى مواصفات دقيق الحاسوب للحصول عل
  .قبل إنتاج نماذج من المنتجات الجديدة

  
أنواع النظم 

المستخدمة في 
  العمل

. اسوب الحل المثالي في عدد آبير من أنشطة العمل المختلفة         يعتبر استخدام الح  
ر في تعويض              شرآات األث ان الستخدام الحاسوب في ال رة، آ ففي حاالت آثي
درة                   ر ق شرآات أآث ذه ال النقص في األيدي العاملة وتطوير العمل وأصبحت ه

ديات   ة التح ى مواجه ن      . عل ر م و أن الكثي ذلك، فه سلبي ل ب ال ن الجان ا ع أم
ة      الهيئا ر آلي ت مثل البنوك ـ بالرغم من أنها أصبحت أآثر آفاءة ـ أصبحت أآث

  .وانعزاال
  

د          مراقبة المخزون بحت تعتم شرآات أص ن ال ر م ا وآثي زون آلًي ة المخ ام بمراقب ن القي يمك
ع عدد العناصر            . بالكامل على الحاسوب   وم بتتب إن نظام مراقبة المخزون يق

ا    وم تلقائي ي المخازن ويق دة  الموجودة ف شراء عناصر جدي بإصدار أوامر ب
  .عند الحاجة
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  /المحاسبة

  الرواتب 

Accounts/ 
Payroll  

ع    ل م ى الحاسوب للتعام دة عل ا معتم رة نظم شرآات الكبي ب ال ستخدم أغل ت
د            . الحسابات إن النظام المعتم ونظرا لطبيعة الحسابات التي تتسم بالتكرار، ف

الي للقي     ام المث و النظ د ه وب يع ى الحاس ة   عل ضمن الدق ة وي ذه المهم ام به
  .المتناهية أيًضا

  

البريد 
  الفاآس/الصوتي

Voice Mail/ 
Fax  

دي إلرسال                    اآس التقلي از الف تغناء عن جه م االس شرآات، ت في الكثير من ال
تقبالها وحل  اآس واس ائل الف ه ترس ة  محل سات  عملي تقبال الفاآ ال واس إرس

ذا أفضل بكث    . مباشرة من خالل أي حاسوب شخصي         ك       وه ر، حيث إن ذل ي
من وإلى المكان الموجود فيه جهاز       سيوفر الوقت الذي ستضيعه في االنتقال     

الها أو            . الفاآس وباإلضافة إلى ذلك، تكون جودة رسالة الفاآس التي يتم إرس
دال         . استقبالها أعلى بكثير   وقد بدأ اآلن االتجاه نحو استخدام البريد الصوتي ب

دي     ى           فباستخ . من جهاز الرد التقلي الة عل ذا النظام، يمكن تخزين الرس دام ه
  .الحاسوب الذي تستخدمه وعرضها عندما تعود إلى مكتبك

  

البريد 
  اإلليكتروني

E-mail  

ادي                   د الع ا نظام البري ا التي يعمل به يعمل البريد اإلليكتروني بالطريقة ذاته
ى وعلى مستو (ولكنه يتميز بأن الرسائل يتم إرسالها واستقبالها بشكل فوري          

الم تخدمت   ). الع تعلم وإن اس ي ال هلة ف ي س د اإلليكترون م البري ب نظ إن أغل
  .بشكل صحيح ستزيد من اإلنتاجية بشكل آبير

  

 معالجة النصوص

Word 
Processing 

صوص    ة الن رامج معالج يح ب وفت وورد (تت ل مايكروس ائل  ) مث شاء رس إن
سهولة  ك ب ر ذل ائق وغي ذآرات ووث وائم . وم شاء ق ضا إن ك أي ماء ويمكن بأس

سخ          شاء ن التك وإن دمجها برس وعناوين العمالء والمشترآين، يقوم البرنامج ب
  .من الرسالة لجميع العمالء والمشترآين وإنشاء آتيبات دعائية جماعية لهم

  

الجداول 
  اإلليكترونية

Spreadshee
ts  

حساب دخل    ) مثل مايكروسوفت إآسيل  (تتيح برامج الجداول اإلليكترونية     
شرآة ونفقا ة  ال ساب الميزاني م ح ا ث صورات    . ته ل ت ك بعم سمح ل ي ت وه

رات في األسعار ومدى                ديرات للتغي شرآة وتق مستقبلية للمستوى المالي لل
  .تأثيرها على األرباح

  
  قواعد البيانات

Databases  
ع المعلومات    ) مثل مايكروسوفت أآسيس    (تتيح لك برامج قواعد البيانات       تجمي
ديك        . ة التي تريدها  ثم البحث فيها إليجاد المعلوم     ال، إذا آانت ل  فعلى سبيل المث

ل     ى آ شتمل عل ات ت دة بيان وب قاع ات الحاس ازن،   مكون ي المخ ودة ف  الموج
  . التي يزيد سعرها عن سعر معينمكونات الحاسوبفيمكنك إنشاء تقرير ب
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برامج العروض 
  التقديمية

Presentation
s  

ة           رامج العروض التقديمي ك ب ل مايكروس   (تتيح ل شاء  ) وفت باوربوينت  مث إن
ى شرائح عرض               عروض تقديمية متميزة، والتي يمكن طباعتها مباشرة عل
ى                  ذه العروض مباشرة عل لالستخدام مع جهاز عارض أو يمكنك عرض ه

  .شاشة الحاسوب
  

  برامج الرسوم
Graphics  

وم  رامج الرس ستخدم ب رافيكس (ت ل ج ال، آوري بيل المث ى س شاء ) عل ي إن ف
  .ومواد دعائية للشرآاتإعالنات وملصقات 

  

  برامج الترجمة
Translation 
Programs  

ة أخرى     يتتيح لك برامج الترجمة تحويل أي نص إل   ى لغ ة إل . كترونًيا من لغ
ة           ى وعلى الرغم من أن هذه البرامج ليست دقيق دأ استخدامها        حت د ب  اآلن، فق
  .يتزايد هذه األيام وستتطور آثيرا بمرور الوقت
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الحاالت التي 
ون فيها يك

استخدام 
فضل أالحاسوب 

من استخدام 
  العنصر البشري

  المهام المتكررة
في الماضي، آان يعهد للعمال ذوي المهارات 
المحدودة القيام بالمهام المتكررة وآانوا 

أما اآلن، . يحصلون على أجر زهيد للقيام بذلك
فقد أصبح من الشائع استخدام الحاسوب في أداء 

  .هذه المهام

  لبسيطة التي يمكن أتمتتهاالمهام ا
لقد أصبح نظام التليفون اآلن آليا بشكل آبير، 
في حين آانت آل المكالمات في الماضي تتم 

وهناك أمثلة أخرى . من خالل عامل تشغيل
  .آثيرة لذلك

  آم عدد الحاالت التي يمكنك حصرها؟

  العمليات الحسابية
يقوم الحاسوب بالعمليات الحسابية المعقدة بشكل 

وقبل انتشار استخدام الحاسوب، آان . عسري
المحاسبون يستخدمون جداول حسابية يدوية 

وقد آانوا يقومون بشكل . مكتوبة على الورق
عام بجمع األعداد الموجودة في األعمدة ثم جمع 

وإذا تم . الناتج مع إجمالي األعمدة األخرى
تغيير أي رقم داخل أي عمود تم حساب مجموع 

اك خطأ في آل الحسابات أعداده، فسيكون هن
وقد آان . الموجودة في الجدول الحسابي

يستغرق إعادة حساب أي جدول ساعات طويلة 
أما باستخدام ). بل في بعض األحيان عدة أيام(

الحاسوب، فلن تستغرق هذه العملية سوى ثواٍن 
  .معدودة

  المجاالت الخطيرة
من األفضل استخدام أجهزة الروبوت المعتمدة 

وب في مراقبة البيئات الملوثة على الحاس
واإلشعاعية، حيث من الممكن أن يتعرض أي 
شخص يعمل في هذا المجال إلى مخاطر 

  .وعواقب ال حصر لها

ا باستخدام الحاسوب وال                  تحكم فيه تم ال يتم االعتماد بشكل آبير على مرآبات ي
ضاء    شاف الف ي استك خاص ف ا أش ة    . يقوده تخدام عرب ؤخرا اس م م د ت وق

رارات        كترونيإل اذ ق ا اتخ ان عليه ي آ ريخ، والت ب الم شاف آوآ ي استك ة ف ي
سها ك  . بنف د من األرض، وذل ل وعن بع شكل آام ا ب تحكم به ن ال حيث ال يمك

  .نظرا لطول الوقت الذي يستغرقه وصول اإلشارة إلى المريخ
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األعمال التي من 
األفضل أن يقوم 

بها اإلنسان 
  وليس الحاسوب

  !داهاإن للحاسوب حدودا ال يتع
اك             ب، فمن األفضل أن يكون هن ذهب للطبي رام وت عندما ال تكون على ما ي
ى صحتك  ؤثر عل اك عوامل أخرى ت ون هن ا تك ه؛ فربم شخص تتحدث إلي

ى الحاسوب، ولكن           ) ربما تكون مشكالت شخصية    ( ا عل ستطيع آتابته وال ت
ة            ق  . ستشعر بالراحة إذا تحدثت عنها لطبيب قد تربطه بك عالقة قديم وينطب

اء والممرضات           ل األطب سان، مث ة اإلن ى المهن الخاصة برعاي هذا أيضا عل
  .وأعضاء الهيئات االجتماعية، حيث يكون الجانب اإلنساني مهما جدا

ت          ر اإلنترن ع عب ة والبي ارة اإلليكتروني شار التج ن انت رغم م ى ال وعل
 هناك الكثير من     فإنهوالحصول على الخدمات المصرفية من خاللها وهكذا،        

ك   األ دير البن ان م واء آ ع شخص، س ل م ضلون التعام وا يف ا زال شخاص م
ع     الهاتفمن  المحلي أم مندوب مبيعات على الجانب اآلخر         ات البي .  في عملي

هل تفضل أن يتم التعامل بينك وبين أية شرآة آبيرة من خالل الضغط على              
ود أي    ى الحاسوب دون وج د عل ي يعتم ام آل ي نظ ن األزرار ف ة م مجموع

ة،         تفاعل ؟ وحتى حجز تذاآر السينما أصبح يتضمن اآلن مكالمة هاتفية طويل
د            أفالم ال تري ة ب ك قائم رض ل سجل يع وت م ى ص تماع إل ا االس تم فيه ي

  .مشاهدتها ويطلب منك الضغط على العديد من األزرار
لقد قدم لنا الخيال العلمي لسنوات طويلة 

كترونية عاقلة يصورا مختلفة لكائنات إل
 جدا عن اكن ما زال هذا بعيًدول. ومفكرة

اإلمكانات الحالية وعندما يتعلق األمر بالتفكير 
فالحاسوب . الخالق، فاإلنسان يتفوق دائًما

على هيئته الحالية لن يستفيد الكثير من دراسة 
فيمكنه تخزين . الفلسفة على سبيل المثال

الحقائق، ولكنه ال يستطيع ابتكار أية أفكار من 
وبالنسبة . العنصر البشريتلقاء نفسه دون 

للمهام البسيطة مثل تنظيف المنزل، يمكن 
لإلنسان أن يتعامل مع الفوضى واألشياء 
المبعثرة التي تم تغيير أماآنها مؤخرا ولكن 
هذه المهمة البسيطة تفوق قدرات أي حاسوب 

  .صغير
إن الحاسوب ليس له قدرات عالية في تمييز 

 صور فيمكنه التقاط. األشكال وإدراآها
وتسجيل لقطات على فيديو ولكنه ال يعرف 
معنى األشكال التي يتعامل معها وسيصاب 

وقد . باالرتباك عند وجود تداخل بين شكلين
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أوضح بحث حديث أن عملية التمييز البشرى 
ولذلك، فإن . لألشكال أآثر تعقيدا مما نتخيل

اإلنسان وليس الحاسوب هو الذي يقوم بفحص 
  . إن آان بها مرض أم الأنسجة الجسم لمعرفة

ربما تتغير األشياء بمرور الوقت، فلم يكن الحاسوب قادرا في الماضي 
  !القريب ـ على سبيل المثال ـ على هزيمة بطل العالم في الشطرنج
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  الحاسوب في الحياة اليومية) ٣- ٦-١(
 في :تعرف على استخدامات الحاسوب في الحياة اليومية؛ على سبيل المثال) ١-٣-٦-١(

أيضا على استخدام البطاقات تعرف المتاجر الكبيرة أو المكتبات أو عيادات األطباء و
  .الذآية وهكذا

أنواع النظم 
المستخدمة في 

  المنزل

دراتها                ا وق زداد إمكانياته ل أسعار الحواسيب أو ت دما  ! في آل شهر، تق فعن
ي إم    رآة آي ب ت ش ام    ) IBM(أنتج ي ع صي ف وب شخ ، ١٩٨١أول حاس

ستطيع شراءه          آانت ا  ام، من          . لشرآات فقط هي التي ت ذه األي ولكن في ه
ازل سواء الستخدامها                ات في المن الشائع أن تجد الحواسيب عالية اإلمكاني

سلية تعلم أو الت ي ال ات الحاسوب  . ف ل أن إمكان صعب تخي ن ال د م د تج وق
زال                   ر من الحواسيب التي استخدمت في إن الموجود في منزلك أعلى بكثي

  !فضاء أبوللو على القمرسفينة ال

  هل تقبل قيادة مرآبة فضائية يتحكم بها حاسوب شخصي؟

  
  .يقوم الكثير من الناس حاليا بإعداد الميزانية الشهرية باستخدام الحاسوب  الحسابات

  
ما زالت أغلبية الحواسيب المنزلية تستخدم في   األلعاب

  .ممارسة األلعاب
  : من العناوين الثالثة التاليةلمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة أي

http://www.cdmag.com 
http://games.yahoo.com 
Game cheats! http://www.magi.com/~jfisher/hints.html 
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يشتري الكثير من اآلباء الحواسيب ألطفالهم حتى   التعليم
يستفيدوا من البرامج التعليمية المتنوعة المتاحة 

وعلى الرغم من تناقص أسعار الحواسيب . حاليا
يوما بعد يوم، فهناك خوف من التفرقة التي ستحدث 
بين الفقراء واألغنياء في التعليم المنزلي عبر 

  .الحاسوب
  :علومات، بادر بزيارة أي من الموقعين التاليينلمزيد من الم

http://www.bbc.co.uk/education/home 
The UK department of education: 
http://www.dfee.gov.uk 
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ديك   العمل من المنزل ان ل شرآتك    إذا آ صال ب ك مت ي منزل وب ف ودم،     حاس ق م ن طري ع

شرآة               ر ال ى مق . فيمكنك العمل من منزلك دون الحاجة إلى الذهاب يوميا إل
ى، ويكون                  ة أعل زل يحقق إنتاجي ويرى الكثير من الناس أن العمل من المن

ك         ر من رجال    . أقل ضغطا من التزاحم مع الناس للذهاب إلى عمل إن الكثي
ا، حيث                المبيعات نادًرا ما   ابعين له شرآة الت سي لل ر الرئي ى المق  يذهبون إل

  .إنهم يتصلون بها من خالل الهاتف أو البريد اإلليكتروني

  

ى                         اإلنترنت اتهم إل ع منتج نهم من خالل اإلنترنت بي ه يمك اس أن ر من الن يرى الكثي
ع الم أجم ك اإلنترنت . الع وفر ل زل، ي ن المن ارة م ي التج م ترغب ف إذا ل ف
  .ة وبحثية وترويحية هائلةفرص تعليمي

  

  ماآينات 
  الصرف اآللي

ات           ام بالعملي ي للقي ات الصرف اآلل ا ماآين وك حالي ر من البن ستخدم الكثي ت
صرفية ن   . الم ق م وال والتحق ك سحب أم ات، يمكن ذه الماآين تخدام ه فباس

ذا في      . رصيدك وفي بعض األحيان تحويل أموال بين الحسابات         ويكون ه
با للعم     وم          الغالب مناس دم الخدمات طوال الي ا تق ى     . الء، ألنه ا إل وإذا نظرن

ر        ة أآث ع بمرون ة تتمت وفر خدم ات ت ذه الماآين إن ه ك، ف ر البن ة نظ وجه
داد            . للعمالء مع تقليل التكاليف    وك عن أع في الواقع، تخلت الكثير من البن

ذلك    الء وآ ع العم ر م شكل مباش ل ب ين للتعام وظفين الالزم ن الم رة م آبي
  .ارة الوسطى نتيجة الستخدام التقنيات الجديدةأعضاء اإلد

  

الخدمات المصرفية 
  عبر اإلنترنت

ت  ر اإلنترن رة عب دماتها مباش ا خ وك حالي ن البن ر م دم الكثي تخدام . تق فباس
ك    اص بالبن وب الخ ام الحاس صال بنظ ك االت وب، يمكن ر (الحاس ادة عب ع

زل      ) اإلنترنت وم الخدمات     إ. ومتابعة معامالتك المالية يوميا من المن ن مفه
ت ر اإلنترن ادة  المصرفية عب ا زي وك؛ فيمكنه زات للبن ن الممي د م ه العدي ل

ر من    . أرباحها مع تخفيض النفقات المرتبطة بالموظفين والبناء       ويجد الكثي
زل فرصة                العمالء ميزة دفع الفواتير ونقل األموال بين الحسابات من المن

  .جيدة جدا
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رت ه   البطاقات الذآية د ظه ات    لق سمى بالبطاق ددة وت ي دول متع ديثا ف ات ح ذه البطاق

ومن الممكن أن يخصص      . الذآية ألنها تحتوي على شريحة ذاآرة بداخلها      
ة         " المال االفتراضي "لها قدر معين من      ذي يمكن صرفه بوضع البطاق وال

ذا                        ك خصم ه د ذل تم بع ة وي تج أو خدم د شراء أي من في ماآينة خاصة عن
ة  ن البطاق غ م ة،   و. المبل وال الخاصة بالبطاق ل األم تم صرف آ د أن ي بع

  .ستحتاج إلضافة مبلغ آخر افتراضي إلى البطاقة

  :لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة العنوانين التاليين

http://www.smartcard.com 

Mondex :http://www.mondex.com/ 

  

د             المتاجر الكبيرة لقد انتشر في السنوات األخيرة المسح الضوئي الذاتي للمنتجات في العدي
رة، ستجد                . من الدول  اجر الكبي ر من المت فعندما تشتري منتجات في الكثي

رد          وئيا بمج شترياتك ض سح م يح م ضوئي يت سح ال ازا للم اك جه أن هن
ا  صولك عليه ب  . ح ي وترغ دما تنته ة   وعن داد قيم ي س  ف

ى إخراج               اج المحاسب إل مشترياتك، ستعرف القيمة التي ستدفعها ولن يحت
ى                 ة إل ا ثاني ا ضوئيا وإعادته تج منه سلة ومسح آل من آل مشترياتك من ال

لة أخرى وفر . س ا ت ل، ألنه سبة للعمي ر بالن ة أفضل بكثي ذه الطريق د ه وتع
ذه      بالنسبة للمتاجر آذلك  عليه الوقت، و   ا ه ة من     حيث تمكنه التعامل  الطريق

  .مع الطلبات بسرعة أآبر وبعمالة أقل وبالتالي أرباح أعلى

  

الشراء عبر مواقع 
المتاجر الكبيرة 
  على اإلنترنت

ر اإلنترنت                      ر القريب منك عب د من المتجر الكبي ا تري يمكنك اآلن طلب م
  .وسيتم توصيل ما تريده إلى منزلك

  :أمثلة

Tesco: http://www.tesco.co.uk 

Sainsburys: http://www.sainsburys.co.uk 

Iceland  : http://www.iceland.co.uk 
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ب وموا   المكتبات ماء الكت سجيل أس ي ت ات الحاسوب ف ستخدم المكتب سهل ت ضعها لت

يم ومتا   ي تنظ ا وف ول إليه ا  الوص ب وإعادته ارة الكت ات إع ة عملي . بع
اب،  ى الكت ودي للتعرف عل ز الك ات اآلن الرم ن المكتب د م ستخدم العدي وت
ة        ين المكتب وم أم وعندما يرغب أحد األشخاص في استعارة آتاب معين، يق

علومات  بمسح الرمز الكودي للكتاب، وسيحدد هذا لنظام الحاسوب آل الم           
ذا    (الخاصة بالكتاب    ذه          )العنوان والمؤلف وهك ى إدخال ه ، دون الحاجة إل

ات ذآير   . المعلوم ات لت ل خطاب ًضا أن يرس وب أي ام الحاس ن لنظ ويمك
  .األفراد بالكتب التي انتهت فترة استعارتها

  

اء        !)ومكلف أيضا (إن وقت الطبيب ثمين      األطباء والحاسوب ر من األطب  ، ولذلك يستخدم الكثي
د المرضى في          . اآلن الحاسوب في تنظيم عملهم اليومي      تم إدخال مواعي في

سمح   ا ي ة الخاصة بالمرضى، مم سجالت الطبي زين ال ام حاسوب وتخ نظ
  .للطبيب بالتعرف الفوري على التاريخ الطبي للمريض
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  تكنولوجيا المعلومات والمجتمع) ٧-١(
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  العالم المتغيرةطبيعة ) ١-٧-١(
 ومصطلح التجارة ٢٠٠٠تعرف على المقصود بمجتمع المعلومات ومشكلة عام ) ١-١-٧-١(

  .كترونيةياإلل
مفهوم 

مجتمع "
 "المعلومات

ط حواسيب     " مجتمع المعلومات "يشير مصطلح    سهل عليك اآلن رب إلى أنه من ال
ى      ة عل ات المخزن ى المعلوم ول إل ا والوص ددة مًع متع

يب األخ ك  . رىالحواس ى ذل ال عل ر مث ت خي د اإلنترن ق  . وتع ن طري ك ع فيمكن
ع       ي جمي صلة ف يب المت ن الحواس ين م ى المالي ت الوصول إل صال باإلنترن االت

الم د اإلل . الع ن خالل البري صل م ًضا أن تت ك أي ي يويمكن أي شخص ف ي ب كترون
الم  د اإلل  (الع صال بالبري ًضا ات ه أي شخص لدي ذا ال راض أن ه ع افت ييم ). كترون

ا         وب ول أن     . خالف إرسال الخطابات التقليدية، يكون هذا االتصال فورًي ويمكن الق
د      ر بع م يظه ات ل ع المعلوم ل لمجتم أثير الكام صاالت   . الت صر االت ي ع فف

م        ات أن تحك ى الحكوم صعب عل ن ال الم، م ستوى الع ى م تم عل ي ت ة الت الفوري
المرفوضة  قبضتها وسيطرتها على آل شعوبها وقد أصبحت مسألة حظر الكتب             

ة        ر عملي ا غي ام              . وتشديد الرقابة عليه ات المتحدة في إعالن أحك دأت الوالي د ب لق
وات             ر القن ا عب ه إعالنه تم في ذي ي سه ال ت نف ي الوق ت ف ر اإلنترن ضاء عب الق

ذي يفرضه عصر المعلومات                . التقليدية شرآات التحدي ال وقد قبلت الكثير من ال
  .نترنت حتى تحقق أرباحا هائلةوبدأت في بيع منتجاتها وخدماتها عبر اإل

  
مشكلة عام 
٢٠٠٠  

ا               ر من سبة للكثي ة بالن سألة قديم ذآر أن عليك       ! لقد أصبحت هذه المشكلة م ولكن ت
دًال  ٢٠٠٠عند تحديد التاريخ على الحاسوب استخدام أربع خانات، أي استخدام     ب

  .٠٠من 

  
التجارة 

 كترونيةياإلل
ى   ييشير مصطلح التجارة اإلل      ة إل ر              كتروني تم عب ع التي ت شراء أو البي ات ال  عملي

ار              . اإلنترنت ك باختي ع الويب وذل د مباشرة من خالل مواق ا تري فيمكنك شراء م
ان         ة االئتم ة ببطاق ات الخاص ال البيان م إدخ دها ث ي تري ة الت ضاعة أو الخدم الب

ل                  . التابعة لك  شفيرها من قب تم ت ان، يجب أن ي ة االئتم وعندما ترسل بيانات بطاق
وم باستغاللها         أصحاب ع التي       .  الموقع حتى ال يستخدمها أحد ويق إن أغلب المواق

ة      ون تابع ان تك ة االئتم دفع ببطاق ل ال ا  تقب م تأمينه ة ث دات خدم يخبرك لوح  وس
ستخدمه        سبلورار        (برنامج تصفح اإلنترنت الذي ت ل، مايكروسوفت إنترنت إآ مث

 عندما (Popup Message)وعن طريق مالحظة منبثقة ) أو نتيسكيب نافيجيتور
  . أي من وحدات الخدمة التي تم تأمينهاتدخل أو تخرج من 
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  توفير بيئة عمل رائعة) ٢-٧-١(
تعرف على اإلجراءات والنصائح التي من شأنها مساعدتك على توفير بيئة عمل ) ١-٢-٧-١(

 الراحة على فترات منتظمة أثناء العمل على الحاسوب والوضع: جيدة؛ على سبيل المثال
  .الصحيح للشاشات والكراسي ولوحات المفاتيح وتوفير إضاءة وتهوية مناسبة

بعض النصائح 
  المهمة

  :الكرسي
يجب أن يكون الكرسي الذي تجلس عليه أمام الحاسوب مصمما جيدا 
ويمكن تحريكه ألعلى أو ألسفل وتحريك ظهره للخلف أو األمام وضبطه 

  . حسب الحاجة

  :الشاشة
قابلة يجب أن تكون الشاشة 

للحرآة بحيث يتم ضبطها لتصبح 
 ارتفاع مستوى  نفس عيناك في

وربما ترغب في استخدام . الشاشة
وإذا . فلتر للشاشة للحفاظ على عينيك

آانت الشاشة غير ثابتة أو بها وميض 
متقطع أو شديدة اإلضاءة أو غير ذلك 
من العيوب، فيجب أن يقوم فني مؤهل 

  .بفحصها وإصالحها

  حلوحة المفاتي
افية        اتيح إض ة مف تخدام لوح ي اس ب ف ا ترغ دة وربم اتيح جي ة مف تخدم لوح اس

  . لتخفف الضغط على رسغيك(wrist pad)خاصة 

  :القدمان
تخدام      اء اس ي أثن دميك ف ه ق ريح علي سند صغير لت تخدام م ي اس ا ترغب ف ربم

  .الحاسوب

  :الفأرة
أرة      تخدام الف سهيل اس أرة لت ة الف تخدم لوح سا   . اس ود م ن وج د م ة تأآ حة آافي

وإذا وجدت أن ذراعك أو أصابعك قد أصيبت بالتعب         . لتحريك الفأرة بسهولة ويسر   
  !راحة وقم بعمل أي شيء آخرفترة أو اإلرهاق، فخذ 

  فترات الراحة
خصص فترات للراحة عند 

  .استخدام الحاسوب من وقت آلخر

  :عوامل أخرى
تأآد من أن المنطقة التي تستخدم 

ا وذات فيها الحاسوب مضاءة جيد
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إن مسألة التهوية . منافذ تهوية مناسبة
مهمة وخاصة إذا آنت تستخدم طابعة 
ليزر والتي من الممكن أن تخرج غاز 

  .أوزون عند الطباعة

  :لمزيد من المعلومات، قم بزيارة المواقع التالية
http://intranet.linst.ac.uk/student/services/health/computer.htm 
http://www.ibm.com/ibm/publicaffairs/health/summary.html 
http://www.ics.uci.edu/~chair/comphealth2.html 
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  الصحة واألمان) ٣-٧-١(
تعرف على االحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام الحاسوب، على سبيل ) ١-٣-٧-١(

.  الطاقة وعدم التحميل الزائد على مقابس الكهرباءلكابالتالتأآد من الترآيب اآلمن ل: المثال
اطر الشائعة التي تنجم عن بيئة غير مناسبة؛ مثل اإلرهاق المتكرر وتعرف أيًضا على المخ

  .وإجهاد العين بسبب وميض الشاشة والمشكالت الناتجة عن طريقة الجلوس الخطأ
التأآد من 

الترآيب اآلمن 
لكابالت 
  الطاقة

ستخدم  ابالتيجب أن ت ودة  آ ي ذات ج وب أو الت ع الحاس اع م ي تب ة الت   الطاق
ة ك ق. عالي د أن ت الوتأآ ت بتثبي ابالتم اء  ك ابس الكهرب شكل صحيح وأن مق  ب

القرب من المكتب     ر       . موجودة ب زا بمواضع يمكن تمري ان المكتب مجه وإذا آ
ابالتال دا  ك ستغلها جي ب أن ت ا، يج ن خالله تخدام  .  م ب اس ب أن تتجن ويج
 الطويلة التي يمكن أن تتعثر أو يتعثر أي شخص بها وتحدث إصابات     كابالتال

ة         ؤدي  ك التي ي  تلبالغة أو    ة      فصلها المفاجئ عن مصدر الطاق ى انقطاع الطاق إل
  .عن الحاسوب وبالتالي فقد البيانات

ابالتإن  ي     آ شل ف باب الف ب أس سهولة وأغل ف ب ن أن تتل ة ويمك شبكة خفيف  ال
ق                ه عن طري سبب قطع سلك أو إتالف شبكة تكون ب ة ال الدخول على وحدة خدم

  .الخطأ

  
عدم التحميل 
الزائد على 

ابس مق
  الكهرباء

سبب                     را ومن الممكن أن يت يئا خطي اء ش ابس الكهرب ى مق يعد التحميل الزائد عل
ق  دوث حري ي ح ائي    . ف صل بكهرب ر، ات اء أآث ابس آهرب ى مق ت إل وإذا احتج

  .مؤهل حتى يرآبها لك بشكل صحيح

  
اإلرهاق 
  المتكرر

Repetitive 
Strain 
Injury 
(RSI) 

ة       هي حالة تصيب الشخص الذي يستخدم لو       رات طويل . حة المفاتيح أو الفأرة لفت
ة             ا  . فيجب عليك أخذ فترات راحة بشكل منتظم حتى تتجنب مثل هذه الحال وربم

ساعدك                ذا سي تفكر في استخدام لوحة من نوع خاص تريح عليها ذراعيك ألن ه
  .آثيرا

  : الموقع التاليقم بزيارةلمزيد من المعلومات 
http://www.rsi-center.com 
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وميض 
  الشاشة

ام        ة أم رات طويل ضي فت ى ال تق ة حت ة منتظم رات راح ذ فت ب أن تأخ يج
ى (يجب أن تقوم باقتناء أفضل     . الشاشة وتجهد عينيك   شاشات   ) أي، أغل واع ال أن

فكلما آانت الشاشة جيدة، زادت درجة وضوحها ومعدل التحديث         . المتاحة لديك 
وبالنسبة لألعمال التي تزيد فيها ساعات العمل   . (Refresh Rate)الخاص بها 

ن   دًال م ر ب ة أآب تخدام شاش ي اس ر ف ب أن تفك وب، يج ات الحاس ام شاش أم
ام            ١٥ و ١٤الشاشات   ذه األي را ه ستخدم آثي ر    .  بوصة القياسية التي ت وفي الكثي

وظفين من الدول، يلتزم صاحب العمل قانونيا أن يدفع تكاليف فحوص العين للم           
  .عندما يكونون في حاجة إليها

  
الوضع 
الخاطئ 
  للجلوس

تم                   ين وأن ي شاشة في مستوى الع عند الجلوس أمام الحاسوب، يجب أن تكون ال
ك، يجب أن تفكر في استخدام        . ضبطها بحيث تتناسب معك    ى ذل وباإلضافة إل

  .مسند للقدمين لتريح قدميك عليه

  



  )الوحدة األولى(

   لتكنولوجيا المعلومات                                                        دليل التدريبالمفاهيم األساسية
  

٧٤

  

  ون وحقوق النسخ والقانتأمينال) ٨-١(
Security, Copyright, and the Law  
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  Security  التأمين) ١- ٨ -١(
تعرف على أهمية النسخ االحتياطي لملفات الحاسوب على وسائط تخزين يمكن ) ١-١-٨-١(

تعرف أيضا على بعض  مسائل . االحتفاظ بها وآيفية حماية الحاسوب من تطفل اآلخرين
حماية الحاسوب واتباع سياسات جيدة بالنسبة :  بالحاسوب؛ على سبيل المثالالخصوصية المتعلقة

  .لكلمات المرور، وتعرف على ما يحدث للبيانات والملفات عند انقطاع التيار الكهربائي

لماذا تحتاج 
إلى النسخ 
االحتياطي 
لملفات 
  الحاسوب؟

Backup  

إن أهم شيء تقوم بتخزينه على الحاسوب 
فعادًة ما تمثل محتويات . هي المعلومات

. القرص الصلب خالصة سنوات من العمل
فإذا توقف القرص الصلب عن العمل، من 

من  ولذلك،. الممكن أن تفقد آل هذا المجهود
الواجب عليك إنشاء نسخ احتياطية من 

وفي . المعلومات المخزنة على الحاسوب
الشرآات الكبيرة، حيث يتم تخزين البيانات 

ي موصل بشبكة الشرآة، على حاسوب مرآز
يقوم فريق الدعم الخاص بالحاسوب بعمل 

  .النسخ االحتياطية
ة    يم عملي سبة لتنظ شخص بالن ر لل رك األم ا يت ادة م صغيرة، ع شرآات ال ي ال وف

ات  اطي للبيان سخ االحتي سخ    . الن ددة للن رى مح رق أخ اك ط ن هن م تك وإذا ل
ة وتوض           ذه األقراص في       االحتياطي، قم بنسخ هذه الملفات على أقراص مرن ع ه

ذي   ان ال ي المك ة مشكالت ف سبا لحدوث أي ك تح د عن الحاسوب، وذل ان بعي مك
  .يوجد به الحاسوب

  
تنظيم 

الحاسوب  
للحصول على 

نسخ 
احتياطية أآثر 

  فعالية

رة           ات آبي ضا آمي عندما تفكر في األمر، سترى أن الحاسوب به برامج عديدة وأي
ات            من البيانات قمت بإنشائها وأنك تحت        ة من البيان سخ احتياطي شاء ن . اج فقط إلن

ل       د (فإذا قمت بإنشاء دلي سخ                ) مجل ات، يجب عليك عمل ن ى بيان وي فقط عل يحت
  ).إلى جانب أي أدلة فرعية من هذا الدليل(احتياطية من هذا الدليل فقط 
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النسخ 

االحتياطي 
الكامل في 

مقابل النسخ 
االحتياطي 
  التزايدي

Complete 
versus 

Incremental 
backup  

إن النسخ االحتياطي الكامل يعني أنك تقوم بنسخ آل البيانات الموجودة على 
ولهذا األسلوب ميزة آبيرة وهي أنك تقوم بنسخ . ياالحاسوب الخاص بك احتياط

 ولكن من الممكن أن تأخذ هذه العملية ياآل محتويات القرص الصلب احتياط
أما  .تعمل عليه على آم آبير من البيانات طويًال إذا احتوى الحاسوب الذي تًاوق

النسخ االحتياطي التزايدي، فيعني أنك تقوم مرة أسبوعًيا بنسخ آل بياناتك 
أو التعديل   في نهاية آل يوم بنسخ الملفات حديثة اإلنشاءا، وتقوم أيضيااحتياط
وإذا استخدمت برنامج نسخ  .، وذلك لتوفير الوقت وحماية البياناتًيااحتياط

تياطي مناسب، ستكون هذه العملية تلقائية وسيكون عليك فقط االختيار بين اح
  .النسخ االحتياطي الكامل والتزايدي

  

لماذا يجب 
تخزين النسخ 
االحتياطية 
من البيانات 
بعيًدا عن 
  الحاسوب؟

القرب من الحاسوب                 ا ب اء عليه . ال معنى لعمل نسخ احتياطية من البيانات واإلبق
د األ  ام أح إذا ق ع أن     ف ن المتوق ه، فم ل علي ذي تعم وب ال سرقة الحاس خاص ب ش

تفقد   ق، س ا وإذا حدث حري ي قمت به ة الت سخ االحتياطي ى الن ًضا عل ستولي أي ي
ذلك، يجب    . أيًضا هذه النسخ إذا آنت تحفظها في مكان بالقرب من الحاسوب             ول

د عن الحاسوب                ان آمن بعي ل،   . عليك تخزين النسخ االحتياطية في مك ى األق عل
ر          ي ن خط ا م ق، لحمايته ضادة للحري ة م ي خزان عها ف ي وض ر ف ب أن تفك ج

  .الحريق

  

احذر من 
الملفات "

  "المفتوحة

ل  ن العم ك م د انتهائ ة بع سخ احتياطي شاء ن وم بإن إجراء . يجب أن تق إذا قمت ب ف
ل   اء العم ي أثن اطي ف سخ االحتي ى  (الن ودة عل رامج الموج تخدامك للب د اس عن

امج      . فات البيانات أو البرامج المفتوحة    ، فلن يتم نسخ مل    )الحاسوب وم برن حيث يق
  ".المفتوحة"النسخ االحتياطي بتجاوز الملفات 

   

آلمات 
  المرور

ستخدمين اآلخرين من                   ع الم ة مرور تمن ه آلم ذي تعمل علي إذا آان للحاسوب ال
ة               ذه الكلم ر أي شخص به ه، يجب أال تخب ة المرور       . الوصول إلي وأال تكتب آلم

ة و ى بطاق ات  عل ل آلم ي آ ن أن تخف ذر م شاشة واح ن ال القرب م صقها ب تل
ه           (المرور التابعة لك أسفل المكتب الذي تعمل عليه          ان يبحث في ذا هو أول مك فه

ويجب عليك أال   ). أغلب األشخاص الذين يحاولون اقتحام الحاسوب الخاص بك     
تعادة البي                 رة، ال يمكن اس ات  تنسى آلمات المرور الخاصة بك؛ ففي حاالت آثي ان

  .إذا فقدت آلمة المرور
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أهمية إيقاف 

تشغيل 
الحاسوب 

بشكل 
  صحيح

إذا آنت تعمل على حاسوب يعتمد على 
  نظام ويندوز، فمن المهم أن تتذآر 
أنك قد تفقد البيانات إذا قمت بإغالق 
الحاسوب بشكل غير صحيح أو إغالقه 
. فجأة بسبب انقطاع التيار الكهربائي

ن تقوم بحفظ ولكي تتجنب هذا، يجب أ
وتشتمل الكثير من . عملك بشكل منتظم

البرامج على إمكانية حفظ عملك تلقائًيا، 
أو (آل عشر دقائق : على سبيل المثال

  ).أية فترة زمنية تحددها

دوز            ة لوين ل اإلصدارات التالي شغيل ـ مث وم بعض نظم الت صورة ب  ـ   NT و ٩٥تق
شكل صحيح أم ال في آخر      تشغيل  تم إيقافآان قد   إذاد مايتحدبتلقائية  الحاسوب ب

تخدامه    ا اس م فيه رة ت صحيحي       . م امج ت شغيل برن تم ت ذا، ي شاف ه د اآت وعن
(Recovery)خاص إلصالح أي ضرر حدث بسبب انقطاع التيار الكهربائي .  

دوز    تخدام وين د اس اف      NT أو ٩٥وعن ر إيق ا أم ستخدم دائًم ك أن ت ب علي ، يج
  .لكي تغلق نظام التشغيل، قبل إغالق الطاقة) Startود في قائمة جالمو(التشغيل 

  

ما هو 
UPS؟  

 UPS (Un-interruptible Powerإن 

Supply) عبارة عن جهاز يمكنك توصيله 
بالحاسوب الذي تعمل عليه لحمايته من 

أو من تعثر أي (مخاطر انقطاع التيار 
شخص في آابل الطاقة وإخراجه من 

فهو يحتوي على بطاريات ). موضعه
لحاسوب يعمل لفترة آافية لكي تجعل ا

  تحفظ العمل الذي تقوم به 
وتستخدم أمر إيقاف التشغيل وإغالق 

وهذا مهم بشكل . الحاسوب بشكل صحيح
خاص للحواسيب الموجودة على أية شبكة 
  .والتي توفر بيانات للكثير من المستخدمين

  

الوقاية من 
مخاطر 

مكن أن يختلف الجهد الكهربي المغذي من الم
للحاسوب الذي تعمل عليه من وقت آلخر، وتحدث 
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االرتفاع 
المفاجئ في 

الجهد 
  الكهربائي

ولذلك، . أحياًنا ارتفاعات مفاجئة في الجهد
ُتستخدم أجهزة من نوع معين لتجنب مخاطر هذا 
  .االرتفاع وهي متاحة بشكل آبير ورخيصة الثمن

  
وفي المثال الموضح، تم تضمين جهاز 

المفاجئ للجهد في الحماية ضد االرتفاع 
محول آهربائي يسمح بإدخال عدد من 

  .القابسات
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أشياء يجب 
  توفرها

  تهوية جيدة •
  بيئة نظيفة •
  اتسطح ثابت خال من أي اهتزاز •

  

أشياء يجب 
  تجنبها

  الغبار •
  األآل أو الشرب على لوحة المفاتيح •
  الحرارة أو البرودة •
  الرطوبة •
ذا  • ا، ألن ه ون مفتوح دما يك ك الحاسوب عن القرص تحري من الممكن أن يضر ب

  الصلب الموجود به
  إغالق الحاسوب مباشرة وعدم اتباع خطوات إيقاف التشغيل الصحيحة للحاسوب •
شاشة  • ى ال ي أعل ياء ف ك وضع أش ات  ، ألن ذل د فتح ى س ؤدي إل ن أن ي ن الممك م

  التهوية وزيادة حرارة الحاسوب
شاشات     • ن ال القرب م ة ب راص مرن ع أق اال  . وض د مج شاشات تول سيا فال  مغناطي

  .آهربائًيا قويا، قد يتسبب في تدمير هذه األقراص
  

ماذا تفعل 
عند تعطل 
  الحاسوب

إذا آنت تعمل في شرآة آبيرة، يجب أن تعرف السياسة التي تتبعها الشرآة عند تعطل           
ا  وب به يب     . أي حاس دعم الحواس اص ل ق خ رة فري شرآات الكبي ن ال الكثير م د ب يوج

  . في حالة الطوارئويجب أن تعرف آيف تتصل به

د                 ذا التحدي صغيرة، ال يكون األمر به شرآات ال ؤهًال        . وفي الكثير من ال م تكن م إذا ل ف
وهذا ينطبق على . للقيام بإصالح الحاسوب، فال تحاول فتح الحاسوب واستكشاف األمر 

ائي                    د آهرب ي تعمل بمعدالت جه ات الت الشاشة أيًضا، حيث يوجد بها الكثير من المكون
د ة ج ي صعقك  عالي سبب ف ن أن تت ن الممك ي م صرف،  . ا، والت ف تت رف آي م تع إذا ل

  .اتصل بفني مؤهل إلصالح األمر

شرآتك   ابع ل يب الت م الحواس ق دع صال بفري ل االت سموحا (قب ان م إذا آ
، قم بفحص المكونات الخارجية المختلفة، مثل وصالت الفأرة ولوحة المفاتيح           )لك بذلك 

ن    د م شبكات والتأآ شاشة وال وب  وال دا بالحاس لة جي ا موص ن .  أنه وم
ولذلك، يجب   . أآثر الشكاوى التي تأتي إلى فرق الدعم هي أن شاشة الحاسوب ال تعمل            

ق                        ل أن تتصل بفري شاشة قب إغالق ال عليك أن تتأآد من أن أحدا لم يقم عن غير قصد ب
ر  ومن أآثر األسباب لعدم االتصال بالشبكة هو أن أحد األشخاص قد قام عن              . الدعم غي

  .قصد بنزع آابل الشبكة من الحاسوب
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  فيروسات الحاسوب) ٢- ٨ -١(
عند استخدامه في عالم الحاسوب وآيف يمكنه " فيروس"تعرف على معنى مصطلح ) ١-٢-٨-١(

وتعرف أيضا على مخاطر الملفات التي يتم تنزيلها من اإلنترنت . الدخول على نظام الحاسوب
  .ت الواجب اتخاذها للوقاية ضد الفيروساتعلى الحاسوب وعلى بعض اإلجراءا

ما هي 
فيروسات 
  الحاسوب؟

امج صغير يختفي               ارة عن برن إن فيروس الحاسوب عب
ك    راص الخاصة ب ى األق ا عل ي موضع م راص (ف األق

امج         ). المرنة والقرص الصلب     ستخدم برن م تكن ت وإذا ل
روس      ود في ستعرف بوج ات، ف شاف الفيروس الآت

ة     . بالحاسوب عندما ينشط   ويتم تنشيط الفيروسات المختلف
روس شهير          . بطرق مختلفة  اك في ال، هن ى سبيل المث فعل

ينشط فقط عندما يكون يوم الجمعة هو اليوم الثالث عشر          
شهر  ي ال ل  . ف دمير آ ا ت ات يمكنه ذر ألن الفيروس فاح

  .البيانات الخاصة بك

  

آيف يصيب 
الفيروس 
  الحاسوب؟

إما قرص مرن أو ( تستخدم القرص تختفي الفيروسات على أي قرص وعندما
، يبدأ الفيروس في العمل ويصيب الحاسوب )قرص صلب آخر عبر شبكة

وأسوأ شيء في الفيروسات هو أنها يمكن أن تنتشر من . الذي تعمل عليه
  .حاسوب آلخر أو عبر شبكة من الحواسيب

الم ويجب          ع أنحاء الع ات من جمي ى الملف  تسمح لك شبكة اإلنترنت بالوصول إل
عليك أال تتصل باإلنترنت إذا لم تكن قد قمت بتثبيت برنامج مضاد للفيروسات               

  .على الحاسوب الذي تعمل عليه

م           الكثير من    . من المهم أن تقوم بتحديث البرنامج المضاد للفيروسات بشكل دائ ف
ل  رامج مث ر"الب ي في ون أنت د  " سونورت ا تحدي ى يمكنه ديثها حت ك بتح سمح ل ت

  . حديًثاالفيروسات المكتشفة

  :لمزيد من المعلومات، يمكنك االطالع على ما يلي
Macfee anti-virus software: http://www.macfee.com 

Norton Anti-virus software: http://www.symantec.com/avcenter 
DR Solomon anti-virus Software: http://www.drsolomon.com 
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آيف يمكن 

حماية 
الحاسوب من 
  الفيروسات

Computer 
Viruses 

رامج المضادة للفيروسات        رامج     . هناك عدد آبير من الب ا أفضل من الب وأغلبه
ة         القديمة نسبًيا والمتاحة مع أنظمة التشغيل      ا ليست مجاني  دوس وويندوز، ولكنه

شكل            ! بالطبع وأهم شيء بالنسبة للبرنامج الذي ستستخدمه هو أن تقوم بتحديثه ب
م ك        . دائ يح ل تظم أو تت شكل من ديث ب راص تح شرآات أق ن ال ر م دم الكثي وتق

ات إل        ة إعالن الل لوح ن خ ة م سخة محدث ى ن صول عل ر  يالح ة أو عب كتروني
  .اإلنترنت

  

آيف تجعل 
 القرص

  للقراءة فقط

رص   ستخدم ق ت ت رص   ٣٫٥إذا آن أمين الق اص بت زء خ اك ج ة، فهن  بوص
ه   ه أو إغالق ن فتح زء      . يمك ذا الج ك ه م بتحري رص، ق ات الق ة محتوي ولحماي

ة من     (إلى وضع الفتح     ة للرؤي ينبغي أن تكون هذه الفتحة متسعة بالدرجة الكافي
  ).خاللها

  

حماية 
الحاسوب من 
خالل آلمة 
  المرور

Password  

داد  ك إع شغيل الحاسوب ) وضع(يمكن دء ت د ب تخدامها عن تم اس رور ي ة م . آلم
صنعة   شرآة الم ددها ال ر، وتح وب آلخ ن حاس داد م ذا اإلع ة ه ف آلي وتختل

زة وهي أن               . للحاسوب وليس نظام التشغيل    وع من آلمات المرور مي ذا الن وله
ة المرور الصحيح                 م إدخال آلم شغيله إال إذا ت ي    . ةالحاسوب لن يتم ت ذا يعن وه

روس             أنه ال يمكن ألي شخص غيرك العبث بالحاسوب الخاص بك وإدخال في
  .لإلضرار به

    Copyright حقوق النسخ) ٣- ٨ -١(
تعرف على المقصود بحقوق النسخ بالنسبة للبرامج وبعض الجوانب األمنية ) ١-٣-٨-١(

أيضا على بعض النقاط وتعرف . والقانونية المتعلقة بنسخ األقراص ومشارآتها وإعارتها
البرامج التجريبية والبرامج : الخاصة بنقل الملفات عبر الشبكات ومعنى المصطلحات اآلتية

  .المجانية والتراخيص الخاصة بالمواقع

حقوق النسخ 
 الخاصة بالبرامج

Software 
Copyright  

إن حقوق النسخ المتعلقة بأغلب البرامج التي تشتريها تكون محفوظة وال يجب             
سخها ع ك ن تتم     . لي بطك، س م ض انون وإذا ت رق الق ت تخ ذلك، فأن ت ب وإذا قم

ك سخها    . إدانت ون بن ة ويقوم ة معين ن لعب سخة م شترون ن اس ي ن الن الكثير م ف
انوني         ر ق وفي أغلب الحاالت،      . ألصدقائهم وعائالتهم؛ وهذا أيًضا تصرف غي

تي اشتريتها تكون أيضا إعارة األقراص المرنة أو المدمجة الخاصة بالبرامج ال    
انون    ا للق رين خرق خاص اآلخ ل         . لألش رة ـ مث ات آثي اك هيئ  FASTوهن

(Federation Against Software Theft)    ر سخ غي ة الن  ـ تختص بمحارب
أما إذا طلب منك مديرك بالعمل نسخ أحد البرامج، فيجب أن           . القانوني للبرامج 
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امج،             ذا البرن سخ ه ك بن سمح ل ر من    تتأآد من أن لديك ترخيًصا ي ألن في الكثي
  !الدول، ستتعرض أنت للمسائلة القانونية ودفع التعويض المناسب

  :لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التالي

Federation Against Software Theft: http://www.fast.org.uk 

  

ما هي البرامج 
  المجانية؟

Freeware 
Software  

ة رامج مجاني راص الخاصة بعرض . تكون بعض الب درج األق ا تن ادة م وع
شاء   . البرمجية تحت هذه الفئة   ة بإن وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الجهات التعليمي

ستخدمين       ا         . العديد من البرامج وتوفرها مجاًنا للم رأ دائًم ذلك، يجب أن تق ول
  .هاأي تراخيص توجد مع هذه البرامج جيدا قبل أن تستخدم

  :لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التالي

http://download.cnet.com/?st.dl.freewarecom..redir 
  

ما هي البرامج 
  التجريبية؟

Shareware 
Software  

تج      هي برامج تكون متاحة بشكل مجاني ومصممة لكي تج           ستخدم المن ك ت عل
رر إذا آنت ترغب في شرائه أم ال                        ى تق ة من الوقت حت رة معين . مجانا لفت

ل                وبعد هذه الفترة، يجب أن تقوم بحذفه أو دفع رسوم للشرآة المصنعة مقاب
  .هذا المنتج

  :لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع التالي

http://shareware.cnet.com 

  

ماذا عن البرامج 
التي تجدها على 

  اإلنترنت

سًخا    شبوهة ن رآات م ديرها ش ي ت ت والت ى اإلنترن ع عل وفر بعض المواق ت
امج من          . مجانية من بعض البرامج المعروفة     ل أي برن فلذلك، إذا قمت بتنزي

  !اإلنترنت، تأآد من أنه قانوني

  

ما هي التراخيص 
الخاصة 
  بالمواقع؟

ع      ا لجمي ال تقوم الكثير من الشرآات بشراء نسخ من البرامج التي تحتاج إليه
ع      رخيص للموق شرآات ت ذه ال شتري ه ك، ت ن ذل ا ع ا، وعوًض املين به الع
ا أو استخدام                  املين فيه سخ للع بحيث تستطيع بموجبه عمل عدد معين من الن

  .النظام من خالل الشبكة
  

  قانون حماية البيانات) ٤- ٨ -١(
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تعرف على قانون حماية البيانات ) ١-٤-٨-١(
الخاص ببلدك وعلى مواده وبعض من استخدامات 

  .البيانات الشخصية
الجوانب الخاصة 
بحماية البيانات 
  والخصوصية

إذا آان الحاسوب الذي تعمل عليه به بيانات عن أشخاص، يجب أن تتعامل               
ة ة وأخالقي ة قانوني ات بطريق ذه البيان ع ه بيل المث. م ى س ام فعل ال، إذا ق

شرطة      سام ال د أق اص بأح وب الخ تخدام الحاس اء باس ر أمن خاص غي أش
ا واضًحا                  ذا خرًق سيعد ه للحصول على البيانات الخاصة بأحد األشخاص، ف

ة ات     . لألمان اء والهيئ تفظ األطب ا، يح ة ذاته وبالطريق
ر      الحكومية وهيئات االئتمان بمعلومات ـ سواء حساسة أم خاصة ـ عن الكثي

وفي أي مجتمع حر، لديك الحق في التأآد من أن المعلومات           . شخاصمن األ 
ساء استخدامها      اظ        . الخاصة بك لن ي تم الحف دول، ي ر من ال ذلك، في الكثي ول

  .على هذا الحق بمقتضى قوانين حماية البيانات

  

التشريع الخاص 
  بحماية البيانات

ة      اص بالمملك ات الخ ة البيان انون حماي واد ق م م ا أه نعرض هن دةس . المتح
يس شيء آخر                ك هو التوضيح فقط ول راءة      . والهدف من ذل ويجب عليك ق

ة              اذ إجراءات قانوني د  . التفاصيل الكاملة للقانون إذا آنت تفكر في اتخ ولمزي
  :من المعلومات عن هذا القانون، قم بزيارة موقعي الويب التاليين

http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1984/1984035.htm#aofs  

http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/dp/default.htm  

صية     -١ ات الشخ ي البيان ضمنة ف ات المت ى المعلوم ي الحصول عل ينبغ
  . معها بنزاهة وبطريقة قانونيةوالتعامل

  .يجب االحتفاظ بالبيانات الشخصية ألغراض محددة وقانونية -٢

صية  -٣ ات الشخ تخدام البيان ب اس ة ال يج ا بأي رٍض م صة لغ المخص
  .طريقة مخالفة لهذا الغرض

ة ألي     -٤ صية المخزن ات الشخ ون البيان ب أن تك رض أو  يج غ
  .اضأغراض مناسبة ومرتبطة بهذا الغرض أو هذه األغر

ب -٥ ة  يج صية دقيق ات الشخ ون البيان ان  -  أن تك در اإلمك ب  - وبق يج
  .تحديثها باستمرار

رض أو    -٦ ة ألي غ صية المخزن ات الشخ اظ بالبيان ب االحتف ال يج
  .أغراض أآثر من الفترة الضرورية لهذا الغرض أو األغراض
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  :يحق للفرد -٧

  :في فترات مناسبة ودون أي تأخير أو تكلفة غير مبررة) أ ( 

  .قوم من يستخدم بياناته الشخصية بإعالمه بحقيقة هذا االستخدامأن ي -

  .أن يكون قادًرا على الوصول إلى هذه المعلومات -

  تصحيح هذه المعلومات أو حذفها إذا لزم األمر) ب(

ات والتي               -٨ دى مستخدمي البيان بالنسبة للبيانات الشخصية التي تتوفر ل
ى مكتب              ائمون عل ا األشخاص الق الحاسوب الموجود    يقدم من خالله

بة ضد  ة مناس اذ إجراءات أمني يتم اتخ ة، س ات خدمات معين ه البيان ب
شفها                  ا أو آ ات الشخصية أو تغييره ه للبيان ر المصرح ب الوصول غي

  .غير مقصودبطريقة أو تدميرها وضد فقدها أو تدميرها 

   

  


