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المحاضرة الثامنة

األجزاء الرئيسة للحاسوب

(Software)البرمجيات 

نظام التشغيل

(OS)
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(Hardware)برمجيالنوكمال.ثانيا ً

دونهبالفائدةعديمالحاسبيصبحوالذياآلليالحاسبنظاممنالملموسغيرالثانيالجزءوه.

والمستخدمالحاسببينالوصلوسيلةوه.

الحاسبمنيرجوهاالتيالمهامالمستخدمعلىليسهلواإلنشاءللتطويرالقابلالجزءهو.

.فعليماذاالحاسوبتخبرالتيالمتسلسلةالتعلمياتمنمجموعةعنعبارة:“Program”البرنامج

.المخزنةالمعلوماتوالبياناتوالبرامجمنمجموعةعنعبارة:“Software”البرمجيات

.المعروفةالبرمجةلغاتبإحدىالبرامجبإنشاءيقومشخصو:“Programmer”المبرمج

Programming“البرمجةلغات Languages”:

العملياتبتوجيةيقوملكيالمبرمجقبلمنالمستخدمةالقواعدوالرموزمنمجموعة•

.الحاسوبفيواألوامر

.المشكالتمنخاصلنوعحلمنهاكلوالمستخدمةالبرمجةلغاتمنالعديدهناك•
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Programming)البرمجةفيمفاهيم Concept)

حسابيةجةبمعالالقيامدونحدثأوشيءبوصفتقومالتيوالحقائقاألفكارمنمجموعة:البيانات

.منطقيةأو

نأأوللمعلوماتالخامالمادةهيالبياناتأنأيالمعالجة،بعدالبياناتمجموعةهي:المعلومات

كاراألفمعالجةتمتأنبعدماحدثأوشيءتصفالتيوالحقائقاألفكارمجموعةهيالمعلومات

.البياناتمعالجةعملياتمنذلكغيرأو،منطقيا ًأوحسابيا ًوالحقائق

تكراردونالمعلوماتأنظمةفيالموجودةالبياناتملفاتمجموعةهيو:البياناتقاعدة.

نممجموعةبوصفمرتبطةواحدةعالقةذاتالمتجانسةالبياناتعناصرمنمجموعة:الملفات

.األشياء

ماشيءعنالحقائقمنمجموعةتصفالبياناتحقولمنمجموعة:السجالت.

مالشيءواحدةحقيقةتصفالتيالرموزأوالحروفمنمجموعة:الحقل.

أيأواألرقامأحدأواألبجديةاألحرفأحدتصفالثنائيةالخاليامنمجموعة:الرموزأوالحروف

.وغيرها*/-،+كإشارةخاصرمز
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:البرمجةفيمفاهيمتابع

الثنائيةالخلية(Binary digit, Bit):إحدىعلىتكونوالبيانات،وحداتمنوحدةأصغرهيو

.واحدأوصفردائما ًالحالتين

اناتالبيوقاعدةالملف،والسجل،والحقل،والرمز،أوالحرفوالثنائية،الخليةاعتباريمكن

.وحدةأكبرإلىوحدةأصغرمنللبياناتالهرميالتشكيل

بالبرامجيسمىماوجودمنبدالالبياناتمعالجةبعملياتللقيام.

فيالتعليماتهذهأشكالتتغيرالبحيثالبياناتمعالجةبعملياتتقومالمعنىمحددةتعليمات:األوامر

.الواحدةاللغة

المصدريالبرنامج(Source Program):اإلنسانيفهمهاالتيباللغةالمكتوبالبرنامجهو.

الهدفيالبرنامج(Target Program):اآللةبلغةالمكتوبالبرنامجهو.

اآللةلغة(Machine Language):فرةبالشيتعليماتهاكتبتالتيالبرمجةلغةعنعبارةهيو

لعمليةاشيفرةعلىيحتوياألولالواحدة،للتعليمةرئيسيينقسمينهنالكأنحيثالثنائية،

(operation code)العنوانشيفرةعلىيحتويالثانيو(Address code).
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مكّونات الحاسب البرمجّية

Computer 

Software

البرمجيات التطبيقية

Application Software

MS-
Office 

AutoCAD 
Adobe 

Photoshop

برمجياتًالنظم
System Software

لغاتًالبرمجة

Program. 
Languages

المترجماتًوً
المفسرات

Compilers 
& 

Interpreters

نظمًالتشغيل

Operating 
Systems
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:التشغيلنظامتعريف

مععاملالتوفيالحاسبتشغيلفيتستخدمالتيالبرامجمنمجموعةعنعبارةهو

.والتطبيقاتالبرامجإدارةوفيمكوناته

إغالقعندتشاهدهبرنامجآخروالحاسبتشغيلعندتشاهدهبرنامجأولهو

.الحاسب

أساسيينبدورينتقومالبرامجمنحزمةعنعبارةوأ:

إدارة. بأنواعهااألقراص،الذاكرة،المعالجات)الماديةالحاسبمكونات1

.(المختلفةالتطبيقاتوالملفاتوالبرامج)البرمجيةو(المختلفة

ربط. .الماديةبالمكونات(البرامج)التطبيقات2
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:الحاسوبتشغيلبدءعنالتشغيلنظاممهام

المهمةذهبهيقومالذيالبرنامجيسمى.سالمتهامنالتأكدوالماديةالمكوناتفحص

POST(Power – On – Self – Test).

يةاألساسالخرجوالدخلوأنظمةالذاكرةوالمعالجمنالناتجةاألخطاءعنالكشف

BIOS(Basicتسمىخاصةذاكرةفينهايخزتو Input - Output

System).

سمىيالذيوالتشغيلنظاممناألولالجزءعنالبحثواألقراصمشغلتنشيط

.Bootstrapب

oالهالسماحواألساسيةالذاكرةإلىالتشغيلنظامبتحميليقومصغيربرنامجهوو

.لحاسبباالتحكمببدء
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:التشغيللنظاماألساسيةالوظائف

إدارة) فيالمعالجاتعلىالمهاموتوزيعالمهاموترتيبوتنسيقجدولة:المعالج1

.معالجمنأكثروجودحالة

إدارة) اكرةكذالصلبالقرصاستعمالوعملية،لكلكافيةذاكرةتوفير:الذاكرة2

وجودوعدمبرامجتشغيلحالةفي(الوهميةأوالظاهريةبالذاكرةتعرف)إضافية

.خاليةذاكرة

برنامجرعبيتمالماديةوالمكوناتالتشغيلنظامبينالربط:الماديةالمكوناتدارةإ3)

ةترجمبعمليةالمشغليقوم.التعريفملفأوالمشغلأوDriverيسمىخاص

.التطبيقاتأوالتشغيلنظاموبرنامجالكهربائيةاإلشاراتبين(اتجاهينفي)ثنائية

إدارة) ةالمختلفاألقراصفيالبياناتتخزينعملياتإدارة:التخزينعملية4

.عليهاالعملياتوإجراءواسترجاعها

دعم) Applicationالتطبيقاتواجهة5 Interface)):لمطوريتوفرالواجهةهذه

دواللمثاستعمالهايكثرالتياألساسيةالدوالمنمجموعةوالتطبيقاتالبرامج

لتسهالواجهةهذه.وغيرهاالملفاتإلدارةودوالالرسوميةوالدوالالذاكرةإلدارة

.كتبهايالتيالبرامجفيالمهماتبهذهالقيامهعليتوفرأنهاحيثالمبرمجعمل
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:التشغيللنظاماألساسيةالوظائفتابع،

دعم) Userالمستخدمواجهة6 Interface:بينوسيطةتفاعليةواجهةهي

نظامعلىتوضعتبرامجمجموعةأنهاعلىتعريفهاويمكن.والحاسبالمستخدم

GUI)الرسوميةالمستخدمبواجهةتسمىماتستخدم.التشغيل : Graphical

User Interface)مثلالحديثةالتشغيلأنظمةفي:-(Windows ,Apple

Macintosh, Linux).

دعم) أنظمةغلبأ.ذلكيشترطوالالشبكاتالتشغيلنظاميدعمأنيفضل:الشبكات7

األنظمةدأحأنيعنىمماالشبكاتبروتوكولاستخدامعلىقادرةالحديثةالتشغيل

الملفات،مثلالمصادراويشاركهالعالمي،TCP/IPنظامشبكةفييظهرأنيمكن

.الصورماسحوالطابعة،و

األمن) سماحالقبلالمستخدمينمنالتحقق:يعنىالتشغيلنظاممنظورمناألمن:8

تحجيموالمستخدم،ايملكهالذيبالوصولالسماحيةمستوىتصنيفبالوصول،

.النظاممديريحددهاالتيللسياسةتبعاالوصولمستوى



التشغيلنظمأنواع
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إلىالجهازمعالتخاطبواجهةحيثمنأنواعهاوتنقسم:

واجهة) .رسوميةمستخدم1

الوقتنفسفيبرمجياتعّدةتنفيذمنالمستخدمعادةً ُتمّكن.

واجهة) .رسوميةغيرمستخدم2

الواحدالوقتفيواحدبرنامجذيتنفمنالمستخدمعادةً ُتمّكن.

إلىاالستخدامغرضحيثمنأنواعهاوتنقسم:

نظم) بيةالطاألجهزةتشغيلونظمالشبكاتتشغيلنظممثلمحددةبمهاممتخصصةتشغيل1

.والهندسية

نظم) .الشخصّيةالحواسيبتشغيلفيالمستخدمةوهيعادّيةتشغيل2
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:التشغيلنظمتصنيف

متعدد. .LinuxولينكسWindowsويندوزمثل:Multi-taskingالمهام1
ومشاهدةالطباعةمثلالوقتنفسفيمهامعدةتنفيذمنالمستخدماألنظمةهذهتمكن

.الوقتنفسفيفيلم

متعدد. معالجةوحداتالحواسبفيوتستخدم:Multi-proccesingالمعالجة2

اإلصداراتبعضمثلالوحداتهذهبينالعملوإدارةلتوزيعCPUمركزية

unixكـنكسيومنالخاصة

المشاركة. عدةعبرمتصلينمستخدمينعدةويمكن:Time-sharingالزمنية3

يحةشرمنهمكلبإعطاءوذلكالمركزيةالمعالجةوحدةنفساستعمالمنطرفيات

.زمنية

Novellوارنتنوفمثلالحاسبشبكاتتشغيلنظام. Netwareنتووندوز 4

.Windows NT

نظام. Realالحقيقيالوقتتشغيل5 Time:مااألسلوبهذااستجابةزمنيتراوحو

.On-Lineأحيانا ًعليهيطلققدوثوانً عدةإلىالثانيةمنجزءبين
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:التشغيلنظاممكونات

:التاليةالبرامجمنصورةأبسطفيالتشغيلنظاميتكون

البرنامج. Kernel)المشرف1 Executive Supervisor):

والبياناتوالبرمجيةاآلليةالمواردمختلفبينالشاملالتنسيقوظيفته.
رةالذاكداخلالمحددةمحالتهافيووضعهاللتنفيذالمطلوبةالبرامجاستدعاءعنلؤالمسهو

.RAMاألساسية
يعملالحاسبطالمااألساسيةالذاكرةفيدائمةبصفةالبرنامجهذايتواجد.

:المشرفالبرنامجمكونات

Command)األوامرمشغل1) Processor):احتياجاتترجمةعنلؤالمسهوالبرنامجوهذا

ومن،التشغيلنظامخاللمنالحاسبينفذهاإجراءاتإلى(المستخدمأوامر)المستخدم

Deleteأمثلتها \Copy \ Formatوإجباراآللةلغةإلىبتحويلهااألوامرمشغلويقوم

.التنفيذعلىالمعدات

برن) Input)المخرجات/المدخالتبالتحكمامج2 Output Control System):البرامجوهي

المهمةالمشرفالبرنامجحددفإذاوالمخرجات،المدخالتمعداتمعالتعاملعنلةؤالمس

والمخرجاتالمدخالتفيالتحكمبرامجتتولىاألقراصعلىوالمسجلةتنفيذهاالمطلوب

.األساسيةالذاكرةفيمواقعهاإلىوإدخالهاإحضارها



14

:المشرفالبرنامجمكوناتتابع

البرامجومواقعأسماءتوضحفهارسإعداديتولىبرنامج:(Librarian)المكتبةمنسقبرنامج3)

ماكنأعلىموضعهتحديدالمكتبةمنسقيتولىمهمةالمشرفالبرنامجطلبومتى،والبيانات

.األساسيةالذاكرةإلىبقراءتهوالمخرجاتبالمدخالتالتحكمبرامجتقومبعدهاالتخزين

مترجمات) ترجمةتتولىو،التشغيلنظامبهايزودبرامجمجموعةهي:(Compilers)اللغات4

مترجمبرمجةلغةولكل.معالجةأيقبل(1\0)الثنائيالترميزوفقاآللةلغةإلىالمستخدمبرامج

.بهاخاص

Link)الربطرامجب5) Edit):رةصغيعملياتمعالمترجمالبرنامجربطتتولىبرامجمجموعةيه

.منهالمطلوبةالوظيفةالبرنامجيؤديحتىالهدفالبرنامجمعالخ..والطرحالجمعمثل

جهدتوفيربغرضالحاسباتشركاتتقدمهابرامجمجموعةهي:(Utilities)الخدماترنامجب6)

برنامجأو،البياناتسجلحقولأحدعلىالبيانات(Sort)فرزبرامجكتابةفيالمستخدمين

Text)النصوصمنسقوبرامجملفاتعدةبياناتلدمج(Merge)الدمج Editor).
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:التشغيلنظاممكونات

لغات. Operating)التشغيلنظام2 system languages)

لغة) Command)األوامر1 Language):المناسبةاألوامرصياغةفياللغةهذهوتستخدم

وريفإجراءتتطلباألوامرهذهومعظم،الحاسبومستخدمالتشغيلنظامبيناالتصالإلجراء

Command)األوامرمفسرعليهيطلقبرنامجتفسيرهايتولىلذلكالحاسبمن

Interpreter).

لغة) Control)التحكم2 Lang):هامتطلباتوتحديدوالمعداتالمهامتعريففياللغةهذهستخدم

.خاصمفسرتنفيذهافيويستخدمالتشغيلنظامإلى

لغة) علىمعالجاتالكفاءةلزيادةالتجميعبلغةاإليعازاتمعظمتكتب:التشغيلنظمبرامجصياغة3

.اآللةبلغةتكتبوأحيانايونكستشغيلفيكماسيلغةتستخدموأحياناالحاسب
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التشغيلنظاماختيار

تحددالتيواسبالحعلىىتجرالتيالتطبيقاتطبيعةعلىالتشغيلنظاماختياريتوقف

:مايليديدتحيجبوهنا،المالئمالتشغيلنظاموأيضا ًاآلليالكياننوعيةوحجمبدورها

الحاسبتصميمواآلليالكياننوعية.

أجراؤهاالمقترحالتطبيقات.

االتصاالتنوعيةوبالحاسباالتصالطريقة.
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نظام. .الرسوميةغيرالواجهةذات،(MS-DOS)القرصتشغيل1

تمًّحيث2000عامبتطويرهالعملوتوقف1981عاممنذبهالعملبدأ

ااستبداله .ويندوزنظاممنمختلفةبإصداراتتدريجي 

التشغيلنظامتعريف(MS-DOS):التشغيلبإجراءاتتقومالبرامجمنمتكاملةمجموعةهو

.معهاالمتوافقةأوIBMطرازمنالحاسبوحداتجميعإلدارةالضرورية

الـعليهيطلقDOSالعبارةمناألولىلألحرفاختصاروهى(Disk Operating System).

الصلبالقرصعلىوضعهيتمأومرنةأقرصعلىالتشغيلنظامببرامجُيحتفظ.
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التشغيلنظاموظائف(MS-DOS):

تحويل) .واألقراصالرئيسيةالذاكرةبينوالتعليماتالبياناتونقل1

بدء) .ائيةالكهربالتوصيالتسالمةمنللتأكيداالختباراتمنبعددوالقيامالحاسبتشغيل2

قبول) جميعفيكمبالتحلكتسمحوالتيالمفاتيحلوحةطريقعنإدخالهايتمالتيالتشغيلأوامر3

.الحاسبمكونات

تمكين) .خرىأأقراصإلىاألقراصعلىمنالملفاتمنإضافيةنسخعلىالحصولمنالمستخدم4

نقل) .الطابعةإلىوالبياناتالتعليمات5

نظام التشغيل خصائص(MS-DOS:)

يتطلب) .معهاللتعاملبالبرامجالمتعلقةاألوامرجميعحفظ1

ال) .الوقتنفسفيبرنامجمنأكثربفتحيسمح2

ال) .يةالرئيسالذاكرةمنبسيطجزءيستخدمألنهكبيرةملفاتفتحالمستخدميستطيع3
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نظام. .الرسوميةالواجهةذات(Windows)النوافذتشغيل2

بينوسيطالبدورتقوموالتيرسوميةمستخدمواجهةتستخدمالتيالتشغيلأنظمةأحدهو:تعريف

.العالميةمايكروسوفتشركةإنتاجمنوهو.والحاسوبالمستخدم

لالهتماملالستجابةخطوةفي،1985عامدوسلميكروسوفترسوميةكواجهةالتشغيلنظامبدأ

.الرسوميةالمستخدمواجهاتفيالمتزايد

حصتهغتبلحيثالعالمفيالشخصيةالحاسباتسوقعلىليسيطرويندوزمايكروسوفتجاء

.1984فيصدرالذيماكالتشغيلنظامعلىمتفوقاالسوقمن%90عنيزيدما

األيقونات:ستخدمي(Icons)القوائمو،التطبيقاتلتمثيل(Menus)االختيارعملياتلتسهيل.

نظامبأنهتميزي:

أليفتشغيل(User Friendly)االستخدامسهلأنهأي.

الوقتنفسفيتطبيقاتعدةتشغيل(Multitasking).

الملفاتبينالبياناتتناقل(Task Switching).

ويندوزإصداراتأحدث:Windows Vista،Win.7،Win.8،Win.10،نظاموأحدث

Win.8للهواتف Phone،للخوادمإصداروأحدثWin. Server 2012R2.
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نظام. .الماكنتوشبأجهزةوخاصرسومي،(MAC)ماكنتوشأبلتشغيل3

يتمالشخصيةالحواسيبمنعائلةهي"ماك"باختصاراالمعروفأوماكنتوش

.(Apple)آبلشركةقبلمنوتسويقهاوإنتاجهاتطويرها

ماكنتوشتسميةتعود(Macintosh)اسمهالتفاحأنواعأحداسمإلى(Macintosh).

قويةإعالنيةبحملةكيلوبايت128حجمهابذاكرة1984عامفيإطالقهتمماكنتوشجهازأول.

نمبدال ًوالفأرةالرسوميةاالستخدامبواجهةمزودالسوقفيناجحشخصىحاسوبأولوكان

.الوقتذلكفيقياسيةكانتالتياألوامرسطرواجهة

آبلنظامإصداراتحدثأ:OS Mac OS X 10.9

نظمبسعرمقارنةأرخصهاربماوحاليا ،التشغيلأنظمهأقوىأحد

.كالويندوزمجانيهالغيرالتشغل
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نظام. .الرسوميةالواجهةذات،(Unix)يونيكستشغيل4

شركةقبلمنيونكستطويرتمAT & T1960عامأواخرفيبيلمختبراتفي.

الضخمةللخادماتخصيصا ًوموجهقوينظامهواليونكسنظام(Servers).

األخرىباألنظمةمقارنةجدا ًعاليةباعتماديةيتميز.

مستعملمنأكثرتخدمعملبيئةيقدم“”multiuserمهمةمنوأكثر”multitask“نفسفي

.الوقت

بهللعملكبيرةحواسيبويتطلبالثمنغاليأنهفيتكمناليونكسمشكلة.

الشخصيةللحواسبموجودةاآلناصبحتاليونكسمنالنسخبعض.

نالمصدريمختلفمنالدعمونقصالعاليةالتكلفةبسببالمستعملينألغلبمتاحغير.
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نظام. .الرسوميةالواجهةذات،(Linux)ينكسلتشغيل4

يونكسنظامأساسعلىمبنيالمصدرمفتوحتشغيلنظامعنعبارةهو:تعريف.

المميزات:

المصدرمفتوح(Open Source):عملوالنظامشيفرةإظهارالعاديللمستخدميمكن

.زالويندومثلاآلخرىاألنظمةعكسعلىكمستخدمتخصصهوعملهتناسبعليهاتعديالت

لكنه(ڤيروس100عنيقلما)ڤيروساتلهلينكستشغيلنظامأنرغم:الڤيروساتتأثيرعدم

نظاماتمميزأفضلبينمنتعدالميزةوهذهڤيروساتمكافحتثبتيجعلكالممابهايتأثرال

.ويندوزنظامعكساللينكس

األنظمةعكسكهذارائعنظامفيرائعةميزةايضا ًهذهو100/100مجانينعم:النظاممجانية

.االخرى

النظامجودة:

وهناكدة،جواآلكثراللينكسنظاميعدللمستخدمينتظهرأنالممكنمنالتياألخطاءقلتبسبب

خرآخاللومناألخطاءبهذهكاملةومفصلةتقاريرهذهاألنظمةتدرسالتيالشركاتمنالعديد

.دراسة
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أنظمة. Network)الشبكاتتشغيل5 systems)

جهزةألتسمحبحيثمهيأةأنهاإالاألخرىالتشغيلأنظمةعنتختلفالالشبكاتتشغيلأنظمة

أوالطابعةمثلرةالمتوفالمواردمنواالستفادةبينهافيماالمعلوماتبتبادلبالشبكةالمتصلةالحاسب

.رهاوغي...باألجهزةالعبثأوالتسلللمنعأمنيةقدراتلهاأنإلىباإلضافةالمدمجة،األقراص

:مثال

ًنظامًالنوافذًإنًتي(windows NTً)منًإنتاجًمايكروسوفت

windows 2000ًوwindows 2003ًوwindows 2008

نتًويرنظامNet-wareًمنًإنتاجًشركةًنوفلNovellً.
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المترجم(Compiler):ي،هدفبرنامجإلىالمصدريالبرنامجتحويلبعمليةيقومالذيالبرنامج

:مراحلثالثةالترجمةعمليةتشملبحيث

تحليل. Lexical)لغوي1 Analysis).

تحليل. Syntax)قواعدي2 Analysis).

توليد. Code)ثنائيةشيفرة3 Generation).

موعةمجوهدفيبرنامجعنهينتجبحيثواحدةدفعةالمصدريبرنامجالبترجمةالمترجميقوم

.أخطاءأيالبرنامجفيهناككانإذاأخطاء

المفسر(Interpreter):تعليمةىإلالمصدريالبرنامجتعليماتمنتعليمةكلبتحويلالمفسريقوم

:تشملواألخرىتلوتعليمةبتفسيرذلكوالهدفيالبرنامجتعليماتمنأكثرأو

التحليل. .اللغوي1

تحليل. .التعليمةتلكقواعد2

توليد. .القواعديواللغويالتحليلمراحلاجتازتإذاتنفيذهايتمثنائية،شيفرة3
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