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   2021–مادة املعلوماتية  
 املبدأ العام لتمثيل املعلومات ابحلاسوب 

 عبدالسالم زيدان. د
 

 :أنظمة العد الرقمية  -1
ام العد الستيين البابلي الذي ما زلنا نستخدمه يف مسألة التوقيت من حيث تقسيمنا الساعة إىل ظاستخدم اإلنسان القدمي العديد من أنظمة العد منها ن

 .يستخدم حىت يومنا هذا يف الفهرسةقة والدقيقة إىل ستني اثنية ، ونظام العد الروماين الذي ستني دقي
(  S0 , S1 , S2 ,.., Sa-1)وجمموعة من الرموز  عدد صحيح موجب أكرب من الصفر  aحيث   a( أساس) بوجه عام يعرف نظام العد بقاعدة 
 :يل كما يوضح املثال التاجيري التعبري عن أي عدد صحيح  

 :يف النظام العشري هو    653العد 
356 = 6 * 100 + 5 * 101 + 3 * 102 

 :يبني اجلدول التايل أهم أنظمة العد املستخدمة 
   S الرموز املستخدمة  aاألساس نظام العد

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 01 نظام العد العشري
 7 6 5 4 3 2 1 0 8 نظام العد الثماين

 A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 03 نظام العد الست عشري
 1 , 0 2 نظام العد الثنائي

 
 :قواعد أنظمة العد  1-1

 .موقع الرقم حيدد الكمية اليت ميثلها  (0
 .إزاحة الرقم إىل اليسار مرة واحدة تعين ضربه بقيمة األساس مرة واحدة  (2
 .ةتعين قسمته على األساس مرة واحدإزاحة الرقم اىل اليمني مرة واحدة  (6
 .نفس قواعد أنظمة احلساب تستخدم يف أنظمة العد  (4
 .تستخدم أحرف اللغة االنكليزية إضافة إىل رمز األـرقام للداللة على أرقام أنظمة العد اليت يزيد أساسها عن عشرة  (5

 
 :أمثلة على أعداد ممثلة يف أنظمة خمتلفة 1-2

24710 =  7 * 100 + 4 * 101 + 2 * 102 
101002 = 0 * 20 + 0 * 21 + 1 * 22 + 0 * 23 + 1 * 24 = 2010 

160 8 = 1110000 2 = 11210 
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قيمة  أما الرقم  يشري الرقم املكتوب خبط صغري إىل ميني العدد إىل أساس نظام العد املستخدم والرقم املوجود ابخلانة األوىل من اليمني هو الرقم األقل
 .رقم األعلى قيمةفهو الاملوجود يف اخلانة األخري إىل يسار العدد 

 :يف انظمة العدالعمليات احلسابية 
عندما يكون حاصل مجع االرقام مساواي او يتم اجلمع كما يف النظام العشري بوضع االرقام اجملموعة عموداي مث اجلمع، مع مالحظة أنه  :قاعدة اجلمع

اسفل االرقام ح على اخلانة اليسرى لالرقام اجملموعة وابقي القسمة على االساس مث يوضع الناتج الصحي احلاصلاكرب من االساس املدروس  يتم قسمة 
 .اجملموعة

كما يف النظام العشري بوضع االرقام اجملموعة عموداي مث الطرح، مع مالحظة أنه عندما يكون املطروح منه اصغر من املطروح   الطرحيتم  :قاعدة الطرح
صفر بني اخلانة املستعار انة املطروح منها، يف حال وجود ويضاف أساس النظام املدروس للخ 0قدار من اخلانة اجملاورة مع ختفيضها مب 0يتم استعارة  

يف النظام الثنائي،  0)ا مع تعديل الصفر اىل اكرب رقم يف النظام املدروس اجملاورة  نفس الطريقة املشروحة سالفمنها واملطروح منه يتم االستعارة من اخلانة ب
 ...(يف النظام الثماين 7
 

 :نظام العد الثنائي  -1-2-1
ىل احلاسوب هو النظام املعتمد منذ األجيال األوىل للحواسيب ال يعين التمثيل الثنائي لألعداد داخل احلاسوب ابلضرورة أنه جيب أن تدخل األعداد إ

 مث يقوم احلاسوب بتنفيذ جمموعة من حينها ستخدممع حتديد نظام العد امل ابلنظام العشري أو غريه بشكلها الثنائي وهي تدخل ابألشكال املعروفة
 .1 , 0يتكون العدد يف النظام الثنائي من جمموعة أرقام .التعليمات حتول هذه األعداد إىل ما يكافؤها يف النظام الثنائي 

كذلك محل الناتج املساوي ألساس نظام العد جتري العمليات يف النظام الثنائي بطريقة مشاهبة ملا تعلمناه يف النظام العشري من حيث اجلمع والضرب و 
 .من خانة ألخرى 

 :اجلمع 
0 + 0 = 0 
0 + 1 = 1     

 .وحيمل الرقم واحد إىل اخلانة التالية    =1 + 11
 : مثال

110 = 6     
101 = 5  + 

1011 = 11   
 :الطرح 

اكرب من املطروح منه يستعري املطروح منه واحدا من اخلانة اليت إىل يساره مث جتري عملية الطرح متاما كما يف النظام العشري فعندما تكون خانة املطروح 
 .جتري عملية الطرح 

1 – 1 = 0   
0 – 0 = 0  
1 – 0 = 1  
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 ويستعار واحد من اخلانة اليت تقع إىل يسار هذه اخلانة    1 = 1 – 0
 :مثال 

22 – 10 = 12 
10110 
-1010 
1100 

  
 الثمايننظام العد  -1-2-2

 :أمثلة ،     (0,1,2,3,4,5,6,7)  الثماينجمموعة الرموز اليت ينتمي كل عنصر من نظام العد 
   2 1 0

8
175 1* 8 7* 8 5* 8 125 

  1 0

8
16 1* 8 6* 8 14 

 
 :اجلمع 

 
8 8 8

175 16 213 
 :الطرح 

 
8 8 8

175 16 157 

4058 – 378 = 346 
 

  Hexadecimalنظام الست العشري  1-2-3
 (0123456789ABCDEF)جمموعة الرموز اليت تنمي إىل النظام الست عشري 

 :أمثلة 
   2 1 0

16
175 1*16 7*16 5*16 373 

  1 0

16
A9 10*16 9*16 169 

 :اجلمع 
 

16 16 16
175 A9 21E 

 :الطرح 
 

16 16 16
175 A9 CC 

 إىل األساس العشري أمثلة على التحويل من أساس غري عشري
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 :من ثنائي إىل عشري * 
     

     

4 3 2 1 0

2

4 3 2 1 0

2

11101 1* 2 1* 2 1* 2 0* 2 1* 2 29

10000 1* 2 0* 2 0* 2 0* 2 0* 2 16
 

 :من مثاين إىل عشري * 
   

   

2 1 0

8

2 1 0

8

765 7*8 6*8 5*8 501

100 1*8 0* 8 0*8 64
 

 :من ست عشري إىل عشري * 
   

   



2 1 0

16

3 2 1 0

16

1CA 1*16 12*16 10*16 458

FFFF 15*16 15*16 15*16 15*16

65535

 

 االنتقال من نظام عد عشري إىل نظام عد آخر 1-3
 .م العشري فالطريقة ترتكز على التقسيم املتتايل أو الضرب املتتايل إذا كان النظام املراد التحويل منه هو نظا

سلسلة من األرقام اليت ويله عددا صحيحا وحفظ الباقي يف التقسيم املتتايل للعد العشري على أساس النظام املراد التحويل إليه إذا كان العدد املراد حت
 .فر كناتج من هذه العملية تكون الناتج وتوقف عملية التقسيم عند احلصول على الص

 .نرتب الباقي حسب تسلسل عملية القسمة من اخلانة من أقصى اليمني لنحصل على العدد املمثل يف نظام العد املطلوب 
 : 1مثال 

 .يف النظام الثنائي  22لنوجد متثيل العدد 
 

 املقسوم األساس الباقي
 (حاصل القسمة)

0 2 22 
1 2 04 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 0 
  1 

29 11101 
 .انتبه اىل اجتاه ترتيب االرقام من االسفل اىل االعلى يف اجلدول  يف حال ترتيبها من اليسار اىل اليمني يف النتيجة النهائية: مالحظة
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 : 2  مثال
 .يف النظام الثماين  075لنوجد متثيل العدد 

 

 املقسوم األساس الباقي
 (حاصل القسمة)

7 8 075 
5 8 20 
2 8 2 
  1 


8

175 257 
 : 3 مثال

 .يف النظام الست عشري  075لنوجد متثيل العدد 
 

 األساس الباقي
 املقسوم

 (حاصل القسمة)
05 03 075 
01 03 01 
  1 


16

175 AF 
 متثيل األعداد الكسرية يف النظام الثنائي 1-4
 

 .األول ميثل القسم الصحيح من العدد والثاين ميثل القسم الكسري من العدد: كسري من جزأين يتكون العدد ال
 :ما يلي  وفق القاعدةحيقق اجلزء الكسري 









1 2 m

m
m

m

m 1

b 0 b b b

b b a
 

 :يف النظام العشري فإننا نقصد    0,125عندما نكتب 
    1 2 3

0,125 1*10 2*10 5*10 
 :يف النظام الثنائي فإننا نقصد املقدار   0,11لنظام الثنائي نستخدم القاعدة نفسها فعندما نكتب لتمثيل األعداد الكسرية يف ا
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   1 2

2
0,11 1* 2 1* 2 0,75 

 :أمثلة 
1,0112 = 1*20 + 0*2-1 + 1*2-2 + 1*2-3 = 1,375 

0,0101010101 = 0,3330078125 
 

 تهي عدد دوري غري من  1/3ميكن اعتباره تقريبا العدد الكسري 
0,01010101010101…… = 0,333333333333333…. 

 هو ميثل العدد الكسري الدوري
اتج الضرب املتتايل للجزء الكسري من العدد أبساس النظام املراد التحويل إليه إذا كان العدد املراد حتويله كسراي وحفظ اجلزء الصحيح الننستخدم  -

 . ج وتوقف عملية الضرب عند احلصول على الصفر كناتج للجزء الكسري هلذه العملية عملية الضرب سلسلة من األرقام اليت تكون النات
 .نرتب الباقي حسب تسلسل عملية الضرب من اخلانة اليت يف أقصى اليسار من بعد الفاصلة لنحصل على العدد املمثل يف النظام العد املطلوب 

 
 : 1 مثال

 :يف النظام الثنائي ابستخدام طريقة الضرب املتتايل     0,25لنوجد متثيل العدد 
 

 العدد املضروب األساس اجلزء الصحيح الناتج 
1 2 0,25 
0 2 0,5 
  1 

0,2510 = 0,012  
 .ائيةانتبه اىل اجتاه ترتيب االرقام من االعلى اىل االسفل يف اجلدول  يف حال ترتيبها من اليسار اىل اليمني يف النتيجة النه: مالحظة 

 : 2مثال 
 0.310 = ?2 

 العدد املضروب األساس اجلزء الصحيح الناتج 
1 2 0,3 
0 2 0,6 
0 2 0,2 
0 2 0,4 
1 2 0,8 
  0,6 
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0.310 = 0.0100110012 

بعة الضرب ويتم ، وعندها نتوقف عن متا2والذي مت احلصول عليه يف السطر  3يف السطر  0,6صلنا على كسر دوري لدى ضهور الرقم حنالحظ ابننا 
 .تكرار االرقام بني السطرين

 .ل قسم على حدةكصحيح وجزءا كسراي يتم املعاجلة لعند حتويل رقم حيوي جزءا : مالحظة
 :مثال

14,310 = 1110.0100110012 
 

 :نظام الرتميز لألرقام واحلروف  -2
 .ة من اخلاانت الثنائي مؤلف عملية متثيل املعلومة بنظامهي : عملية الرتميز 

 :الدارات الرقمية  2-1
 .تسمى الدارات االلكرتونية الداخلة يف تركيب احلاسوب ابلدارات الرقمية ألهنا تتعامل مع املعلومات املمثلة رقميا 

 :و هناك حالتان للدارات االلكرتونية 
 1وميكن التعبري عنها ابلرقم  .الدارة مفتوحة ومن مث التيار ال مير -0
 0وميكن التعبري عنها ابلرقم  .مث التيار مير الدارة مغلقة ومن-2

بسالسل من اخلاانت الثنائية و اليت أتخذ إحدى ( األصوات , الصور , احلروف , اإلعداد , التعليمات ) متثل املعلومات داخل أبنواعها املختلفة 
  .ابستخدام الدارات االلكرتونية الرقمية  1, 0 احلالتني

متثل وحدة املعلومات األساسية يف عمليات ختزين و معاجلة  (bit – 16 bit -32 bit 8)اثبت   سالسل ذات طولتنظم اخلانة الثنائية بت يف
 . طول حبسب املكوانت املادية للحاسوبهذا الاملعلومات وحيدد 

لوحده و إمنا نتعامل مع   bitعامل مع إذ ال نت (.Bit)من مثانية أجزاء  Byte، ويتألف كل  Byteالبنية األساسية املستخدمة لتخزين البياانت هي 
Byte  كل .يف احلاسوبأو أكثر bit  أو  1ال ميكن أن يقبل إالØ    1 يف نظام وينتج من ذلكByte  حالة  256يوجد دارات  8املتضمن

 :للدارات الثمان 0و  1، فمثاًل احلالة املمكنة التالية من 28ممكنة لتشكيلها 
Ø 1 Ø Ø 1 1 Ø 1 

 : التاليةاحلالة  وأ
0 Ø 0 Ø 1 1 0 Ø 

 
احلروف  حالة عن أمناط من أخرى املعلومات مثل األلوان أو 256ولكن ميكن أن تعرب هذه  عن األرقام تعربميكن أن وقد اعتربان أن هذه احلاالت 

 .األجبدية
 

 :  Byte 1كيفية متثيل األرقام بنظام العد الثنائي و ابستخدام  2-2
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1 1 Ø Ø 1 Ø Ø 1 
               2º       2¹       2²    62     24      25     32      72 

               1         2        4     8    16      32    64     128   
 قيمة البايت الرقمية 146=1+2+16+128              

 1Byte =0+2+4+8+03+62+34+028  =255وأكرب عدد ميكن متثيله بنظام  
 .عدد 256 أي[    ,Ø 255]  لالرقام املمكنة هو  ن اجملالويكو 

 
 :مفهوم اإلشارة  2-2-1

 .Øتكافئ  –و  1تكافئ + لتمثيل اإلشارة   bitيتم متثيل اإلشارة حبجز أول 
 إبدخال مفهوم اإلشارة ؟  1Byteإذا أردان إدخال األرقام الصحيحة ما هو اجملال الذي ميكن تغطيته بنظام   : مسألة

  127 = 26   اىل    12جبمع األرقام من : جمال األرقام هو : ل احل
إذ  256فلذلك عدد احلاالت هو    -أو + يدخل مرتني إما    Øحالة  و مبا أن  254هذا يعطي أبنه ميكن متثيل [      -127,  + 127]     

 .ستقل عن داللة األرقام املستخدمةأن هذا العدد م
 مليار  4.22=     262عدد احلاالت املمكنة هو     4Byteيف نظام   byte 4او   byte 2رقام ميكن حجز لتمثيل جمال اكرب من اال

 :ترميز احلروف  2-3
 :وتوجد عدة طرق لرتميز احملارف أمهها 

 
(American Standard Cod for Information Interchange) ASCII  1- نظام  

يقوم نظام الرتميز إبعطاء رقم لكل حرف ويتعامل احلاسوب مع هذه لرتميز احلروف حيث  Byte 1ويعتمد  لوماترتميز املعياري األمريكي ملبادلة املعال
 .وهذا النظام خمصص للغات الالتينية( @ # 0حرف او رمز مثل ؟ )حمرف  253ميكن متثيل  األرقام املمثلة للمحارف

 01000011ميثل كما يلي    Cحرف  : مثال
      UNICODEد املوحد الكو  ترميزنظام  -2

لبقية اللغات ومنها العربية وبذا يتم حجز ضعف مساحة التخزين لكل حرف وفق هذا النظام عن لرتميز احلروف وهذا النظام خمصص  Byte 2ويعتمد 
 .النظام السابق

 1111110110000110 ميثل كما يلي   السنيحرف :  مثال
 

 : حساب حجوم التخزين  2-4
 ASCCIبنظام    1Byteجز حياو حرف كل رقم 
 UNICODEبنظام    2Byteحيجز  او حرف  كل رقم

 كون قيمته صغرية     Byteيف حجوم التخزين ال نتعامل معها بـ 
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 1KB = 210 = 1024B      كيلو ابيت 
1MB = 210 = 1024KB           ميغا ابيت 

   1GB = 210 = 1024MBغيغا ابيت 
 .0111تبار معامل التحويل بني احلجوم املتتابعة ميكن يف حل املسائل اع: مالحظة

 
و عدد الكلمات الوسطية ابلصفحة  400كتاب عدد الصفحات الوسطية للكتاب 2000 احسب حجم التخزين الالزم ملكتبة مؤلفة من :  مسألة
ما هو عدد األقراص تنصيق والصور، ميغا بيايت لتخزين بياانت ال 6كل كتاب يتطلب . أحرف  5كلمة و عدد األحرف الوسطية ابلكلمة   200

 : الالزمة علما أبن سعة القرص املضغوط 
 .ASCCI و  UNICODEميغا ابيت و ذلك بنظام 700 
 Byte 000 000 800=     5  × 200  × 400  ×  2000 :حنسب احلجم الالزم لتخزين النص  ASCCI بنظام 

 = MB 762    ( 1024 * 1024) / 000 000 800 =ويساوي   MBحنوله إىل                              
   MB 6000 =  2000 x 3 :حلجم الالزم لتخزين الصور ا                            
   MB 3732=  732+  3111: االمجايل  احلجم                            

 .أقراص 01 قرص وابلتايل 2.33=  711 ÷ 6762 حباجة إىل ASCCIختزين املكتبة  بنظام 
 MB 1524   =  2  ×  762  :حجم النص   UNICODEبنظام 

 MB 7542=  0542+  3111: احلجم الكلي                             
 .صأقر  00وابلتايل  01.77=  711 ÷ 7542حباجة إىل  Unicodeختزين املكتبة بنظام 

 ختزين الصور 2-5
اليت حتجزها وكل نقطة ميكن ان حتجز ابيت او  Pixelsحيث متثل دقة الصورة بعدد النقاط ( نقطي)  BITMAPحجم الصورة يف نظام ختزين 

 .  byte = 216 = 65536 2و لون   1byte = 256اكثر حسب درجات اللون اليت نريد متثيلها ، لون 
 :احلل . لون 35563ما هو حجم التخزين الالزم هلا بنظام   x 600 Pixels 400بفرض لدينا صورة بدقة   

600  × 400 ×  2  = 480000byte ≈ 0.46 MB         
لنظام هناك نظام خيزن الصور بعالقات رايضية و لذلك تكون املساحة املرداة أقل من املساحة اليت تشغلها الصورة ابلنظام السابق و يسمى هذا ا

 .  vectorial( شعاعي)
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 مادة املعلوماتية –السنة األوىل 
 DataBase Management Systems  البياانتنظم إدارة قواعد 

2021 
 

مجيع  أناحلياة اليومية يف اجملتمع املعاصر ، حيث  أمورقواعد البياانت و تطبيقاهتا عنصرا جوهراًي يف تسيري  أصبحت
غريها الكثري جيب فيها ئج دراسية واثئق السفر والعمليات البنكية و ونتااجملتمع من تسجيل مواليد  أفراداليت ميارسها  األنشطة

 يف األساس حجر متثل البياانت قواعد صارت االنرتنت، تقنيات وانتشار الویب تطور معو  .التعامل مع احد قواعد البياانت
 تقنيات يف املناظر رالتطو  من مستفيدة حموسب، معلومات نظام أي يف رئيسي ومكون املعلومات، تبادل عمليات مجيع

 .احلاسوب وشبكات االتصال

 :البياانت واملعلومات واملعرفة  - 1
 .كثرياً ما حيدث خلط بني مصطلحات البياانت واملعلومات واملعرفة، وأحياان یكون من الصعب التميز فيما بينها

حبد دائمًا وضوحا اتما وهي غري مفيدة  هذه املواد ال تشكل  ،ولية اليت نستخلص منها املعلوماتهي املادة األ: البياانت
 .قائمة العالمات ملادة ،قائمة عناوین ،قائمة أبمساء: أمثلة على ذلك, ذاهتا

عدد طالب السنة : مثال .انجتة عن معاجلة البياانت حتلياًل أو تركيًبا الستخالص ما تتضمنه البياانتهي و : املعلومات
ورايضية طرق إحصائية و ، تطبيق عمليات حسابيةلب طیتحلصول على املعلومات ا أننسبة النجاح يف مادة، أي الدراسية، 
وميكن تعریف املعلومات على أهنا بياانت منظمة ومرتبة لتلبية احتياج ا فالبياانت هي ركيزة املعلومات وعلى هذ .ومنطقية

 .للبياانت معني وهي املتغري التابع
ویُنظر إىل املعرفة على أهنا خليط من التجارب والقيم . ر مرتابط تنشأ املعرفةعند حتليل املعلومات ووضعها يف إطا: املعرفة

واملعلومات املتصلة مبوضوع معني وآراء اخلرباء يف هذا املوضوع، مما یوفر إطارًا عامًا لتقييم واستيعاب التجارب واملعلومات 
قایي  أو بناًء على جتارب من كتب املعایري واملمثال املعماري وبناًء على معلومات أخذها . وتسخريها خلدمة عمل معني

 ن البواابت رمبا یؤدي إىل ازدحام،اقل م اً عدد بوابة، 61مقعد یتطلب  0555یتسع ل وصل إىل أن تصميم مسرح سابقة
 هنا جملالوللعلم هناك مرحلة رابعة للتطور املعريف أتيت بعد املعرفة وهي احلكمة ولي  ا. ًا اكرب رمبا یكون ضياع للمالوعدد

 :یبني الشكل التايل مراحل تطور ومنو البياانت  .للخوض فيها
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   DBMSs Database Management Systems البياانتنظم إدارة قواعد  - 2
 Database البياانتقاعدة  2-1

ویتم  ،دة أو غرض حمدداملتعلقة مبسألة حمدبياانت املخزنة بطریقة منوذجية و هي جمموعة من ال (املعطيات)البياانت قاعدة 
مفهومة ها و استخراجها يف صورة مالئمة و و تعدیل إدخاهلایبسط كيفية  البياانتحمدد لتنظيم  أسلوب ذلك وفق
لسنة الدراسية تتضمن ا ميكن أن عن الطالب يف كلية معينةو بياانت أدليل اهلاتف : البياانتمثال عن قاعدة . للمستخدم
استثمارها يف مجيع اجملاالت بل هو لي  ختزین البياانت فقط البياانت من نظم قواعد اهلدف  .االختصاصوالعالمات و 
 .منها للحصول على املعلوماتاملمكنة 

  :البياانت قواعد تطبيقات أنواع
  Traditional Applications البياانت لقواعد التقليدیة التطبيقات - 1
 تتطور تقنياهتا ومازالت مستمرا، هلا االحتياج زال فما ذلك عوم ،سنة 15 یقارب ما وجودها على مضى تطبيقات وهي
مثل بياانت الطالب يف كلية أو  فيها ختزن ونصوص أرقام على حتتوي والرقمية اليت النصية البياانت قواعد أمثلتها ومن

 .بةالغایة املطلو  حسب كتقاریر وتصدیر البياانت معاجلة یتم .املوظفني يف مؤسسة أو الزابئن يف بنك
  More Recent Applications البياانت لقواعد احلدیثة التطبيقات - 2
 البياانت، نیخز تل تعقيدا أكثر لصيغ االحتياج بعد ونتجت التقليدیة، للتطبيقات طبيعي كتطور ظهرت اليت التطبيقات وهي

 يف تستخدم أهنا كما ،كفاءة أكثر اسباتح إىل وحتتاج تعقيدا أكثر ولكنها التقليدیة، التقنيات على ابلطبع تعتمد وتقنياهتا
 :املثال سبيل على منها نذكر كثرية تطبيقات وهي الرمسية، ومؤسساهتا والدول العمالقة، والشركات املؤسسات

  Multimedia Databasesاملتعددة الوسائط بياانت قواعد -أ   
 عليها مثال وأبسط والفيدیو، والصوت كالصور ،(ملتيميداي) متعددة وسائط صيغة يف بياانت ومعاجلة لتخزین وتستخدم
او موقع انستجرام  .إليها واإلضافة بتصفحها ویسمح مبستخدميه، اخلاصة الفيدیو مقاطع خیزن الذي الشهري، اليوتيوب موقع

 .وفليكر للصور
 Geographic Information Systems (GIS) اجلغرافية املعلومات نظم -ب  

 على حتتوي ولكنها املتعددة، الوسائط بياانت قواعد ما نوعا تشبه معقدة، بياانت قواعد من غرافيةاجل املعلومات نظم تتكون
 Google)ابسم  املعروف الربانمج أمثلتها أبسط ومن دقيقة، (جغرافية)ذات بعد مكاين  تفاصيلبياانت وخرائط و 

Earth).  
 DBMS (Database Management System) البياانت قاعدة إدارة نظام 2-2

 الشكل أنظر .تقوم بعملية اإلدارة والتحكم لتخزین واسرتجاع البياانتهي جمموعة من الربامج اليت  البياانتنظام قواعد 
 :البياانتنظام قواعد التايل هليكل  التوضيحي
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 : البياانتفوائد نظم إدارة قواعد  2-3
 وتكون حلقة الوصل بني املستخدم هام املطلوبة من قاعدة البياانتبتنفيذ مجيع الوظائف وامل البياانتتقوم نظم إدارة قواعد 

 :یفيد يف املستخدمعزل البياانت عن ان  .وقاعدة البياانت
 .للبياانت به املصرح غري الوصول وضبط .كم بصالحيات الوصول إىل البياانتالتح -6
 املعاجلة لتسریع مفهرسة بنية ختزین قدمیوت ،بوقت واحد البياانتإمكانية وصول عدة مستخدمني إىل نف  قاعدة  -2

 .واالستعالم
 .تطبيقات املستخدمنظمة التشغيل و بغض النظر عن أى املعلومات احلصول علو  البياانتإمكانية الوصول إىل  -3
 .دون احلاجة للتعامل مع عدد هائل من املستخدمني هلا البياانت بنية تغيري مرونة -4
 

  البياانت مكوانت نظم إدارة قواعد 2-4
 Hardware (HW)املكوانت املادیة  : 1

 .أجهزة االتصال والطابعات ثل احلاسبات و األجهزة الطرفية و تشمل مجيع األجهزة املادیة م
 Software (SW)الربجميات  :  2

 :هي جمموعة الربامج املستخدمة وتقسم إىل ثالثة أقسام 
  Windows – Unix – Linux   مثل : أنظمة التشغيل     (أ   
 .  البياانتهي الربامج الرئيسية اليت تتوىل اإلدارة و التحكم بقواعد  : البياانتبرامج إدارة قواعد (  ب  

طيع التعامل مع مالیني حيث أنه یست البياانتوهو األكثر كفاءة إلدارة قواعد    Oracle:مثال عن هذه الربامج 
 .والطريان البنوكمثل الربانمج املستخدم يف إدارة السجل املدين  و  هو یستخدم لقواعد البياانت الضخمةالسجالت و 



طباعة اللدى  كخلفية أو عالمة مائية للصفحات مكتبةالاضافة اسم بتاتاً يمنع يسمح بطباعتها و: تنويه     

Dr Abdulsalam ZIDAN                                                                                              www.zidan.sy 4/15 

 MS أیضا برانمج  یشتهرو   .البياانت املرتبطة مبواقع على  االنرتنت قواعد إلدارة MySQL ومثل برانمج
Accessدارة قواعد البياانتكربانمج سهل ومتوفر إل. 

مثل الواجهة املوجودة يف . اسرتجاع البياانتتقوم بعملية االستعالم و وهي اليت : للمستخدم النهائيالربامج املساعدة  ( ج 
 (.السعر ، الكمية ) بضاعة معينة  لدى احملال التجاریة لالستعالم عن احلواسب

 .املستخدمون :  3
 :و هم  البياانتوهم األشخاص الذین یعملون ضمن بيئة قاعدة 

 .الصالحياتاملسئول عن توزیع املهام و البياانت وهو  قواعد ثماریقوم إبدارة تصميم واست البياانتمدیر قاعدة ( أ
 .ختزینها و فق منوذج حمددیقوم إبنشاء اجلداول و  مصمم قاعدة البياانت( ب
 .الذین یتعاملون مع البياانت النهائي نياملستخدم( ج
 البياانت :  4

تعرب عن وحدات مستقلة  Entities( كياانت)ل بواسطة جداو عادة یتم متثيل البياانت و وهي أهم جزء ضمن هذا النظام 
 دراسي، مقرر طالب، :مؤسسة تعليمية  كياانت بعضل مثال. الربط فيما بينها أبشكال خمتلفة ضمن قاعدة البياانت ویتم

  .مدرس علمي، قسم مقرر، متارین
STUDENT طالب 

COURSE مقرر 
DEPARTMENT قسم  
INSTRUCTOR مدرس 

 
: مثاًل للطالب یكون هناك جمموعة الصفات التالية( حقول)يان جمموعة من الصفات أو اخلصائص یكون لكل ك احلقل

العالقات  جمموعة من من وصفاهتا، الكياانت إىل ابإلضافة للبياانت، األويل النموذج ویتكون.  االسم، العنوان، اتریخ امليالد
 .الحقا ابلتفصيل النموذج هلذا وسنتطرق الواقع، يف قيةاحلقي عالقاهتا متثل واليت اليت تربط الكياانت املختلفة،

 مقرر یدرس املدرس. أو أكثر دراسي مقرر یتبع العملي املقرر :املثال املدروس يف Relationships العالقات  بعض
 النموذج وفق بينها فيما مرتابطة جداول من تتكون مادیة بياانت قاعدة وحنصل ابلنتيجة على .قسمیتبع  املدرس . دراسي
 .العالئقي
السجل ميكن أن یسمى ، ر املعلومات مجيعها ألكثر من سجلجيب أال تتكر و  (اجلدول)الكيان هو سطر ضمن  :السجل
  .Occurrence  واقعة
  .هي تقاطع حقل مع سجل:  اخللية

   PK : Primary Keyمفهوم املفتاح الرئيسي 
تلف قيمته ضمن سجل وآخر هبدف ضمان عدم تكرار حقول ضمن اجلدول خت(صفات)أو جمموعة  (حقل)صفة هو 

اليت ميكن ان ( اخلصائص)بعك  ابقي احلقول  وجيب أن یكون له قيمة يف كل السجالت .املعلومات ألكثر من سجل
 ليشكل نضيف حقالً  حقل یصلح الن یكون مفتاحًا رئيسياً  ودعند عدم وج. تكون قيمة خلية منها فارغة يف سجل معني
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فبفرض وجود جدول للطالب حيوي الرقم واالسم والسنة  .عبارة عن حقل أبرقام تسلسليةعادة یكون ئيسي و املفتاح الر 
يف سنوات )ويف حال إمكانية تكرار الرقم . الدراسية والعنوان یكون الرقم هو املفتاح الرئيسي حيث ميكن لالسم أن یتكرر

املبني أدانه یوضح املفاهيم السابقة  6 أدانه لاملثال يف اجلدو  .سيةیصبح املفتاح الرئيسي حقلي الرقم والسنة الدرا( خمتلفة
 (حقل، سجل، خلية، مفتاح رئيسي)لجدول ل

 البياانتتصميم قواعد  -3
 بني اجلداولوعالقات الربط ونوع البياانت للحقول وهي العملية اليت یتم فيها توصيف النظام وحتدید اجلداول وخصائصها 

من خالل املثال التايل سنبني احلاجة  .ا واختيار البيئة الربجمية املناسبة وختزین قاعدة البياانت عليهاواملفاتيح الرئيسية هل
 : ضمن املنهجية احملددة عرب املراحل السابقة  البياانتلتصميم قواعد 

الشرتاك بعدة أنشطة وكل لدینا اجلدول املتعلق بتالميذ يف مدرسة تقدم جمموعة من األنشطة الرايضية حبيث ميكن للتلميذ ا
 (رقم التلميذ و اسم النشاط هو املفتاح الرئيسي للجدول)نشاط ميكن أن یشرتك فيه أكثر من تلميذ 

 
                   

  PKرقم التلميذ  PKالنشاطاسم  الكلفة
 3 سباحة 455
 5 تن  055
 3 قدم 105
 4 سباحة 455
 9 قدم 065
  كرة اليد 455

 1اجلدول 
 : ناك العدید من املالحظات على هذا اجلدول ه
 مشكلة التكرار  -6

ميكن احلصول على كلفة السباحة من أكثر من سجل،  السماح للمعلومة نفسها أبن ختزن أبكثر من مكان یسبب زايدة يف 
 .حجم التخزین

 مشكلة التناقض بني البياانت -2
بسب . 065ومرة أخرى یساوي  105ضة القدم مرة یساوي سعر نشاط راي فنالحظ املشكلة السابقة عن انجتةوهي  

 .وجود تكرار لتخزین هذه املعلومة إمكانية
 مشكلة احلذف -3
هو الوحيد املشرتك يف نشاط رايضة التن  وأراد االنسحاب لعدم وجود شریك له فحذفه  0إذا كان الطالب ذو الرقم  

 . سم نشاط  التن  و كلفتهسيؤدي إىل فقدان بياانت ال نرید حذفها متاما مثل ا
 مشكلة اإلضافة -4

 حقل ، صفة

 خلية

 سجل ، واقعة
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رايضة كرة اليد مل یشارك فيها أي طالب ونرید إضافتها إىل قائمة األنشطة املتاحة فنجد أنه یوجد فراغ يف املكان املخصص 
ا يف كما شرحن  السم الطالب والذي هو جزء من املفتاح األساسي غري أنه غري مسموح أبن یكون املفتاح الرئيسي فارغا

 .مفهوم املفتاح الرئيسي
الفقرة  ابلتفصيل يف البياانتمن التصميم هو إلغاء املشاكل السابقة الذكر وسنتعرف على أس  تصميم قواعد  اهلدف
 .التالية

 : وفق النمط العالئقي البياانتتصميم قواعد مراحل 
ل مكن ذي قبكل بكرغم الككم اهلائكل مكن البيكاانت نتعامل اليوم مع كم هائل من البياانت، وميكننا عمل ذلك یشككل أسكرع وأفضك

ختيل أننكا أثنكاء البحكث یتوجكب علينكا أن نفحكص ككل جكزء مكن البيكاانت لنحكدد هكل هكو الكذي نریكد أم ال، ومعك  . املخزن هبا
وليكة ذلك أنه یلزم ساعات ورمبا أايم لبحث مالیني البياانت، فكيف تقوم أجهزة احلاسوب ابلبحث يف الشبكة العنكبوتية الد

 والرجوع إلينا ابلنتيجة اليت نریدها يف جزء من الثانية؟ 
اإلجابة هي أن قدراتنا على استخدام البياانت بفاعلية هي نتيجة اهليكليكة الصكحيحة لتصكميم وترتيكب وختكزین هكذه البيكاانت، 

كفكاءة كلمكا سكهل املكرور عكرب    اذ لي  ضرورايً املرور على مجيع البياانت للبحث عن موضوع معكني، وكلمكا زاد هيككل البيكاانت
. كم أكرب من البياانت، وميكن النظر إىل اهليكل بشكل مشابه لنظام ختطيط جيد ملدینة اضافة لوجود نظام للعنكاوین ضكمنها

 . حبيث یسهل الوصول اىل العنوان احملدد نتيجة شبكة طرق ميسرة وبدون املرور على البيوت اجملاورة
 

 :  Conceptual Level Design at the املبدئيعلى املستوى التصميم : املرحلة األوىل 
إنشاء العالقات ما ومن مث  البياانت إدارة نظاماعتمادًا على توصيف  قوم ابختيار الكياانت املختلفةضمن هذا املستوى ن

ط یسمى خمطط یسمى السابقة ضمن خمط البياانتیتم متثيل . املفاتيح األساسية هلاو حتدید خصائص اجلداول اجلداول و بني 
 .ویكون هو انتج مرحلة التصميم املبدئي  ERD  الرتابط املنطقي أو ما یسمى

 :Logical Level Design at the: التصميم على املستوى املنطقي: املرحلة الثانية 
نوع اختيار ل عالقات الربط بني اجلداول و حو  ERD ابالعتماد علىنقوم بتصميم اجلداول النهائية  ضمن هذا املستوى

 .البياانت ضمن كل حقل
 :Physical Level Design at theالتصميم على املستوى الفيزايئي : املرحلة الثالثة 

 .نقوم إبدخال البياانت على احلاسبضمن هذا املستوى 
 : برتتبع املرحلة الثالثة حماضرات العملي يف املخا، بينما فيما یلي  وسنفصل مراحل اخلطوة األوىل والثانية

 : Conceptual Level  Design at theالتصميم على املستوى املبدئي : املرحلة األوىل 
 بياانت ولي  اجلدول، عن مبعلومات حيتفظ الذي قاعدة البياانت من جزء وهو البياانت قواعد تطویر يف األساس حجر هي

 أنه أي ،ا وعالقات الربط بني الكياانتفيه بياانتال وأنواع وصفاته,اسم اجلدول، مثل اجلدول، بنية عن أي نفسها، اجلدول
الرتابط  خمططمبسط یسمى ونعرب عادة عن هذا التوصيف بشكل بياين  البياانت قاعدة يف البياانت املوجودة تعریفات خیزن

 ERDاملفاهيم االساسية املستخدمة يف  Entity Relationship Diagram ERDالبياانت  املنطقي لقاعدة
 :هي
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 (Entity):  نالكيا
 فعلي وجود له كان سواء شيء حقيقي إيل الكيان هذا ویشريستحوي البياانت ضمن حقوله،  اليت األساسية الوحدة هو
 شكل ابستخدام الكيان متثيل ویتم.  مقرر – وظيفة – شركة: مثل منطقي وجود أو سيارة – موظف – طالب: مثل

  .الكيان اسم داخله یكتب مستطيل
  (Attribute):الصفة 
 الطالب، عمر ، املوظف اسم مثل له اتبعة وتكون الكيان تصف معينة صفةحقل ضمن جدول أو  كما وردت سابقاً  هي
 .معينا كياان أو كيان تتبع صفة كل أن الحظ ملقرر، الدراسية الساعات عدد طالب، موظف،درجة مرتب

  Relationships:العالقات
 كيان من املرجعية متثيل یتم أن جيب ،ERD منوذج يف العالقة، هبذه املرتبطة كياانتال بني ارتباط أو احتاد عن عبارة هي
املعني  شكل ابستخدام ERD منوذج يف العالقة متثيل ویتم يف الكيان، كصفة ولي  ”عالقة“ ابستخدام آخر، كيان إىل

 العالقة تتحول العالقة اسم املعني داخل ویكتب التايل، ابلشكل متثيله یتم وهذا مستقيمة خبطوط مع الكياانت یرتبط والذي
 سيأيت كما ودرجتها العالقة نوع حسب وذلك منفصل، كجدول تصاغ أن وميكن جدول، يف حقل إىل بعد فيما

.   
 معنی بشكل العالقة ترسم

 العالقة درجة
 یوجد ثالث أنواع لعالقات الربط

   (One-To-One)واحد-إىل -عالقة واحد -6
مثل عالقة  ،6:6ابلرمز هلا ویرمز األكثر، على اآلخر الكيان من واحدة بوحدة األول الكيان من واحدة وحدة ترتبط وفيها

 :الطالب بسجله الطيب 

 
  واحد لطالب یكون والسجل ،١ العالقة نوع واحد طيب سجل طالب لكل أنه الحظ 
 (One-To-Many) متعدد-إىل -عالقة واحد -2

بينما ميكن أن یرتبط  اآلخر، الكيان يف وحدة من أبكثر( األول) الكياانت أحد من ةواحد وحدة ترتبط أن ميكن وفيها
 مثال لعالقة كيان املوظفني ابالقسام. N:1ابلرمز  ویرمز هلا ، وحدة من الكيان األخر بوحدة من الكيان األول
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 عدة فيه یكون قد لقسما ولكن واحد، إداري قسم من ألكثر ینتمي أن ميكن ال فاملوظف واحد، قسم موظف لكل
 .لتمثيل  العالقة بشكل صحيح Nو  6من املهم مالحظة موقع . موظفني
 (Many-To-Many) : متعدد-إىل - متعدد عالقة3  -
وحدة  ألي ميكن أي والعك ، اآلخر، الكيان يف وحدة من أبكثر األول الكيان من وحدة  من أكثر ترتبط أن ميكن وفيها
 :، مثل عالقة الطالب ابملقرراتM:Nابلرمز هلا ویرمز األول، الكيان يف وحدة أبكثر من بطترت أن اآلخر الكيان يف

 
إمكانية إضافة  إىل اإلشارةوجتدر  .طلبة عدة یسجله أن ميكن املقرر وكذلك مقررات، عدة له یكون قد الطالب أن الحظ

 إذا الكلي، االشرتاك ةعالق العالقة اعتبار كنصفات خاصة لعالقات الربط مثل عام التسجيل يف املثال السابق، كما مي
، وعالقة اشرتاك (كيان سيارات بكيان لوحات)بوحدة من الكيان الثاين  ترتبط أن جيب أألول الكيان يف وحدة كل كان

 .كما ميكن أن یظهر توصيف اضايف لعالقة الربط كتاریخ التسجيل يف املقرر(. طالب هبواايت)جزئي إذا انتفى هذا الشرط 
 مالحظات

 . ERDكل مجلة يف توصيف قاعدة البياانت تظهر بشكل كيان او صفة او عالقة ربط يف خمطط   -6
 .ال یتم إضافة كيان إذا كان یتضمن سجاًل واحدة فقط -2
جيب حتدید املفتاح الرئيسي لكل كيان على املخطط وميكن دائمًا إضافة حقل ميثل رقم متسلسل ليشكل املفتاح  -3

 .للكيانالرئيسي 
 .ال یسمح بتكرار اسم الكيان أو تكرار اسم الصفة يف نف  اجلدول ولكن ميكن تكرارها يف جداول خمتلفة -4
 

 :Logical Level Design at the: التصميم على املستوى املنطقي: املرحلة الثانية 
ما یتم متثيل عالقات الربط بني ،  ككون حقوهلا هي صفات الكيانیتم حتویل الكياانت يف هذه املرحلة إىل جداول ت

 : الكياانت وفق الطریقة التالية
  M:Nالنوع من الثنائية العالقات حتویل -6

ح ویكون املفتا  اجلدولني الرئيسيني يف املفتاحني االضايف اجلدول للجدولني األساسيني، یضم اضايفیتم إبضافة جدول 
ولكن ال داللة لعالقة الربط   له یكون آخر حقل أي إضافة وميكن ،املفتاحني الرئيسيني حقولالرئيسي هلذا اجلدول هو 

وميكن يف هذه  .للمثال السابقللطالب يف املقرر مثل عام التسجيل  ،جزءًا من املفتاح الرئيسي للجدولتكون هذه احلقول 
ویصبح هذا التغيري  ،رقم الطالببداًل من الرقم یصبح : مثالً . احلالة تغيري اسم املفتاح الرئيسي عما هو يف اجلدول األساسي

ضروراًي يف حال كون امسي املفتاحني الرئيسيني هو نفسه، مثاًل بفرض عالقة متعدد ملتعدد بني املدرسني واملواد واملفتاح 
 .يف جدول الربط اسم املدرس واسم املادةتسمية احلقول ولني هو االسم، یصبح دالرئيسي يف اجل
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  N:1 النوع من ةالثنائي العالقات حتویل  -2
 PKفيه دون تغيري   حقاًل جدیدًا اضافياً ليصبح  Nاىل الكيان من جهة  1تتم ابضافة املفتاح الرئيسي من الكيان جبهة 

ابضافة جدول اثلث حيوي املفاتيح  M:Nابعتبارها حالة خاصة لعالقة  ، كما ميكن حلها ابلطریقة السابقة هلذا الكيان
 .Nنتباه ابن املفتاح الرئيسي للجدول املضاف یكون هو فقط املفتاح الرئيسي للجدول من جهة الرئيسية للجدولني، مع اال

  1:1 النوع من الثنائية العالقات حتویل -3
 املفتاح إضافة یتم حيثخيارات   عدة وفق تتم التحویل عملية واحد فإن-إىل-واحد عالقة الكيانني بني العالقة كانت إذا

ميكن اضافة جدول اثلث حيوي املفاتيح الرئيسية للجدولني، مع االنتباه ابن  اآلخر كما اجلدول إىل لنياجلدو  الرئيسي  ألحد
 بقيد مشرتكني الكيانني كال یكون عندماو . املفتاح الرئيسي للجدول املضاف یكون هو فقط املفتاح الرئيسي الحد اجلداول

 كال من مكون مركب رئيسي مفتاح أو جدید، رئيسي مفتاح نيوتعي واحد، جدول يف الكيانني دمج الكلي،ميكن االشرتاك
  .الرئيسيني املفتاحني

البياانت املنطقية ( L، منطقية D، اتریخ N، رقمية Cنصية ) یتم حتدید نوع البياانت يف كل حقلبعد تصميم اجلداول 
 .ال/ خطأ أو نعم/ثنتني فقط مثل صحتقبل حاىل من ا

 

 
 :أمثلة حملولة

 :1مثال 
یتقكدم طكالبوا العمككل بطلبكات تتضككمن معلومكات تبككني االسكم والعمككر :  عمكل مؤسسكة مكافحككة البطالكة وفككق املنهجيكة التاليككة ت  

واملككؤهالت الدراسككية واخلككربة العمليككة، یقككوم املوظفككون يف املؤسسككة بتنظككيم هككذه الطلبككات حبيككث یكككون كككل موظككف مسككئوال عككن 
( یهمنككا معرفككة امسهككا و اتریككخ أتسيسككها واسككم مككدیرها) تقككوم عككدة مؤسسككات الطلبككات املتعلقككة مبجموعككة مككن طككاليب العمككل، 

بطلبكات توظيككف، املعلومككات املطلوبكة عككن الوظككائف املقرتحكة هككي املؤهككل املطلكوب للوظيفككة والراتككب الشكهري هلككا، ميكككن لككنف  
تككرتبط نككاطق جغرافيككة أخككرياً یككتم حتدیككد م. املؤسسككة عككرض عككدة وظككائف كمككا أن نفكك  الوظيفككة قككد تعككرض مككن عككدة مؤسسككات

 امتوجد املؤسسة يف منطقة واحدة بينحيث یقطن طالب العمل يف منطقة واحدة وكذلك من طاليب العمل واملؤسسات بكل 
  :واملطلوب.  جمموعة من طاليب العمل واملؤسساتتضم املنطقة 

زمة وإنشاء الروابط بينها مع هلذه املؤسسة وذلك من خالل اقرتاح الكياانت الال ERDارسم خمطط الرتابط املنطقي  
 . تبيان نوع هذه الروابط، مث حدد عدة خصائص و املفتاح الرئيسي لكل كيان على املخطط نفسه

 :احلل
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 : 2مثال 

ترغب مدینة السكن اجلامعي للطالب ببناء قاعدة بياانت لتنظيم املعلومات اليت تتعامل معها، جيب أن تتضمن قاعدة 
 :التاليةالبياانت املعلومات 

ملدینة جيب أن حتتوي على االسم ابلنسبة للموظفني يف ا. الرقم ، اتریخ الوالدة ، العنوان ، االختصاص : لكل طالب 
 .توصيف العمل  ورقم اهلاتف واتریخ بدء العملواملؤهل الدراسي  و 

ختزین رقم املب  وعدد الغرف كما جيب أن تتضمن قاعدة البياانت معلومات عن األبنية املوجودة ضمن السكن حيث جيب   
تقدم املدینة جمموعة من األنشطة یتم االستفادة منها من قبل الطالب، یطلب أن حتتوي قاعدة البياانت . وعدد الطوابق

 . على رقم واسم كل نشاط ورسم االشرتاك
مهندس الصيانة هو أحد . فيهاله ورقم الغرفة املقيم دد یهمنا معرفة رقم املب  الطالب یقيم يف سكن حم: عالقات الربط

 . املوظفني والذي ميكن أن یشرف على صيانة أكثر من مب  بينما ال یكون للمب  غري مهندس صيانة وحيد
. كما یطلب اتریخ اشرتاك الطالب ابلنشاط  الطالب ميكن أن یشرتك أبكثر من نشاط والنشاط قد یضم عددا من الطالب

 :  املطلوب
الصفات سية الالزمة لبناء قاعدة البياانت املطلوبة وحتدید خصائص كل كيان و حتدید حتدید الكياانت األسا -1

 .اليت تقوم بدور املفتاح الرئيسي يف كل كيان( احلقول)
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یطلب إظهار أمساء الكياانت على .  ERDمتثيل االرتباطات بني الكياانت من خالل خمطط االرتباط العالئقي  -2
 .كياانت عليهال صفاتخمطط االرتباط دون وضع 

تصميم اجلداول الالزمة لبناء هذه القاعدة إذ جيب حتدید أمساء اجلداول النهائية بعد دراسة عالقات الربط مث  -3
 Primary)حتدید أمساء األعمدة النهائية للجداول ونوع البياانت يف كل عمود وحتدید املفاتيح الرئيسية هلا 

Key  .) 
 :احلل

 حتدید الكياانت األساسية  -1
 ( االختصاص, العنوان , اتریخ الوالدة , PKرقمه , امسه ) الطالب   -6
 (اتریخ بدء العمل, رقم اهلاتف , توصيف العمل , املؤهل الدراسي , ، االسم PKالرقم )املوظفني   -2
 (مهندس الصيانة, عدد الطوابق , عدد الغرف , PKرقم املبىن ) االبنية   -3
 ( رسم االشرتاك, م النشاط اس,  PKالرقم  )االنشطة  -4
  

 ERDمبخطط متثيل االرتباطات بنی الكياانت  -2

 
 .الكياانت كدوائر مرتبطة بكل كيان( حقول)عموما یتم اضافة صفات : مالحظة

 تصميم اجلداول  -3
 الطالبجدول  .1

 
 
 
 

 املوظفنیجدول  .2

 Id اسم الطالب اتریخ الوالدة االختصاص العنوان
(PK) 

C C D C N 

 Id (PK) اسم املوظف املؤهل العلمي توصيف العمل رقم اهلاتف خ البدء ابلعملاتری
D N C C C N 
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 املباينجدول  .3
 
 
 
 

 .األنشطةجدول  .4
 
 
 
 

 .االبنيةو  بنی الطالبربط جدول ال .5
 
 
 
 

ویعترب احلل ابلطریقتني خطأ  .حل الربط عن طریق إضافة رقم املب  ورقم الغرفة إىل جدول الطالبأیضاً ميكن كما 
 .فادحاً ألن هذا یؤدي لتكرار البياانت

 .واالنشطة بنی الطالبربط جدول ال .6
 
 
 

 
اىل  املوظفنيابضافة املفتاح الرئيسي جلدول  واملوظفني األبنيةمت حل الربط بني  :حل الربط بنی االبنية واملهندسنی. 7

 3ویتم حتمًا حذف اجلدول الناتج من اخلطوة (. وسنغري اسم املفتاح الرئيسي اىل رقم مهندس الصيانة)جدول األبنية 
 : ليصبح جدول األبنية النهائي. ار للبياانتمن اجلداول النهائية حىت ال حنصل على تكر 

 
 
 
 
 
 

 Id عدد الغرف عدد الطوابق
(PK) 

N N N 

رسم 
 االشرتاك

 Id اسم النشاط
(PK) 

N C N 

 رقم الغرفة
 

 رقم املب 
 

 قم الطالبر 
PK 

N N N 

 النشاط اتریخ
 

 النشاطرقم 
PK 

 رقم الطالب
PK 

Date N N 

رقم مهندس 
 الصيانة

 Id عدد الغرف عدد الطوابق
(PK) 

N N N N 
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 3مثال 
(  اسم املنطقة ، املساحة) ملؤسسة املصاحل العقاریة حتوي معلومات عن املناطق  بياانتقاعدة خمطط الرتابط املنطقي  ارسم

واملوظفني يف  (يةلعنوان ، اتریخ امليالد ، اجلنساالسم والكنية، ا)واملالكني ( عقار، املساحةرقم العقار ، نوع ال)والعقارات 
 ( .رقم املوظف ، الوظيفة ، املكتب ، اهلاتف) املؤسسة 

أكثر  ميلكهعقارات والعقار ميكن أن  ةاملالك ميكن أن ميلك عد. حمددة املنطقة حتوي عدة عقارات والعقار یوجد يف منطقة
 . الك واحد، كل موظف مسؤول عن منطقة وحيدة واملنطقة مسؤول عنها موظف واحدمن م

        

                

       

    

      

    

      

       

       

      

      
       

     

    

       

       

      

      

       

    

      

M
:N

M:1

1:
1

PK PK

PK

PK

     

       

 

 
 4مثال 

حبيث یوجد الكتاب ( تبعاً ملوضوع الكتب)یراد إنشاء قاعدة بياانت ملكتبة الكلية، توصيف املسألة یوضح وجود عدة أقسام 
ل مكككن الطكككالب وأعضكككاء اهليئكككة التدریسكككية اسكككتعارة هكككذه الكتكككب حبيكككث أنكككه یسكككمح يف قسكككم حمكككدد يف هكككذه املكتبكككه، ميككككن لكككك

یكتم تزویكد املكتبكة مكن قبكل دور نشكر حمكددة یهمنكا معرفكة . للطالب ابستعارة كتاب واحد ومخسة كتب ألعضاء اهليئكة التدریسكة
عككدة البيككاانت وذلككك مككن خككالل لقا ERDرسككم خمطككط واملطلككوب علمككا ابن كككل كتككاب لككه امسهككا وعنواهنككا و رقككم اهلككاتف هلككا 

اقرتاح الكياانت الالزمة ملعرفة معلومات عن الكتب وحالة اإلعارة واملستعريین واألقسام ودور النشر، وتوضكيح نكوع الكربط بكني 
 .لكل كيان صفاتالكياانت واقرتاح عدة 
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واحد ابسم كيان املستعريین، يف حال الرغبة بتوضيح  معلومات تفصيلية لكل   مت توحيد كيان الطالب واملدرسني يف كيان -
 :كيان على حدة، یصبح كيان الكتب واملستعريین كما یلي 

 

 .4و 3 نی السابقنییطلب تصميم اجلداول النهائية للمثال* 
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 :للتمارین التالية یطلب، غري حملولة متارین
ميكن إضافة )ومثل عليه عالقات الربط ونوعها وخصائص الكياانت  البياانتخمطط الرتابط املنطقي لقاعدة  رسم -

 .واملفاتيح الرئيسية هلا( خصائص إضافية
ال یطلب ملء )اجلداول النهائية مع اخذ عالقات الربط بعني االعتبار وحدد نوع البياانت للحقول الناجتة  تصميم  -

 (.اجلداول
االسم )واملشرتكني (  االسم ، رسم االشرتاك) قاعدة معطيات لنادي رايضي حتوي معلومات عن األلعاب الرايضية  :1رین مت

الالعب ميكن أن یشرتك يف أكثر من لعبة، وكل لعبة ميكن أن  (.االسم ، املشرف)و املالعب ( ، اجلن ، اهلاتف، العمر
یكون هلا أكثر من ملعب وامللعب خیص رايضة حمدد، كما یتم ختزین اتریخ تضم جمموعة من الالعبني، الرايضة ميكن أن 

 .االشرتاك لالعبني
یرغب مصنع مواد اكساء أرضيات إبنشاء قاعدة بياانت لتخزین وتنظيم املعلومات املتعلقة ابلعمال وأقسام اإلنتاج  : 2مترین 

علومات عن العمال تتضمن ختزین اسم العامل واهلاتف جيب أن حتتوي قاعدة البياانت على م. واملنتجات وفروع التوزیع
كما یطلب حتدید معلومات عن أقسام اإلنتاج تتضمن اسم القسم ومدیر القسم واهلاتف علما أبنه . والراتب الشهري له

كما یطلب ختزین معلومات عن املنتجات  . یوجد لكل قسم عدد من العمال والعامل ميكن أن یتبع عن قسمًا واحداً 
أما ابلنسبة لفروع . البضاعة تصنع يف قسم حمدد وكل قسم یصنع  منتجاً واحداً . ضمن اسم املنتج والسعر واملواد الالزمة هلاتت

كل فرع ميكن أن یوزع أكثر من منتج وكل منتج ميكن أن یوزع من قبل . التوزیع فنحتاج لتخزین اسم الفرع وعنوانه واهلاتف
 . ریخ التوزیعأكثر من فرع واحد ویطلب ختزین ات
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  اإلنرتنتو الشبكات 
2120 

 الشبكات: أولا 
 تهاقابل وختفيض ،ني بعضها عن بعضاملعلومات املتوفرة للمستخدمعزل على حواسيب مستقلة غري مرتبطة فيما بينها العمل  يسبب

برانمج واحد  صال ووضعتتشارك املعلومات واحلاجة إىل اإل جة امللحة إىلأدت احلاو . مما ال يتيح التعاون مع اآلخرين للمشاركة بسهولة
األجهزة أن  مع بعضها حبيث ميكن جلميع( حواسيب)على توصيل عدة أجهزة على عدة حواسيب إىل ظهور الشبكات اليت تعتمد 

واستخدمت ىف  SABREشبكه ىف العامل امسها  مت بناء اول 0691ىف عام . اجد عليهاالربامج اليت ميكن أن تتو تتشارك ابملعلومات و 
 Americanومؤسسة خطوط الطريان  IBMذاكر الطريان ومت بناؤها عن طريق التعاون الذى مت بني كل من شركة جمال حجز ت
Air Iine. 

 فوائد الشبكات  -0
 التشارك يف موارد الشبكة -0
 طابعةو ا رامسةاليت تشرتي  املؤسسةمثل  ،يؤدي وجود الشبكة إىل إمكانية االستفادة املشرتكة من التجهيزات املرتبطة ابلشبكة 

كما يفيد ذلك إىل ختفيض مواصفات بعض احلواسيب هلا اليت  ميكنها استخدام نظام امللفات املركزي   فة،واحدة كبرية لتقليل التكل
 .املوجود يف مزود الشبكة مما يؤدي إىل ختفيض الكلفة

 ركزية ابألجهزة املوزعة جغرافيا اإلدارة املالتحكم و  توفريو أمن املعلومات  -2
إدارهتا إدارة جيدة  يةمن مث إمكان، و وانت الشبكة والتحكم فيها من موقع مركزيمبراقبة مجيع مك نظم التشغيل الشبكات تسمح
وتؤمن الشبكات للمستخدم  (.وحذف ، قراءة وتعديلقراءة لبعض امللفات، قراءة وتعديل)صالحيات خمتلفة للمستخدمني  وإعطاء

 .كلمة سرو اسم مستخدم  من خاللأمنا ملعلوماته 
 توفري التوافق بني األجهزة والربجميات املختلفة  -3

إن تنوع التجهيزات احلاسوبية ونظم التشغيل املستخدمة يف مؤسسة ما قد خيلق مشكلة عدم التوافق يف عمل تلك التجهيزات 
ما ، UNIX و windows خمتلفة مثل تشغيل ةمأنظعتمد على بني حواسيب تتكمن صعوبة نقل البياانت  .احلاسوبية معا

البياانت إىل بياانت تتناسب مع كل األنظمة املوجودة على الشبكة وابلتايل ميكن نقل البياانت بني  ةمجهو تر تقوم به الشبكة 
 .حواسيب الشبكة

 (سرعة االستخدام)البياانت و ات سرعة نقل املعلوم -4
تنظيم حركة املرور )نظم التحكم اآليل  لمث يف العديد من اجملاالت اأمر الذي يعترب ضروريا  بسرعة حلظية،نقل البياانت تؤمن الشبكة 

االستخدامات و  (أجهزة الدفاع العسكرية واألمنية ونظم املراقبة واحلماية واإلنذار -نظم الرادار واملالحة اجلوية العمليات الصناعية  -
  .(الفواتري تسديد - اإليداع –التحويالت املصرفية  - احلصول على النقود) املصرفية

 تصنيف الشبكات -2
 :ميكن تصنيف الشبكات وفق عدة معايري منها

 أنواع شبكات احلواسب حسب حجمها 
  LAN (Local Area Network) :الشبكة احمللية -0
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 .عدة أحياءو حي أو توجد على مستوى البناء أ فهي ،كم  2.2زيد عن ال يعلى نطاق ضيق جماالا  احمللية الشبكات ختدم
 MAN (Metropolitan Area Network) :ت املدنشبكا -2

،إذ تتيح وصل العديد من الشبكات احمللية املوزعة يف أرجاء املدينة الواحدةنطاق افية خمتلفة ضمن بني مواقع جغر  شبكة تصلوهي 
  .املدينة بعضها ببعض

 WAN ((Wide Aria Network:شبكات املناطق الشاسعة -3
تستعمل الشبكات اهلاتفية و  .اإلنرتنتنظام حجز تذاكر الطريان الدويل وشبكة  ، مثلبلدان والقاراتاليت متتد عرب الهي الشبكات 

متتد حتت هبا كابالت خاصة و األقمار الصناعية و ميكنها استخدام األمواج املكروية و . لربط الشبكات بعضها ببعضوالقطرية والدولية 
 .احمليطات
  شبكات مبدأ عمل الأنواع شبكات احلواسب حسب 

تتعامل معها تعامال و وتكون مجيع احلواسيب متساوية يف املرتبة من وجهة نظر الشبكة  Peer to Peerنظري لنظري المبدأ  -0
  .متكافئا

يوفر  حاسوب عايل األداءو وه Server للشبكةعندها حتتوي الشبكة على خمدم و  Client Serverاملخدم و مبدأ العميل  -2
 .Clientsت املستخدمني اخلدمات ويليب إحتياجا

 
  حسب البنية أنواع شبكات احلواسب 

 (:اخلطي) البنية ذات الناقل املشرتك -0
طابعة وتركب يف كل عقدة بطاقة و مزود ملفات أو ميكن أن تكون العقدة إما حاسواب أو ، كفروع خلط مشرتك  تكون مجيع العقد مربوطة

 عند حدوث عطلف جزءُا منها عن العمل نتيجة أي عطل ابلناقل، مثالا هي توقمشكلة هذه البنية  . Ethernetشبكة من النوع
 .      (3)ب هزة العمل على الطابعة إال احلاسالطابعة ال يستطيع أي من األجو ( 2)على اخلط الواصل بني احلاسب ( ×)

 
 Token-Ring :(ذات البنية احللقية)الشبكات احللقية  -2

، كل بطاقة من هذا النوع Token-Ringاحدة وتركب يف كل عقدة بطاقة شبكة من النوع تكون مجيع العقد موصولة بدارة و  
  .(0)إىل  (3)من و ( 3) إىل (0)يتم العمل فيها ابجتاهني حيث ميكن انتقال املعلومات من  Repeaterتتضمن قسما نسميه املكرر 
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تتمكن من التحرك يف اجتاه معني بسبب العطل فيمكنها من الطابعة فإن املعلومات إن مل و  (0)بني احلاسب ( ×)إذا ظهر عطل   

 .ملعلومات إذا كانت الشبكة مشغولةولكن ميكن أن يتأخر انتقال ا .االنتقال ابالجتاه اآلخر
 : Star Networkالشبكة النجمية -3

حتتوي على ( موزع الشبكة) Hubتكون العقد يف الشبكة النجمية موصولة خبطوط منفصلة مربوطة مجيعا بوحدة توصيل مركزية تسمى
إىل الـ ( 0)تنتقل من ( 2)إىل( 0)عند إرسال املعلومات من . لتوصيل أي خط من اخلطوط خبط آخر Switchesمفاتيح إلكرتونية 

HUB  إذا حدث عطل بني الـ.(2)مث إىل  HUB فقط أما بقية األجهزة فال تتعطل (2)يتعطل احلاسب ( 2)واحلاسب. 

 
 Internet :workNetnational Inter تاإلنرتن: اثنياا 
 شأتهنو  اإلنرتنت - 0

 اإلنرتنـتواألحجام يف العامل، وتكمـن فادـدة  جهزة الكمبيوتر املختلفة األنواعأمليارات و  الشبكاتماليني شبكة عاملية تربط  هو اإلنرتنت
يف  اإلنرتنـتنشأت  .وتبادل املعلومات للتواصل واملؤسسات يف كوهنا وسيلة يستخدمها األفراد( The Net)اليت تسمى أيضاا الشبكة 

اإلسرتاتيجية اليت اختذهتا القيادة العسكرية األمريكيـة، إابن احلـرب البـاردة بـني املعسـكرين الشـرقي والغـر ، وذلـك حتسـباا  اإلحتياطاتظل 
احلاســـوبية بكاملهــا، وحرمــان القيـــادة ممــا ســيؤدي ابلتـــايل إىل شــلل الشــبكة  ز االتصـــال احلاســو ،مــن احتمــال تــدمري أي مركـــز مــن مراكــ

لـي  هلـا مركـز حتكـم أن يتم تكوين شـبكه اتصـاالت  و، وهة وكانت غاية يف اجلرأة والبساطةوأتت الفكر . العسكرية من اإلسناد املعلومايت
أطلـق عليهـا و  0696عـام  هشـبكهـذه ال ومت أتسـي . سـتمر يف العمـلتهـذا النظـام  البنيـة املتبقيـة مـنفـان ، فإذا ما دمر جزءاا منها رديسي

جلامعـــات للمؤسســـات العســـكرية واهـــذه الشـــبكة ميســـره  وأصـــبحت. (ARPANET)اســـم شـــبكه وكالـــة مشـــروع األحبـــاث املتقدمـــة 
 .ألحباث واملنظمات العلميةومراكز ا

اســــــتخدمت األوىل يف جهــــــود حيــــــث  MILNETو INTERNETإىل قســــــمني  1983ســــــنه  ARPANETانقســــــمت 
 1985للنــاع عمليــا يف ســنه  اإلنرتنــتبــدأت تقــدم خدمــه . عســكريةفــاحتفهب هبــا لالســتخدامات ال MILNETاألحبــاث املدنيــة أمــا 
أنه  اإلنرتنتإن من أهم صفات  .جلي اكرب شبكه يف اتريخ البشريةو اآلن وكما ه اإلنرتنتيتزايد بشكل كبري وأصبح  وكان عدد املشرتكني

 ...هزة املنزليةاحملمولة أو السيارات أو األج مثل اهلواتفأو طرفيات هزة الكمبيوتر نظام مفتوح ، وهذا يعين أنه يقبل أي نوع من أج
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، وهـي أداه إلكرتونيــة جتعــل الكمبيـوتر قــادرا علــى التعامـل مــع خــط املــودم امسهـا ن يكــون جهـازه مــزودا بقطعــهإن كـل مــا جتاجـه املشــرتك أ
بني كمبيوترين حيث بينا  البياانتوذلك ليتم نقل  (وابلعك  Digitalمية رق إشارة إىل Analogueالتماثلية  حتويل اإلشارة) التلفون

فقد توجب حتويل الشـارة  التماثلية اإلشارةخط اهلاتف يستخدم  أنابلشارات الرقمية وحيث  إالن الكمبيوتر ال يتعامل ابيف درع سابق 
اجلهــاز  إىل لــدى وصــوهلا اإلشــارةمث حتويــل هــذه  ه عــرب اهلــاتفليــتم نقلــ متاثليــة إىلرقميــة  إشــارةمــن  آخــر إىلمــن جهــاز كمبيــوتر  املرســلة

 .Modulation Demodulation MODEM كرت املودموأاز هرقمية وهذا ما يقوم به ج إىلاملستقبل من متاثلية 

  اإلنرتنتأسباب تطور وانتشار 
كن االستفادة منها، إضافة إىل وجـود قـدر هادـل مـن ثرة املعلومات والبياانت اليت ميو ك، هوراء توسع اإلنرتنت وتطورها األولالسبب  -

 .ية حبتة، وثقافية عامة، وترفيهية وجتاريةالتنوع يف هذه املعلومات، ما بني علم
  .قلة تكاليف إرسال املعلومات واالستفادة منهاو يف انتشارها وتوسعها، فه السبب الثاين -
هبــا ســواء  تــتحكم  ةحمــددجعلهــا بغــري ملكيــة جلهــة : وتزدهــر دون قيــود هــوتنتشــر بشــكل سـريع  اإلنرتنــتالــذي جعــل السبببب الثالبب   -

التقنية والفنية لتأمني عملها دون وضع املواصفات اإلشراف وجمل  استشاري يقومان مبهمة  دول، وإمنا تديرها مجعيةدولة من ال وأمنظمة 
 . التدخل مبضمون ما تنقله من بياانت

 طرق التصال ابإلنرتنت وإدارهتا 
 :املستخدم يف النقل ، وهذه الوسادل هي والتقنيةيف مدى سرعة نقل البياانت، إلنرتنت من خالل أربع وسادل ختتلف كن االتصال ابمي

  Permanent Direct Connection): )االتصال الدادم املباشر -0
ال ابلشبكة يتم تزويد هذا النوع من االتصيف و عن طريق كابالت خاصة  ISDNوعن طريق اهلاتف أ ADSLمثل االشرتاك 
 .دادم IPاملشرتك ب 

 (3G Connection) :خبدمات اجليل الثالثاالتصال   -2
 .عن طريق الشركات املزودة خلدمات االتصاالت بشبكة اهلاتف احملمول اإلنرتنتوميكن من االستفادة من 

 الفضادي اإلنرتنت -4
 .يستقبل البياانت اليت تتحكم هبا شبكة أقمار صناعيةيستخدم صحن القط و وه اإلنرتنتدث أنواع االتصال بشبكة وهوأح

 
 World Wide Web شبكة الويب العاملية -2

ابلعديـد مـن اإلجـراءات  إضـافة إىل اإلملـام( www)معرفةا عميقة يف أجهزة الكمبيوتر قبل ظهور الويب  اإلنرتنتكان يستلزم استخدام 
عقــدة 

ُ
قــام  بدايــة التســعينياتويف .  مــن الوضــوح والســهولة يف التعامــلامج تــؤمن احلــدد األدىالناجتــة عــن عــدم وجــود واجهــة اســتخدام للــرب امل

املفــاهيم  جبنيــف بوضــع األور  يعمــل يف مركــز أحبــاث الفيــزيء الذريــة( Tim Berners-Lee)ابحــث بريطــاع يــدعى تــيم برينــريز يل 
رة ابقرتاح تصميم نظام معلومات يُتـيح للبـاحثني التشـارك علـى إذ بدأت الفك( www)األساسية اليت قامت عليها شبكة الويب العاملية 

، اإلنرتنـتتُتـيح هلـم الوصـول إىل الو دـق املوجـودة علـى  (links)النتادج اليت يتم التوصل إليها ابلسرعة القصـوى، عـن طريـق تـوفري روابـط 
  )اإلنرتنتخدمات  خدمة من وأن الويب ه تذكر) www وَشكدل ذلك االقرتاح النواة اليت قامت عليها شبكة الويب العاملية

هــــي جمموعــــة هادلــــة مــــن و دــــق الــــن  املــــرتابط ( Webالويــــب  و، أW3و، أWWWتــــدعى أيضــــاا ) شبببببكة الويببببب العامليببببةان 
(hypertext ) عبـارة عـن نـ  جـوي روابـط تـؤدي إىل و دـق أخـرى، ميكـن أن  وهـ البن  املبرتا  . اإلنرتنـتاليت ترتبط ببعضـها علـى

شـــبكة الو ويعـــود ســـبب تســـمية شـــبكة الويـــب العامليـــة بشـــبكة الويـــب العامليـــة أ. تلـــك الو دـــق علـــى روابـــط تـــؤدي إىل و دـــق أخـــرىحتتـــوي 



5 

 عبد السالم زيدان       .د

إىل تداخل الروابط العديدة بني الو دق اليت ُتشك ِّل مواقـع هـذه الشـبكة املنتشـرة عـرب العـامل، بطريقـة تشـبه تـداخل خيـوط شـبكة  يةالعنكبوت
وتغــريت منــذ ذلــك . مبســطعــر  حمتــويت الويــب بشــكل ليســهل االســتخدام ب( Browser) ســتعرِّ امل بــرانمج مت تطــوير. العنكبــوت

األفضـل، ومل يعـد اسـتخدامها قاصـراا علـى البـاحثني وخـرباء الكمبيـوتر بـل أصـبحت اخلدمـة األكثـر شـعبية و الوقت نوعية حمتويت الويب حن
لويب العاملية لربانمج ُمستعرِّ  الويب بنقل مجيع أنواع املعلومات مـن بـرامج، وأخبـار، وتسمح شبكة ا ،اإلنرتنتواألوسع انتشاراا يف عامل 

دون احلاجـة إىل إتقـان األوامـر املعقـدة، وتُعـر   لوحـة املفـاتيحو ، وصور، وفيديو، إضـافة إىل النصـو ، ابسـتخدام املـاوع أملفات صوتية
كما يُطَلق على عملية التنقل بني مواقـع الويـب اسـم . شاشة املستخدمالذي يظهر على ( Web site)هذه املعلومات يف موقع الويب 

 (.web surfing)اإلحبار يف الويب 
 
 اإلنرتنتلبنية شبكة املفاهيم األساسية . 3

 :سنعر  فيما يلي أهم املفاهيم الالزمة للتعرف على تقنية شبكة اإلنرتنت وطريقة عملها
  :Server Internet اإلنرتنتخمدم  .0

بعـض الشـركات تقـدم خـدمات استضـافة املواقـع لقـاء . املوقـع مستضـيفمـا يسـمى و أ اإلنرتنـتهـاز الـذي ختـزن عليـه ملفـات مواقـع اجل وه
كما يوجد بعض الشركات اليت تقدم خدمات استضافة جمانية   .(لرية عدة آالفيبدأ من )مبلغ سنوي يتناسب مع حجم التخزين للموقع 

 :يتميز مبا يليو سرعه الكفاءة و ابل يتميزجهاز  وه اإلنرتنتخمدم و  .وقع املراد استضافتهمقابل ظهور دعايت على صفحات امل
  ذاكرة عشوادية(RAM )الزادرينو كبرية جداا لتسريع عملية تسليم امللفات للمستفيدين أ.  
 يدعم املهمات املتعدده  نظام التشغيلMulti task سريفرويندوز  ولينك  أو يكون ابلعاده يونك  أ 
  صلب  قر(Hard disk )لتخزين ملفات صفحات الويب( جمموعة أقرا و أ)مساحة ضخمة و ذ. 
 أدوات دعم االتصاالت الشبكية السريعة اليت تؤمن االستجابة السريعة للطلبات الواردة من املستفيدين . 
  اإلنرتنتخمدم على برامج خاصة مُتَك ُِّنه من القيام مبهامه كربانمج  املخدماحتواء اجلهاز. 

 
  Web siteاملوقع .2
تبعـا عـددا كبـريا مـن املواقـع  اإلنرتنـتخمـدم جوي  أن، ميكن اإلنرتنتخمدم  ملخزنة بشكل حمدد ومنظم علىجمموعة من امللفات ا واملوقع ه

 .لسعة التخزين له
 

  Internet Service Provider ISPمزود خدمة اإلنرتنت  .3
مبقسم اهلاتف الذي نشرتك فيه خبط هاتفي إذ  ، وميكن تشبيههع واملخدمات اليت يطلبهاابملواق اإلنرتنتاجلهة اليت تؤمن ربط مستفيد و ه

علوماتيــة مثــل اجلمعيــة الســورية املخدمــة  يمــزودعــدد مــن ويوجــد يف ســوري . ىل خــط املشــرتكإافــة املكاملــات مــن و مــني كوأتيــتم عــربه نقــل 
( ابيـت  و احسـب كـم كيل) Kilo Bit 56ن يـؤمن اشـرتاك بسـرعة ميكن ملـزود اخلدمـة أ. وبعض الشركات اخلاصةومؤسسة االتصاالت 

علمـا نن هـذه تصـل لعـدة ميغـا ابيـت،  أو 1Megabyteأو  Kilobyte 202وأ 229يصـل ل  ADSLاشرتاك بسرعة عالية و أ
احــد وجــودة قــل مـن ذلــك ويعــود هـذا لعــدد املســتخدمني للشـبكة يف آن و أتكــون السـرعة الفعليــة  السـرعات هــي ســرعات نظريـة وابلغالــب

عن مزود اخلدمة إذ تتخامد اإلشارة املرسلة يف  الويبشبكة  والبنية التحتية لشبكة االتصاالت واملسافة اليت تفصل مستفيدخطوط النقل 
مــع احملافظـة علــى جــودة  كبـريةحـال إســتخدام كـابالت حناســية بينمــا تـؤمن األليــاف الضـودية إمكانيــة نقــل كـم كبــري مـن البيــاانت ملســافات  

 .شارةاإل
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 TCP Transmission Control Protocol   روتوكول التحكم يف النقل .4
بروتوكـول  واملعروفـة ابسـم الربوتوكـوالت،لنقـل البيـاانت واسب املختلفة وجود جمموعة من القواعـد املتفـق عليهـا حإقامة اتصال بني يتطلب 

 ،احلواســيبعــر ِّف البنــاء اخلــا  ابلبيــاانت وكيفيــة إرســاهلا بــني الربوتوكــول الــذي ي هــو( TCP) أومــا يعــرف اختصــارا بـــ الــتحكم يف النقــل
نقطة وعادة يتم تقسيم هذه البياانت إىل أجزاء عند إرساهلا، ومن مث يعمد إىل إعادة جتميعها وإعادهتا إىل ترتيبها األصلي عند وصوهلا إىل 

حســب اخلدمــة  clients ومســتخدمي الشــبكة( internet server) اإلنرتنــت خمــدماتتصــاالت بــني اإلبروتوكــول  دوتتعــد .النهايــة
 :هذه الربوتوكوالت أشهرمن  املطلوب إجنازها،

  بروتوكول نقل الن  املرتابط(HyperText Transfer Protocol ) إختصاراا  لهيرمز و  (HTTP ) الربوتوكول  وهو
ستخدد

ُ
الـذي )مسـتفيد الويـب وبـرانمج  اإلنرتنـتدم ، وُيشكل وسيلة االتصال بني خمـيف شبكة الويب م لنقل الو دق املرتابطةامل

 (. ستعرِّ مُيث ِّله امل

  
 (البياانت عربه مترمل يتم متثيل مزود اخلدمة يف الرسم والذي  :مالحظة)

 النظري للنظري  أو  الند للندروتوكول ب(Peer-to-Peer   أوP2P)  ويستخدم هذا الربوتوكول يف عملية تبادل امللفات
يف برامج بكثرة  الربوتوكول يستخدم هذا مبوقع إنرتنت، دون املرور االنرتنت والبياانت بني جهازين شخصيني على شبكة

 .ا على مواقع شبكة الويبا ويتجاوز الرقابة اليت ميكن فرضهمشاركة امللفات وتقامسه
  تلنت بروتوكول((Telnet  فعندما تستخدم برانمج . دبع عنتشغيل جهاز بروتوكول يتيح  هوو(Telnet ) ميكنك الدخول

مثل مسؤويل  من قبل خرباء خمتصنيعادة هذه اخلدمة تخدم تسو ، كما لوكنت جتل  أمامه  هإىل كمبيوتر آخر وتشغيل براجم
 .يقوموا بتصليح املشاكل التقنية للمستخدمني دون احلاجة لنقل اجلهاز إليهم الصيانية الذين ميكن أن

  بروتوكول نقل امللفات(FTP File Transfer Protocol) الوصول إىل ملفات يتم حتميلها من  الربوتوكول يؤمن هذا
 وينتشر إستخدام هذا الربوتوكوللفات حمدد بعد حتديد اسم املستخدم وكلمة العبور وتستخدم لنقل امللفات الكبرية خمدم م

بصورة واسعة ألغرا  البحث العلمي ويف اجلامعات إذ يتم وضع خمدم جوي مجيع األحباث املنشورة يف اجلامعة وميكن للطالب 
 . تزويدهم هبا الوصول إليها ابسم مستخدم وكلمة مرور يتم

 بروتوكول Gopher  على هيئة قوادم فرعية وميكنك اختيار أي عنصر  املخدمتم عر  حمتويت اجلهاز يهذه اخلدمة  ضمن
 وما مييز هذا الربوتوكول هوإعطاء املستخدم إمكانية اختيار أي عنصر من عناصر هذه القوادم ولو. من عناصر هذه القوادم

 .الذي قدم لك القادمة األوىل املخدمخيتلف عن آخر Gopher  خمدمكانت على 
 بروتوكول نقل أخبار الشبكة (Network News Transfer Protocol )واملعروف اختصارا بـNNTP   وهو

 بني وحتويلهااألخبار وهبذه الطريقة يستطيع العديد من األفراد قراءة  ،اسرتجاع وإرسال األخبارو  وحتقيق بروتوكول جقق توزيع
 .املخدمةة األجهز 

 Browserاملُستعِرض  .5
ستعرِّ ، ويوجد العديد من األمثلة على هذه شبكةال مستخدممن قبل  اإلنرتنتعبارة عن برانمج ُيستخَدم للوصول إىل موقع و ه 

ُ
 امل

(Web browser ) يف حال استخدام خدمةHTTP اشهرها: Chrome و Internet ExploreوFireFox 
ستعرِّ  ال Operaو

ُ
رسوماا، إضافة إىل و فيديو، أو قدرة على عر  صفحات الويب اليت ميكن أن حتوي ملفات صوت، أوميلك امل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/ftp.asp
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 smartftpو  FileZillaمثل برانمج  ستعرِّ غري امل ةامج خاصحنتاج لرب يف حال استخدام خدمات غري الويب  .النصو 
   .P2Pلربوتوكول   Shareazaو  eMule،وبرانمج FTPلربوتوكول 

 
 ولغات تصميم املواقع ( HTML)رتا   لغة الن  امل .6

النصــو  والرســوم الــيت توجــد و ومــا تتضــمنه مــن الو دــق  شــبكة الويــب علــى اإلنرتنــتُتسـتخدم هــذه اللغــة كــأداة لتصــميم صــفحات مواقــع 
ن واحــدة مــن حــا اآل وتُعــد مســتخدم ابلطريقــة املناســبة،للُمســتعرِّ  كيفيــة عــر  الو دــق لل اللغــة التوضــيحويــتم مــن خــالل هــذه  فيهــا،

تفق عليها بني ُمستعرِّضات الويب
ُ
تدعم ربط املوقـع   PHP ، ASPويوجد هناك لغات أخرى لتصميم املواقع مثل . اللغات املعيارية امل

يف بقاعــدة بيــاانت وتســمى املواقــع املصــممة هبــا ابملواقــع الديناميكيــة لكوننــا نــتمكن مــن تغيــري حمتــوى الصــفحة بتغيــري البيــاانت املرتبطــة هبــا 
مبواقـع التجـارة االلكرتونيـة واملواقـع  وتسـتخدم. على معلومات حمـددة مـن املوقـعيبحث وجصل لكون املستخدم ميكن أن و قاعدة البياانت 

عـل مـع اإلخبارية اليت يتم حتديثها بشـكل مسـتمر واملواقـع التفاعليـة مثـل مواقـع احلـوار والدردشـة وكـل املواقـع الـيت تـؤمن للزادـر إمكانيـة التفا
وهــي تــدعم إمكانيــات متقدمــه  XMLاللغــة األحــدث حاليــا لتصــميم املواقــع تســمى . املوقــع مثــل تــدوين رســالة يــتم عرضــها علــى املوقــع

 .اإلنرتنتالشبكة حمتوى للبحث عن املعلومات ضمن 
 

 Uniform Resource Locator (URL )ر حمدد موقع املصدسم ا .7
عبارة عن عنوان ُجدد العنوان التفصيلي ملوقع هو و  (URL) سمى بعنوان املوقعي نستخدم ما واملواقع الويب صفحاتللوصول إىل 

لو دق الن   www)نوع الوثيقة املستخدم، إضافةا إىل ( HTTP)ويضم هذا العنوان نوع الربوتوكول  اإلنرتنتاملعلومات على 
منها  األخرية، تستخدم 29رموزاا قد تصل إىل ( ال األعلىاسم اجمل+ اسم املوقع )وجوي اسم اجملال . رموز تعرب عن اسم اجملال( املرتابط

  :URLويوضح اجلدول التايل اقسام  .... تعليمي، حكومي، منظماتتبعا لنوع املوقع جتاري، لتحديد اجملال األعلى 
 

com, net, ed, .org, gov, sy, ca . Sitename . www http:// 

نوع  اسم املوقع اختصار اسم الدولة أو ااجلهة التابع هلجدد اجملال األعلى اسم 
 الربوتوكول الوثيقة

 (domain name)اسم اجملال 

URL 

 
 http://www.example.com :حمدد موقع املصدرالسم  مثال

فات وصفحات فرعية ضمن املوقع كن الوصول مللكما مي  .اسم اجملال وولي  ه يف إجياد مصدر الوثيقة example.comاسم اجملال 
ل إىل املوقع دون احلاجة لكتابة كامل اسم و صي ابسم اجملال للو املستعر  عادة يكتف. مبحدد موقع املصدر (/) اخلط املادلبعد احلاق 

URL . 
كل   أقسام أربعةمؤلف من  IPأو Internet Protocolيسمى رقم  إىلدد املوقع العنوان املكتوب حمل ISP مزود اخلدمةيرتجم 
مثل الرقم الوطين )ال ميكن أن يتكرر  على شبكة اإلنرتنت لكل موقع اا مميز  اا والذي ميثل رقم( 222اىل  1أي رقم من )ابيت  ججزقسم 
 :IP له  http://www.damascusuniversity.edu.sy جامعة دمشقموقع مثال عنوان  .(اتفرقم اهلأو 

104.28.31.21. 

http://www.example.com/
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 والـذي مـزود اخلدمـة ليصـلك بـهعنـوان موقـع  كتابـةمـن أي مكـان يف العـامل  ميكنـك اسـم وحيـد و بـت وهـذا منطقـي حبيـث انـه لكل موقـع 
مـع التعامل للمستخدم يكـون أسـهل مـع اسـم املوقـع  .لكل منها IP رقم مع اإلنرتنتمجيع املواقع على شبكة  أمساءبسجل جوي  جتفهب

عنـد حجـز اسـم جديـد ملوقـع . (جـرب ذلـك مـع موقـع جامعـة دمشـق)وقـع لتصـل مباشـرة إىل املوقـع بدال من اسـم امل IPانه ميكنك كتابة 
ســاعة  24دمـة يف العـامل خـالل فـرتة لـه علـى مجيـع مـزودي اخلالـذي مت ختصيصــه  IPاالستضـافة بتعمـيم اسـم املوقـع وال خمـدم موقـع يقـوم 

يف  األسـبقيةحجـز اسـم معـني ملوقـع علـى قاعـدة  مبـدأويعتمد  خمتلفني، يوجد امسني متطابقني ملوقعني أنوال ميكن  ،سجالهتا إىلليضاف 
إحـدى الشـركات )بيعهـا الحقـا هلـذه الشـركات  حجز أمساء لشركات جتارية مشـهورة مـن قبـل أشـخا  عـاديني قـاموا بوقد مت حجز االسم
شرة وميكن حجز اسم ملوقع مبا (ة التسعيناتيف هناي دوالرمليون  21بلغ مب أفريقياشرتت اسم شركتها من مهاجر  Vivandiالفرنسية 

لـرية ســنوي وجيــب  عــدة االفمـن  أكثــرثــل كلفـة حجــز اسـم  بطاقــات مصـرفية الكرتونيــة وال مية دفــع عـربعلـى الشــبكة يف حـال تــوفر وسـيل
ونظــرا ، (ملفتــوحتعلــيم اللمــع موقــع ســابقاا كمــا حصــل )فقــد صــاحبه ملكيتــه وميكــن أن يقــوم أي شــخ  حبجــزه  إالو جتديــد احلجــز ســنوي 

 (TCP/IP)فقد جرى العمل عادة إىل اإلشارة إليهما جمتمعني بـ  IPو TCPالربوتوكول  لتكامل عمل
،  IPلتحديد عنوان املستفيد من الشبكة حنتاج و  ،املواقع لتحديد بتة  أرقام حتددابيت  4مكونة من أرقام عبارة عن سلسلة  IPال  إذا 

 IP حمـددة مــن أرقــام موعـةجم ISP زودي اخلدمــةمـ تتـوفر لــدىازين يتطلـب رقمــاُ خاصـاُ بكــل منهمـا، كمـا أن االتصـال اهلــاتفي بـني جهــ
 ،املتصلني ابلشبكة إىل إلسنادهاليقوموا بدورهم  ICANNتسمى  IPلتسجيل أمساء النطاقات وتوزيع جصلوا عليها من جهة انظمة 

، الفرق تهاالصفحات اليت طلب وإعادةقم وحيد ليتم استقبال البياانت منك معرفا بر  أيضاتكون  أنانه يف حلظة اتصالك ابلشبكة جيب  إذ
مؤقـت وعنـد قطـع اتصـالك يقـوم مـزود  وفهـكمتصل علـى الشـبكة رقمك   أمارقم املخدم  بت  ابن (رقم املوقعو أ) بني رقمك ورقم املخدم

كوهنــا حتــتفهب أي مشــرتك   االحتفــاب بســجل تصــفح ، وهــذا ميكــن مــزود اخلدمــة مــننفــ  الــرقم ملتصــل جديــد عنــد احلاجــة إبســناداخلدمــة 
ميلكهـا لنقـل البيـاانت جـودة مـزود خدمـة ابلبنيـة التحتيـة الـيت  تقيـيم أيضـا ميكننا .للمشرتكني وتوقيت ذلك إسنادهااليت مت  لألرقامبسجل 

 وأجهـزة املـزودة بشـبكة حتديـد املكـانالسـيارات  مثـل اإلنرتنـتالكثري من األجهزة متصلة بشبكة  أصبحن واآل اليت ميلكها IP وعدد أرقام
  .IPمما يسبب ضغطا على العدد املتاح عامليا من ( موصولة مبخازن توزيع)املنزلية مثل الثالجات  األجهزةاهلاتف احملمول وبعض 

 4264694269=  232= ابيت  4اجملال الذي ميثله : اجلواب   عاملياا  اإلنرتنتخلطوط  املتاحعدد هوال كم  :0 سؤال
 األرقامخدمة حجز الرزمة التالية من مزود  :2 ؤالس

 062.202.111.111 و 062.204.111.111
احســب  222إىل  111االصــفار فيملـك مــزود اخلدمـة بتعبئتهــا مـن  أمـا بتــة  أرقـامعــن 062.202و 062.204 األرقـامحيـث تعــرب  

 .ظمي املمكن للمشرتكني ملزود اخلدمةالعدد االع
 (أحسب ذلك. )2مضروابا ب (209)ابيت  2 ثله اجملال الذي مي: اجلواب
لك  IPفتظهر لك رسالة تبني رقم  ipconfigواكتب  (Run)اليت خصصها لك مزود اخلدمة افتح قادمة تشغيل  IPملعرفة  :فائدة

ر فيظهـ www.getip.com :ميكنـك فـتح موقـع وأ .ميكنك قطع االتصال وإعادة احملاولة للتأكد مـن اسـتاد رقـم خمـالف لـألول
لك  IPمن املهم عدم نشر  .املوقعاسم بكتابة  مباشرة رقمك يف الصفحة املطلوبة وميكنك معرفة رقم أي موقع ضمن هذه الصفحة

 .خالل اتصالك ابلشبكة حيث ميكن للمحرتفني اخرتاق جهازك
 
 اإلنرتنتخدمات  -4

 .ال احلصر منها، على سبيل املثاليف أمور عديدة نذكر  اإلنرتنتدخلت خدمات 
 
 الستعراض والبح  4-0
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مثل البحث عن املعلومات بوساطة  اإلنرتنتميكن االستفادة من املزاي الكثرية اليت تقدمها وهي اخلدمة األكثر استخداما يف الشبكة،  
حمددة حبسب الكلمات نستخدم حمركات البحث للعثور على مواقع . حمركات البحث، واستعرا  الصفحات عن طريق املستعرضات

  .اإلنرتنتبسبب العدد الضخم هلذه املواقع على  (keywords)ملفتاحية ا
جيـــب التنبيـــه إىل درجـــة صـــحة وموثوقيـــة املعلومـــات الـــيت حنصـــل عليهـــا مـــن خمتلـــف املواقـــع، إذ ال توجـــد إجـــراءات متنـــع نشـــر أي نـــوع مـــن 

 ومراكـزىل مواقـع ذات مصـداقية مثـل مواقـع اجلامعـات حبثية يفضـل الرجـوع إو على و دق علمية أ البحثيف حال . اخلاطئةاملعلومات ورمبا 
 .األحباث ومواقع املكتبات االلكرتونية املعتمدة

 
 الربيد اإللكرتوين 4-2
 اإلنرتنـتشـبكة  وأسلوب لكتابة وإرسال واستقبال الرسـادل عـرب نظـم االتصـاالت اإللكرتونيـة سـواء كانـت أو ما يسمى أحياان ابإلمييل هو أ
حيث بعك  االعتقاد السادد فإن الربيد اإللكرتوع سابق لإلنرتنت . املنازلو املؤسسات أو اخلاصة داخل الشركات أشبكات االتصاالت و أ

وع كـان أداة أساسـية بـل إن نظـام الربيـد اإللكـرت . Mainframeكأسلوب اتصـال جملموعـة مسـتخدمني حلاسـوب   0692طور يف عام 
  .اإلنرتنتشبكة يف ابتكار 

 
 (Video Conferencing) وومؤمترات الفيدي واحملادثة (chats)احلوار  4-3

أو احملادثـة الصــوتية أو  chatsالكتـا  النـاع احلـوار  يسـتخدم، إذ النشـاطات الـيت حتظــى بشـعبية واسـعةمـن  واحملادثـة الصـوتية يـَُعـد  احلـوار
صــال، إذ رتوع كونــه شــكالا فــوريا مــن أشــكال االتوخيتلــف احلــوار عــن الربيــد اإللكــ. بكثــرة ولســاعات طويلــة اإلنرتنــتعلــى حمادثــة الفيــديو 

حـا )للمسـتخدم  IPجُيرى يف الزمن احلقيقي مع التنويه أن احملاد ت الفورية جيب أن تتم مع أطراف موثوقة لكون هذه اخلدمة تكشـف 
جيــب عــدم فــتح أي ملــف يــتم  ممــا يعــر  حاســبك إلمكانيــة اإلخــرتاق مــن قبــل املســتخدم اآلخــر، وعلــى األقــل( تــتم احملادثــة بــني جهــازين

خـالل اسـتخدام  جبهـازكميكـن اآلخـرين مـن الـتحكم عـن بعـد  Patch ملفـاا  إرسالة من قبل شخ  جمهـول حيـث مـن املمكـن أن جـوي
جـراء مـن مشـاهدة ومسـاع بعضـهم وإمُتكن جمموعة مـن األشـخا  يف أمـاكن متباعـدة أداة فهي  ومؤمترات الفيديأما . برامج احلوار الكتا 

واسـتخدام هــذه املـؤمترات يتطلـب أجهـزة ووصـالت ذات خصــاد  معينـة تسـمح ابلسـعات الكبـرية واملعاجلــة ، ناقشـات يف لقـاء افرتاضـيامل
 . قد تظهر أثناء االتصال اليتالسريعة لعدد من املشكالت 

 
  Learning Distance التعليم عن  عد 4-4

غـري موجـودة علـى  يف مؤسسـات تعليميـة إفرتاضـيةظهرت فكرة للتعلـيم عـن بعـد، وانتشارها وزيرة عدد مستخدميها،  اإلنرتنتبعد ظهور 
الطلبة و املدرسون  مبوقعها اإللكرتوع يتصل ون، فقط توجد إدارة يف مكان معنيمنتظم بطالو أي ال توجد قاعات دراسية أ. أر  الواقع

موقـــع اجلامعـــة  .(Virtual University)االفرتاضـــية  اجلامعـــةو يُطلـــق علـــى اجلامعـــة اســـم اجلامعـــة اإللكرتونيـــة أ. مـــن أمـــاكن بعيـــدة
عــرب ( يف مراكــز معتمــدة)وإمتحــاانت رســوم حيــث يــتم إجنــاز مجيــع إجراءاهتــا مــن تســجيل ودفــع  svuonline.orgاإلفرتاضــية الســورية 

 .حيث متلك مراكز إمتحانية هلاابملنطقة شبكة اإلنرتنت، وهي متاحة للطالب يف عدة دول 

 لكرتونية التجارة اإل 4-5
. اإلنرتنـتهي نظام معاجلة أوامر الشراء وحركات البيع وإرسال التحويالت املالية عرب شـبكة  (E-Commerce)التجارة اإللكرتونية 

عـر  ورواج املنتجـات يف مجيـع أحنـاء العـامل  مجيـع السـلع واخلـدمات ملـا تـوفره مـنوقد توسدـعت حـا أصـبحت تشـمل عمليـات بيـع وشـراء 
تقلـــي  أجـــور العمالـــة و  تقلـــي  تكــاليف الدعايـــة والتســـويق والـــرتويج ملنتجـــات الشـــركاتو تـــوفري الوقـــت واجلهـــد مـــع لســـاعة وعلــى مـــدار ا
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مـــن أشـــهر مواقـــع التجـــارة اإللكرتونيـــة   مثيالهتـــا يف حمـــالت البيـــع  التقليديـــة،، ممـــا جيعـــل البضـــادع املعروضـــة عليهـــا أرخـــ  مـــن واملكاتـــب
Amazone موقـــع و Ebay وقـــد تقتصـــر مواقـــع مهتمـــة .راء مزايـــدات عـــن طريـــق الشـــبكة لبضـــادع جديـــدة أو مســـتعملةوالشـــهري إبجـــ

 .ابلتجارة واإلقتصاد على عملية الرتويج والتقييم للبضادع واخلدمات أو الربط بني الزابدن أو تقدم خدمات إرشادية للمستهلكني

  E-government احلكومة اإللكرتونية 4-6
ممـا جيعـل إجنـاز املعـامالت  عاجلـة تلـك البيـاانتمل كبـرية، مما يسبب أعباء  كم كبري من املعامالت يومياا ىل معاجلة  حتتاج احلكومة واملواطنون إ

لكــن مــع اســتخدام حاســبات وشــبكات متقدمــة ذات ســرعة عاليــة وقــدرات ختــزين كبــرية مــع . يف مهلــة زمنيــة قصــرية  عــادةا متعــذراا الرمسيــة 
ن البيـاانت بسـهولة ويسـر يف احلـال بتـوقري منصـة إلكرتونيـة مـة، ميكـن معاجلـة ذلـك الكـم اهلادـل مـبرجميات حديثة ذات تقنيات حبث متقد

، يصـبح إبمكـان الشـخ  أن جصـل علـى املعلومـة حتوي مواقع إنرتنت جلميع املؤسسات والـوزارات واجلهـات العامـة حكومة اإللكرتونيةلل
مثـــل  شخصـــي إىل املؤسســـة ودن أن يكـــون مرتبطـــاا بســـاعات دوام العمـــلوينجـــز الكثـــري مـــن املعـــامالت دون أن يتطلـــب ذلـــك حضـــوره ال

احلصول على تراخي  عمل أو بناء، احلصول على مجيع أنواع الو دق وتصديقها ،دفع الفواتري أو املخالفات، تسجيل املواليد، احلصول )
ة اإللكرتونية إعتماد وسادط الـدفع اإللكـرتوع ومما ساعد على إنتشار خدمة احلكوم. ...(على بطاقات شخصية، التسجيل يف اجلامعات

وهي آلية تضمن موثوقية الشخ   Digital Signatureلدفع الرسوم املرتتبة على املعامالت الرمسية وإعتماد تقنية التوقيع الرقمي 
ة لفــرد آخــر وبــذلك مت املســتخدم للخــدمات اإللكرتونيــة احلكوميــة حبيــث حتــدد مــن الفــرد الــذي يســتخدم اخلدمــة وال ميكــن إنتحــال صــف
ميكـن احلصـول عليـه مـن )اإلستغناء عن حضور الفرد شخصياا ملعامالت يتعذر إجنازها عادة بدون حضوره مثل احلصول على جـواز سـفر 

 (.دقادق 3آلية خمصصة لذلك يف الياابن خالل 
 
   Forumاملنتدايت  4-7
طريق إنشاء موضوع من قبل أحد  رتكة ليتبادلوا األفكار والنقاش عنمع األشخا  من ذوي االهتمامات املشاإلنرتنت جي موقع علىو ه

سواء بشكره على  .وردود داخل املوضوع للنقاش مع صاحب املوضوع أعضاء املنتدى، ومن مث يقوم ابقي األعضاء بعمل مشاركات
 من كلمة املنتدى تت تسميةن موقع متكامل، أجزءا م املنتدى قد يكون .فيه ونقده والتعليق على ما وردمبوضوعه أ املعلومات اليت قدمها

Forum واملسؤول خطبةأ املتحدثن ليلقى عليهم املواطنو يتجمع فيها  ،كانت تقام يف كل مدينة رومانيةساحة  ل وهي تسمية. 

 BLOGاملدوانت  4-8
تتيح  اإلنرتنتطبيق من تطبيقات واملدونة ت. Bibliographyواملشتقة بدورها من كلمة  اإلجنليزية blogلكلمة  دونة هي تعريبامل

أيضاا خصاد  مكملة تقوم  كما يتيحو  ،وإراساهلاينشر من خالهلا ما يريد مبجرد ملء مناذج ( كتاابته)ة تألي شخ  أن جتفهب مبدون
من خالل التفاعل بني املدونني والقراء  ووخدمات أخرى للربط بني املدوانت واألهم من ذلك كله ه ،على تقنيات لنشر التحديثات
 . التعليق على مدخالت املدونة

 
 

 الشبكات اإلجتماعية  4-9
اإلنرتنت جمموعة من املواقع على شبكة اخلدمة الغنية عن التعريف واألكثر رواجاا يف السنوات األخرية بني شرجة الشباب خصوصاا، وهي 

 2.1مواقـع الويـب مـا يسـمى اقع الشبكات االجتماعية ضـمن تصن ف مو . يف بيئة جمتمع افرتاضيأو اجملموعات تتيح التواصل بني األفراد 
كمــا تتنــو ع أشــكال وأهــداف تلــك الشــبكات االجتماعيــة، . ألهنــا ابلدرجــة األوىل تعتمــد علــى مســتخدميها يف تشــغيلها وتغذيــة حمتويهتــا
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وين شـبكات اجتماعيـة يف جمـال فبعضها عام يهدف إىل التواصل العام وتكـوين الصـداقات حـول العـامل وبعضـها اآلخـر يتمحـور حـول تكـ
االجتماعية املوجودة حالياا  أشهر الشبكات ...األزيء والباحثني عن عملوشبكات املصورين ومصممي التنمية  خرباءمعني مثل شبكات 

Facebook, Twitter, LinkedIn .والربيـد  ات احلـوار الكتـا من الناحية العملية فإن الشبكات اإلجتماعية قـد دجمـت خـدم
 .املدوانت واملنتديت حبيث تضادل استخدامها يف السنوات األخريةإللكرتوع و ا

 (Wiki)املواقع التفاعلية  4-01
مما يضعف مصداقية املعلومات ها بدون أي قيود يف الغالب يسمح للزوار إبضافة احملتويت وتعديل( wiki)ويكي املوقع الذي يبدأ ابسم 

واسـتخدمت هـذه الكلمـة هلـذا  ،أسـرعو بسـرعة أ: وتعين هذه الكلمة بلغـة شـعب جـزر هـاواي األصـليني ،اليت حنصل عليها من هذه املواقع
( www.wikipedia.org) يعد موقع ويكيبـدي. لسهولة يف تعديل حمتويت املواقعالنوع من أنظمة إدارة احملتوى للداللة على السرعة وا

ويتمتع مبصـداقية جيـدة نظـراا لتدقيقـه يف احملتـوى املرسـل مـن قبـل  رة بعدة لغاتأشهر وأضخم هذه املواقع حيث يعترب موسوعة شاملة متوف
ســــكن، عقــــارات، )عليهــــا  لألمــــاكنكتابــــة التعريــــف   للــــزوارالــــذي يــــوفر خــــرادط ميكــــن  wikimapia.org، كمــــا يوجــــد موقــــع الــــزوار
 ...(.شوارع

 أنظمة التعرف على اخلرائ  4-00

تقدم عادة  ...(طرق، ابنية ومنشآت، تضاري  خرادط،) بياانت ومعلومات ذات بعد مكاع  توفر اإلنرتنتطبيقات متوفرة على وهي ت
 Google التطبيقات أشهر .والتصوير اجلويصور األقمار الصناعية الصور اليت مت احلصول عليها من  تركيبعن طريق  لألر خريطة 

Earth ،مثل  اتالتعرف على مسارات الطرق والتوجه الصحيح لقيادة املركب تطبيقات كما ميكن االستفادة من.Google Map 

 
 هل تعرفت على هذا املوقع؟

 (RSS)خدمة امللخصات  4-02
. من احلصول على آخر األخبار فور ورودها على املواقع اليت اشرتك هبا املستخدم اإلنرتنتخدمة جديدة متكن مستخدم  RSSخدمة 

مبا يستجد من أخبار ومواضيع على تلك املواقع فور ختطرك  RSSفإن خدمة  ،فبدالا من تصفح املواقع والبحث عن املواضيع اجلديدة
 . نشرها

 
 تبادل ملفاتخدمة  4-03

، وقــد واجهــت هــذه اخلدمـــة  اإلنرتنــتمــع جتـــاوز خمــدمات  اإلنرتنــتهــذه اخلدمــة تبــادل ملفـــات بــني مســتخدمي شــبكة  ليــتم مــن خــال
تبـادل املسـتخدمني امللفـات املوسـيقية فيمـا بيـنهم بــدون  شـكاوى مـن العديـد مـن شـركات اإلنتـاج املوسـيقي نتيجـة اعفــا  مبيعاهتـا نتيجـة

هـذه الـربامج تسـمح لـك  Morpheuse بـرانمج  مثـل اإلنرتنتمقابل، الستخدام هذه اخلدمة أنت حباجة لربامج خاصة غري متصفح 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
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مـن قبـل اآلخـرين وميكنـك أيضـا  (للتحميـل)ابالشرتاك اجملاع لشبكة من ماليني املستخدمني الذين جيعلون بعض ملفاهتم قابلـة للمشـاركة 
 . الشبكة من جهازك يمشرتك تشاركها معفات اليت ترغب ابن عند اشرتاكك هبذه اخلدمة حتديد املل

 التخزين السحايب 4-04
علي األنرتنت من خالل بعض املواقع اليت تتيح  بياانتعبارة عن ختزين ملفات و  Cloud Storage أن التخزين السحا  أو ال

مما يتيح لكل مستخدم هلذه اخلدمات ختزين  ضخمةمر و هذه املواقع موصلة نجهزة كمبيوتر عمالقة و حتتوي علي ذاكرة ختزين هذا األ
 Google Drive :أمثلة علي خدمات نستخدمها للتخزين السحا .  ما يريد و نمان اتم و بسياسة خصوصية عالية جداا 

Dropbox , SkyDrive . 
 : خزين السحا مميزات و فوادد الت

  أن التخزين السحا  يقدم لك حل مثايل لعدم التنقل و التجول ابلبياانت اخلاصة بك يف كل مكان و يف أي وقت حيث
 . ميكنك يف أي وقت أن تقوم بفتح املوقع الذي يوجد عليه اخلدمات و البياانت اخلاصة بك و تقوم بتزيل أو عر  ما تريد مباشرة

 حيث ال ميكن ألي أحد أن يقوم بفتح أو عر  ملفاتك بسياسة خصوصية عالية  للبياانتمحاية اتمة  خزين السحا تيقدم ال
 . األمان

  وحدات ختزين خارجيةلمعظم اخلدمات السحابية تكون جمانية كما أهنا توفر املبالغ . 
  أو التلفتعمل خدمات اخلزين السحا  بشكل دادم و متاحة يف أي وقت و لن تتعر  للفقد أو السرقة . 
 مكانية مشاركة امللفات بني األخرين مما جيعله و سيلة سهلة و بسيطة و سريعة ملشاركة البياانتز التخزين السحا  ابيتمي. 
 
 Dark & Deep webمواقع الشبكة العميقة واملظلمة  4-05

املعلومات حيث يوجد كم هادل من لى اإلنرتنت، ع تصل إىل مجيع املواقعحمركات البحث ال  رغم التنوع الكبري يف اخلدمات السابقة فإن
لعدم إحتوادها على روابط بصفحات أخرى أو  وهي الصفحات اليت ال تصل إليها حمركات البحث( املخفية) العميقةاإلنرتنت طبقة ىف 

سرية  لىفاب عمن الشركات واملؤسسات ابحلأو أهنا تتطلب كلمة مرور حيث ترغب العديد  Htmlاستخدامها مللفات خاصة غري 
من بني من اعتمد على شبكة اإلنرتنت العميقة موقع . بياانهتا مع إمكانية اإلستفادة من تقنية شبكة اإلنرتنت يف ربط مجيع مستخدميها

الشبكة  .من مث  تسريبها ظمة شبكية واالستيالء على بياانتعرب نف  الشبكة اخرتاق أن   لتسريب املعلومات، الذي استطاعويكيليك
ن مثل جتارة املمنوعات وتقدم خدمات مأجورة للقانو  ةخمالف حتويه من أنشطةللجدل ملا  هي جزء من الشبكة العميقة املثريظلمة امل

حمركات البحث ألهنا تسعى للبقاء ضمن إطار يتم أرشفتها يف ميكن ال املظلمة  هذه املواقع .سرقة احلساابت البنكية أو ألنشطة إجرامية
ستخدمني حيث يتم برجمة مواقعها بشكل مينع إمكانية العثور عليها من قبل حمركات البحث، أو أهنا تستخدم بروتوكول عدد حمدد من امل

طلب تتو  ”bit.“أو  ”onion.“ لكن تستخدم نطاقات أخرى مثل ”net.“أو ”com.“ تستخدم امتدادات مثلوال  خا  
ملة من املتعارف عليها بني البادعني أواملشرتين يف شبكة اإلنرتنت ال يتم استخدام أي ع. TOR برانمجبرامج تصفح خاصة مثل 

 هي عملة إلكرتونية مشفرة معرتف هبا بني رواد اإلنرتنت العميقة،و  ىف مجيع الصفقات” البتكوين“، ولكن يتم استخدام عملة املظلمة
، حيث يتم املال دون وجود وسيط، وبشكل سري، دون تعتمد على تشفري كافة البياانت املالية للمستخدمني (مثل أملانيا)وبعض الدول 

 .واملبني رمزها أدانه دوالرا أمريكيا 411حنو” البتكوين“وجود أي رقابة حكومية عليها، وتبلغ قيمة 

 

5110 64bit
Text Box
40000
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ت ولكون احلكوما كلتجنب الضرر الذي ميكن أن تلحقة بعض مواقعها جبهاز  الشبكةال ينصح لغري املختصني ابلوصول إىل هذه أخرياا 
 .(ال زال حمدوداا  جناحهالألسف )وتتبع مستخدميها  ما أمكناملخالفة فيها واملنظمات تسعى دادماا ملالحقة وحجب املواقع 

 جرائم احلاسب اآليل  -5
سـتخدام إ حيـث يـتم احلاسـب جـرادممـن نـوع جديـد وهـي  جـرادم، ظهـرت املخزنـة عليهـا املعلومـاتأمهيـة ظراا لتزايد اسـتخدام احلاسـبات و ن
تخصصون يف نظم املعلومـات م وهم  Hackersقراصنة الشبكة يقوم . األشخا و الشركات حلاسب يف التعدي على أمن وخصوصية ا

 .والعبث هبا موسرقة ملفاهت اخرتاق أنظمة محاية الشبكات الكربىو  لدخول على أجهزة احلاسبات اململوكة آلخرينابوالربجميات 
جهــة معينــة وتناوهلــا بطريقــة غــري مشــروعة و الوصــول إىل املعلومــات والبيــاانت اخلاصــة بشــخ  أ القــدرة علــى وهــ خببرتاق أمببن املعلومبباتإ

أحد أكثر األمور  .شبكات احلاسباتو نظم املعلومات أو وبدون تصريح لذلك عن طريق ثغرات يف نظام احلماية اخلاصة بقواعد البياانت أ
( دون إضـاءة املؤشـر اخلـا  بـه)وتشـغيل كـامريا الويـب ( واهلواتـف احملمولـة)ت خطورة يف الفرتة األخرية اخـرتاق أجهـزة مسـتخدمني لألنرتنـ

الــبعض يقــوم بتغطيــة مأخــذ كــامريا الويــب يف جهــازه . لتصــوير األفــراد وابتــزازهم، كمــا يتوجــب احلــذر لنفــي األمــر يف أجهــزة اهلــاتف احملمــول
يف منــع القراصـنة مـن تشـغيل ميكروفــون الصـوت وتسـجيل األصــوات  جتنـب إمكانيــة الوقـوع يف هـذا الفـخ غــري أنـه ال يفيـد اا احملمـول معتقـد
 .احمليطة ابجلهاز

 
 الفريوسات 5-0

” غالباا “الفريوع هو ملف تنفيذي  ،أنواع الفريوسات وكيفية عملها لتجنب األضرار اليت ميكن أن تسببها معرفةيتوجب علينا مجيعاا 
يدة داخل جهاز الضحية أواستخدام لقدرة على نسخ نفسه يف أماكن عدصغري احلجم له ا –عادةا  –يكون  exe  جمل الالحقة

يف  اا صور ملفات نصية أو أو  اا براجمكانت أخرى سواءا   ملفاتمع بدجمه  خمفياُ  لفريوعا يكون .جهازك كوسيط يف إصابة حواسيب أخرى
الذي جراء اإل وخيتلف ضرره حسب الفريوع لدى فتح هذه امللفات يتم تفعيل ،أغلب األحيان وذلك لتسهيل خداع املستخدم العادي

حذف ملفات، تعطيل نظام التشغيل، خطف البياانت من خالل تشفري البياانت اخلاصة ومطالبة صاحبها مببلغ إلعطاده  )مربجمه  وضعه
 : من أنواع الفريوسات األخرى املنتشرة يف الشبكة...( كلمة السر

  حصان طروادة Trojan Hors : برانمج صغري جمل الالحقةحصان طروادة هو exe  ،جتاج إىل وجود اإلنرتنت لكي يعمل
يبدأ إبرسال املعلومات  هأي ميكن أن يصلك مدجماا مع برانمج قد محلته مؤخراا أو مرفقاا مع رسالة بريد إلكرتوع، وعندما يتم تفعيل

نفيذها على جهاز الضحية عرب برانمج يدعى من جهاز الضحية إىل مربمج الفريوع الذي ميكنه التحكم به وإعطاءه أوامر لت
من خالل الضغط على الزر  (لتخفيف املخاطرة) ، ميكن إلغاء خاصية القدرة على التحكم ابجلهاز عن بعدClient  ابلعميل

 Remoteمث إعدادات التحكم عن بعد  Propertiesللوصول إىل خصاد   Computerاليمني أليقونة جهاز احلاسب 
setting كم عن بعد مث حتRemote  وإلغاء تفعيل السماح ابلتحكم عن بعد ابجلهاز عن بعد، واملثري أنه اخليار الذي يكون

 !!!مفعالا بشكل إفرتاضي من قبل  نظام التشغيل

  الديدان Worms : ،الدودة بشكل عام هي برانمج انتشاري، يقوم بدمج نفسه تلقادياا مع كل برانمج يتم تشغيله على احلاسوب
ابلنسبة جلهاز اهلاتف تفريغ )أو على األقل إبطاء احلاسب واستهالك مواردة  وم تدرجيياا فيما بعد بتدمري كل برانمج التصق بهليق

 (.بطاريته

 تتبع الكتابة  برامجKeyloggers 
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ري يقوم بتسجيل  مت تصميمه ألغرا  شرعي ة أساساا، فهو بكل بساطة برانمج صغولي  فريوع حيث ” برامج“لكلمة  استخدامناالحهب 
لكن  مصممي الفريوسات . كان يستخدم بشكل خا  من قبل أرابب العمل وذلك ملراقبة عم اهلمو كل زر يتم ضغطه يف لوحة املفاتيح، 

قاموا بتطوير هذا النوع من الربامج وإضافة بعض اخلوا  األخرى هلا كالقدرة على اإلرسال الفوري للبياانت وعليه فإن كل كلمة سر 
 .كما لو كتبتها على لوحة إعالانت عمالقة على جبل قاسيون  سيتم كشفها وكل رسالة نصية كتبتها سيتم قراءهتالديك 

 
 

  املعلومات حلمايةقواعد هامة  5-2
 ي التفكري فيه هو برامج احلماية ول ما ينبغأ"antiviruses "وميكن , من االخرتاق  ولو كانت غري كافية للحماية الكاملة

واليت تؤمن الشبكة من اإلخرتاقات وأي حماولة وصول  (Fire Wall)اجلدران النارية  مثلأخرى من الربامج جمموعة  إاستخدام
 . مشبوهة

  القر  الصلب احملمول القابلة لإلزالة مثل اخلارجية امللفات واملعلومات اهلامة على أحد أقرا  التخزين نسخ نسخة إحتياطية من
اخلاصة أو الصور معلومات شخصية ىف داخل جهازك كالرسادل  االحتفاب نيةوعدم  .(Flash Disk)قر  الذاكرة و أ

 ويف حال تعذر ذلك ميكن تشفري اجمللدات اخلاصة بكلمات سر اخلاصة ونقلها إىل وسادط خارجيةامللفات املهمة الفوتوغرافية أو 
ن السحا  لتخزين بياانت على مواقع أنرتنت موثوقة جمانية ، كما ميكن اإلستفادة من التخزيابستخدام برامج التشفري املتوفره بكثرة

نتيجة فاألمور السيئة ميكن أن حتدث ومن املناسب التذكري أن هذه اخلطوة بغاية األمهية لتجنب ضياع البياانت . تؤمن هذه اخلدمة
  .ك مجيع مستخدمي احلاسبي تعر  له بال شابخلطأ وهو األمر الذحذفها إصابتها بفريوع أو عن طريق عطل ابحلاسب أو 

  احلصول على بعض املزاي االضافيةجمرد كماليات فقط من اجل ليست هي ف ،وخصوصاا املتصفح  الربامجحتديث نظام التشغيل و .
  .التحديثات من اجل سد ثغرات امنية هذهفكثريا ما تكون 

  من موقع غري موثوق تطلب ذلك لتسجيلك ...( وكبريد إلكرتوع، في  ب)عدم الوقوع يف فخ تعبئة كلمات املرور اخلاصة بك
واإلستفادة من خدماهتا، بعض املتطفلني يرسل هذا الطلب ابسم مزود خدمة اإلنرتنت أو املواقع املشهورة حتت عنوان حتسني خدمة 

وتطلب منك وجيب عدم اخللط هنا من مواقع تطلب منك تسجيل اسم املستخدم بداللة اسم احلساب الربيدي لك . أو غري ذلك
وضع كلمة سر، هذه الكلمة ليست كلمة املرور للحساب الربيدي وإمنا كلمة خمتلفة جيب عليك إختيارها وخت  دخولك هلذا املوقع 

، العديد من املستخدمني يقومون إبختيار كلمة املرور نفسها كلمة املقرتحة فقط ابسم مستخدم هو حسابك الربيدي وكلمة املرور
 .لقراصنة بياانت حساهبم اليت تصبح مبتناول اجلميعل يوفرونوبذلك حساهبم على الشبكة اإلجتماعية أو السر لربيدهم 

  واكتف بتصفح املواقع حينهاعند استخدامك لشبكة خارجية( أي إرسال ملفات عن طريق الشبكة)ال تقم مبشاركة امللفات ، .
غريها من االماكن اليت توفر امكانية و  املقاهيكن عامة كاملدارع و ة خارجية يف اما اخرتاق اجلهاز يكون اسهل عندما يتم عرب شبك

 .خصوصاا تلك اليت ال تطلب كلمة مرور وتكون متاحة للجميع االتصال ابالنرتنت عرب شبكاهتا
 تعامل مع التزم احلذر يف الو احذر من الرسادل اجملهولة .غري موثوق هبمو عدم فتح ملفات للقراءة ُمرسلة من أشخا  غري معلومني أ

 .أو حسابك على الشبكة اإلجتماعية يت تتلقاها عرب بريدك االلكرتوعالرسادل ال
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  االحتفاب بكلمات املرور(Passwords) و مركبة كما ال تنسى ختصي  كلمات مرور قوية  .بعيدة عن احلاسب وعن اآلخرين
أي كلمة هلا معىن إذ يوجد برامج تقوم بتجريب  و جتنب استخدام اتريخ ميالدك او . ورموز خاصةصغري من ارقام وحروف كبرية و 

ألن من خيرتقون حساابت اآلخرين ال  تغيريها بشكل مستمركما جيب   .كلمات املرور بتجريب مجيع الكلمات املوجودة ابلقاموع
 .يقوم بتغيري كلمة املرور لعدم إ رة إنتباههم

  غالباا ) بربجميات خبيثة هاكثرية يتم ارفاق  أغلب األحيانيف  ،ت ذلكما استطع الربامج اجملانية والربامج مكسورة احلمايةجتنب
  .قد ال تكتشفها برامج احلمايةو  (تتبع الكتابةبرامج فريوسات حصان طروادة أو 

  للشبكة االستخدامعدم ترك إتصال األنرتنت  عند عدم. 
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 اخلوارزميات -1مادة املعلوماتية س 
0202 

 
يتم حتويل اخلوارزمية يف خطوة الحقة اىل برانمج . معينةسألة مضمن تسلسل معني للحصول  على حل جمموعة من التعليمات موضوعة : اخلوارزمية هي 

إىل حل مسألة معينة بشكل مسقل عن القيود املفروضة من  ةؤدياملات من التعليم اً حمدد اً تتابع متثل حيثج للربانم متثياًل جمرداً اخلوارزمية وتعترب حاسويب، 
  .احلاسوبية البئة الربجمية

 خطوات كتابة اخلوارزمية. 
 :حليلالتأوالً   -
 .وتكون واضحة من نص املسألة( Output)حتديد متحوالت اخلرج  -1
يتم استخدامها يف مراحل احلل  أحياان حنتاج ملتحوالت وسيطةو  .لةملسأوليس ابلضرورة أن تكون حمددة يف نص ا (Input) حتديد متحوالت الدخل -2

 . وال تظهر يف النتيجة النهائية
 .املسألة بعدة طرق معاجلة أحياانً وميكن املعاجلة، وهي احلصول على متحوالت اخلرج بداللة متحوالت الدخل،  -3
 :ابعةمتت ثالثة إجراءاتمن كون تت :كتابة نص اخلوارزمية: اثنياً  -

 .والتحقق من شروطهاقراءة قيم متحوالت الدخل ( أ                  
 .الالزمة للحصول على قيم متحوالت اخلرج  العملياتإجراء ( ب                
  .إظهار القيم الناجتة حملوالت اخلرج ( ج                 

 الرموز املستخدمة: 
 رمز النهاية   -                         رمز البداية    -                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

الدخل أو إلدخال متحوالت اخلرج إظهار متحوالت  -  
 

(سابية اإلجراءات احل) عملية املعاجلة   -     
    
 

املنطقيشرط ال -  
املراحل وتسلسل بيان تتابع -    
 

 

Yes Yes No No 
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 العبارات الرايضية املستخدمة 
 ) . ( الفاصلة ، )%( ابقي انتج القسمة  ، ( ^) رفع لقوة ال،   (*  )ضرب ال،   (/  )قسمة ال،     ( -)طرح  ال،    (+)مع  اجل

  =<، أصغر أو يساوي =>، أكرب أويساوي  <، أصغر  >أكرب :  ات، املرتاجح  <>، ال يساوي = املساواه 
 :أمثلة. (جيب أن تبدأ حبرف التيين) املتحوالتلتمثيل _ األحرف أجبدية التينية واألرقام والرمز كما يتم استخدام 

 X = (Yn / 5) + 1         املتحول يف حال كانت قيمةYn 33  فان قيمةX  7هي 
 X_8 =(2 * Y) % 5 + 2^3 املتحول يف حال كانت قيمة Y  املتحول فان قيمة 11تساوي X_8  13هي 

األقواس  عدم وجود، يف حال حيث يتم تنفيذ العمليات ضمن االقواس أوالا  لتحديد أولية اجراء العمليات الرايضية( ) جيب استخدام األقواس : 1 مالحظة
 :أمثلة .مث اجلمع والطرح( اليسار اىل اليمني منابتداء )الضرب والطرح اجلذر مث فان األولية تكون للرفع لقوة مث 

 F6P = 4 – X + 2^3 /2   يف حال كانت قيمة املتحولX   فان املتحول  2تساويF6P  1تساوي. 
 CV = 6 +  30 / 3 * 2 = 26 

  :2 مالحظة
 : التالية ضيةرايالعادلة امللو كان لدينا ختتلف عن املساواة يف الرايضيات فاملساواة يف اخلوارزمية 

3X  + 4 = 2X                           
     X = -4 :اً هو حلها رايضيفان 

كون مجيع فيجب أن تالطرف اليميين أما ،  مثال واحدأب  واحداً فقو وجيب أن يكونمتحوالً  جيب أن يكونالطرف اليساري ن فإأما يف اخلوارزمية 
 (ل أو متحوالت وسيطة مت حساهبادخالت متحو )متحوالته معروفة خبطوات سابقة 

 : مثال
X = 4 – 3 * X 

 Xلـ  ( املعرفة سابقاً )ثال القيمة القدمية أم 3 أربع مطروحاً منها تساوي  Xالقيمة اجلديدة لـ الداللة هلذه املعادلة هي أن 
 X = X * 3 – 4:  بة املعادلة السابقةوهبذا ال ميكن كتا .X   =-11نعوض يف القيمة اجلديدة فنجد أن   الـ X =5مثال لو كانت قيمة 

وسيتم اضافة  n، أما برجميًا فتعين أننا منلك قيمة للمتحول واليت تعترب معادلة خاطئة رايضياً  n = n + 1: يسمح بوجود هذا النمو من املعادالت كما
 .1ر مبقدا nملتحول قيمة ا زايدة، أي  nهلا واعادة ختزين الناتج يف املتحول نفسة  1القيمة 
 :1 مثال

 2.45يل هو علمنا أن معامل التحو  إذا ،تقوم بتحويل السنتيمرت إىل انشارسم خوارزمية 
 :أوالً حتليل املسألة: احلل
 (الطول ابإلنش)   Linمتحوالت اخلرج -1
 (الطول ابلسم)   Lcmمتحوالت الدخل   -2
طريقة املعاجلة -3

54.2

Lcm
Lin  

 :ةاخلوارزمي اثنياً رسم
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السابقة حلل  كتابة اخلوارزمية  املالئملن يكون من فحلالة خاصة،  تستخدم تعاجل عادة مسائل تتصف ابلعمومية وال ( والربجميات)اخلوارزميات : مالحظة
 .سم فقو حبيث ال يقبل الربانمج غري هذه القيمة كمتحول دخل 14تحويل القيمة مسألة حمددة، ك

 :0 مثال
  aX2 + bX + C = 0عادالت من الدرجة الثانية خوارزمية تقوم حبل م ارسم
 :أوالً حتليل املسألة :احلل
 X1    ،  X2  متحوالت اخلرج  -1

   a   ،   b   ،   c   متحوالت الدخل  -2
         b2- 4ac = :املعاجلة -3
 
 
 
                               3  <                                            3 =                                                 3  > 

 

a

b
X

a

b
X

2
2

2
1







                      
a

b
XX

2
21 

                                      

Read    Lcm           

Lin = Lcm /2.54 

Write Lin 

جمال ضمن ال يوجد حل   
قةاألعداد احلقي  
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Read a , b ,c

Delta = b^2 –4*a*c

Delta >= 0

X = -b / (2*a)

Write “X1 =X2 = “ , X

No

Write “           “

X1= (-b + Delta^0.5)/(2*a)

X2= (-b -  Delta^0.5)/(2*a)

Yes

Write “X1 = “ , X1, “X2=” , X2

Delta <> 0

Yes

No

 
 

ال تنطبق شروط تسمسية املتحوالت على الرسائب النصية حبيث و "  " يت تنصيص ميكن اظهار رسالة نصية يف من خالل وضعها بني عالم: 1 مالحظة
 .استخدام أي رمز أو لغةضمنها ميكن 

  اآلخر حالتني  حال حتققه ويتفر  من اخليارله حل يف Delta = 0ميكن حل امسالة السابقة بطرق خمتلفة، كأن يكون الشرط األول  :0 مالحظة

 
 :3 مثال

ابستثناء  5ية تقوم بقراء سنة ميالدية وحتديد ما إذا كانت سنة كبيسة أم ال، علماً أبن السنة الكبيسة هي السنة اليت تقبل القسمة على يطلب رسم خوارزم
 .لتكون سنة كبيسة 533واليت جيب أن تقبل القسمة على ( من مضاعفات املائة)السنوات املئوية 
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   Leap yearكبيسة رسالة نصية توضح السنة ال: متحوالت اخلرج  -1

   nرقم السنة: متحوالت الدخل  -2
 :ميكن املعاجلة بعدة طرق منها :املعاجلة -3

 nالسنة                              
 
 مئوية

 ال          نعم                                                                                                                  
 ال                  5تقبل القسمة على              نعم           نعم                 533تقبل القسمة على         ال                               

 
 سنة غري كبيسة                كبيسة                       سنة كبيسة    سنة                          سنة غري كبيسة                                      

 احلل

Read y

R100 = y%100

R100 = 0

R4 = 0

Write “Leap Year “ 

YesNo

YesNo

Write “Not Leap Year “ 

R4 = y%4
R400 = y%400

R400 = 0Yes No

Write “Not Leap Year “ 

 
o (ميكن حتديد وضع السنة املئوية مباشرة من شرط واحد)الة السابقة بطرقة معاجلة خمتلفة حاول حل املس 
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 احللقات التكرارية 
 :ءة جمموعة من القيم أو طباعة قائمة من األمساء، وتربز احلاجة للحلقات التكرارية بسبكقرا  ،راتم عدةجراء لتكرار إاحللقات التكرارية حنتاج 

 .جراء سوى مرة واحدة مهما كان عدد مرات التكرار هلاة كتابة التعليمة املتعلقة ابإلعدم احلاجة اىل اعاد -
منا يتم ادخاله من قبل املستخدم، يف هذه احلالة لن يكون هناك قدرة على كون اخلوارزميات تعاجل مسائل عامة فإن عدد مرات التكرار ال يكون حمدداً وإ  -

 .ىت لو رغبنا بذلكراء ضمن اخلوارزمية حاعادة كتابة التعليمة املتعلقة ابالج
تكراره  الجراء املطلوبا -3 .كرار احللقةتمرات  عددحتديد  منطقي يفيد شرط -2 .يسمى عداد احللقة قيمة ابتدائية للحلقة -1 :تتألف من بنية احللقة

 :عدد nلقراء  من خالل املثال التايل سنوضح احللقة. تزايد عداد احللقة -5 .وجيب ان يرتبو مبتحول عداد احللقة

Read n

i < = n

i = 1

i = i + 1

YesNo

Read Xi

 
 لحلقة التنفيذ لتتبع 
دد مرات التكرار حبيث نقارن عداد احللقة مع احلد األعلى لعدد مرات لتحديد علعداد احللقة مث نضع شرط احللقة التكرارية  i = 1قيمة ابتدائية  نعطي

احملقق لعدد مرات التكرار يتم قراءة القيمة الثانية ، ابلشرط  نزيد قيمة عداد احللقة ونقارن الناتجمث  ،القيمة األوىل يتم قيمة فإذا كان الشرط حمققاً التكرار، 
 املطلوبة وننتثل اىل متابعة اخلوارزمية القيممجيع  قرأانال حتقق الشرط وهبذا نكون قد عدد مرات التكرار واليت أعلى من حىت نصل إىل قيمة  العملية ونكرر

 :تكون مراحل تكرار احللقة هي n = 4بفرض أن  -

 

 قيمة عداد احللقة االبتدائة

 قراءة عدد مرات التكرار

 شرط حيدد هناية احللقة

 االجراء املطلوب تكرارة

 تزايد عداد احللقة

...متابعة اخلوارزمية  
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 : 4 مثال
  nيطلب كتابة خوارزمية تقوم حبساب القيمة الوسطى جملموعة من القيم عددها 

 . X1. X2 . X3 …….Xnو قيمة املتحوالت هي (( n م عدد القي: متحوالت الدخل  -1
 قيمة املتوسو Xi / n ∑ = :طريقة احلل  -2
 قيمة املتوسو : متحوالت اخلرج  -3

 
، واليت قيمجمموع ال سابحل التكرارية الثانية لقةاحل بعد ذلك ننتقل إىل .مت توضيح بنيتها يف الفقرة السابقة لقراءة القيم،أوىل  حلقة تكرارية يف املسألةيوجد 

 :نالحظ هبا
يار متحول خمتلف لعداد احللقة ت، كما ميكن اخn+1 تكوناحلاجة العادة تعريف القيمة االبتدائية لعداد احللقة، كون  قيمتة لدى انتهاء احللقة السابقة  -

 .1 مثال واعطاؤة القيمة االبتدائية jالثانية 
ان حلاصل مجع جمموع األرقام حبيث نقوم يف كل حلقة إبضافة قيمة متحول اىل القيمة ميثل خز  AVGسنحتاج يف حل هذه املسألة اىل متحول  -

 .السابقة هلذا اخلزان
دون تعريف معادلة اجلمع ال ميكن استخدامه يف اجلزء اليميين من هي صفر، حيث  AVGقيمة ابتدائية ملتحول خزان جتميع القيم احلاجة لتحديد  -

 :قيمة له
AVG = AVG + Xi 

   :هلاتنفيذ التبع ت نوضح هلا اجملموعإلجياد قيمة ف x1= 2 , x2 = 7 , x3= 1 , x4 = 6: قيم هي ب n=4لو كان لدينا   :احللقة الثانية تتبع
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 .بعد احلصول على اجملموع قمنا بتقسيم الناتج على عدد املتحوالت للحصول على القيمة الوسطى هلا واستخدمنا نفس املتحول لتخزينها

 :يقة اثنية للحلطر  -
 :ميكن دمج اجراء قراءة القيم وحساب اجملموع حبلقة واحدة

Read n

i = 1

i <= n

Write  “ Average  =  “, av i = i+1 

YesNo

sum = 0

av = sum / n

sum = sum + Xi

Read Xi

 
 .للوسطي avللحصول على اجملموع واملتحول  sumتخدام املتحول يف هذه املسألة مت اس

 .التايل يوضح ذلك 4 يف بعض املسائل حنتاج اىل معرفة عدد مرات حتقق شرط معني ضمن اجراءات احللقة، املثال
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 : 5مثال 
 .طالبقبل الاملقدمة من  املوادعدد هو  n بفرض .الناجحة فقو لموادالطالب ل واظهار معدل عالماتيطلب كتابة خوارزمية تقوم حبساب 

Read n

i = < n

Read

Xi

Xi > 59

sum = 0

C = 0

sum = sum

+ Xi

C = C + 1

i = i + 1

C = 0

Avg = sum / CWrite “No Student”

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Write “Avg = “ , Avg

i = 1

Read n

i = < n

Read

Xi

Xi > 59

sum = 0

C = 0

sum = sum

+ Xi

C = C + 1

i = i + 1

C = 0

Avg = sum / CWrite “No Student”

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Write “Avg = “ , Avg

i = 1
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 : 6 مثال
  !n. وطباعة ارسم خوارزمية حلساب

 :حتليل املسألة

n < 0                                   n = 0                                  n≥ 0 
n! = n x (n-1) x (n-2) x ….. x 1             n! =1                                ال يوجد عامله                   

 

اجة لتعريف قيمة ابه للخزان التجميعي سيكون هناك حوبشكل مشسنحتاج يف حل هذه املسألة اىل متحول ميثل خزان حلاصل ضرب سلسلة من األرقام، 
 .متثل العنصر احليادي لعملية الضرب كما كان الصفر هو العنصر احليادي لعملية اجلمع يف اخلزان التجميعي( 1تساوي )ابتدائية له 

 

Read n

i = 1

i <= n

Write “n! =“, F

i = i+1 

YesNo

F = 1

F = F * i

n < 0

No

Write “error” Yes

n = 0

No

Yes

F = 1

 
 

o  (2املعاجلة واحللقة تبدأ من القيمة )وال حتتاج ملعاجلة  1 = !1أعد حل املسألة بفرض أن 
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 سنعيداملثال التايل يف عدد مرات التكرار هو أال يقل العداد عن قيمة حمددة، احملدد لشرط الويكون  ه،تزايدبدالً من عداد احللقة التكرارية يتناقص ميكن أن 
 .بطريقة عداد متناقص !nحساب 

Read n

i = n

i >= 1

Write “n! =“, F

i = i -1 

YesNo

F = 1

F = F * i

n < 0

No

Write “error” Yes

n = 0

No

Yes

F = 1

 
 : 7 مثال
 .اآلخرقيمة املتحول عددين ومن مث تبديل قيمة كل منهما بخوارزمية تقوم بقراءة  رسميطلب 

Read X1 , X2

S = X1

X1 = X2

X2 = S

Write “X1 =” , X1 , “X2 =” , X2
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 : 8 مثال
 .الالزم لقراءة عدد مث التحقق فيما إذا كان هذا الرقم عدد أويل أم ال وإظهار النتيجة خلوارزميةارسم 
حىت  2، ومن هنا تصبح حدود احللقة ابتداء من القيمة  n  > x > 1 على مجيع األرقام ضمن اجملال  من املهم دراسة قابلية القسمة هلذا العدد: احلل

n-1. 

Read n

i=2

i ≤ n-1

R = n % i

T

T

F

F
R = 0

Write

“Not Prime number”
i =i+1

Write

“Prime number”

 
 

 : 9 مثال
 .ومن مث طباعتها بشكل عكسي nحىت  1يطلب كتابة خوارزمية تقوم بقراءة جمموعة من االعداد مرتبة من 
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Read

m

i > = m

i = 1

i = i + 1

No

Write Xi

Read Xi

Yes

i= n

i > = 1

i = i - 1

Yes
No

 
 !ة السابقة بطريقة اثنيةفكر يف حل املسال
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 : 10 مثال
 .ومن مث طباعة األرقام الفردية  األرقامخوارزمية تقوم بقراءة جمموعة من  ارسم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Read n

i <= n

R = 0

i = 1

i = i + 1

Yes

No

Yes

No

Read Xi

R = Xi % 2

Write Xi
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 يف اخلوارزميات مسائل غري حملولة 

 السؤال األول
لقراءة جمموعة من القيم ومن مث حتديد وإظهار عدد املرات اليت تكررت فيها القيمة صفر ضمن هذه القيم مع استبدال القيمة صفر  ةسم اخلوارزمية الالزمار 

 .ابلقيمة واحد
 السؤال الثاين 

 .لوسطية هلذه القيملقراءة جمموعة من القيم ومن مث إظهار عدد القيم األكرب من القيمة ا ةارسم اخلوارزمية الالزم
 السؤال الثالث

 :لدينا العالقة التالية 

S = 



n

x

x
2

35  

 :مع إظهار الرسالة النصية التالية  S، مث حساب وطباعة القيمة  > 2والتحقق من أهنا  nلقراءة القيمة  ةارسم اخلوارزمية الالزم
S <500  طباعة الرسالة :Out 

S ≥ 500   طباعة الرسالة :In 
 السؤال الرابع

 ارسم اخلوارزمية الالزمة إلجناز اخلطوات التالية 
 . S > 12بعد التحقق أن   Sعدد ها ( املتحوالت)قراءة جمموعة من القيم  -1
 .20 >ذات القيمة  للمتحوالتحساب القيمة الوسطية   -2
فقو يف حال حتقق  Big Dif: عة الرسالة النصية حساب وإظهار الفرق بني كل متحول والقيمة الوسطية احملسوبة ابلطلب السابق مث طبا -3

  (. 60 < و قيمة املتحول    15.8 >الفرق : )الشرطني 
 السؤال اخلامس

ارسم اخلوارزمية الالزمة حلساب واظهار القيمة  -1  P  يف العالقة التالية:  

         



10

2

3

i

iCP  

 قيمة اثبتة  C حيث 
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  تطور احلاسب مراحل وافاق
 .مسات عصر املعلومات -3و مراحل تطوره -2و اخرتاع احلاسب -1حماور عن  3سنعرض يف هذا املوضوع 

 اخرتاع احلاسب -1
 لتعددمل ينسب اخرتاعه إىل شخص معني و ذلك  السابع والثامن عشر نيإن احلاسب خبالف أغلب االخرتاعات اليت شهدها القرن

يف  بقدر كبريسامهت  الالمعةع ذلك توجد بعض األمساء  وسنعرض. العديد من العلماء  من قبلكانت مبذولة الخرتاعه اجلهود اليت  
 .احلاسب تطوير

وقد وضع تصورا آللة  ،يف القرن التاسع عشر  Charles Babbageربيطاينال الباحثهو تصميم احلاسب ل تصوروضع أول من 
قام م 1891و يف عام  .هذه اآللة أكثر م وجود تقنية جيدة جعلته غري قادر على أن يطور يفتقوم مبعاجلة املعلومات و لكن عد

اليت وضعها بني عامي    Babbageذا احلاسب اعتمادا على تصاميمابنشاء مشروع الكمال بناء ه متحف العلوم الربيطاين
 .8444طن وعدد أجزاءه  6.2يل حوا 1881 تشرين اثينهذا احلاسب بعد امتامه وتشغيله يف  وقد بلغ وزن ،م1981

 

                                    
                         Charles Babbage                   جزء من أول كمبيوتر صنع بواسطة متحف العلوم 

 حيجزوكان هذا احلاسب  .ضمن مشروع ماهناتن لتطوير أول قنبلة النووية ENIAC فعلي أول حاسب مت إجناز 1886يف عام 
بشكل يعمل  حيث كان ،املدينة قطاع كامل منطوابق وكان تشغيله يتطلب قطع التيار الكهرابئي عن  3مساحة ساوي مساحة ت

احلاسب كان برانجمًا حلساب هذا مت وضعه على أول تطبيق . قد أخرتع بعد الرتانزستور يكن مل إذعلى الصمامات ميكانيكي معتمدًا 
 John Von:هذا احلاسب هو  تطويريف  املسامهني أهمومن . املدى اجملدي لقذيفة بداللة السرعة والزاوية االبتدائية

Neumann   ر فضل كما جيب ذك .يف هذا اجلهازمهية أتطورًا و هو اجلزء األكثر بنية املعاجل للحاسب و  صممالذي العامل اجملري
والذي اشتهر أبحباثه أيضاً يف جمال الذكاء الصناعي وفك  .علم الربجمةلالذي وضع أول مبادئ   Allan Turingالعامل االنكليزي 

 .شيفرة مراسالت األملان يف احلرب العاملية الثانية
 

http://www.sciencemuseum.org.uk/
http://www.sciencemuseum.org.uk/
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Allan Turing                John Von Neumann                  حاسب جزء من           ENIAC   

 احلاسب مراحل تطور -2
 :مراحل أساسية أبربعمر احلاسب منذ تطوره 

 Mainframeاملصنعني أو عصر عصر  :املرحلة األوىل
 Mainframe إال  متوفراً هذا احلاسب مل يكن  ،حدات طرفية تقوم ابستخدام وحدة املعاجلةا و هي وحدة معاجلة ضخمة مربوط هب
 .ضخمةالسؤسسات واملية كوماحلجهات لل

 International Businessوكانت الشركة املصممة له هي   IBM 360ظهر حاسب  بداية الستينات من القرن العشرينيف 
Machine  IBM. يف  يذكر يف سجالت هذه الشركة، و تصنيع احلاسب على نطاق واسع بفكرةهذه الشركة  وقد اهتمت

ن أ معتقداً  ،فكرة صناعة احلاسب لدى الشركةبتبين رئيس الشركة  تردداإلدارة للشركة  لسجملع جتما ابمن القرن املاضي  عينياتاألرب
تطوير دائم  حيث حنتاجدورة تطور التكنولوجيا  غاب عنه مبدأ ما .Main frameمن  أجهزة 1 فقط هي يةالبشر حاجة 

 :حاجيات جديدة لتلبيةللتكنولوجيا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجيادورة تطور التكنول
 

تفاق بني شركات احلاسب مجيعها ومهدت البني مجيع احلواسب  Compatibilityفكر التوافقية  IBM شركة اقرتحت كما 
إال يف صناعة  وهذا األمر ال نكاد جندهلحاسب واسع لهذه التوافقية أدت إىل انتشار و . احلاسب جزاءألمعيارية صناعة على 

  .احلاسوب
 Steve زميلهو  Steve Wozinac صممه ( Personal Computer) PC لشخصيا اسوباحلظهر  1812 يف عام
Jobs (وأم أمريكية عبدالفتاح اجلنديل: من أب سوري )شركة  اسس الذي Apple  ويعترب الشهرية Jobs أبرز املبدعني  ابالمجاع

 أو حاجة مشكلةظهور 

 احلاجةلتلبية تطوير تقنية 

 جديدة حاجاتظهور 
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كان النظام   حيثيل بواسطة النوافذ نظام التشغ Steve Jobs طور، كما يف جمال تصميم تكنولوجيا املعلومات يف العصر احلديث
طور دور الشركات تدور الشركات املصنعة للحاسوب و  تضاءلمع انتشار احلاسب الشخصي  .والتعليمات األوامريعتمد على كتابة 

 .لننتقل إىل عصر جديد من عصور احلاسب وهو عصر املربجمنياملربجمة يف الثمانينات 

                           
Steve Jobs and his father                           Steve Wozinac             Bil Gates   

  عصر املربجمني: املرحلة الثانية
مبا مت تسميته نتيجة انتشار احلاسب الشخصي على نطاق واسع تنوعت التطبيقات املطلوبة حيث وصل األمر إىل نقص يف املربجمني 

 : يف الوقت احلايل األولية واليت تطورت الحقاً و ظهرت يف تلك الفرتة الربامج . لطلب الكبري على الربجمياتلتلبية ا" أزمة مربجمني"
  pencil   Electric  معاجل النصوص أول  
 VisiCalc   برامج جداول     أول 

أثرى ك ستمراالذي  Bill Gatesسؤسسها مل Microsoftأبرزها شركة  ،ومنت شركات الربجميات بشكل كبري يف هذا العصر
 .عام 11شخص يف العامل ملدة 

 عصر خدمات االنرتنت: املرحلة الثالثة
  االوريب جبنيف النوويه مركز احباث الفيزايءيعمل يف   Tim Berners –Lee امسهبريطاين ابحث  قام التسعينات بدايةيف 

CERN   الوب  فكرة بتطويرWEB   غم عدم تشجيع النص املرتابط، ور قنية تالذي يصل الصفحات عن طريق ما يسمى
صبح الوب ليفقد اتبع عمله  ( حبجة أن الرابط قد ال يعمل نتيجة ربطه بصفحة ال نتحكم هبا)يف هذا املركز عنه  العديد من املسسؤول
ليس االنرتنت   WEB ـااو . استخدام شبكة االنرتنت لشرائح واسعة من اجملتمع آفاقفتح  هناية القرن العشرين،أضخم اخرتاع يف 

 .حكرا على املسؤسسات العسكرية والعلميةالفرتة سنوات وبقي استخدامه  1828الذي ظهر عام  االنرتنت من تطبيقاتبل هو تطبيق 

 
Tim Berners –Lee 

 وماتبشبكة املعللكن اآلن احلواسيب كلها متصلة و سيب مستقلة عن بعضها اقد كانت احلو نرتنت تبادل املعلومات و قد سهل االو 
والذي طوره اجملاين مثل الربيد االلكرتوين يف عصر خدمات االنرتنت العديد من التطبيقات الناجحة  استثمرت. عن طريق االنرتنت

رغم ان  ،مليون دوالر لشركة مايكروسوفت 844ابعه ب  مث   hotmail موقع الذي طور Sabeer Bhatia املربمج اهلندي 
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حمرك البحث  Larry Pageو زميله   Seregy Brinكما طور   .شبكة االنرتنت ذاهتاقبل  تقنية الربيد االلكرتوين ظهرت
Google ( 144مرفوع للقوة  1يعين)  ضمن إطار مشروع خترج هلما يف جامعة ستانفورد 1889عام. 

                                     
Sergey Brin   وLarry Page Sabeer Bhatia                                                                   

 6448عام  Mark Zuckernbergوكذلك طور   1881عام  Yahooدليل االنرتنت  Jery Yangكما طور الشاب 
  .عاماً  11وأصبح أثرى شاب يف العامل بعمر  Facebookموقع 

              
Mark Zuckernberg                          مر احلمويع            Jery Yang       

  
       روانلدو مشحور                        سليمانى مصطف                                       

 Admobالشاب عمر احلموي الذي أسس شركة هي مسامهة  وماتلمن املسامهات البارزة للشباب السوريني يف جمال تكنولوجيا املع
يف واحدة من أكرب  $مليون  144مببلغ   Googleومت بيع الشركة ل الدعاايت على جهاز اهلاتف احملمول تقنية لنشر  طورتواليت 

روانلدو و  $مليون  844مببلغ   Deepmindشركته   Googleاملربمج مصطفى سليمان الذي اشرتت ك وكذل .صفقاهتا
امللفت يف مرحلة خدمات االنرتنت أن  .جتاوز مليار دوالرون مببلغ ألماز  souq.comالذي ابع موقع  ن مدينة حلبممشحور 
 .ي عصر مضىجيل الشباب يف سابقة مل تلحظ يف أكانت من   اخرتاعاته
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  أو املساعد الرقمياملرافق عصر : الرابعةاملرحلة 
املستخدمة  اليوميةيف مجيع األدوات احلاسب اندمج  االجتاه احلايل يف تطبيقات احلاسب مل يعد مرتبطًا جبهاز احلاسوب التقليدي وامنا

مثل الساعة ) مر دمج احلاسب يف أجهزة قد تكون غاية يف الصغرألتطلب هذا ا...(. هواتف نقالة، سيارات، أجهزة منزلية)
يعود الفضل اىل . هتاحاسوابً للتحكم مبعدا 94، فكيف أصبح احلاسوب يكاد ال يكون مرئياً فسيارة حديثة حتوي ما يقارب (والنظارة

شعرة الوهو ما يساوى واحد على عشرة آالف من مسك  النانو هو واحد على مليار من املرت يف تكنولوجيا النانو،ذلك اىل التطور 
 إنونستطيع القول  .(متناهية الصغر) أبعاد اننوية تتمثل تقنية النانو يف توظيف الرتكيبات النانويه يف أجهزة وأدوات ذات، لألنسان

 .تعين التحكم التام والدقيق يف إنتاج املواد وذلك من خالل التحكم يف تفاعل اجلزيئات الدقيقة الداخلة فيه النانو تقنية
 :أجيال 8ي ظهر يف عامل اإللكرتونيات وقد سبقه الذلتطور تكنولوجيا الدارات الكهرابئية فالنانوتكنولوجي هو اجليل اخلامس 

  .التلفزيوناجليل األول من  كالذي استخدم يف (Lamp) الذي استخدم املصباح اإللكرتوين اجليل األول -
  .الذي استخدم جهاز الرتانزيستوراجليل الثاين  -
وهي عبارة عن قطعة صغرية  (IC= Integrate Circuit) من اإللكرتونيات الذي استخدام الدارات التكاملية اجليل الثالث -

 .جداً قامت ابختزال حجم العديد من األجهزة بل رفعت من كفاءهتا وعددت من وظائفها
الذي أحدث ثورة هائلة يف جمال اإللكرتونيات إبنتاج احلاسبات  Microprocessor ابستخدام املعاجلات الصغرية اجليل الرابع -

من اجملاالت العلمية والرقائق الكومبيرتية السيليكونية اليت أحدثت تقدمًا يف العديد  (Personal Computer) الشخصية
 . والصناعية

واسيب اليوم، وخاصة فلو تفحصنا البطاقات املستخدمة يف احل. تكنولوجي النانو وهو ما صار يعرف ابسم اجليل اخلامس -
احلواسيب احملمولة لوجدت أهنا مضغوطة إىل درجة كبرية، فالبطاقة اليت ال يزيد مسكها على بضعة ملليمرتات، تتكون يف احلقيقة من 

كما أننا لو تفحصنا الكبالت واملكثفات اليت كان وزهنا يقدر ابلكيلوجرام، . مخس طبقات، أو لنقل رقاقات مضغوطة مع بعضها
أّن عرض أصغر مرّكب يف معاجل حيث فقد تضاءل احلجم، وتضاعفت القدرة . ان أن وزهنا ال يتجاوز أجزاء امليللي جراملوجد

سرعة أكرب يف تنفيذ  مما قّصر املسافات اليت تقطعها اإللكرتوانت وأكسب احلواسيب اننومرت 144هو  Pentium البنتيوم
ّرد ساعة يد يف املستقبل مراكز األحباث والتطوير أو يف اجلامعات الكبرية سيكون جمفاحلاسب اخلارق اليوم املوجود يف  .العمليات

 .والدول املتقدمة توصلت لصنع طائرات جتسسية حبجم راحه اليد، القريب
دة السعة ايشيئا فشيئا مما يسؤدى اىل ز ( املكون األصغر يف وحدة التخزين األساسية البايت)البت  ومع التقدم التقىن يتضاءل حجم

 14والذى يطلع على اتريخ تطور االجهزة احلاسوبية على مدى  ،التخزينية للذاكرة احلاسوبية دون احلاجة اىل زايدة احلجم الفيزايئى هلا
وهذه الطفرة  ،عام ويرى كيفية حتول حجم اول حاسوب من حجم احلجرة اىل حجم كف اليد مع االطراد العكسى لسعة التخزين

ود اىل انواع جديدة من الرتاكيب واالجهزة الصغرية جدا والىت قد تطبق ىف جماالت جديدة كليا واختصاصات تتجاوز التقنية قد تق
اىل استخدام تكنولوجيا النانو من خالل التحكم ابجتاه دوران   IBM تسعى وفيما يتعلق إبدخال البياانت. احلوسية التقليدية

ة من خالل أتثريها ابجملال املغناطيسى على النواة الذى يسبب انعكاس دوران االلكرتوانت االلكرتوانت بواسطة إبرة مغناطيسية دقيق
بة سلوك شن سلوك املادة على هذا املستوى ت، وحيث ا أو العكس "1" اىل"  4" بذلك تكون قيمة البت قد تغريت من  ،حول النواة

 دة الناتج احلرارى بسبب ازدايد مرور االلكرتوانت ىف الدوائروالتخلص من زاي. هذه العمليةملحوظ انتج حراري  الضوء فلن يوجد
 .الدائرة بكاملها ان مل يتم تربيدها بشكل مدروس" احرتاق "األمر الذى قد يسؤدى اىل ، الكهرابئية التقليدية احلالية
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 رافق الرقمياملعصر مالمح 
ويرجع السبب إىل أن حجم عناصر الذاكرة يصغر يوما . عينناسيصغر حجم الكمبيوتر يف املستقبل وهلذا السبب ستختفي تدرجييا عن أ

هذه األمور ستصبح .عن يوم وأداؤها يتحسن ابضطراد، وهذا األمر ينطبق أيضا على املعاجلات اليت يزداد أداؤها ويصغر حجمها
خليال اليوم، سيصبح واقعا يف وكل ما هو ضرب من ا. ، وسيكون الكمبيوتر رفيقنا اخلفي يف حياتنا اليومية6434اعتيادية يف عام 

العديد من األجهزة سوف ترافقنا، وستكون من الصغر حبيث نضعها يف جيبنا أو رمبا نعلقها حىت على  ،غضون عقدين من الزمان
هذه األداة تشبه قلما بسيطا، وستكون قادرة على التحكم بكل ما حولنا مثل الروموت كونرتول، أي جهاز التحكم ". النظارة

يف . أو أشري إىل جهاز التدفئة ليصبح أدفأ أو أبرد. أشري إىل جهاز العرض وأشغله وكأنين كبست على زر فيه: "يفزيون عن بُعدابلتل
وابلتايل ال أحتاج إىل . هذه األجهزة توجد كامريا تستشعر وتكتشف ما أشري إليه وماذا أريد، وميكنين حىت التكلم مع هذه الكامريا

 .حأزرار أو لوحة مفاتي
،كما لن جيري من خالل املرافق الرقمي "منزله الذكي"يف املستقبل لن يذهب أي شخص يف عطلة دون أن تتوفر لديه إمكانية مراقبة 

سرتكز التطبييقات التكنولوجية مستقباًل على كما  .أي عمليات مستقباًل دون اإلعداد هلا مسبقا مع املساعد الرقمي أيضا اجلراحون
تقنية التصوير ، كما يتسارع استخدام (حىت األبنية)ثالثية األبعاد لتصنيع معظم األدوات احمليطة بنا بدقة متناهية استثمار الطباعة 

حيث ميكن التعامل مع شاشات افرتاضية حميطة بنا ميكننا التعامل معها كما لو كانت شاشات حقيقية كما  Holographyاجملسم 
 :هو مبني يف االشكال التالية
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 أطوار تطور احلاسب

 عصر املعلومات سلبياتو  اجيابيات  -3
سنة هو  24دخلنا اآلن يف عصر جديد هو عصر املعلومات، حيث كان العصر منذ نتيجة االنتشار اهلائل لوسائل نقل املعلومات 

سنة كان امسه 644سنة كان امسه عصر الفحم ومنذ  114 سنة كان امسه عصر الكهرابء، ومنذ 144عصر االلكرتونيات،  ومنذ 
أدى أيضا إىل و أدى إىل مناء املعرفة نتيجة التواصل الفعال بني األفراد تطور قطاع تكنولوجيا املعومات واالتصاالت . عصر البخار
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تضاعفت املعرفة البشرية مرة  1144 إىل 1444من عام أنه  ومتثل األحباث املتعلقة ببنية التطور للعلوم. مضاعفة املعرفة البشرية 
الفرق يف املعرفة بني الوقت احلايل واتريخ ميالدك )عدة سنوات فإن املعرفة البشرية تتضاعف كل  يف السنوات األخريةبينا  واحدة 

  (يتجاوز الفرق يف املعرفة بني اتريخ ميالدك وعصر الرومان
 :املالمح االجيابيه لعصر املعلومات: اوالا 

 : عصر املعلومات نستطيع ان نوضحها كااليتلبعض املميزات والسمات العامة هنالك 
ظهور موضوعات و الكم اهلائل من مصادر املعلومات، اضافه اىل تعدد انواع مصادر املعلومات وتشعب موضوعاهتا  ىمستو  -1

 . ىف جمتمع معلومايت واحدتفاعلت تكنولوجيا املعلومات مع تكنولوجيا االتصاالت لربط العامل و  ،جديدة ابستمرار
 .احلصول على املعلومات بسرعه كبرية ودقه مناسبة ومشوليه وافية وأبقل جهد ممكن مهما كان املوقع اجلغرايف من هذا العامل -6
، ياسيهواصبحت موردا اساسيا ىف التنمية االقتصادية واالجتماعيه واالداريه والعلميه والس ،اصبحت املعلومات مبثابة سلعه تسوق -3

بل وحتولت اجملتمعات الصناعية اىل جمتمعات معلوماتية واصبحت  ،فقد حدث منو كبري يف اجملتمعات املعتمدة على املعلومات
 . املعلومات هي املواد األولية

االعتقاد ابن والذي يدعو العديد من العلماء يف الدول الصناعية اىل  ،ظهور الذكاء االصطناعي املرتبط ابحلواسب االلكرتونية  -8
 .احلواسب ستساعد االنسان او رمبا حتل حمله يف القيام ابلعمليات اإلبداعية

 
 :املالمح السلبية لعصر املعلومات: اثنيا 

صة ما من جانب اخر فقد جلبت ثورة املعلومات اجلديدة هذه معها عددا من العيوب والسلبيات على جمتمع املعلومات اجلديد وخا
 : مههاأمية ومن يتعلق ابلدول النا

ففي الوقت الذي تتوافر فيه كل انواع املعلومات يف منطقة حمددة من : اجلغرايف غري املتناسب للمعلوماتالتوزيع الفجوة الرقمية و  -1
احلواجز اللغوية خاصة وان معظم املعلومات ليست بلغات الدول ، اضافة اىل  أخرىيوجد فقر شديد للمعلومات يف مناطق  العامل

 .اميةالن
اصبحت من االمور اليت تقلق واجلرائم االلكرتونية السيطرة على املعلومات وامن املعلومات وقرصنه املعلومات وفريوسات احلواسب  -6

  .الدول النامية والدول الصناعية على حد سواء
واصبحت الدافع  ،اميةفحسب يف العديد من جمتمعات الدول الن( زائف)استخدام تكنولوجيا املعلومات كمظهر حضاري  -8

أكثر منها من االستفادة من ، اذ ترتكز معظم االستخدامات على اقتناء أحدث األجهزة وتبادل البياانت للمباهاة االجتماعية
 .املعلومات للوصول اىل املعرفة وتطويرها

ألعاب ، استخدام )لى بعض التقنيات االدمان عيعتقد بعض املفكرين ان االعتماد الكبري على تكنولوجيا املعلومات وخاصة بعد  -1
 .وختفيض القدرات االبداعية للعقل البشريسيسؤدي اىل ما يسمي بتسطح العقل البشري  ...(مفرط للشبكات االجتماعية

 
--------------------------------------------------------------------- 

 نوالنا نولوجياكمن التطبيقات املتوفرة لت: طالعلإل -
ا على بسبب قوهتا وقدرهت ملنتجات مثل السيارات والطائراتايف تصميم  قفزةحدث ست، مواد خفيفة اننو كاربون اانبيب: مواد اننو - 

 .توصيل الكهرابء واحلرارة
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خلالاي يتم عالج اإلنسان مستقباًل من خالل التحكم يف خالاي جسده، أو عن طريق إدخال آالت دقيقة داخل ايف اجملال الطيب  -
لعالجها، حيث ستتمكن تلك اآلالت اجملهرية من أن ترمم األجسام املعتلة من الداخل، وستقوم أجهزة دقيقة مزروعة يف اجلسم 

 . بتشخيص املرض ومكافحته، وإجراء بعض التحسينات على اآللية اجلزيئية اليت تدير اخلالاي وتتحكم يف عملها
ليات التصغري ميكن ان تسؤدي إىل تصنيع حمركات أو روبواتت ميكروسكوبية للمساعدة يف دراسة املرحلة املقبلة يف عم: اننو روبوت - 

 بيولوجية، اخلالاي والنظم ال
 .عرابت متناهية يف الصغر ميكن تطويرها ألحباث الفضاء العميق، واملدارات واملناخ أو استكشاف األسطح املتحركة: عرابت ميكرو -

 .عالية م يف البناء تكون رقيقة وخفيفة جدا للنوافذ ولكنها ذات صالبةبالستيكية تستخد ألواح   -
  ، بطارايت حاسب وهواتف ذات دميومة عالية جداً ختزين الطاقة وإنتاجها وحتويلها -
فات مقاومة اآل ،معاجلة تلوث اهلواء ،وختزينه معاجلة الطعام ،الشرب معاجلة مياه ،حتسني اإلنتاج الزراعيجماالت أخرى مثل  -

 .واحلشرات
 ا النانولتكنولوجي ات األقدمستخدامالا من : طالع لإل -

وقيل أن الشعرة كانت تنشطر إيل نصفني لدي  شّكل السيف الدمشقي عرب القرون املاضية لغزاً مستعصياً علي احلل يف الصناعة احلربية
كنولوجية مبدينة دريسدن األملانية أن الفريق البحثي قد الباحث ابجلامعة الت" بيرت بوفلر"بعد سبعة قرون أعلن . سقوطها علي نصله

اكتشف عند حتليله لواحد من شفرات السيوف الدمشقية دقيقة التكوين عن وجود آاثر ألانبيب متناهية الصغر عبارة عن اسطواانت 
تعترب من الكربون صارت اليوم أن تلك األانبيب متناهية الصغر املصنوعة " بوقلر"وأضاف . دقيقة من الكربون ذات مواصفات خاصة

صانعو من الواضح ان و  ،له األخاذأو علم املواد متناهية الصغر، وهي اليت أعطت السالح قوته غري الطبيعية وشك النانو تكنولوجيا من
 .هذه التقنية بدون ان يدركوا ماهيتها من اوائل الناس استخدموا الذين يعتربونالدمشقية  السيوف

 
 :االسئلة املمكنة هلذا الفصلمن 

 ...................................: مساء التالية يف جمال تطور احلاسبما هي مسامهة كل من األ -
 .احل تطور احلاسب مع تعريف كل مرحلة مبا ال يتجاوز السطرينعدد مر   -
 دورة تطور التكنولوجياارسم  -
 تكنولوجيا الدارات الكهرابئيةما هي أجيال تطور  -
 النانو تقنيةعرف  -
 مالمح عصر املرافق الرقميما هي  -
 .عصر املعلومات سلبياتو اجيابيات عدد  -
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