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 MotherBoard األم اللوحة

 

ntegratedI  متكاملة دوائر رائحش     على حتتوي إلكرتونية لوحة

 Circuits وفتحات slots ومقابس Sockets يللتوص          متعددة 

 مكونات بطر األس   اس       األم للوحةا دور احلاس   و    مكونات  مجيع

 البيانات لنق وتنظيم عملها نظيموت البعض  بعض ها  مع احلاس و  

 القرص وإىل من واإلخراج إلدخ   ا ا بعملي   ات تقوم بينه   ا  فيم   ا

 احلاسو .ب متصل جهاز أي إىل أو الصلب

 

 

 

 

 األم اللوحة مكونات أهم

 

 

 

 

 

 

 لطاقةا توصيل مقبس

Connector Power 

 الكهربائ  تيارال بتوص       يل  ليقوم كابلب يتص       ل  ثقو  به منفذ أو مقبس

 األم. للوحة

 املعاجل مقبس

Socket CPU 

 

 باملعاجل ألما اللوحة بتوص         يل قومي املعاجل  لرتكيب يس         تخدم مقبس

  املعاجل. إىلو من باالنتقا  للبيانات ويسمح

 عدد تكون ان ش            ر  عليه ملعاجلاتا من خمتلفة أنواع توص            يل ميكن

 تناسب.م باملعاجل اإلبر وعدد الفتحات

 فتحات الذاكرة

 Slots Memory 

 األم اللوحةب الذاكرة توص     يل  ظيفتهاو الش     كل  طويلة فتحات عن عبارة

  اكرة.الذ نوع باختالف شكلها وخيتلف
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 رقاقات

chipsets 

 من  الش    مال  زءاجل يف تقع األوىل كل الش      مربعت  ش    ر ت   عن عبارة

 املعاجل  توص              يل  على تعمل Bridge North وتس              مى  األم اللوحة

 البيانات قلن و البعض بعض  هم  مع ش  ة الش  ا  وكرت العش  وائية  والذاكرة

 الذاكرة إىل اهلاوإرس        املعاجل من ياناتالب بإس       تقبا  تقوم حيث بينهم 

 .الشاشة وكرت العشوائية

 ب  تصلو األم اللوحة نم اجلنوب  اجلزء يف وتقع Bridge South ال      -

 باملعاجل هاوص           ل ثم ومن البعض عض           هاب مع واإلخراج اإلدخا  أجهزة

 األم اللوحة  ب القص  و  البيانات نقل س  رعة حتدد العش  وائية  والذاكرة

 .الصلب والقرص

 لذلك احلرارة نم كبرية كميات تص             در  ridgeB North :مالحظة

 ال فه  Bridge South أم  ا  احلرارة طردل املربدات من بنوع مزودة فه 

 .مربد إىل حتتاج ال لذلك حرارة تصدر

 BIOS وسياالب شر ة

 Output Input Basic
 System 

 

  : وظائفها أهم من و

 - يدج بش               كل وعملها حلاس               و  ا مكونات كافة وجود من التأكد 

(post) test self on power  

 - الصلب القرص على ملاحمل التشغيل نظام تشغيل بدء booting 

 - يف تلف أي جودو وعند للحاس   و  األم حةاللو جزاءأ س   المة من التأكد 

 رس    الة  بإظهار وسالباي يقوم األم للوحةا عناص    ر من إلكرتونية قطعة أي

 لتحديد حتذير اتصافر بإصدار وأ ملشكلةا حسب السوداء الشاشة يف خطأ

 .املشكلة توجد جزء بأي

 ةالتوسع فتحات

SLOTS EXPANSION 

 وظيفتها تعتربو ماأل اللوحة من فل الس        باجلزء تقع ش       قو  أو فتحات

 احلاسو .ب الثانوية الكروت و ةاألساسي الكروت توصيل األساسية

 عودة لقائمة احملتويات
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 املنافذ

 socket مقبس هيئة على فيزيائية بص     ورة  آخر هازجب تتص     ل  حمدودة فتحة أنه على املنفذ يعرف

  األم. وحةبالل ثم ومن احلاس          و   هازجب اخلارجية األجهزة لتوص          يل  يس          تخدم    plug وقابس

 : أنواعه من

 

  mm 3.5Jack Audio منفذ
  

 لرأسا مساعات توصيل نع املسؤو  هو الصوت منفذ jac Headphone ب  يعرف

 .وامليكروفون

   

  Ethernet منفذ

 منفذ عدي ال االنرتنت  بش      بكة  احلاس      و   جهاز توص      يل  عن املس      ؤو  

Ethernet  مهامعظ تعمل اليت حلديثةا األجهزة يف املهم بالش                   ء 

 األش       ياء نم املنفذ هذا اس       تخدام يارخ وجود ولكن  فاي – واي بتقنية

 للدخو  Ethernet Gigabit توص   يل ل احلاجة دعت إذا خاص   ة  اهلامة

 .الشبكة على

 

 VGA منفذ

 1987 عام نذم معروف أنه حيث ال اإلط على ش           هرة  األكثر املنفذ

 الش     اش    ات و العرض أجهزة من بريك عدد اآلن حتى يس     تخدم والزا 

  دقة أقص       ى  ولة احملم احلاس       و   أجهزة يف توجد ال املنافذ هذه ولكن

 .املرغو  من بكثري أقل وهو x 1200 1920  ه  املنافذ هلذه عرض

 

 DVI منفذ

 

 D-DVI :، I-DVI، DVI Link-Dual باسم املعروف

 لبص           رية ا الواجهة منفذ   VGA ذمنف من احملدثة النس           خة  يعترب

  يعيبه . HD -full ش اش ات   من لفيديوا حمتو  بث ميكنه الذي الرقمية

 . ray-Blu تقنيةب الفيديو عرض على قدرته عدم
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  HDMI منفذ 

 .العرض أجهزة وأ اخلارجية بالش   اش   ات  أو التلفاز بأجهزة احلاس   و  بربط يس   مح

 على فيه املس     تخدم الكابل احتواء مبعد تميزي اجلودة. عال  بش     كل الفيديو ينقل

 أحدها. كسر حالة يف كلةمش تواجه لن وبالتال  دبوس  / سن
 

 DisplayPort DisplayPort/mini منفذ

 املنفذ هذاو خارجية  بش   اش   ات  احلاس   و  جهاز توص   يل من ميكنك الذي املنفذ

 الص وت  وإخراج ثب أيض اا  ميكنه كما بدقة الفيديو ومقاطع الص ور  بث على قادر

 .HDMI منفذ مثل كذل يف مثله الفيديو كابل نفس على

  

  microSD reader card منفذ

 slot card microSD ، microSD، microSDHC :  باس                    م  املعروف

reader،  وعالن من ذاكرة بط اق ة   ةأي   قراءة ميكن ه  املنف ذ  ه ذا  microSD 

  .الذك  للهاتف إضافية كذاكرة استخدامه يتم الذي النوع

 

 SD Reader Card منفذ

 3reader card 1-in، 4card 1-in 4-reader، 51-in :  باس                 م  املعروف

reader card  أو SDHC reader card 

 مية.الرق بالكامريا اخلاصة ةالذاكر بطاقات لقراءة يستخدم منفذ
  

 A-Type USB منفذ

 يف يوعااش       األكثر املنفذ USB Regular  أو A-Type USB :باس     م  معروف

 ذتأخ بس     يطة  منافذ A-Type USB نافذم أن املعروف من   احلاس     و   أجهزة

 . USB-3.0 أو  USB-2.0  على العمل تمي اجلهاز قدرة وحسب املستطيل  شكل

 الطابعات. إىل باإلضافة امليكروفون املفاتيح  لوحة ثلم وامللحقات األجهزة من عدد توصيل ميكنك
 

 B-Type USB منفذ

 مثل  خر األ واألجهزة احلاس                              و    جهزةأ من قليل  عدد  على املنفذ  هذا  يوجد 

 stations docking الطابعة. و  
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 C-Type USB منفذ

 كبري عدد على راجهاإد مت   املس     تقبلية  ذاملناف ه  املنافذ هذه تعترب

 النحيفة األجهزة مع تتناس      ب  للغاية يقةرق بأنها تتميز األجهزة  من

 واألجهزة املعايري من كبري عدد دعم ميكنه .بوص ة  12 بوك ماك مثل

 كم ا  لبي ان ات  ا نق ل  ميكن حي ث  اح د  و وظيف  ألداء وليس املختلف ة  

  . احلاسو  هازج بطارية شحن من ميكنك الذي (USB-PD) يستقبل أن للمنفذ ميكن

 tThunderbol 3 منفذ 

 نفذم اس          تخدام ميكن  دا ج س          ريع البيانات نقل منفذ

3Thunderbolt  مما خارجية ترس   وميا  بطاقة لتوص   يل 

 لعاليةا اجلودة ذات األلعا ب االس  تمتاع  للمس  تخدم  يس  مح 

 .به اخلاصة ةاحملمول احلاسو  أجهزة على

 

 عودة لقائمة احملتويات

 

 املركزية املعاجلة وحدة

 

 العمليات افةك تنفيذ عن املس                      ؤولة   Unit Processing Central املركزية املعاجلة وحدة تعد

 منها تس  تقبل  حيث لذاكرةبا الوحدة هذه وترتبط املنطقيةو احلس  ابية  العمليات منهاو باملعاجلة اخلاص  ة 

   .باملعاجلة اخلاصة والتعليمات البيانات

 

  املركزية املعاجلة وحدة مكّونات

 الوحدة هذه تويحت املعاجل  وإىل من تو احمل بتيس يري  الوحدة هذه تتحكم : واإلخراج االدخال وحدة 

  . Memory ehcCa املخبأة الذاكرة على

 ساب  وحدة  مجيع تنفيذ ةمس      ؤولي تتوىل  ALU: Unit Logic and Arithmetic واملنطق احل

 هذه أن إىل اإلش   ارة جتدر .والض   ر  والقس   مة  الطرح و كاجلمع  ةاألس   اس   ي  ةاحلس   ابي العملّيات

 عن النظر بغض ةابياحلس     العملّيات نواتج على ص   و  للح اجلمع عملّية على فقط تعتمد الوحدة

 يف احلا  هو كما ةقياملنط العملّيات خال  من أيض        ا ذلك ويكون املوجودة  احلس        ابّية ةالعملي

 ),XOR AND, OR,( الصحيحة أو ةاملطلوب النتيجة إىل وصو لل النتائج ب  مقارنات وجتري.  
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 : وحداتها من 

o صحيحة:  األعداد وحدة  اليت ةاحلس         ابي اتالعملي جراءإ عن املس         ؤولة الوحدة تلك ه  ال

  .اتجميلربا معظم يف اإلطال  على ألهما الوحدة دوتع صحيحة  أعداد على حتتوي

o الفاصلة  جودو حا  يف احلسابّية  لياتالعم تنفيذ املعاجل على بيصع  العائمة: الفاصلة وحدة 

 من كبرية قوةل حلاجتها نظرا وذلك عش     رية  ةفاص     ل  على حتتوي اليت تلك أي العائمة 

  .العملّيات هذه ءوإجرا تنفيذ لغايات العائمة الفاصلة وحدة وتأت  حلسابها  املعاجلة

  سجالت  أس      رع  ها)كون مباش       ر  بش       كل ملعاجلا مع تتعامل مؤقتة ختزين مناطق :Registers امل

 توجيهها يتم اليت بياناتوال لألوامر خص وص ا   منها قراءةوال عليها التخزين يتم التخزين(  وحدات

 للقيام املركزية املعاجلة حدةو قبل من املس   جالت  تس   تخدم   CPU املركزية املعاجلة لوحدة فورا

 جيب  املدخل    فهذا  مللنظا  دخل م  ادخا   عند  فمثال ةمعين  يات عمل خال  من املهام  نم مبجموعة 

 بدوره. هو مسجل يف هختزين يتم ناجتا النظام ينايعط عندما صحيح والعكس مسجل  يف تسجيله

 التحكم وحدة CU : Unit Control, ةزياملرك املعاجلة وحدة نم األس          اس             ناملكو عتربوت  

 حيث ة الرئيسي  لذاكرةا يف واملخزنة احلاسو   جهاز ىلإ املدخلة التعليمات استحضار    عن مسؤولة 

  ونقلها النتائج لمح إىل املطاف نهاية يف عملت وكما لتنفيذها  فرتهاش                       بفك ابدوره قومت

 .مسجالت يف معاجلتها عدب احلاسو  جهاز يف ةالرئيسي الذاكرة إىل

 

 منها س    رع أ أنها إال العش    وائية  كرةالذا تش    به  ص    غرية  ذاكرة ه   : Memory hecCa  املخبأة الذاكرة

  .العشوائية الذاكرةو املعاجل ب  النظام ناقل على وتوضع وأصغر

 متكررة  بص   فة العش   وائية كرةالذا وإىل من والتعليمات لبياناتا وكتابة بقراءة يقوم املعاجل عمل أثناء يف

 األداء. يبط ء مباش      رة امعه التعامل و معاجللل بالنس      بة بطيئة تعترب العش      وائية الذاكرة إن املش      كلة

 مع العش     وائية ذاكرةوال املعاجل ب  الس     ريعة ولكن الص     غرية الذاكرة هذه تس     تخدم األداء فلتحس      

 بتخزين أةاملخب  الذاكرة  قومفت  متقاربة    أوقات  يف مرة من رأكث املعلومات  نفس يطلب  املعاجل  إن مالحظة 

 كانت كلما و ها.طلب  ح بس                      رعة املعاجل متناو  يف علهاجي مما املعاجل من طلبًا األكثر املعلومات

 حالة يف يدخل ال املعاجل جعل من بذلك تتمكن نهاأل أفض               ل  ذلك كان كلما أكرب املخبأة الذاكرة

  ممكن. وقت بأسرع يريدها ليتا البيانات على احلصو  له وتسهل االنتظار

  

 املعاجل )تردد( سرعة

 افكلم املعاجل  عليها يعمل اليت Frequency Clock الس   اعة تردد املعاجل برتدد يقص   د

 يف أكثر أوامر أو تتعليما تنفيذ املعاجل مكانبإ أص      بح  كلما أعلى الس      اعة  تردد كان

  أقل. وقت



    ICT / للحاسوب العام الفين التوجيه 

 

 

 

8 

 
 عودة لقائمة احملتويات

 

 

 الذاكرة

 

 ختزينية مساحة  وه  العشوائ   الوصو   ذاكرة من كونتت للبيانات سريع  حفظ مكان الذاكرة تعد

 تطايرة(.م )غري دائمة ختزينية مساحة ه و فقط القراءة وذاكرة )متطايرة(  مؤقتة

 

 Memory Access Random العشوائي الوصول ذاكرة :أوال

 تعد والكتابة  القراءة ذاكرةب أيض          ا  تعرف واملتطايرة( دائمةال )غري املؤقتة الذاكرة أنواع من نوع 

 استعدادا  النتائج كذلكو والربامج للبيانات املؤقت ينالتخز يف تستخدم  األساسية     النظام ذاكرة

 جهاز إغال  عند عند آليا حمتوياتها مجيع RAM الذاكرة دتفق املعاجل. ِقبل من البيانات ملعاجلة

   .ائالكهرب التيار انقطاع عند أو احلاسو 

 :العشوائ  الوصو  ذاكرة نواعأ

 :هما ئيسي ر نوع  من العشوائ  الوصو  ذاكرة تتكون

 

 SRAM االستاتيكية العشوائ  الوصو  ذاكرة -

 RAM Static تودع عندما تابة.والك القراءة يف س    ريعة  الطاقة اس    تهالك يف قليلة ذاكرة 

 وأخر . فرتة  ب تنش              يطها  إىل احلاجة بدون ناكه تبقى فإنها الذاكرة هذه يف املعلومة

 ااس   تخدامه  غيريها.ت الذاكرة من يطلب دماعن هو املعلومة فيه تتغري الذي الوحيد الوقت

  .Memory Cache خمبأة ذاكرةك املعاجل بداخل صوراحم يكون العادة يف

 

 

  HzG اختصارا وتكتب  gahertzGi هريتز يجاباجل املعاجل سرعة تقاس -

 يف توجد كما AMD ومعاجلات Intel معاجلات  ه الس      و  يف توفرا املعاجلات أش      هر من -

 هذه ومن احلاس     ب   أجهزة مقتين قبل من قليل امباهتم حتظى لكنها أخر  أنواع األس     وا  

 VIAو Cyrix األنواع
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 DRAM الديناميكية العشوائ  الوصو  ذاكرة  -

 ةلفرت باملعلومة االحتفاظ تس       تطيع  ال RAM Dynamic  ذاكرة نفإ SRAM عكس على

 كتابة إعادةب الذاكرة تقوم هنا اس           تمرار. ب عليها البيانات تنش           يط  جيب كما أطو .

 ول ذا  SRAM من رخصأ ال ذاكرة  من النوع ه ذا  ي ة. الث ان  يف املرات من مئ ات  ع دة  احملتو 

 :أنواعها من و .احلاس هازجل رئيسية كذاكرة بغزارة تستخدم فإنها

 

SDRAM 
 هانأ التزامن ويعين   DRAM Synchronous منةاملتزا النشطة  العشوائ   الوصو   ذاكرة

 املعاجلة ووحدة نظامال يف البيانات مع ملياتها ع تزامن أن أوتوماتيكية بص         ورة تس         تطيع

 عملي ات  نتظ ار ال حب اج ة   تعود ال ملركزي ة ا املع اجل ة   وح دة  أن يعين مم ا   )CPU( ي ة ركزامل

 .البيانات هلذه طلبها عم متزامنة بصورة منها بياناتال تتلقى إمنا الذاكرة  يف املعاجلة

 

SDRAM DDR 
RAM Dynamic Synchronous Rate Data Double لعش      وائ ا الوص      و  ذاكرة 

 يف واحدة مهمة من أكثرب القيام على بقدرتها SDRAM عن تتميز إذ املض       اعفة  املتزامنة

 هاأن كما مض   اعف  اتبيان نقل معد  كمتل هاأن عنىمب بها  تقوم بيانات عاجلةم دورة كل

 منها. لطاقةل استهالكا وأقل سابقتها  من سرعة أكثر

 
DRAM EDO 

 لذاكرةا إىل املعاجل صو و عملية تسريع مت هنا DRAM Out Data Extended  ذاكرة

  سبقتها. اليت العملية نتهاءإ قبل جديدة بعملية له السماح بواسطة

 
 الشاشة كروت ذاكرة

VRAM 
 يف وختص  ص  ها   بس  رعتها  الذاكرة هذه تتميز الش  اش  ة.   لكروت املخص  ص  ة   الذاكرة من نوع

  الص    ورة  حتديث نع ولةؤاملس      القطعة مع لتعاملا مكانيتهاإو الش    اش    ة.   تقنية مع التعامل

 .لوقتا بنفس الشاشة كرت ومعاجل الشاشة على

RAMW 
 RAM Window هذا يف مةاملس         تخد التقنيات بعض يلتعد مت لذاكرةا من متطور نوع 

 . VRAM عن علومةامل نقل سرعة يف زيادة إىل  أد مما سابقتها عن الذاكرة من النوع
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RAMSG 

 RAM Graphics Synchronous   تبكرو املختص                ة  ةاكرلذا من الثالث اجليل ه 

 ميغاهرتز. 100 لغاية للمعاجل األمام  الناقل رعةس بنفس بعمله النوع هذا يتميز الشاشة.

 مما أس      رع  كرةالذا هذه جعل مما  الوقت. بنفس املعلومات من ص      فحت   فتح يس      تطيع 

  سبقها.

 

 

 Memory Only Read فقط القراءة ذاكرة :ثانيا

 الربجمية اتبالتعليم حتتفظ كونها حلاس            و  ا تش            غيل لبدء جدا مهم القراءة ذاكرة وجود

 أن كما عليها  الكتابة كنمي وال منها القراءة ميكن قطف القراءة ذاكرة التش    غيل   بنظام اخلاص    ة 

 عنها. ةالطاق التيار بانقطاع تضيع ال معلوماتها

 

 : فقط القراءة ذاكرة أنواع من

PROM 

ROM Programmable حفظ بعدو فقط  واحدة مرة جمةللرب قابلة فقط قراءة ذاكرة 

 تعديلها. ميكن ال البيانات

 

EPROM  

 PROM Erasable تش           به ذاكرة PROM هاب املوجودة علوماتامل مس           ح ميكن أنه إال  

 على موجود خاص جمس إىل توجيهها يتم ألشعة ا هذه بنفسجية.  الفو  األشعة  باستخدام 

 برجمة إعادة ميكن تال وبال املعلومات كل ملس   ح  ؤد ي مما الوقت من معينة لفرتة الذاكرة

 أخر . مبعلومات الذاكرة

 

EEPROM  

PROM Erasable Electrically  فظحل األم اللوحات غلبأ يف الذاكرة هذه تس         تخدم 

 وإعادة عليها دةاملوجو املعلومات مس                         ح  ميكن ةالذاكر من النوع هذا يوس.االب برنامج

  برجمتها.

 عودة لقائمة احملتويات
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 التخزين وسائط

 املس            تخدم  معها امليتع اليت والربامج وامللفات بالبيانات لالحتفاظ التخزين أجهزة تس            تخدم 

 حلاسو .ا لعمل والالزمة التشغيل نظام  تاجها اليت النظام ملفات إىل باإلضافة

 التخزين: وسائط أشهر من

  الصلب القرص -

 اخلارج ( / )الداخل 

  CD: Disc Compact املدمج القرص -

 واليت للكتابة ابلق خاص ص   ب  من بغالف ةومطلي البالس   تيك من مكونة الش   كل دائرية س   طوانةأ

 .ميجابايت 700 القياس  حجمها   زون حل حنو وعلى بالليزر احلر  طريق عن تتم

 DVD : Disk Video Digital الرقم  الفيديو قرص -

  .التخزينية السعة كربيفأ نهأ إال الضوئية األقراص تقنية تخدميس

 التخزين: وسعات أحجام من

5-DVD : 4.7 حدة.وا طبقة واحدة  جهة : بايت جيجا 

9-DVD : 8.5 طبقتان. واحدة  جهة : بايت جيجا 

10-DVD : 9.4 اجلهت . يف واحدة طبقة جهتان  : بايت جيجا 

14-DVD : 13.24 ر .األخ اجلهة يف واحدة قةوطب جهة يف طبقتان : بايت جيجا 

 ray - Blu  قرص -

 جيجا 50 و الواحدة للطبقة جيجا 25 قدرها ختزين س    عة ب يتميزو   األزر  الليزر تقنية يس    تخدم 

 للطبقت .

 USB لإلزالة قابلة قراصأ -

  USB منفذ مثل األجهزة  تص  ا إل املعدة املنافذ طريق نع خارجيًا باجلهاز ترتبط اليت األقراص ه 

  التخزينية. اسعته يف ةمتفاوتو صغري حجمها
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  storage Cloud السحاب  التخزين -

 بدال متعددة  ظاهرية وادمخ على البيانات ختزين يتم يثح  اإلنرتنت ش بكة  على للتخزين منوذج هو

 الش    ركات  تقوم الث,ث طرف قبل من مقدمة عادة كونوت حمدد, خادم على اس    تض    افتها   يتم أن من

 يتوائم مبا عمالئهال س     حابية  ختزين مس     احات  تأجريب متقدمة بيانات مراكز متلك اليت الكرب 

 .احتياجاتهم مع

 

 : السحاب  التخزين استخدام مزايا أهم من

 نقا . هاتف أو حاسو  هازج أي من إليه الوصو  ميكن هتعديل أو ملف رفع عند امللفات: مزامنة -

 بإرسا  تقوم ثم حاب الس التخزين مواقع على كبريةال امللفات رفع ميكن امللفات: مشاركة -

 اإللكرتون . الربيد عرب رابطها

 مشرتك بشكل مللفاتا تعديل من م لمستخدل سحاب ال التخزين خدمة متكن املشرتك: العمل -

 كان.امل نفس يف الفعل  للتواجد احلاجة دون

   DropBox - S3 Amazon - Drive Google – OneDrive : اخلدمة هذه تقدم اليت املواقع أشهر-

 

  الذاكرة قياس وحدات

 بايت كيلو 1 = بايت 1024

 بايت ميجا 1 = بايت كيلو 1024

 بايت جيجا 1 = بايت ميجا 1024

 بايت تريا 1 = بايت جيجا 1024

 بايت بيتا 1 = بايت تريا 1024

 بايت إكسا 1 = بايت بيتا 1024

 بايت زيتا 1 = بايت إكسا 1024

 بايت يوبا 1 = بايت زيتا 1024

   حجمه أنب يعنى فهذا بايت جيجا 80 حبجم صلبا قرصا نصف حينما فإننا لذا

1204 x 1024 x 1024 x 80  =   85899345920 البيانات من بايت 

 

 
 عودة لقائمة احملتويات
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 التخزين وسائط تابع

  الصلب القرص

 

 جهاز نع عبارة وهو احلاس       و   يف الرئيس       ية التخزين وحدة هو  (Disk Hard) الص       لب القرص

  وإىل من والكتابة ءةبالقرا كهرومغناطيس           القط قوموي تدور ممغنطة أقراص من يتكون   داخل 

  .املمغنط السطح

  :آخر نع صلب قرص كل متيز اليت اخلصائص أهم من

 التخزين سعة.  

  واحدة.ال الثانية يف الصلب القرص نم نقلها يتم اليت البيانات نقل معد 

 امللف. من ايتب أو  ووصو  الصلب صالقر من امللف طلب ب  املستغر  / الوصو  زمن 

 الدقيقة يف لدوراتا بعدد وتقاس  الصلب القرص دوران سرعة RPM. 

  الصلب القرص مكونات

 

 الدائرية املمغنطة األقراص Cylinders أو Platters 

 كأكس                        يد  للمغنطة قابلة مبادة واملطلية لدائريةا املمغنطة األقراص من جمموعة عن عبارة

 ا مع الس                   فلية  و علويةال الطبقة من القراءة ميكن ثحي الطبقة مزدوجة ه  و غريها أو احلديد

 .تابةالك و القراءة سرعة ادتز دورانها سرعة زادت وكلما  Shaft الدوران حمور يف مثبتة
 

 الدوران حمور Spindle 

 األقراص مع  ه رك  احم ب  ال  دوران  يقوم حي  ث احملور لىع املمغنط  ة ال  دائري  ة  قراصاأل مجيع تثب  ت

 غري.ص مبوتور األسفل من موصل هو و الدائرية 
 

 القراءة و الكتابة رؤوس Heads Write / Read  

 الطبقت  لتاك على متتد ةفقيأ أذرع خال  من الدائرية اصاألقر على إياباا و ذهاباا وسالرؤ تتحرك

 مع حركتها ال خ من املمغنطة األقراص على قطةن ألي الوص            و  ميكنهاو والس            فلية العلوية

 األقراص. دوران حركة
 

 اإللكرتونية الدوائر circles Electronic  

  تنفيذها يتم أوامر ىلإ احلاس     و   قطع مجيع من إليها ةاملرس     ل  يةائالكهرب اإلش     ارات  برتمجة تقوم

 القراءة.و الكتابة وسرؤ خال  من
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  األم باللوحة الصلبة األقراص اتصال تقنية

 

 (IDE Electronics) Drive  Integrated متكامل إلكرتون  حمرك

 ومل قديم  يعترب النوع هذا ،(Parallel ATA - PATA) باس    م  اأيض      ويعرف

  يباع زا  ماو غيار كقطع موجود لكنهو اجلديدة  األجهزة يف يس            تخدم يعد

 .األسوا  يف

 
 

 SATA ( Attachment Technology Advance Serial)  ساتا كحمر

 (SATA) لبيك باستخدام  فقط واحد أقراص حمرك توصيل  ميكن

 يف لتهويةا عملية يعو  ال تىح ص          غري  كابل وتس          تخدم  .واحد

 كبرياا. يزااح أخذي وال الرتكيبو التوصيل سهلة  احلاسب صندو 

 

 

   SCSI ( Interface System Computer Small ) حمرك

  

  خدميس            ت وإمنا املنزلية س            يباحلوا يف يس            تخدم ال النوع هذا

   ا.غالب السريفرات يف

 

 

 SSD( Disk State Solid ) حمرك

 أي لىع توي  ال نه ا أ حي ث   التخزين اصألقر اجل دي د   اجلي ل  مبث اب ة   عتربي

 قطع على اناتالبي فيه تتخزن وإمنا كيتحر عنص             ر أي أو ميكانيكية حركة

 .فةخمتل بأحجام صلقرا هذا أيضاا يأت و (Flash)  ب تسمى صغريه لكرتونيةإ

 

 

 عودة لقائمة احملتويات
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 الشاشة كرت

 ملفات تناو و تعاط  عن مس     ؤولة  احلاس     و   ازجه من ص     غرية  وحدة بأنه الش     اش     ة   كرت يعرف

  اجلهاز  ش     اش     ة   لىع وإظهارها الص     ور   وتكوين اثواس     تحد  والفيديوهات  والص     ور   الرس     وميات  

  والنوافذ  الص      ور و والرموز  العالمات  من كتبامل س      طح على يظهر ش       ء كل عن مس      ؤولة وه 

    واأللعا ... واألفالم  والفيديوهات 

  األساسية الشاشة كروت مكّونات

 الش   اش  ة  خمرج همها:أ ومن الش   اش   ة   كرت مع ترّكب اليت بالتوص   يالت املخارج تعرف املخارج:

 5 على ص     ف  كل وي ت الفتحات  من ص     فوف  ثالثة نم يتكون وهو دونه  للكرت وجود ال الذي

  الفيديو. أو تلفازال أو الكامريا من الستقبا ل وخمرج العرض  آللة للبث وخمرج فتحات 

 Graphic اختص                     ار وهو GPU بالرمز له رمزي معاجل على العرض بطاقة حتتوي املعاجل:

Unit Processing  الرسومات. معاجلة وحدة أي  

  عتها.وسر وعها ون الذاكرة  حجم ادز كلما الشاشة كرت أداء يزداد الذاكرة:

  الشاشة كروت أنواع

 .Board Mother األم باللوحة تبطًامر يكون الذي الكرت وهو املدمج: الكرت

 .األم باللوحة املتصل ريوغ اخلارج   الكرت وهو املنفصل: الكرت

  الشاشة روتك ب  املفاضلة عند تراعى اليت العوامل

 Speed GPU املعاجل سرعة

 Speed Memory الذاكرة سرعة

 Speed RAMDAC داك الرام سرعة

 اكس ايرك         ت د لربن         امج  الكرت دعم

DirectX 

   الوصو  زمن

  Pipeline املعاجلة خطو 

 Width Band الناقل حزمة عرض

 Rate Refresh اإلنعاش معد 

 Resolution الدقة

 Unit GPU الكرت معاجل

 Bios Card الكرت بيوس

 احلاسو  هازج وحدات مع التوافق

 

 

 

 عودة لقائمة احملتويات
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 التشغيل نظام
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 التشغيل ظامن

 ومكونات س        تخدمامل ب  ةيومرس         كواجهة يعمل  خاص طابع ذو برجم  نظام عن عبارة هو

 .احلاسو 
 

  التشغيل نظام وظائف

 بالنس       بة ممكنا احلاس       و  اس       تخدام علجت اليت الوظائف من الكثري التش       غيل نظام ييؤد

 برجمية لغة إىل  تاج معها والتعامل البش    ر  لغة ش    بهت ال احلاس    و  لغة ألن نظرا لإلنس    ان 

 التش      غيل  نظام ذينف املختلفة  ناتهمبكو احلاس      و   وب  س      تخدم امل ب  س      يط الو بدور تقوم

 املفاتيح لوحة مع التعامل مثل واإلخراج اإلدخا  بعمليات ويقوم املختلفة  والتطبيقات الربامج

 العمليات تلفخم تنفيذ أثناء حتص    ل اليت ةالربجمي األخطاء حويص    ح والص    وت  والش    اش    ة 

 .احلاسو  ناتمكو استخدام موينظ اخلاصة  النظام ملفات عاجلوي والربجميات 

 

  التشغيل منظ أنواع

 ةونوعي طبيعة حس          ب  نةمعي احتياجات ليبت اليت التش          غيل   أنظمة أنواع من الكثري توجد

 التش       غيل  أنظمة ومن فقط  به خاص       ة  وخص       ائص  زاتيمم تش       غيل  نظام فلكل  برجمتها

 : احلاسو  عامل يف ستخدمةامل

 

  DOS التشغيل نظام

 جدا القدمية األنظمة من النظام هذا ويعد   System Operating Disk ل                                 ااختص ار 

 تش   غيل يف س   تخدمي ظامالن هذا كان فمثال األجهزة  برامج من العديد تش   غيل يف س   تخدمةامل

 ئيسر قام 1981 عام ويف الش  ركة   باس  م  النظام هذا  ومس   IBM بش  ركة  ةاخلاص    األجهزة

 ويعتمد   DOS-MS املطور النظام  ومس النظام  هذا بتطوير غيتس بيل مايكروس  وفت ش  ركة

 اإلش ارة  دروجت املهام  أحادي النظام وهذا مباش ر   بش كل  ةالنص ي  األوامر تش غيل  على ظامالن هذا

 .مايكروسوفت شركة نواة ِبمثابة هأن إىل
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   LINUX لينكس التشغيل نظام 

 بواجهة زويتمي املصدر   مفتوح نظام وهو  واستخداما  وانتشارا  شهرة  األنظمة أكثر من واحد هو

 واألمان العالية مايةباحل زويتمي ختلفة امل اإلص   دارات من الكثري وله وبس   يطة  مجيلة ةرس   ومي

 يس            تخدمه  وعادة بالكامل  ان جم نظام هألن عليه التعديل كنمي كما اس            تخدامه   عند

 .عامة والشبكات خاصة باحلماية صوناملتخص املهندسون

 

   Windows ويندوز تشغيل نظام 

 نظام على يعتمد العاملية مايكروسوفت لشركة تابع التشغيل  أنظمة وأبرز أشهر من ظامالن هذا

 هأن إىل باإلض   افة  املس   تخدم    قبل من عليه العمل لوتس   ه  تبس   ط  اليت الرس   ومية  الواجهات

 .العامل حو  املستخدم  من جدا كبرية قاعدة أعطاه مما الفيديو ألعا  لتشغيل معتمد

 

     X OS Mac تشغيل نظام 

   (Mac) اإلجنليزية بالغة يس مى  ماكنتوش  أبل ألجهزة ةس اس ي  أ بص ورة  صص  خم النظام هذا

 اخلدمات تقديم يف تس           اهم  اليت التطبيقات من العديد على و توي غريها  على يعمل وال

 مع تتوافق النظام هذا من نسخة  تصميم  مت الذكية  الرقمية األجهزة اخرتاع ومع للمستخدم  

 . Apple شركة صنعتها اليت الذكية واللوحية اخللوية  األجهزة

 

  Haiku نظام 

 األداء  وس  رعة  واجلما  بالبس  اطة  ميتاز لينكس  نظام مثل املص  در  ومفتوح جمان  تش  غيل  نظام

 .الشخص  لالستعما  ةمستخدامل األنظمة من Haiku نظام ويعترب  رسومية  واجهة على يعتمد

 

    كروم تشغيل نظام

 لينكس  نواة على يعتمد  الويب طبيقاتت على يعتمد املص در  مفتوح اخلاص ة  األنظمة من نوع هو

 ص       نع  وقد فقط  كروم وتطبيقات نظام على يعتمد فهو نوعه  من فريد فيه املكتب وس       طح

 احلاس    و   أجهزة على تنزيله أيض    ا  كنمي لكن   ChromeBooks أجهزة لتش    غيل  خص    يص    ا  

 .األخر 
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    MENUET تشغيل نظام

 من فقط بايت ميغا 1.44 إىل فقط  تاج فهو احلاسو   عامل يف مساحة األنظمة أقل من هو

 برجمة ومتت وتش  غيله  تنص  يبه عملّية إلمتام احلاس  و  جبهاز اخلاص الص  لب القرص مس  احة

 ة.رسومي واجهةب يتميز .  Assembly التجميع لغة باستخدام النظام هذا

 

     eComStation نظام 

 IBM مظلة حتت بق  هلكن   IBMوشركة  مايكروسوفت  شركة  قبل من أنشئ  تشغيل  نظام هو

 .والشهرة االستخدام قليلة األنظمة ومن جمان  غري نظام وهو له  مايكروسوفت ترك بعد

 

    TAILS نظام 

 اإلنرتنت ش بكة  على والس رية  ةواخلص وص ي   والتش فري  باحِلماية تصخم جمان  َتش غيل  ِنظام هو

 حتى Tor يس     مى  به خاص ويب متص     فح  ويس     تخدم  لينكس  توزيعات من واحد وهو العاملية 

 على النظام هذا تثبيت كنمي وال للمستخدم   والسرية  اخلصوصية    ومحاية اهلوية تشفري  يضمن 

 تلقائ  بش   كل  يعمل حيث  ح  كنظام س   تخدم ي بل احلاس   و   جبهاز اخلاص الص   لب  القرص

 .عليه  توي الذي املدمج القرص تشغيل عند

 عودة لقائمة احملتويات
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Windows 10 
 

  10 النوافذ تشغيل نظام مزايا أهم

 

 

 

  

 احملتويات عودة لقائمة

 Assist Focus  الرتكيز دعم ميزة

 الص  غرية /الرس  ائلإلش  عاراتا مربعات عرضب للتحكم

  .مستمر بشكل تظهر اليت

 :أوضاع الثةث ب  من االختيار تتيح

 .ع طبي بشكل تعمل تاإلشعارا ترك إيقاف: .1

 نم اإلش                      عارات  قطف عرضت فقط: األولوية  .2

 .بيضاءال القائمة يف اأدرجته اليت التطبيقات

 راتإش           عا أي على ص           لحت ال فقط: اإلنذارات  .3

 .قطف اإلنذارات باستثناء

 

 Timeline الزمين اجلدول

  عن البحثب اخلاص            ية هذه تس            مح

 لقب س      تخدمهت كنت ملف أو ص      فحة

 اآلن يس  اعدك  ندوزوي تش  غيل  نظام .أيام

 فرتة يف النظام ىعل العمل تص   فح على

 دةإس     تعا كنقطة هإلي والعودة س     ابقة

 باس                 تخدام  لذلك احلاجة حا  يف

 . Timeline مينالز اجلدو  خاصية

 

 sharing Nearby اجلوار مع املشاركة

 االرتباطاتو امللفات مش   اركة كنمي   اجلوار( مع )املش   اركة sharing Nearby  خاص   ية خال  من

 املاك. أجهزة يف  AirDrop خاصية فكرة نفسب . 10 افذالنو نظام ذات القريبة احلاسو  أجهزة مع

 

   View Task مهمة عرض زر

 .بسهولة الشاشة يملتقس باإلضافة املستخدمة قاتوالتطبي املفتوحة النوافذ ب  للتنقل

 

  ( abT + Alt + Ctrl ) املفاتيح على يضغط ملفتوحةا والنوافذ التطبيقات ب  للتبديل : مالحظة

 

https://www.cnet.com/how-to/best-new-features-of-windows-10-april-2018-update/
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 إنسيدر ويندوز برنامج

Insider Windows 

 تمايكروس     وف  اطلقته برنامج

 امللنظ وص            و ال من وميّكن

 رينللمطو بت  ه وجتر وحتميل  ه 

  وند لنظ    ام  ا جترب    ة  وحميب

 ن  تاالنرت يف للبح  ث  احل  اج  ة  

.سخةالن حتميل عن

 املكتب أسطح ةخاصي

  املتعددة

Desktops Multiple  

 نم متكن يتال اخلاص   ية 

 س    طح  من أكثر إنش    اء 

 .همبين قا واالنت مكتب

 البحث خاصية

  ائمةق يف مس تقل  بش كل  البحث خاص ية 

 تقوم ليتا املزاي ا  من دالع دي    وفيه ا  اب دأ 

  عنه لبحثا املراد مللفا اس  م  عن بالبحث

 يف بحث ي جيده   مل إنو كله  اجلهاز  يف

 لبح  ثا ب  أوامر تفظ  كم  ا االنرتن  ت

  يةعمل تس              هل  تىح مؤخرا متت اليت

.مستقبال البحث

 Cortana كورتانا

  يوفر جوجل  من اون جوجلو آيفون هواتف يف Siri س         ريي غرار على الش         خص            الرقم  املس         اعد

 الكتابة  أو الص   وت   خال من التفاعل عرب وس   رعة  ولةبس   ه  يريد اليت للمعلومات الوص   و   للمس   تخدم 

 :مثل

 اخلاصة. الرزنامة بعةمتا إىل باإلضافة النصية لرسائلا وإرسا  املكاملات اجراء يف املساعدة ▪

 اطالعك ثم ومن خباراأل أحدث مواكبة اهتماماتك ةمعرف فور كورتانا الصوت   النظام بإمكان ▪

 جملاالت.ا من العديد يف الويب صفحات نم واملستجدات العالقة ذات املوضوعات على

 . املناسب كانوامل بالوقت مواعيد من لديك مبا تذكريك ▪

 املناس  ب  والوقت الزدحاما ظروف ذلك يف مبا الطريق ىلإ ارش  ادك  باإلمكان حيث الحة امل إعدادات ▪

 للوصو .

 اس  تقبا  ملنع اهلادئة اتالس  اع خيار على النظام ض  بط تيحي : الداخلية والدائرة اهلادئة الس  اعات ▪

 ومكاملاتهم رسائلهم  استقبا ترفض ال أشخاص حتديد وأ النقاهة فرتة خال  واالتصاالت الرسائل

 . )circle inner( ال  خيار يف رمزية أمساء بإعطائهم

الطقس. / اجلوية احلال ة ▪
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 إيدج مايكروسوفت متصفح

  ش    بيه  ص    ري ع بتص    ميم  متص    فح 

   ايرفوكسوف كروم بتص                      ميم 

 الحظاتامل حفظ يةإلمكان باإلض  افة

 مباش             رة  الويب ص             فحات  على

 ماك ألص      دقاء  ا مع ومش      اركتها 

 لعرض طمن للمس                     تخدم  يتيح

 س   بمنا تص   ميم يف الويب ص   فحات

 لصفحاتا حفظ انيةإمك مع للقراءة

 اتص     ا   وجود عدم لةحا يف لقراءتها

 س                   اعدامل مع املمتك باإلنرتنت 

 . Cortana كورتانا الشخص 

 List Jump خاصية

 مت اليت امللفات حدثأ إىل للوص                و  س                ريعة طريقة

 بزر غطالض         خال  من وذلك ما برنامج يف اس       تخدامها 

 فتظهر ملهاما ش       ريط  يف لربنامجا ذلك على األمين الفارة

 أحدث بها هرويظ بالفارة ليهاع الوقوف عند مص     غرة نافذة

 عند لداتاجمل حالة ويف   اإس                       تخدامه مت اليت امللفات

 الفأرة زرب املهام ش          ريط  يف اجمللد أيقونة على الض          غط 

 س    يظهر  كما املفض    لة  لداتاجمل كل تظهر س    وف  األمين

 .فتحها مت جملدات آخر

 أمان مركز

 Defender Windows 

  لكمبيوترا مح      اي      ة  عن      د

 من م      اي      ة  احل بربن      امج 

Windows  ل       الفريوسات

Defender  اي ة مح   تتلقى  

 وملفاتك لنظامك ش   املة

 تاإلنرتن عرب وأنش          طتك

  الربامجو الفريوس            ات  من

 التجس     س  جوبرام الض      ارة

 ألخر .ا والتهديدات

 الوالدين حتكم عناصر

 كمحت عناص                      ر  تعي  Windows  نظام ُيتيح

 مواقع ىلإ الوص       و   يف تحكمال ذلك يف مبا محاية 

 التطبيق ات و األجهزة  على ةالزمني   واحل دود  الوي ب  

 .وشراؤها ؤيتهار ميكن اليت واأللعا 

 Windows محاية جدار

 ملتسلل  ا ملنع Windows  محاية جدار تصميم  مت

 خال  نم جهازك إىل لوص  و ا من الض  ارة والربامج

.رتنتاالن أو الشبكات إحد 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25AA_%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25AC
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 امُلرافقة Hello Windows  ةهزأج

 إىل لفوريا للدخو   نا أما  الطر  أكثر من

Windows  بنظ   ام  تعم   ل  اليت األجهزة

 لتعرفا أو ألص  ابعا بص  مة باس  تخدام 10 

Surface  من لك     يعم   ل  .الوج   ه  على

 4 Pro و Book Surface   وم  ع ظ م 

 بقارئات ةاملزود لشخصية   ا الكمبيوتر أجهزة

 Hello Windows.  مع األصابع  بصمات 

 إىل الدخو  تس             جيل  أيض             اا  ميكنك

 ل  رافقةامل األجهزة باس            تخدام الكمبيوتر

Hello Windows   مث    ل  Microsoft

 Band وهواتف  Windows  . 

 العميل للكمبيوتر Hyper-V تقنية

 على تعمل وهمية جهزةأ إلنش       اء  مس       تخدمة  تقنية

 ديكل كأنه و مثبته تأن الذي التش                      غيل  نظام

 بالعتاد ص             لتت أنها ه  يتهافعال يزيد ما و جهازين

 .وسيطك التشغيل نظام إىل اللجوء دون مباشرة

 أن بد  جهازك يف املوجود لعتادا تستعمل التقنية هذه

 التش     غيل  نظام بتثبيت قومت و جديدا جهازا تش     رتي 

 DVR Game ..عليه
 تس   جيل  و Screenshot  ص   ور  بأخذ تس   مح 

 بيق  اتالتط بعض مع م  لتع و لأللع  ا  في  ديو

 يزةم تعترب و   كسبو اإلكس تطبيق مث   ل 

 لذينا للمس       تخدم   ةبالنس       ب  هامة و رائعة

 أللعا ا فيديوهات يلوتس             ج  إذاعة ميتهنون

 جتماع .اإل التواصل قعموا و اليوتيو  على

Bitlocker 
 حمركات لتش                    فري ميزة ه 

 نظ      ام يف ةم      دعوم        األقراص 

   زويندو س       وفتمايكرو التش       غيل

 داةأ وتس    اعد .افيس    ت إص    دار منذ

 ءش          كل بقاءإ على التش       فري 

  حتىو املس        تندات  من بدءا بأمان

 املرور. كلمات

12 DirectX 

 نظ   ام يف برجمي   ة ومكتب   ة اتتطبيق    برجم   ة واجه   ة هو

 أجهزة مع عملبال األلعا   خاص  ةو للربامج  تتيح التش  غيل

 تس    تخدم اليت لأللعا  ميكن   مباش    رة. والص    وت الفيديو

DirectX  ملتعددةا الوس   ائط رعاتمس    ميزات تس   تخدم أن 

  س                   ن  مما كفاءة أكثر وحن على باألجهزة املدجمة

 .املتعددة ئطالوسا مع العامة التجربة

Ink Windows
 .رقم  قلم باس تخدام  مثل أ وإبداع أكثر إلنتاج .التخطيطو والرس م  والتنقل املالحظات لتدوين خاص ية 

3D Paint -  pdf Drawboard -  coloring : Zen : رقم  بقلم تعمل  اليت التطبيقات  على مثا  

adults for book -  Cards Index - Paper B`amboo - Staffpad

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25AA_%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B2
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A9_%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA
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     Notes Sticky امللصقة املالحظات

 باملطلو  نالتذكر نكتبها التى ةالص   غري باملذكرات ش   بيه وهو

  .بارز كانم فى ونلصقها أعما  من منا

 اللمس تقنية تدعم ش   اش   ة   أو لوح  كمبيوتر لديك كان إذا

 .واللمس القلمب اإلدخا  يدعم Notes Sticky برنامج فإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor Resource 

  ائم  ةق   تظهر اليت Monitor Resource املوارد مراق  ب أداة

 ل  ذاكرة ا من ك  ل  على وأثره  ا  ح  الي  ا   تعم  ل  اليت ب  الربامج 

 تعرض ألداةا هذه أن حتى .لص   لب ا والقرص والش   بكة  واملعاجل

 . الصلب القرص على ما ربنامجل والقراءة الكتابة سرعة

 Tool Snipping طعقال أداة

 جزء أي من  قطةل على احلص   و   باس   تخدامها  نس   تطيع  حيث األهمية غاية فى أداة ه  -

  .الدروس شرح أثناء يفيد امم الفعالة الربامج أو املكتب سطح من

 الفأرة س تخدام اب يدوي بش كل  خمطط رس م  أو مس تطيل  جزء أو كاملة نافذة قطع ميكن -

 .الصورة على عليقت إضافة ميكن كما   اللوح  القلم أو
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 عودة لقائمة احملتويات

 

 النظام أدوات

 

 الوظيفة األداة

 

 املكتب بسطح االتصال

 البعيد

 Desktop Remote

Connection 

 

 مكان يف خرآ حاسو   إىل للوصو   البعيد املكتب سطح  استخدام 

 .البعيد زباجلها وامللفات امجالرب كافة إىل والوصو  خرآ

 تنفيذه يتم ام يظهر ال أي ارغةف البعيد احلاس   و  ش   اش   ة  تظهر

 كانم نفس يف متواجد خصش              أي مامأ املس            تخدم  قبل من

 د.البعي احلاسو 

 

 بعد عن املساعدة

 Remote Windows
Assistance 

 تعلقةم مش               كلة حلل بعد عن تلقيها أو املس               اعدة لتقديم

 .باحلاسو 

 للتحكم س   بةبالن ماأ الش   اش   ة  فسن هلم تظهر احلاس   وب  كال

 نقل قرر ذاإ الإ املس         اعدة  طلب نمل فقط فيكون الفأرة مبؤش         ر 

 .املساعدة منه لبتط ملن الفأرة مبؤشر التحكم

 :مثل واملزايا اخلدمات من للعديد باإلضافة

 جهازي على رالعثو خلدمة ميكن رقته س  أو جهازك فقدان حالة يف جهازي على العثور خدمة 

 اخلريطة. على هموقع تعي  أو بيانات من ليهع ما حمو أو اجلهاز قفل أو رن  إصدار

 ميزة أيض     ا  التحديث  مل كما  Clipboard  لنس        الس     حابة  على تعتمد حافظة وه  

 وهذا iOS  و أندرويد مبنظا العاملة األجهزة وحتى املتصلة  ويندوز أجهزة ب  ش ء  أي ولصق 

 .أخر  منصات على مايكروسوفت من Clipboard  تطبيقات إطال  يعين

 ميزة التحديث  مل كما  Demand-On Files امللفات إىل بالوص           و   تس           مح  واليت 

 يف س   حابياً  ملخزنةا امللفات هذه س   تظهر  حيث جلهازا على ختزينها إىل احلاجة دون س   حابياً 

 .طبيع  بشكل Explorer File  امللفات مستكشف
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 الوظيفة األداة

 األقراص جتزئة إلغاء

Defragment Disk 

 

 وح   دة على ةاجملزأ البي   ان   ات  ي   دوتوح البي   ان   ات  ترتي   ب إع   ادة

 قد اليت مساحاتلل توفريا إليها و الوص عملية لتسهل  التخزين

 .أكرب بفاعلية العمل من و احلاس ليتمكن  ضائعة  تكون

 القرص تنظيف

Clean Disk  

 

  حتميل دعن أو االنرتنت بكةش                على املس              تخدم  عمل أثناء

 وال لتش     غيلل مس     اعدة ملفات نزيلت يتم   والربامج التطبيقات

 مس  احة تش  غل هاأن كما بعد  فيما اهل حاجة يف املس  تخدم يكون

 ةنتيج بالبس          يطة يس          تل القرص على التخزين س          عة من

  ح ذف  اني ة إمك   النظ ام  يتيح ل ك ل ذ  آلخر. وق ت  من لرتاكمه ا 

 تنظيف                           ب لعمليةا وتسمى وريا د العناصر أو امللفات تلك

 القرص.

  حذفها ميكن ليتا مللفاتا أنواع على مثا 

Downloaded Program Files 
Temporary Internet Files 
Offline Webpages 
Temporary Files 
Thumbnails 

 
 

 – النظام محاية

 االستعادة

 System Restore 

 يف عليه انك وض      ع  إىل بالنظام للعودة جراءاإل هذا يس      تخدم 

 وإعدادات ظةحمفو ملفات من تويه  ما بكل س  ابقة  زمنية فرتة

 أو النظام يف عطل حدوث وقت الباغ دميس    تخ  مثبتة. وتطبيقات

 مثال. ما عطل نتيجة أو باخلطأ فاتمل أو تطبيقات فقد حا  يف

 

 مهاامل مدير

 Manager Task 

 

 التطبيقات يلتش    غ  إيقاف : األو  مهم  أمرين يف منه يس    تفاد 

 ( يإجبار شغيل ت )إيقاف فين خطأ بببس  عليها العمل تعذر ليتا

 قبل  من اخلفاء  يف تنفيذها    اجلاري  هام امل على اإلطالع : الثان  و

 . للجهاز ملاديةا املكونات عمل فاءةك ذلك يف مبا التش غيل  نظام

 خل(ا ..  الذاكرة   )املعاجل
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 امللفات متدادا أنواع

 : متدادهاوا امللفات أنواع بعض يل  فيما

 النوع امللف متدادا

Txt نصى ملف Text 

Hlp مساعدة ملف Help 

scr , com, , Exe 
 جردمب تطبيقي    ة  برامج ندو من تعم    ل  ذاتي    ة  ملف    ات 

  عليها الضغط

Batch حزم ملف bat  

Doc – docx  نصوص معاجل ملف document  

ppt – pptx تقدميية عروض ملف 

Xls – xlsx اكسل ملف Excel 

Bmp مرس ملف bitmab  

Wrl دفرت ملف write  

Mdb اكسس ملف access  

Rtf نص  ملف format Rich 

 : بت 64 و بت 32 املصطلحان

 املعلومات  زيةاملرك املعاجلة وحدة هاب تعاجل اليت الطريقة إىل بت 64 و بت 32 املص     طلحان  يش     ري 

 نم كفاءة أكثر بش   كل  RAM العش   وائ   الوص   و   ذاكرة من كبرية كميات من بت 64 عاملتيف

 ذاكرة من أكرب ارمقد لديك يكون عندما بت 64 التش                     غيل  نظام فوائد فتظهر بت  32 نظام

 للبيانات  أسرع عاجلةم على حصلست أعلى التشغيل ةأنظم كفاءة كانت فكلما  العشوائ  الوصو 

 معاجلتها يس            تطيع  بت 64 النظام فإن معاجلتها نريدو البيانات من الكمية نفس لدينا كان ذافإ

  .بت 32 النظام به يعاجلها الذي الوقت بنصف

 



    ICT / وبسللحا العام الفين التوجيه

 

 

28 

 النوع امللف متدادا

Scr توقف شاشة ملف 

-wmf-psd-tif-bmp-gif-jpg
jpe-aif-psp-png - tiff - tif 

 خمتلفة صور ملفات

-ra-rm-mp*-wav-rmi-mid
snd-au – ram -aiff aif,  

 خمتلفة صوتية ملفات

Mpg – mpeg – wma – avi – 
qt – Mov 

 فيديو ملفات

tar-arj-rar-bca-zip خمتلفة مضغوطة ملفات 

ocx-inf-ini-drv-vxd-dll التشغيل نظم ملفات 

fon-tff-ttf-fot خطو  ملفات 

-asp-cgi-pl-js-html-htm
shtml 

 لفةخمت إنرتنت صفحات ملفات

XPS 

 ملفات   Specification Paper XML ل                     إختصار

 هرومظ تنسيق  ىعل حتافظ اليت XML تقنية على تعتمد

 .PDF ملفات مثل مكان أي يف عرضه عند املستند

 عودة لقائمة احملتويات

 Run أوامر بعض

 الوظيفة األمر

compmgmt.msc احلاسو  دارةإ  Management Computer 

devmgmt.msc الشاشةو تالصو رتك احلاسو  أجزاء مدير  Manager Device 

fsmgmt.msc املشرتكة اجمللدات إعداد Folders Shared  

intl.cpl  ري والتا واألرقام اللغة خيارات  Settings Regional 

wscui.cpl احلماية مركز  Center Security 
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 الوظيفة األمر

firewall.cpl يالنار اجلدار يف للتحكمWindows Firewall   

sysdm.cpl  جلهازا مكانياتإ و النظام معلومات  Properties System 

odbccp32.cpl 
Source Data ODBC  ين    دوزالو بي    ان    ات  قواع    د مع للتع    ام    ل 

 Administrator 

hdwwiz.cpl اسو حلا جهاز يف جديد مكون إلضافة  Wizard Hardware Add 

timedate.cpl تالوق و التاري  إعدادات   Properties Time And Date 

powercfg.cpl 
Power  اجله     از  ط     اق     ة   ىعل واحلف     اظ  الط     اق     ة    إع     دادات  

 Configuration 

inetcpl.cpl والتصفح االنرتنت إعدادات  Properties Internet  

ncpa.cpl  الشبكة إعدادات  Connections Network 

joy.cpl التحكم عصا إعدادات   Controllers Game 

telephon.cpl 
Modem And Phone  اتف اهل االتص                       ا  و اهلاتف إعدادات 

Options 

msinfo32 هازواجل النظام معلومات لك يعرض   Information System 

Dxdiag هازاجل مواصفات ملعرفة 

Winver الويندوز صدارإ ملعرفة   

Taskmgr الفعالة األعما  قائمة لفتح  Manager Task 

Explorer النوافذ مستكشف  لفتح 

Perfmon اجلهاز داءأ ملعرفة Monitor Performance 

 عودة لقائمة احملتويات
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  واالنترنت الشبكات
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 Systems Communication االتصاالت أنظمة

 تكون وعندما آلخر  موقع نم وترسلها أكثر  أو نقطت   ب البيانات بتوزيع تقوم إلكرتونية أنظمة

 حاسوبية. شبكة عرب يتم عندئذ النقل إنف طرفيات أو حواسيب عن عبارة النقا  هذه

 : االتصا  أنظمة عناصر

 املواقع. حتديد زةأجه أو احلاسو  ةأجهز مثل  واالستقبال: اإلرسال أجهزة 

 لبيانات.ا نقل خالهلا من يتم ليتا الالسلكية أو السلكية الوسائط االتصال: قنوات 

 املودم. مثل سلالرتا عملية تسهل اليت األجهزة املساعدة: األجهزة 

 الربوتوكوالت. مثل :االتصاالت أنظمة قواعد 

 الثانية يف املنقولة تالبيانا كمية وه  البيانات  لنق سرعة حسب امللفات حتميل سرعة تتفاوت

 وبتلالكي   )األبطأ( bps لبتا : التالية بالوحدات Rate Transfer النقل معد  ويقاس الواحدة.

kbps  امليجابت mbps، اجليجابت و gbps .)األسرع( 

 والربوتوكوالت Bandwidth النطا  عرض أهمها:  عوامل بعدة البيانات نقل سرعة تتأثر كما

Protocols . 

   . ل بيانات يف زمن مع  : هو مقياس لقدرة قناة اتصا  على نق Bandwidthعرض النطا  

 

 
 Network Computer احلاسوبية الشبكات

 

 

 

 جهازين ربطل نظام ه  : احلاسوبية الشبكة

 ظمن تقنيات حد إ باستخدام أكثر أو

 املعلومات باد ت أجل من االتصاالت

 اآللة ثلم باملوارد كةواملشار والبيانات 

 كما ة امللحق املعداتو الربامجو الطابعة

  .تخدم املس ب  باشرامل اصلبالتو تسمح
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 احلاسوبية الشبكات فوائد

 اخل(. ... وئية الشاشات الض املاسحات )الطابعات  ثلم الشبكة ملحقات استخدام يف املشاركة 

 على خمزنة كانت واءس الربجمية املصادر من تفادةباالس الربجميات استخدام يف ملشاركةا 

 بالشبكة. لمتص آخر حاسو  أي أو الرئيس  احلاسو 

 واحدة بيانات قاعدة دامباستخ وذلك البيانات يف اركةاملش عرب للنظام املركزية دارةاإل عمد 

 هو كما  جلغرافيةا املناطق اختالف مع الوقت فسن يف بالشبكة املتصل  مجيع يستخدمها

   السفر. ومكاتب البنوك يف متبع

 العمل جمموعات نشاءإ. 

 البيانات نقل يف واجلهد الوقت وفريت. 

 نع املفردة حلواسيبا تعجز خدمات من الشبكة قدمهت ما عرب قتصاديةاال التكاليف فيضخت 

 .تقدميها

 
  

 احلاسوبية الشبكة مكونات

 

  Server اخلادم .1

 بالسرعة يتميز عه م املرتبطة األخر  احلواسيب ىلإ شبكية خدمات يقدم رئيس  حاسو  جهاز هو

 :مثل تسميات عدة له فإن لخادمل املوكلة املهام وحبسب كبرية ال التخزينية والطاقة والذاكرة العالية

  ب.وي خادم وأ امللفات خادم البيانات  واعدق خادم االتصاالت  خادم التطبيقات  خادم

  : ب  عمله تلخيص وميكن

 امللفات. واسرتجاع ختزين 

 الشبكة. إدارة 

 املستخدم . إدارة 

 األمن. حتقيق 

 

 Clients أو Stations Work العمل حمطات .2

 بالشبكة. املرتبطة اتالطرفي أو احلواسيب أنواع من نوع أي وه 

 

 Lines Communication االتصال خطوط .3

 الالسلكية.و السلكية اخلطو  وتشمل لبياناتا تباد  بواسطتها سيتم اليت الوسائل وه 
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 Card Interface Network الشبكة بطاقة .4

 الفعل  االتصا  من التمكينه للشبكة بإضافته ترغب زجها أي أو احلاسو  يف البطاقة هذه تثبت

 تأت  ح  يف .External خارج  أو Motherboard ألما اللوحة على داخل  بشكل وتثبت  بالشبكة

LAN Wireless   السلك اتصا  ببطاقات مزودة ةالذكي اهلواتف و احملمولة احلواسيب معظم

Card املصنع. من 

 

 Point Access للشبكة الدخول نقطة .5

 لنقل لكهرومغناطيس  يةا املوجات يبث الس  لكية. ش  بكة ليش  كل الالس  لكية األجهزة بوص  ل يقوم جهاز

 نقطة توص    ل  .لالس    لكية ا بالش    بكة  االتص    ا   ببطاقات زودةامل واألجهزة الدخو  نقطة ب  البيانات

 والالس لكية  جهة من كيةالس ل  األجهزة ب  التواص ل  حققلت س لكية   بش بكة  عادة الالس لكية  الوص و  

  أخر . جهة من

 

  Modem املودم .6

 إىل تضاف لكرتونيةإ شر ة أو لوحة وه   Demodulate – Modulate لكلميت اختصار

 املودم يقوم حبيث ف اهلات خط طريق عن باإلنرتنت لالتصا  احلاسو  لتهيئة وتستخدم احلاسو 

 وبالعكس  اهلاتف تخدمهايس قياسية إشارات إىل حلاسو ا يستخدمها اليت الرقمية اإلشارات بتحويل

 استقباهلا. أو إرساهلا ميكن اليت الثانيةب البتات مالي  بعدد املودم سرعة وتقاس

 أخر  أنواع إىل التطر  ميكن كما وخارجية  داخلية ع :نو إىل املودم أجهزة تقس       يم  ميكن ياهيكل

 : وه  املتوافرة  املودم من

 للتقنيات نس     بة  ديدالش       بالبطء التقنية هذه تتس     م و باهلاتف  احلاس     و   ربط يتم حيث اهلاتف:

 األخر .

 املش     رتك خط ظامن اس     تخداما األنواع هذه أكثر ومن العالية  بالس     رعة تتميز تقنية :DSL تقنية

 طخ يس    تخدم  والذي ADSL (Line Subscriber Digital Asymmetric) املتماثل غري الرقم 

 الرقمية املوجات علجت دقيقة منقيات تكنولوجيا تخدميس          حبيث فعليا معه التداخل بدون اهلاتف

 هلا. لصوت ا املد  عن بعيدا اهلاتف أسالك عرب تنتقل
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 البيانات بنقل س               رعته  بل ت التلفزيون   النقل كوابل ربع البيانات نقل يتيح مودم الكابل: مودم

 مرتفعة. تكلفته أن إذ واملؤسسات الشركات يف احلاالت معظم يف وجتده ميجابايت/ثانية10

 مكان. أي من والربط يةالعال بالسرعة يتميز السلك  مودم :WWAN مودم

 

 Systems Operating Network الشبكات تشغيل أنظمة .7

 لوماتاملع وتباد  لكرتون اإل االتصا  وتنسيق لضبط Server اخلادم يستخدمها خاصة برامج

Server Windows –  مثل الشبكة  على األخر  زةواألجه احلاسو  أجهزة مجيع ب  واملصادر

Novel – Unix .  

OSI –  System Open منوذج منها لشبكات ا بتنظيم اخلاصة النماذج من العديد يوجد

Interconnection ألنظمة ددةحم قوان  لوضع التصاالتل الدولية للمنظمة طبقا وضع الذي 

 طبقات. سبع هيئة لىع النموذج هذا وضع ومت وكوالت الربوت ووضع األجهزة ب  والربط الشبكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عودة لقائمة احملتويات
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 احلاسوبية الشبكات صنيفت

 

 

 التوصيل  طريقة  األنظمة عالقة اجلغرايف  نطا ال : حسب احلاسوبية الشبكات تصنيف ميكن

 االتصا . وسيلة

 
 
 
 

  اجلغرايف النطاق حسب التصنيف :أوال -
 

   LAN – Network Area Local ليةاحمل شبكةال

 )غرفة حمدودة احةمس يف رئيس  حباسو  حلواسيبا من جمموعة اتصا  خالله من يتم نظام

 وصالت  طريق عن التصا  ا ويتم متقاربة(  مبان  عدة) جغرافيا متقاربة أماكن يف أو مبنى( أو

 وتتميز جهزةاأل ب  ةاملس  اف  لقص  ر  البيانات إرس  ا   ةبس  رع   تتميز الس  لكية.  أو مباش  رة  س  لكية 

 اخلاص ة   ملؤس  س  ات ا الص  غرية  الش  ركات يف لش  بكاتا هذه تس  تخدم التكلفة. باخنفاض نس  بيا

  وغريها. املناز  املدارس 
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 MAN – Networks Area Metropolitan قليميةاإل / املدن شبكة

 البيانات تنقل الكيلومرتات عش   رات  ض   من  بعض   ها  نم القريبة احمللية الش   بكات  من جمموعة

 بواس   طة بعض   ها ب متص   لة  موجهات أو حموالت ال خ من ببعض   ها  ترتبط عالية  بس   رعة  فيها

  السرعة. عالية كابالت

 WAN – Network Area Wide واسعةال شبكةال

 احمللية الشبكات من جمموعة أو املتباعدة حلاسباتا من جمموعة اتصا  خالله من يتم نظام

 واملوثوقية اآلمن السريع بالنقل تتميز والقارات  ملدنا عرب الشبكة هذه متتد رئيس   حباسو 

 الكبرية واملؤسسات وميةاحلك اجلهات يف عادة لشبكاتا هذه تستخدم التكلفة. واخنفاض العالية

 بشبكة لربطها لنقالةا اهلواتف شركات تستخدمها ماك متباعدة  فروع لديها اليت الشركاتو

 لضخمةا املطارات يف تستخدم كما  GPRS ل ا خدمة طريق عن سريعة بصورة اإلنرتنت

 عادة. انيةجم كخدمة السياحية واألماكن واألسوا 

 

 
   األنظمة عالقة حسب التصنيف ثانيا: -

 Server / Client العميل / اخلادم شبكات

 يف اخلادم س تخدم ي حيث العمل( حمطات ) واس يب ح جمموعة و اخلادم من الش بكة  هذه تتكون

 . العمل طاتحم ب  التعامل وتنظيم جلماع ا االستخدام ذات والربامج البيانات حفظ

 للمعلومات. محايةو سرية تأم  البيانات  اجلةمع يف كبرية سرعة تأم  : مزاياها من

 (peer to peer) للند الند شبكات

 متس    اوية  فيها يباحلواس      كل تكون حيث ملتكافئةا بالش    بكات  الش    بكات  من النوع هذا يعرف

  الوقت. نفس يف عميال أو اخادم يكون أن حاسو  ألي وميكن القدرات

 .التنصيبو التصميم سهلة التكلفة قلة مزاياها: من

 
 

    التوصيل طريقة حسب التصنيف ثالثا: -

 Network Bus اخلطي املسار شبكة .1

 يرتبط حمللية ا الشبكات يف يوعاش واألكثر األبسط الشبكة

 حموري ديفر كابل طريق عن ةاألجهز من حمدود عدد فيها
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 كابل امتداد على ورةمتجا بطريقة الشبكة يف ألجهزةا توزيع ويكون التلفزيون  بلبكا شبيه

 افلةاحل يشبه شكاًل وتأخذ طرفية وحدات أو ايةنه بنقطيت الطرف  من وتنته  التوصيل

  الناقل. شبكة أيضا وتسمى

  األجهزة أحدب االتصا  فشل أن كما لرتكيب ا وسهولة الشكل بساطة :مزاياها أهم من

 على يؤثر الكابل يف طلع حدوث لكن بالشبكة  ملتصلةا األجهزة بقية على يؤثر ال احلواسيب أو

 بإرسا  القيام عند هذا  دث حيث التصادم ليةإشكا أيضا العيو  ومن بأكملها. الشبكة

 .الشبكة داخل ف خمتل جهازين من الوقت نفس يف البيانات

 

 Network Ring احللقية الشبكة .2

 ادماخل جودو دون واحد كابل ىعل حواسيب عدة فيها ترتبط

 باجتاه كفاءةو بسرعة فيها لبياناتا نقل يتم حلقة  شكل وعلى

 الشبكة قفتتو قد لذا ملطلو  ا للحاسو  تصل أن إىل واحد

 املنشآت يف تستخدم الوحدات. ههذ إحد  تعطل عند بالكامل

 لعسكرية.ا املنظمات مثل ركزيم حتكم إىل حتتاج ال اليت

 

 Network Star النجمية الشبكة .3

  بلاك طريق عن مباش         رة باحلواس         يب اخلادم توص         يل يتم

 شبكة  أو آخرو حاسو   ب  اتصا   يأ  يتم وال السلك    اتصا   أو

 الفعاليةب الش                         بكة هذه تتميز  اخلادم طريق عن إال أخر 

 غري بش                  كل موزعة تكون أجهزة  ب الربط وإمكانية والكفاءة

 بعضها. عن نسبيا وبعيدة منتظم

 

  Network Tree الشجرية الشبكة .4

 طريق عن وأ مباشر بشكل ادمخب الشبكة يف جهاز كل يرتبط

 نظرا السما بهذا مسيت وقد  مادباخل مرتبطة أخر  أجهزة

 فيها. التفرعات لكثرة
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 Network Mesh املتداخلة الشبكات .5

 ذات بليةاجل املناطق يف كاتالشب من النوع هذا يستخدم

 مرتبط  ألقلا على جهازين وجودب وتتميز الصعبة  التضاريس

 أحد مع  التصا ا انقطع إذا حبيث  (مثال مرسل) جهاز كل مع

 والربط اآلخر ازللجه بالتوجه (ملرسلا) اجلهاز يقوم اجلهازين

   .تلقائ  بشكل معه

 عودة لقائمة احملتويات

 

 

  االتصال وسيلة حسب التصنيف رابعا: -

 

 البيانات. لنقل Media Wired سلكية سائطو تستخدم اليت الشبكات وه  :السلكية الشبكات .1

 حيث الشبكة  على حلواسيبا ب  تصل اليت املعدنية التوالكاب األسالك السلكية: بالوسائط ونعين

 كهربائية. نبضات كلش على األسالك هذه عرب املعلومات تنتقل
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  السلكية الكابالت أنواع

 دولةاجمل كابالتال Pairs Twisted 

 سلكان لوك داخلية  أسالك 8 من مكونة نهاأ إال اهلاتف لسلك مشابهة كابالت

  : إىل تتفرعو األسالك. من أزواج 4 لكابلا هلذا فيتكون بعضهما على ملفوفان

 UTP (Pair Twisted Unshielded)  حممية غري جمدولة أسالك -

  .تفاهلا أنظمة يف بكثرة مستخدمة معزولة غري كابالت وه 

 UTP (Pair Twisted hieldedS)  حممية جمدولة أسالك -

 مما أفضل  نوعية وذ بعاز  منفصال تغليفا زوج كل تغليف فيها يتم معزولة كابالت ه 

  .خلارجيةا التدخالت من لألسالك ربأك محاية يؤمن

 وريةاحمل كابالتال Cables Coaxial  

 معدنية ضفائر مث عازلة مبادة حما  بالصل النحاس من حمور من تتكون

 يستخدم الذي بلالكا يشبه املطا . نم مصنوع خارج  غطاء ثم للحماية

  :إىل وتتفرع .Ethernet شبكة يف أيضاو الفيديو  جبهاز التلفاز لوصل

  Cables Coaxial Thick مسيكة حمورية كابالت -

  .عالية بتكلفة و رعةبس للنقل الكبرية الشبكات يف تستخدم

  Cables Coaxial nThi رفيعة حمورية كابالت -

 السميكة احملورية لكابالتا من أقل وملسافة عالية رعةبس للنقل الصغرية الشبكات يف تستخدم

 .هامن أقل وبتكلفة

 

 ضوئية ألياف كابالت Cable Optic Fiber  

 الدقيقة اخليو  من حزمة من ونتتك الكابالت أنواع أسرع من

  إىل: تنقسم .الزجاجية

  Fiber mode Single ضوئية ألياف -

 احلزمة  ألياف نم ضوئية ليفة كل يف موحد منطو بنسق ضوئية إشارات خالهلا من تنتقل

 حوال  بل ي الذي قطرها نص     ف لص     غر فزيونالتل وكوابل التلفون ش     بكات يف تس     تخدم

9 micron احلمراء حتت الليزر أشعة خالهلا من ومتر.  
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  Fibers mode-Multi ضوئية ألياف -

 جيعل مما حدةالوا الليفة خال  من لض             وئيةا لإلش             ارات األمنا  من العديد نقل يتم

 خالهلا من ومتر micron 62.5 إىل قطرها صف ن بكرب تتميز للشبكات   أفضل  استخدامها 

 احلمراء. حتت الليزر أشعة

 : الضوئية األلياف كابالت مزايا أهم من

 .اورةاجمل الكابالت مع التداخلو الكهرومغناطيس  التداخل ضد منيعة -

 .Gbps 2 إىل لتص جدا مرتفعة بيانات إرسا  سرعة -

 إشارات افهابألي متر ال ضوئية  نبضات إىل الرقمية البيانات فيها تتحو  -

 .التنصت ضد تقدمه لذيا األمن مستو  يرفع مما يةائكهرب

 :الضوئية األلياف كابالت عيو  أهم من 

 .عطبها إىل يؤدي ءحنناإ وأي وصيانتها تركيبها صعوبة -

 الرتكيب يف هلأس   البالس  تيك من املص  نوع التص  ميم ذات لض  وئيةا األلياف تعترب -

 طويلة مسافات  ءالضو  نبضات  محل تستطيع  ال املقابل يف لكنها للكسر   عرضة  وأقل

 .الزجاج  التصميم كذات

  .لنحاسيةا بالكابالت قياسا املرتفعة التكلفة -

 Network Wireless الالسلكية الشبكات .2

 لشبكةل كبديل أو كامتداد خدموتست البيانات لتوصيل مرن نظام

 أمواج ردداتت طريق عن املعلومات بثب الشبكة هذه تقوم حيث السلكية 

 السلكية. سائطو عرب السلكية إشارات لشك على أو األثري عرب الراديو

 

   إىل: عربها لبياناتا إرسا  سيتم اليت املسافات ىلإ استنادا الالسلكية الشبكات تقسيم ميكن
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  WPAN -  Network Area Personal Wireless الشخصية املناطق شبكة .1

  نجهازي ب  لالتص                ا   اجةاحل عند خاص بش                كل  إنش                ائها  ويتم

 جما  ض من  احةاملس   هذه تكون ما ادةع جدا  ص غرية  مس احة  ض من  أكثر أو

 أجهزة  ب اس   تخدامها  ميكن حيث أجزائه  جلميع الوص   و   لش   خص  ميكن

 املس            اعد ازجه مثل: واحد  ش            خص هاميتلك أو خمتلفان طرفان ميلكها

 بأنها توصف  ما وعادة احملمو . اسو  احل أو احملمو  اهلاتف أو PDA الرقم 

 الالسلكية. البلوتوث كشبكة أمتار 10 هاتغطيت يف تتعد  ال املد  قصرية
 

   WLAN – Network Area Local Wireless احمللية املناطق شبكة .2
 

 متتد ألحيانا بعض ويف بناء  أو مكتب أو كمنز  لسابقا النوع من أبعد مسافة على األجهزة تربط

 ومن الفيزيائ . طللرب احلاجة دون السلكيا ا االتص يتحقق حبيث   كيلومرتات عدة لتغط 

 من بكثري. لىأع بسرعات البيانات نقل WAN شبكة عم باملقارنة الشبكة هلذه املهمة اخلصائص

 مع . لبنك التابعة ATM شبكة أمثلتها

  

  WMAN – Network Area Metropolitan Wireless الكبرية املناطق شبكة .3

 غرافيةج رقعة على متتد سلكيةال شبكة لتحقيق البعض بعضها مع LAN شبكات عدة ب  تربط

 الشبكات من النوع هلذا ميزتان هناك مدينة. أو بان م جمموعة أو اجلامع  كاحلرم احلجم متوسطة

 العالية رعاتالس والثان  كيلومرت  50 إىل 5 ب  ما اد يع الذي التغطية يف األكرب احلجم هلاأو

 اإلقليمية. احمللية صادرامل مبشاركة لتسمح الشبكة بها تعمل اليت

 

  الالسلكية الوسائط أنواع

 البلوتوث  

 قصرية  مسافات عرب اناتالبي لنقل وتستخدم املد  ريةقص الراديوية املوجات على تعتمد تقنية

 لتوصيل أو السيارة  دواتأ مع أو امليكروفون مع حملمو ا اهلاتف أو مثال  حممول  هاتف  ب 

 األسالك. نع واالستغناء ( مفاتيح لوحة - فأرة – طابعة ) احلاسو  مع طريف جهاز

 امليكروييف  

 التصاالتا ويف البالزما  ويف الرادار يف تستخدم لرتدد.ا عالية الراديو موجات مع تتعامل تقنية

 .التلفزيون  والبث والبلوتوث احملمو  واهلاتف بالفضاء 
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 الصناعية األقمار Satellite  

 األقمار هذه تثبيت يتم الثمن. غالية خاصة معدات تطلبوت الفائقة االتصا  بسرعة تتميز تقنية

 أرضية حمطات طريق عن  حاسو شبكة من املرسلة بياناتال لتستقبل األرض فو  ثابتة مدارات يف

 قومت اليت املستقبلة األرضية طةاحمل إىل البيانات إرسا  إعادةو الرتدد وتغيري اإلشارة بتقوية فتقوم

 مستقبلة. حاسو  شبكة إىل بإرساهلا

 تقنية Fi-Wi (Fidelity Wireless)   

 والكوابل األسالك نم بدال الراديو موجات تستخدم والسرعة  الدقة فائقة السلكية تقنية ه 

 مرتا 32 ب  ما يرتاوح تالشبكا هلذه التغطية نطا  ة.بالشبك اتصا  وإلنشاء املعلومات لتباد 

 ما بعد .تقوية أجهزة ماستخدا حا  يف للزيادة ابلةق األرقام وهذه اخلارج يف مرتا 95 و الداخل يف

 شبكة متصفح  دمخت أصبحت احملمو  الشخص  سباحلا أجهزة خدمة التقنية من اهلدف كان

 دمتق ما غالبا أنها حيث البنوكو واملطارات والفناد  املطاعمو املقاه  يف وخاصة العاملية اإلنرتنت

 املواقع مثل فيها التكاب متديد الصعب من أماكن يف تركيبها يتم كما الزبائن  جلذ  جمانا

  األثرية.

 :fi-Wi لتقنية املهمةو احلديثة االستخدامات ومن

 .احلاسو  إىل لرقميةا الكامريات من الصور نقل -

 .سلكياال للطابعة الطباعة مرأ بإرسا  امللفات طباعة -

 .وصالت  استخدام دون ويندوز بنظام ليعم الذي احلاسو  مع اهلاتف مزامنة -

 .بعد عن محتك كجهاز الذك  اهلاتف استخدام يف -

 تدعم اليت لص   وتا مكربات باس   تخدام الذك  اتفاهل من املوس   يقية امللفات تش   غيل يف -

 .الالسلكية اخلدمات

 

 تقنية WiMAX (Access Microwave for Interoperability Worldwide)  

 بدون مواقع عدة ب  بطوالر طويلة مسافات عرب صاالتاالت خدمة توفري إىل التقنية هذه تهدف

 وخدمة النقالة هلواتفا ه  التقنية هذه تستخدم ليتا التطبيقات أكثر ومن الكابالت  استخدام

  .موقع من أكثر ب  عينةم تطبيقات استخدام يف لشراكةوا العاملية االنرتنت شبكة على الدخو 

 ملعلوماتا نقل وسرعة كم  50 إىل يصل مداها أن غري Fi-Wi تقنية جدا كبري حد إىل تشبه

 يضمن مرخص ترددي نطا  يف عملت الوقت  مد  على وثابتة ميجابت 70 إىل وتصل عالية

 وقلة األداء سرعة يضمن وبالتال  آخر نظام ركةمشا دون النطا  استخدام حرية للمستخدم

 سليم. بشكل املعلومة ووصو  العطل معد 
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 تقنية Fi-Li (Fidelity Light) 

 لنقل كوسيلة ملرئ ا الضوء على تعتمد السرعة  عالية ضوئية السلكية اتصاالت تقنية ه 

 .Fi-Wi ليديةالتق الراديو ترددات من بدال البيانات

 :Fi-Li تقنية تقدمها اليت املميزات أهم ومن

 مبقدار أكرب تردد اتذ املرئ  الضوء موجات أن يثح البيانات  نقل يف اهلائلة السرعة -

 الراديو. موجات تردد ضعف 10000

 فلن الضوء  يصلها ليتا املساحة يف حمصورة تكون تالبيانا نقل عملية ألن وذلك األمان -

 للخارج. تسريبها يتم

 األس     الك من املزيد إىل فيه حنتاج لن Fi-Li نيةتق اس     تخدام أن حيث التكلفة اخنفاض -

 بالفعل ألننا ديدة ج وحمطات أبراج بناء إىل تاجحن لن أننا كما والكابالت  والتوص       يالت

 ددهاع يقدر اليت لكهربائية ا املص                       ابيح  وه  التقنية  هلذه "التحتية البنية" منتلك

  بذاتها. قائمة تقوية حمطة مصباح كل راعتبا فيمكن املصابيح  من باملليارات

 

 

 الشبكة حواسيب بني البيانات لتوجيه تستخدم أجهزة

 من: لب ك املقصود معرفة عملها فهمل علينا احملوالت هذه باستعراض البدء قبل

Address Broadcast يتم البيانات ذهه فإن ما  جهاز من إليه بيانات اي إرسا  عند عنوان وهو 

  .اجلهاز هذا مع احمللية الشبكة نفس يف ملوجودةا األجهزة مجيع من ومعاجلتها استقباهلا

 ما  جهاز من ليهإ بيانات إرسا  وعند طفق واحد جبهاز خاص عنوان فهو Address Unicast ال  ماأ

 .فقط عينامل اجلهاز من البيانات هذه معاجلة تتم

 الشبكة حموالت من

 ببعض            ها ألجهزةا من جمموعة توص            ل :Hubs املوزعات

 ذمناف عدة على Hub ال                توي  حملية  شبكة يف البعض

 8 وأ بورت ات  4 ع دده ا   ويكون (Interfaces) األجهزة لربط

 .باءالكهر مبوزع ههتش                بي  ميكن غالبا  32 أو  24 أو  16 أو 

 الكهربائية راتاإلش    ا  اس    تقبا   يف هل الرئيس    ية  املهمة تتمثل

 الذي املنفذ عدا األخر  نافذامل مجيع إىل الواردة لبياناتا بتوجيه فيقوم إرس          اهلا  وإعادة وتكريرها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 تكن مل نإ احملتو . تدقيق ودون Unicast عنوان إىل س      لة مر البيانات كانت إن متييز دون منه أتت

 ةولسع للوقت إهدار ملهع طريقة ستكون األجهزة جلميع Broadcast ك                             مرسلة البيانات

 )Bandwidth( الشبكة . 

 املكررات Repeaters:  ملرسلةا واإلشارات املوجات وتضخيم تقوية يف تستخدم 

   أبعد. مسافات تغطية من للتمكن

  اجلسورBridges:  كثر من قسم لتقليل استهالك أ ىلإيقوم بتقسيم الشبكة منطقيا

لكن مع قلة و لشبكة وازدحامها بالرسائلواحلد من تدفق البيانات عرب ا  للشبكة  bandwidth ال

 انتفت احلاجة للجسور. hubsاستخدام ال  

 البوابات Gateways: من خمتلفة اعأنو ب  تربط ولكنها سوراجل ملهمة مشابهة مبهمة تقوم 

 الشبكات.  ب املختلفة الربوتوكوالت حتويلو بتفسري فتقوم والربوتوكوالت  الشبكات
 

 املبدالت Switches:  ال  من أسرع ه Hubs كبري ددع ربط وميكن 

 عدد يف ختتلف أنها إال اجلسور  عملها كرةف يف تشابه بها. األجهزة من

 كهربائية ارةإش بإرسا  تقوم ..(.  ،32 ،24 ،16 ، 8 ، 4) املنافذ

 MAC  Address ال  رفةملع املنافذ كل إىل Broadcast بعملية

 عينامل اجلهاز إىل اردةالو البيانات نقل يتمل املستقبل  املنفذ يف للجهاز

 لبقية متوفرة الشبكة وتكون ألجهزة ا بقية إزعاج دون فقط )اهلدف(

 الشبكات واستخدام السرعةو باألمان تتعلق امتيازات يضاأ وهلا أخر . بيانات أي إلرسا  األجهزة

  االفرتاضية.

 املوجهات Routers: من هامبتغا إىل الش        بكة نم البيانات لتوجيه تس        تخدم 

    .IP ناوينع مع بالتعامل اإلنرتنت مع أساس  وبشكل األخر   الشبكات
 

 اجملمعات Multiplexers: الوقت يف واحدة  اتصا قناة يف إشارات دةع بتجميع تقوم اليت األجهزة 

 قط.ف واحد وخمرج مداخل عدة جممع ولكل نفسه 

 عودة لقائمة احملتويات
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 Protocols الربوتوكوالت

 

 خال  اتباعها تمي اليت واإلجراءات واعدالق من جمموعة ه  الربوتوكوالت

  النقل. يهوتوج وصيانة لبناء ختلفةامل األطراف ب  االتصا  عملية

 احلواسيب نم أيا فإن الشبكة إىل مباشر بشكل طابعة توصيل عند : فمثاًل

DLC ( Data  بروتوكو  فيها يتوفر مل ما الطابعة استخدام تستطيع لن

protocol Control Link.) 

 الربوتوكوالت: أهم من

 وهو النقل  يف التحكم بروتوكو    TCP : Protocol Control Transmission  بروتوكو 

 يف األعلى الطبقة من اتالبيان نقل عن مسؤو  أنه حيث اإلنرتنت  يف إستخداما األكثر الربوتوكو 

 من دامهإستخ يتم وبالتال   اإلنرتنت بروتوكو  طبقة إىل Model OSI املعياري االتصا  منوذج

 البيانات لتمرير ستخدامهإ يتم املثا  سبيل فعلى ألعلى ا الطبقة يف تعمل اليت الربوتوكوالت كل

  IP نرتنتاإل بروتوكو  إىل ,DHCP NTP, SMTP, HTTPS, FTP, HTTP بروتوكوالت من

(otocolPr Internet) مفهومة أنهاو الرسالة وصو  من التأكد مع. 

TCP/IP  :  Protocol/Internet Control Transmission اإلرسا  يف التحكم بروتوكو 

Protocol  أن وحيث اإلنرتنت. ربع وتوجيهها البيانات نقل يف التحكم عن املسؤو  الربوتوكو  وهو 

IP  رقم ( )معرف ريدف عنوان موجه( طابعة  آلة  حممو  هاتف )حاسو   الشبكة على جهاز لكل

address إليصا  الرقم هذا نتاإلنرت يستخدم األجهزة  من هبغري باالتصا  له ويسمح تعيينه يتم 

 اسم خادم أن حيث قاماألر هذه حفظ منك يتطلب وال الويب  صفحات وتصفح اإللكرتونية الرسائل

 وله  فإنه النص  ملوقعا لعنوان إدخالك مبجرد Server Name Domain (DNS) النطاق

 .الشبكة حواسيب همهتف رقم  لعنوان

https://en.wikipedia.org/wiki/DLC
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Link_Control_protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Link_Control_protocol
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 يف  datagram كلمة حيث  UDP : Protocol Datagram User املستخدم بيانات بروتوكو 

 من تالبيانا نقل عن سئو م بروتوكو  أيضا وهو   Packet البيانات من وحدة تعين املصطلح هذا

 كما متاما رتنت اإلن بروتوكو  طبقة إىل  Model OSI ياملعيار االتصا  منوذج يف األعلى الطبقة

 يقوم ال UDP املستخدم بيانات و بروتوك أن يف خيتلف ولكنه  TCP النقل يف التحكم بروتوكو  يف

 إرساهلا يتم ما  خدمة طلبب )املرسل( املستخدم يقوم ندماع آخر مبعنى أو اتصا   وجود من بالتأكد

 البيانات نقل يف أسرع عتربي وبذلك قائما  مازا  تصا إلا أن أو كاملة وصوهلا من التأكد بدون له

 هذا يستخدم .بياناتال من التأكد بعدم كثريا قتاو خيتصر أنه حيث بالنقل التحكم نظام من

 الصوتب احملادثة وبرامج  sGame Online اإلنرتنت متستخد اليت األلعا  يف كثريا الربوتوكو 

 Broadcasting Live - املباشر البث خدمات يف يضاأ ويستخدم  Skype برنامج مثل والصورة

 Streaming Live  من جزء فقد يتم أن موقع أي خال  من باشرم بث أي مشاهدة أثناء ميكن حيث 

 جلزء ا هذا فقد حظتال ال أن وميكن Frame البيانات

 تكون ندماع الربوتوكو  ذاه استخدام يتم وبالتال 

  سالمتها.و لبياناتا دقة من أهم البيانات نقل سرعة

 

 

 مللفاتا لنقل املستخدمة الربوتوكوالت أقدم من وهو FTP : Protocol Transfer File بروتوكو 

 ضمن خرآل جهاز من امللفات فعور لتحميل الشبكة ويستخدم عرب

 إعادة بجي ولكن البسيطة مللفاتا إدارة خصائص بعض يوفر الشبكة 

 مسار وهو . لإلخرتا التعرض وعدم مناأل عوامل لضمان إعداداته ضبط

 خال  من قللين اهلدف اجلهاز صاحب إال يعرفه ال احلاسو  قلب إىل

 إليه. قلهان أو اهلدف اجلهاز من بأخذها ءسوا يريد اليت املعلومات كل الطريق هذا

 

 بروتوكو    FTP  من مصغرة نسخة وهو TFTP: Protocol Transfer File Trivial بروتوكو 

 حتكم خادم استخدام طريق عن امللفات وكتابة اءةلقر أساس  بشكل صمم عال  مستو  ذو بسيط

Boot  بها يوجد ال ليتا ولألجهزة األقراص من خلاليةا العمل حمطات لتمهيد منه يستفاد بعد  عن

Disk  لنقل ويستخدم Image Boot صور وحفظ IOS املوجهات لفاتم لدعم أيضا ويستخدم 

Routers.  
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HTTP :  Transfer Text Hyper الفائق النص نقل بروتوكو 

Protocol النصوصو الوثائق أو النصية امللفات لنقل املستخدم هوو 

 واضح مثا  هو امليثا  ذاوه أخر   لوثائق تؤدي روابط ىعل حتتوي قد اليت اإلنرتنت عرب الكبرية

  .http://www اإلنرتنت تمتصفحا يف العنوان شريط يف لنا يظهر حيث

 بإس            تخدام ملتص            فحا يقوم اإللكرتون   املوقع وانعن فيه وتكتب املتص            فح تفتح عندما فمثال

 حةالصف  فيه يطلب لويبا خلادم طلب بإرسا   يقوم TCP بروتوكو  خال  ومن  HTTP بروتوكو 

 ص  غرية  ءألجزا قس  يمها ت بعد البيانات من جمموعة رس  ا  إ خال  من بالرد اخلادم فيقوم املوقع  من

Packets أية ض       ياع  رص       ة ف بتقليل األمان ولزيادة قلالن عملية س       رعة  وزيادة لتس       هيل  وذلك 

 تلك بطلب املتص                 فح يقوم البيانات  من وحدة أي لفت أو فقدان حالة ويف ذلك  أثناء معلومات

 كاملة. الص    فحة ميلحت يتم حتى واإلس    تقبا  إلرس    ا ا يتم وهكذا اخلادم  من أخر  مرة الوحدة

 مجيع وص       و  يض       من والذي TCP النقل يف حكمالت بروتوكو  إس       تخدام خال  من ذلك ويتم

 عدم حالة ويف بيانات.ال نقل عملية خال  وحدة أي لفت حالة يف إرس                 اهلا وإعادة البيانات وحدات

 .اإلتصا  يف خطأ رسالة بإظهار املتصفح خيربك االتصا  من التمكن

 

 روتوكو ب من مزيج هو : HTTPS مناآل الفائق النص نقل بروتوكو 

 على يستخدم ة املشفر االتصاالت فريلتو خدمة مع الفائق النص نقل

 ويف والشركات اهليئات يف احلساسة اتاملعلوم نقل حلماية واسع نطا 

 الدفع. معامالت روابط

 

 بعد عن صا االت يتيح الذي هو Telnet : Protocol Emulation Terminal  بروتوكو 

 احلاسو  من جزء وكأنه جهازه جاعال مضيف اسو حب جهازه بربط للمستخدم فيسمح باألجهزة

 تكون الشبكة عرب خالله من وتستقبل ترسل اليت فالبيانات ن األما إىل يفتقر أنه إال البعيد  املضيف

 .مشفرة غري

 لالسلكية ا التطبيقات بروتوكو  WAP : Protocol Application Wireless  بروتوكو 

 السلكيا. االنرتنتب باالرتبا  النقا  اهلاتف ألجهزة يسمح
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 يعمج جعل هو وتوكو الرب من االساس  الغرض NTP : Protocol Time Network بروتوكو 

 الساعة  وه معينة ساعة حسب التوقيت ذاوه واحد بتوقيت تعمل الشبكة يف األجهزة

 هذا يؤديس الشبكة على األجهزة ب  التوقيت يف اختالف حصل فلو Clock Nuclear الذرية

 . املعلومات وضياع العمل الختال 

SNMP:  Management Network Simple بروتوكو 

Protocol قبل من يستخدم  Administrators Network  ملراقبة 

 الشبكة لىع املوجودة األجهزة يضاوأ الشبكة عن معلومات ومعرفة

  خر .أ إضافية أجهزة وأي Routers و Switches من

 قبل من صاخصو يستخدم الذي ICMP:  Protocol Message Control Internet بروتوكو 

 ال هو واإلدارة  لصيانةا أغراض يف تستخدم اليت عملياتلل األخطاء رسائل إلرسا  التشغيل أنظمة

 وإمنا الشبكة يف تخدمةاملس التطبيقات قبل من باشرةم يستعمل وال النقل مهمات لتنفيذ يستخدم

 وجود نم للتحقق يستخدم الذي Traceroute و Ping األمر  مع استثنائ  بشكل يظهر

Host اخر  مرة منه ويستقبلها له رسالة بإرسا  يقوم حيث الشبكة على. 

 

 من لعديدا على  توي الذي اآلمن النقل بروتوكو  هو SSH : Shell Secure The بروتوكو 

 األخر  املميزات من يدالعد على  توي كما أمنا  كثرأ أنه إال امللفات  نقل بروتوكو  خصائص

 يف املستخدم التشفري عدأ .بعد عن أوامر وتنفيذ )servers( اخلوادم إىل بالدخو  السماح مثل

 كلمات يف تخدامهكاس اآلمنة غري الشبكات ربع البيانات وسالمة السرية لتوفري SSH بروتوكو 

 .مثال املرور

 

   اإللكرتون  الربيد بروتوكوالت

 بروتوكوالت ثثال إىل اإللكرتون  الربيد بروتوكوالت يفتصن ميكن

 SMTP  وتوكو بر يستخدم حيث . IMAPو SMTP   POP : أساسية

 ااستقباهل يف IMAPو POP بروتوكول  يستخدم بينما الرسائل  إلرسا 

 عمالء دةبع بالسماح POP بروتوكو  عن IMAP بروتوكو  ويتميز .

 بتتبع يسمح اكم الوقت  نفس يف ون اإللكرت الربيد بنفس باالتصا 

  فت.حذ أو قرأت إذا الرسالة حالة
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 من جزء  الربوتوكو هذا يعد  SMTP : Protocol Transfer Mail Simple بروتوكو 

 ع ن مل سؤو ا يكون التوجيه إعادةو التخزين عملية باستخدام .TCP/IP بربوتوكو  اخلاص التطبيق

 .MTA اإللكرتون  الربيد مخاد مع وثيق بشكل ويعمل جهزةاأل عرب البسيط اإللكرتون  الربيد إرسا 

 ملساعدةا لتقديم األغراض ددمتع إنرتنت بريد ملحقات MIME ويأت  فقط النصوص مع يتعامل هو

 .نقلها SMTP يعليستط نص  إىل النص  غري احملتو  برتميز

 يوفر الذي لربيدا مكتب بروتوكو  وهو  Protocol Office Post خمتصر : POP بروتوكو 

 احلواسيب يف غالبا تخدميس اسرتجاعها  وإمكانية ونيةاإللكرت الرسائل الستقبا  ختزينية مساحة

 .POP3و POP2 باسم معروف وهو الشخصية

Access Mail Internet خمتصر : IMAP بروتوكو 

 Protocol ئاتبي يف شيوعا راألكث الربوتوكو  وهو 

 تخزينل للمستخدم زينيةخت مساحة يوفر وهو األعما  

 نم جزء وختزين Header Email  ال لقراءة وأيضا الرسائل

 سبيل على Yahoo ل ا يف املوجود وهو Serverال  على الرسالة

  اجلامعات. ثلم الكبرية الشبكات يف أيضا يستخدم و املثا  

 
 عودة لقائمة احملتويات      
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  لشبكاتا يف مصطلحات

 

 الكرة لىع حواسيب شبكة أكرب ه و العاملية املعلومات شبكة :Network International االنرتنت

 فتصل   الصناعية ألقماروا اهلاتف طريق عن العامل يف احلاسو  شبكات مجيع ب  تربط األرضية 

 بينها املعلومات تباد  على القدرة هلا ويكون اسعة و وشبكات حملية وشبكات شخصية حواسيب ب 

 اليت احلواسيب وأجهزة بكة بالش والتحكم األساسية علوماتامل ختزين عتستطي اليت اخلوادم خال  من

 تاري  يعود .TCP/IP بروتوكو  مثل موحدة التبروتوكو ضمن وتعمل املستفيدين  يستخدمها

 صيغة بفرض مةحكو أو جلهة سمحي ال و  ألحد مملوك غري االنرتنت . 1969 للعام اإلنرتنت انطال 

 حمتوياتها. على معينة نوعية أو

 تقنيات وتستخدم   شركةال يف داخلية شبكة عادًة كونت مصغرة إنرتنت شبكة عن عبارة االنرتانت:

 مشاركة من فقط اموظفيه متكن ولكنها كاإلنرتنت متاما فتبدو املعلومات  إلظهار اإلنرتنت

 وحتس  اإلنتاجية رفعو اإلداري العمل كفاءة رفع غرضب تستخدم بينهم  الشركة وموارد معلومات

 كة.املشرت احلوسبة تقنيات من فادةواالست واملعلومات املوارد مشارك  آليات

 وحتافظ اإلنرتنت  ريقط عن ببعضها ترتبط إنرتانت شبكات جمموعة من نةكوم شبكة االكسرتانت:

 فيما امللفاتو اخلدمات بعض على الشراكة يةأحق منح مع إنرتانت شبكة كل خصوصية على

 .باملتعامل  خلاصةا اإلنرتانت شبكات تربط ليتا الشبكة ه  اإلكسرتانت شبكة إن أي بينها.

 

 الذي نرتنتاإل مص         در عنوان : Locator) Resource (Uniform URL املص         در موقع حمدد 

 مثل جملا ا اس       م  عن تعرب ورموز  HTTP مثل الربوتوكو  نوع فيض       م  الويب  مس       تعرض  يطلبه

.(.gov .org, .net, com,, …) . اإلنرتنت  لىع املعلومات ملوقع فصيل الت العنوان  دد حبيث  

 يقابله 194.170.168.12 : مثل نص .ال للعنوان املقابل احلقيق  العنوان أي

http://www.netnet.org  
 

 النص ترميز غةل باس  تعما  ويب( )ص  فحة لفم أي حترير عند تس  اعد برجمية لغة : HTML حمرر

 الويب أو الش   بكة لىع تنش   ر ص   فحات بإنش   اء اللغة ذهه تس   مح حيث املرتابط  النص لغة أو الفائق

 ص   فحة اس   م خر .أ ومواد ص   ورا وتنش   ر مهيأة صنص   و على حتتوي الويب( بص   فحات مسيت )لذا

 رضع س    يتم  اليت لكيفيةا الويب ملس    تعرض  فتحدد htmأو.  htmlبإض    افة.  ينته  ما غالبًا الويب

  فيها. املعلومات

http://www.netnet.org/
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 ويب متص     فح  امباس     تخد  إنرتنت ش     بكة  على لتجو با لك يس     مح  الذي الربنامج هو :ويب خادم

 الصي   من غريها أو ائقالف النص رقم لغة بصيغة  صفحات ال توفري طريق عن وذلك املواقع ملشاهدة 

 .املستخدمة

 

 الشبكة. على واقعامل ملطالعة يستخدم برنامج :الويب متصفح

 ميكن اخلادم. نفس على زنةوخم البعض بعض        ها ب مرتبطة ويب ص        فحات  جمموعة :الويب قعمو

 يب.الو متصفح خال  من اإلنرتنت عرب تهزيار

 IP: به. للتعريف شبكةبال املرتبط لجهازل رقم  فريد عنوان 

 ملكان واالنتقا  اعهاباتب للمس   تخدم تس   مح نص( أو رةص   و تكون أن )ميكن وص   لة :تش   عيبال رابطال

 آخر.

 عودة لقائمة احملتويات

 
 

 الشبكة يف واألمن اخلصوصية

 القراصنة قبل من ألذ ل تعرضك احتمالية فإن الشبكة ب دائم اتصا  حالة يف يكون حاسوبك أن مبا

  .للنظام الوصو  نم هلم املرخص غري وصو  ومنع ةللشبك احلماية توفري من البد لذا تزداد 

 : للشبكة احلماية توفري طرق بعض

 من محايتهاو الشبكة ألجهزة لوصو ا عملية لتقييد تأم  نظام : Wall Fire النارية اجلدران .1

 بعد الشبكة إىل وصو ال من هلم املرخص غري ارجي اخل املستخدم  مبنع اخلارجية  التهديات

  اخلادم على تعمل قطف برجميات النارية احلواجز ونتك قد النظام. هذا على مبرورهم فلرتتهم

 ومعدات. برجميات من تتألف أو

 النارية اناجلدر مع يعمل : System Detection Intrusion (IDS) التسلل كشف نظام .2

 صادرة.وال الواردة املرور حركة ليلحت على ويعمل املنظمة  يف الشبكة حلماية

 شبكة تصا ا إنشاء عملية : Network Private Virtual (VPN) الظاهرية اخلاصة الشبكة .3

 املنظمة.و بك اخلاص احلاسو  جهاز ب  آمنة خاصة
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  :Privacy اخلصوصية

  بالوصو  هلم ملسموحا األشخاص وحتديد بهم  تتعلق اليت بالبيانات التحكم يف األفراد حق ه 

 بياناتهم. إىل

 كانتها يف دامااس               تخ الوس               ائل وأكثر

  كوكيزال ملف هو نتاإلنرت على اخلص   وص   ية  

Cookies ص       غري نص         لفم عن عبارة وهو 

 س            تخدم. امل جهاز على بتخزينه اخلادم يقوم

 Cookies Session املؤقت            ة  والكوكيز

 تثبيتها بدأي إذ اخلادم ةذاكر يف فقط موجودة

 الدائمة الكوكيز أما .مباش    رة املوقع من خروجك بعد اإلغاؤه ويتم املوقع  دخولك مبجرد وعملها

Cookies Persistent حتى بقىوت للموقع  دخولك جردمب الص          لب  القرص على بيتهاتث فيتم 

 دويا.ي أو دوريا حذفها وميكنك منه  خروجك بعد

 بها تتبع اليت Bugs Web بال  يسمى ما الشركات نم العديد تستخدم الكوكيز إىل وباإلضافة

 إلرسا  خدمتست الويب ةصفح على للغاية صغرية صور عن عبارة وه  اإلنرتنت  عرب املستخدم جوالت

 املوقع. مستخدم عن معلومات

 ورصد تفضيالته  أساس لىع املوقع على املستخدم عمل حتس  االرتبا  تعريف ملفات من اهلدف إن

 نشاطه حسب ستخدمامل الحتياجات وفقا لتخصيصها اتأثريه ومد  املوقع إعالنات أداء وحتليل

 الكوكيز تكون أن ملمكنا ومن الزائر  ماتاستخدا وفق ختصيصها أو حمسنة وظائف وتوفري باملوقع 

 ولكن الكوكيز ملفات ملع تشغيل إيقاف لألنظمة ميكن الو املتكرر. املوقع استعما  إلسراع وسيلة

 مميزات بعض ظهور قنني قد الكوكيز حذف أو تعطيل أن إىل االنتباه مع إدارتها  للمستخدم ميكن

 املوقع. صفحات أو

  

 أجهزة على خلسة ثبتت حاسوبية برامج ه  :Spywares التجسس برامج

 لوكهم س ملراقبة علمهم  دون نم املستخدم  على للتجسس احلاسو 

 كما يارتها ز تتم اليت املواقع صدر مثل عنهم شخصية معلومات وجتميع

 به. وتتحكم احلاسو  ىعل تسيطر أن الربامج هلذه ميكن

 ما عادة وه  قط( ف اإلعالنات )لغايات بك صاخلا الويب متصفح تتبع برامج فه  :Adware أما

  عالن.إ شريط تتضمن اليت اجملانية للربامج تكون
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 التال : اتباعب لبياناتك اخلصوصية انتهاك من احلد وميكن

 اجلهاز. لىع الكوكيز ملفات ختزين بلق اإلذن لطلب االنرتنت متصفح إعداد -

 جلهاز.ا إىل الكوك  إضافة من لثثا طرف ملنع االنرتنت متصفح إعداد -

 اجلهاز. على املوجودة الكوكيز حذف -

 لشخصية.ا البيانات تسجيل قبل وقعبامل اخلاصة اخلصوصية سياسة قراءة -

 

 

  البيانات: أمن

 وتوفري املقص    ود   ريغ أو املقص    ود  الفقدان من اتالببيان محاية بقص    د  يس    تعمل  عام مص    طلح  هو

 احلاسو . اكرةذ يف املخزنة والربجميات للمعدات األمان

  ا:منه املخاطر من العديد إىل تاملنظما وبيانات الشخصية البيانات تتعرض

  االخرتا Hacking: 

 شرعية  غري أغراضب للقيام احلاسو  جما  يف هخربت يستغل الذي الشخص بها يقوم عملية

 اناتبي على ليطلع -ذلك يف احلق له يكون أن وند- معينة حواسيب أنظمة غلى الدخو  مثل

 املخرت  اسم لشخصا هذا على ويطلق فيها  وجودةامل واملعلومات بالربامج ليعبث أو خاصة

Hacker. 

 املرور كلمة محاية كسر Cracker Password: 

 املصرح غري للوصو  كونت قد اليت النظام  يف ملخزنةا البيانات من السر كلمة اسرتجاع حماولة

  واستغالهلا. مثال املصرفية للمعلومات به

 النارية. واجلدران حتياط اال النس  استخدام منها بياناتال حلماية الوقائية التدابري بعض وهناك
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 اليومية حياتنا يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 

 الذكي املنزل Home Smart :  

 لراحةا س                       بل  للمرء يوفر ربائ الكه اجلهد منخفض متكامل نظام 

 .أخر  احيةن من األمان عوامل يادةز على ويعمل ناحية من والرفاهية

  زر ض     غطةوب واملس     ؤوليات ألنش     طةا من العديد الذك  املنز  خيتص     ر

 الس           تائر  نزا إ املرآ   أبوا  ألقفا  ا باإلض           اءة  التحكم مثل واحدة 

 تحكمال كذلك الذكية  الص      وت  ومكربات املنزلية الس      ينما  تش      غيل 

 وأجهزة الذكية     جات والثال الذكية     الغرف حرارة جة در يف كالتحكم  الكهربائية    األجهزة ببعض

 عرب ال ذك   املنز  أجهزةب   التحكم ميكن األخر . ملنتج ات ا من الكثري ج ان ب   ىلإ ال ذكي ة    املراقب ة 

 خال  من أو احلائط  لىع حممولة مفاتيح لوحة أو ية الس       لك مفاتيح لوحة طريق عن أو اإلنرتنت 

 . احلاسو  أجهزة أو للوحية ا احلواسيب أو الذكية  اهلواتف تطبيقات

 ربط تقنية وه  ZigBee بروتوكو  الذكية املناز  يف ةاملس    تخدم  الالس    لكية  الربوتوكوالت من

 مبص  در  التقنية ذهه زودت باإلنرتنت  ربط إىل حتتاج اليت لالس  تخدامات  خص  يص  ا   ص  ممت  ش  بك  

 نهالش   ح احلاجة دون واص   لمت بش   كل العمل من يوماا 360 حتى الص   مود تس   تطيع )بطارية( طاقة

 هلا يس      مح مما تلفةخم ترددات على وتعمل مكلفة  غري بأنها التقنية هذه تتميز واحدة. مرة س      و 

 ختيارا مرونة املس  تخدم ءإعطا على القدرة هلا   Fi-Wi وخاص  ة األخر  الش  بكات مع التداخل بعدم

 . التغطية حمدودة ولكنها الرتدد  سرعة

Wave-Z بالتحكم يس        مح امم املنز   يف وآخر جهاز ب  اتص        ا  لبناء يس        تخدم أخر بروتوكل 

 مع يس   تخدم  لطاقة.ا منخفض   ة  راديو موجات تس   تخدم  يهف والش   بكة  املنزلية  باألجهزة الالس   لك  

 تبقى ولكن الذكية  األقفا و الذكية املرآ  أبوا  فتح لمث الذك  املنز  يف تقليدية أقل منتجات

 انظام س تخدم ت األوىل ألن   ZigBee أجهزة من أكثر مكلفة Wave-Z بش بكة  تعمل اليت األجهزة

 من رعةس        أقل بروتوكو  أنه هو Wave-Z يف لعيبا املفتوح. املص      در  أنظمة من بدال مرخص      ا 

ZigBee . 

  :إىل الذكية ملناز ا أنظمة نصنف أن ميكن

 التاالتص             ا  بروتوكو  دمتاس             تخ  أنظمة األو : اجليل •

 . Zigbee مثل   الالسلكية

 ةجهزاأل يف كمتتح اص               طناع   ءذكا نظمةأ الثان : اجليل •

 .األمازون  صد مثل  نفسها تلقاء من كهربائيةال

 . Rovio Robot  Roomba  مثل البشر  مع تفاعلي الذي الصديق الروبوت الثالث: اجليل •
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  البنكية تالبطاقا باستخدام نرتنتاإل طريق عن والشراء البيع : Commerce-E اإللكرتونية التجارة

 عملية خالله من تتم ثثال طرف بواسطة النقود بدفع حيسم نظام وهو الرقم  النقد باستخدام أو

 الدفع. أمان سئوليةم بتحمل الثالث الطرف هذا ويقوم الدفع 

 لتسو .ا سلة نظام يستخدم الذي Amazon.com قعمو اإللكرتونية التجارة مواقع أمثلة من

 : اإللكرتونية التجارة مزايا

 الساعة. دارم على متوفرة خدمات  

 السلع. نع تفصيلية معلومات 

 ألسعار.ا مقارنة على القدرة 

 لعمالء.ل املطلوبة ائعالبض توصيل إمكانية 

 حمددة. إرجاع ياسةس مع التالفة البضائع بإرجاع احلق 

 حمل. نشاءإل احلاجة دون واسع نطا  على خمازن 

 املعامالت مالي  إلدارة املالية ملؤسساتا يف احلاسو  برامج تستعمل :Banking-E اإللكرتونية املصارف

 يف املتوافرة ATM ل اآل الصراف أجهزة خال  من تهمحلسابا الوصو  من العمالء ويتمكن يوميا 

 مما اإلنرتنت  باستخدام كالبن موقع خال  من أو لبنكية ا بطاقاتهم باستخدام البالد أحناء خمتلف

 الورقية. واملعامالت ملوظف ا كلفة من وخيفض العمالء على الوقت يوفر

  املصرفية: اخلدمات بعض

 البنك . هلاتفا 

 اإلنرتنت. على املباشر البنك 

 القصرية الرسائل. 

 

 أداء س لتح واالتصاالت لوماتاملع تكنولوجيا استخدام :Government-E اإللكرتونية حلكومةا

 األعما  إلجناز الدولة صخي ما وكل املؤسسات ب  األعما و املواطن  مع والتفاعل احلكوم  العمل

 فمن وتفرزها  نهاع البحث وتسهل البيانات من كبرية كميات ختزن فاحلواسيب أقل. وقت يف

 املركبات الرخصة  رقم لعنوان ا املدن   الرقم االسم  ثال:م احلكومية السجالت يف املخزنة التفاصيل

 والرتاسل بالتسجيل نتاإلنرت شبكة على احلكوم  ملوقعا مع العميل يتعامل حبيث ميتلكها  اليت

 المسه جديد ةمركب إضافةك بها  قيامه عند اجلديدة يلالتفاص وتضاف إلكرتونيا  الوثائق وتعبئة

 باملرور. وتسجيلها سيارة شراء عند
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 التعليم سهيللت اإلنرتنت أو اسو احل يف خاصة تطبيقات تستخدم :Learning-E اإللكرتوني التعليم

 اجلامعات يف لدراسيةا واملواد للجداو  التسجيل عمليات يف احلواسيب تستعمل كما والتعلم.

 التدريسية. العملية ضمن داريةإ مبهام القيام إىل باإلضافة واملعاهد 

 مواقع وأ املنز  من العمل جنازإ لألشخاص بعد عن العمل يتيح :Working-Tele بعد عن العمل

 احلاسو . شبكات طريق نع بالشركة واالتصا  الرئيس  املكتب خارج

 بعد: عن العمل مميزات 

 واصالت.بامل املستخدم واملا  الوقت ختفيض 

 حدة.وا مهمة إجناز على العال  الرتكيز 

 العمل. أوقات يف املرونة 

 الشركة. متطلبات ختفيض 

 لفة.خمت جغرافية مناطق من أشخاص توظيف 

 بعد: عن العمل مساويء ومن 

 الشخص . االنضبا  ضعف 

 البشري. االتصا  قلة 

 اجلماع . العمل على الس ء التأثري 

 املستخدمة لربجمياتوا املعدات جمموعة :Telephones Internet اإلنرتنت عرب اهلاتفية االتصاالت

 بروتوكو  باستخدام ذلكو العمومية  اهلواتف  من دالب اإلنرتنت طريق عن صوتية مكاملة إلجراء

 : مثل .IP اإلنرتنت

 الفورية املراسلة IM (Messaging Instant:)  شخص  ب  باشرم اتصا  عملية وه  

 اإلنرتنت. بشبكة مرتبط  أكثر أو

 خدمة Skype: خاصة ملعدات تاجحت وال اإلنرتنت عرب املرئ و الصوت  اجملان  االتصا  توفر 

 دمة.باخل مسجل آخر مشرتك مع تصا واال اخلدمة يف تسجيل وإمنا لالتصا  

 مقابل أو ان اجمل االشرتاك للزوار حيتي الويب مواقع من موقع :Blog Log Web اإللكرتونية ملدوناتا

 املذكرات  أو الفيديو  طعمقا مع   موضوع حو  علوماتامل لنشر املوقع من حيز على للحصو  رسوم

 أمثلتها: ومن املدونة. و ح مالحظاتهم كتابة لآلخرين ميكن وأحيانا

 الصغرية املدونات Microblogs : يرت.تو مثل بسيطة وسائطو صغرية مجل بإضافة تسمح 

  يهعل جديد ومثا  معلومات ضافةبإ يسمح اإلنرتنت على موقع : الويك Wikipedia. 
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 نم جمموعة :Community Virtual االفرتاضية اجملتمعات

 قنياتت بواسطة البعض عضهمب مع يتفاعلون الذين الناس

 والرتاسل إلنرتنت وا اإللكرتون   يدالرب مثل احلديثة االتصاالت

 آخر. أو اريجت أو تعلم  أو جتماع ا هدف لتحقيق وذلك املباشر 

 اجتماعية إلكرتونية مواقع Sites Web Networking Social : مثل Book Face. 

 التحاور غرف Rooms Chat: لىع املباشرة االجتماعاتو املؤمترات عن يعرب مصطلح 

 ومنها: وله.ح النقاش يف غريك تشارك عينام موضوعا غرفة كل تتناو  حبيث الشبكة 

o عند آلخرا للطرف مباش        رة  تظهر ليتا الرس        ائل  على تعتمد نص        ية:  حوار غرف 

 .Yahoo حلوارا غرفة مثل وصوتيا نصيا التحاور على يعتمد وبعضها كتابتها 

o األبعاد ثالث  أو داألبعا ثنائ  شكال خيتار نأ من احملاور متكن مرئية: حوار غرف 

 التفاعل الغرف روتوف احلاسوبية(  األلعا ب  دث كما املتحاورين) ب  ثلهليم

 لويب.ا كامريا باستخدام واملرئ  الصوت 

 املنتديات Forums: الذي د املنت يف األشخاص شرتكي حبيث للنقاش مباشر ويب موقع 

 إدارة وموافقة يلالتسج وبعد مع . موضوع نع يتحدث قسم كل األقسام من جمموعة يضم

  الرأي طرحل للمنتد  الدخو  وتستطيع ا  احلس تفعيل يتم االشرتاك على املنتد 

 تزامين. غري بشكل األسئلة  ىعل والرد قشةباملنا للبدء املوضوع حو  التجربة أو
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