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Second Semester contain: 
 

 Computer Safety and Software Licenses 

                                         (أمان الحاسوب وتراخيص البرامج)                                                 

 Operating Systems (التشغيل )نظم   

 
 
(Lecture 1) 

 أمان الحاسوب وتراخيص البرامج  

)Computer Safety and Software Licenses( 

، كما هي مطبقة أمن المعلومات هو فرع من فروع التكنولوجيا المعروفة باسم أمن الحاسوب

على الحاسوب والشبكات. والهدف من أمن الحاسوب يتضمن حماية المعلومات والممتلكات من 

ساد، أو الكوارث الطبيعية. مصطلحات أمن نظام الحاسوب، تعني العمليات واآلليات السرقة والف

الجماعية التي من خاللها تٌحمى المعلومات والخدمات الحساسة والقيمة من النشر، والعبث بها أو 

االنهيار الذي تسببه األنشطة غير المأذون بها أو األفراد غير الجديرين بالثقة، واألحداث غير 

 .خطط لها على التواليالم

هي اختصار لكلمتين : ) (Malware, أيضا في بعض األحيان البرامج الضارةبرمجيات خبيثة

الماكرة أو الخبيثة، هي برمجية يتم تضمينها أو  البرمجية و "malicious software" هما

بدون رضا المالك. فقد تستخدم لعرقلة  ,ألغراض ضارة الحاسوب إدراجها عمدا , في نظام

وعندما يتم .تشغيل الحاسوب، جمع معلومات حساسة، أو الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة

ة، من تثبيت البرمجية الخبيثة فقد يكون من الصعب جداً إزالتها. وبحسب درجة خطورة البرمجي

الممكن أن يتراوح أذاها من إزعاج بسيط )بعض النوافذ اإلعالنية غير المرغوب فيها, خالل 

عمل المستخدم على الحاسوب,سواء كان متصالً أم غير متصل بشبكة حواسيب( إلى أذًى غير 

من األمثلة على البرمجيات  .قابل لإلصالح يتطلب إعادة تهيئة القرص الصلب على سبيل المثال

 .وأحصنة طروادة ،الفيروسات خبيثة هيال

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
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(Lecture 2) 
 

 العالج من اإلصابة

مصاب ببرمجية خبيثة لم يعد بسيطاً كما كان في بادء  نظام التشغيل لسوء الحظ، فإن تنظيف

ت أو األمر. فقد أصبحت هذه البرمجيات صعبة المسح أكثر من ذي قبل، فال يوجد مضاد فيروسا

مضاد برامج تجسس وحيد قادر على إزالة كل ما نزل على نظام ما من برامج مؤذية. في الحقيقة 

لم يعد من المستغرب وجود ترسانة من المنتجات األمنية، ومضادات الفيروسات وبرامج 

التجسس وغيرها للتأكد من أن كل برنامج مؤٍذ قد تم إزالته بشكل جيد, و األفضل هو تنصيب 

 . ديدة من نظام التشغيل مع فحص شامل للجهاز المصابنسخة ج

 

  :الكمبيوتر أمام الصحيحة الجلوس خطوات

  :القامة فرد مع الجلوس

والركبتين في وضعية متوازية . يمكنك   قم بضبط إرتفاع المقعد بحيث تصبح القدمين مسطحة

مفرود بشكل جيد . قد درجة للتأكد من أن الظهر  000 –درجة  011ضبط ظهر الكرسي بزاوية 

تحتاج إلي إستخدام الوسائد الصغيرة حتي يمكنك ضبط الوصعية المناسبة لك . قد يعمل البعض 

علي إجراء تغيرات مختلفة والوصول إلي الوضعية المناسبة التي تساعدك في تحقيق إسترخاء 

 . الكتفين والذراعين أيضاً 

  :المفاتيح لوحة من بالقرب الجلوس

 . للوحة موجودة مباشرة أمام جسمك. مع التأكد من أن لوحة المفاتيح تتوسط الجسمبحيث تكون ا

  :المفاتيح لوحة إرتفاع ضبط

والمرفقين قد تحتاج إلي ضبط لوحة المفاتيح مفتوحة قليالً،   بحيث يتم التأكد من إسترخاء الكتف

 . ويصبح المعصمين واليدين في وضعية مستقيمة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84


Tikrit University / College of Dentistry 
.              Computer Science / First Class, Second Semester 

                                                 . AnaiAss. Lec. Tamara A 

4 

 

  :الجلوس وضعية أساس علي المفاتيح ةلوح ميل ضبط علي العمل

بعض أنواع لوح المفاتيح تقدم ألية ضبط الميل المناسب لوضعية الجلوس . في إذا كنت تجلس في 

وضعية مستقيمة، يمكنك إمالة لوحة المفاتيح بعيداً عنك . وإذا كنت متكأي قليالً يمكنك ضبط ميل 

 . لوحة المفاتيح بحيث تكون مائلة إلي األمام قليالً 

  :الكمبيوتر أمام الجلوس أثناء معصمك إستخدام عند

ينصح بوضع الماوس في أقرب مكان للوحة المفاتيح وأثناء الكتابة علي لوحة المفاتيح تحتاج إلي 

بوضع جزء من اليدين علي لوحة المفاتيح . غالباً ما تكون  أن تحقيق اإلسترخاء لمعصمك 

 . لبةوضعية معصميك مفرودة علي األسطح الص

  :صحيحة وضعية في الشاشة ضبط

بشكل صححيح بحيث تحقق الراحة لرقبتك . قد تحتاج إلي ضبط   يفضل ضبط وضعية الشاشة

الشاشة بحيث تتوسط الشاشة أمامك مباشرة وأعلي لوحة المفاتيح . العمل علي ضبط الجزء 

قليالً من مستوي العين أعلي من مستوي العين بمعني أعلي  3-2العلوي من الشاشة بحيث تكون 

 . . وإذا كنت ترتدي النظارة، يمكنك خفض شاشة العرض إلي مستوي قراءة مريح

  :سم 06 عن تقل ال مسافة الشاشة عن بعيدا   الجلوس

سم  01إذا كنت تبحث عن وضعية صحيحة للجلوس أمام شاشة الكمبيوتر فإن المسافة ال تقل عن 

 . عمودية للحد من الوهج أثناء التواجد في إضاءة عاليةوضبط وضعية الشاشة بحيث تكون 

عند إستخدام الكمبيوتر قم بفتح الملفات أمامك مباشرة : وفي حالة اللجوء إلي البحث عن أي 

ملفات موجودة في المكتب يمكنك وضعها علي الحامل الموجود بالقرب منك . كما يفضل وضع 

 . سماعات الرأس للتخلص من هز الهاتفالهاتف بالقرب من متناول يديك وبإستخدام 
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  :ساعة من اكثر مرور بعد صغيرة راحة فترات أخذ

إذا قمت بالجلوس أمام الكمبيوتر أكثر من ساعة في اليوم فأنت بحاجة إلي أخذ راحة لدقائق لمنع 

حدوث الشد العضلي . فقد أظهرت الدراسات بأن الجلوس المستمر أمام الكمبيوتر مضر جداً 

 . صحة . لذلك حاول تغير الوضعية بالوقوف أو التجول لبضع دقائقبال

  :دقيقة 06 مرور بعد دقيقة 2 -1 لمدة راحة أخذ

 -5بعد المرور ساعة من العمل علي الكمبيوتر، حاول أخذ قسط من الراحة أو تغير المهام لمدة 

 . وتر أثناء راحة الغذاءدقائق. حاول اإلبتعاد دائماً عن الجلوس المستمر أمام شاشة الكمبي 01

  :العين إرهاق تجنب

تقليل التركيز علي الشاشة بعد مرور فترة طويلة لتجنب إرهاق العين من خالل النظر بعيداً عن 

 . دقيقة 05 – 01او قفل العين لمدة  الشاشة والتركيز علي شئ أخر موجود في نفس المسافة 

  :اليد تمارين ممارسة

كل يوم من خالل رفع األصابع ألعلي وتحريك   ستة مرات علي األقليفضل عمل تمارين اليد 

األصابع بإستمرار . هذه التمارين البسيطة تساعدك في التخلص من األلم الذي قد تواجه في 

 . األصابع نتيجة الجلوس لفترة طويلة علي الكمبيوتر
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  :نصائح

ويجب بعد   الكمبيوتر قد يعرضك للعديد من المشاكل الصحية الجلوس لفترات طويلة أمام شاشة

تأكد من . دقيقة راحة لمنع الشعور باأللم والقضاء علي المشاكل المختلفة 2مرور ساعة أخذ 

مرشحات الوهج أو الزجاج البصري   يمكنك إستخدام. المقعد لمنع حدوث أالم الظهر  وضعية

 الشديدة  للحماية العين من تأثير اإلضاءة

https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-1.jpg
https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1.jpg
https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-3.jpg
https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-2.jpg
https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-5.jpg
https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-4.jpg
https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-9.jpg
https://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-8.jpg
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(Lecture 3) 

 

 

 (Operating Systemsنظم التشغيل ) 

 نظم التشغيل ) برامج النظام ( -1

هو نظام التشغيل الذى يحتوى على كل األوامر التى تمكن الحاسب من أداء عمله مثل عملية      

و األسطوانة  (Hard Disk)بدء التشغيل و اإلظهار على الشاشة و استخدام األسطوانة الصلبة 

 لتخزين المعلومات . (Floppy Disk)المرنة 

بإدارة البرامج مثل معالج الكلمات و األلعاب و  (Operating System)يقوم نظام التشغيل      

، و ينظم  (CPU)متصفح األنترنت . فهو يستقبل األوامر من هذه البرامج و يمررها إلى المعالج 

ئج من المعالج ، ثم يقوم بإرسالها للتخزين على األسطوانة العرض على الشاشة و يأخذ النتا

الصلبة أو للطباعة على اآللة الطابعة . برامج التشغيل موجودة دائما فى الحاسب و تبدأ فى العمل 

 يونيكس ( . –لينيكس  –أبل  –أتوماتيكيا عند تشغيله مثل ) الويندوز 

 

 البرامج التطبيقية  -2

ى تعمل على الحاسب مثل معالج الكلمات و الجداول اإللكترونية و قواعد هى كل البرامج الت     

البيانات وأدوات العروض و برامج الناشر المكتبى و األلعاب وبرامج الوسائط المتعددة . وهذه 

البرامج تعرف لدى المستخدمين للتطبيقات التى عن طريقها يؤدون عملهم .أى جميع البرامج 

 ة بناء علي طلب المستخدم التي تؤدى أغراض متخصص
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 -مثال :

  معالج النصوص(Word). 

  الجداول اإللكترونية(Excel) . 

  برنامج العروض التقديمية(Power Point)  . 

 برنامج عرض الفيديو(Media Player) . 

  برنامج عرض الصوت(Win Amp) . 

  برنامج نسخ اإلسطوانات(Nero) . 

 وغيرها 

 

 . البرامج ال يتم عملها إال في وجود نظام التشغيلجميع هذه -ملحوظة :

 

 لغات البرمجة -3

وهي التي يستخدمها المبرمجين في تصميم البرامج التطبيقية و نظم التشغيل حسب رغبات 

 المستخدمين .
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(Lecture 4) 

 

 التصنيف التجارى للبرمجيات 

تتوفر آالف البرامج من مصادر مختلفة و متنوعة و يمكن الحصول عليها من مكاتب      

الحاسبات أ و السوبر ماركت أو الشراء عن بعد عن طريق اإلنترنت . و هناك بعض األمثلة التى 

 سنقوم بشرحها .

  برمجيات النظام(System Software)  

قا على األسطوانة الصلبة عند شرائه . عند هى برامج موجودة على الحاسب و مخزنة مسب     

استخدام الحاسب ألول مرة ربما يحتاج األمر إلى إدخال بعض المعلومات لتشكيله . و هذا يعنى 

أن نقوم بتعريف الحاسب بنوع الطابعة المتصلة به ، واذا كان هناك وصلة لإلنترنت وما شابه 

كلما دعت الحاجة إلى ذلك . فمثال إذا قمت ذلك . يمكن إضافة بعض المهام إلى برامج النظام 

 بتغيير الطابعة فإننا نحتاج إلى تحميل برامج إضافية للحاسب لنتعامل مع الطابعة الجديدة .

  البرمجيات التجارية(Commercial Ware)  

 تعتبر البرامج المعروضة للبيع برامج تجارية . كمجموعة برامج المكتب     

 (Microsoft Office)  على سبيل المثال . و تتاح البرامج التجارية آلالف من األستخدامات

مثل الرسم والمحاسبة و إدارة األعمال و تحرير األفالم . و البرامج التجارية غالبا ما تكون 

 مرخصة للمستخدم مع توضيح الشروط المختلفة المرتبطة باستخدامها . 

  البرمجيات المشاركة(Shareware)  

العديد من المبرمجين و الهواة بكتابة البرامج التى تكون متاحة مجانا . و توزيع هذه يقوم      

البرامج قد يكون بواسطة اإلنترنت أو اسطوانة توزع مع المجالت . و هذه برامج عادة ما تكون 

 متاحة لبعض الوقت قبل شرائها . 
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  برمجيات بدون مقابل(Free Ware)  

ج المشاركة بدون رسوم فهى توزع مجانا وال يتوقع تسديد مقابل لها و وتكون مشابهة لبرام     

بعض المؤلفين مسئولين عن جودة البرنامج . و كما هو الحال فى البرامج المتاحة فإنها تأتى 

أيضا بشروط بعض المطورين ربما يوزعون النسخ األولى مجانا لكى يشعر المستخدمية بفائدة 

فظ مؤلفو هذه البرامج بكل الحقوق القانونية لبرامجهم . وال يسمح بنسخ البرنامج . و غالبا ما يحت

 أو توزيع هذه البرامج .

  البرمجيات العامة(Public Ware)  

هذه البرامج تكون متاحة لألستخدام العام أى أنها متاحة مجانا و يمكن نسخها و تعديلها وال      

 إلستخدامها .  ميوجد رسو

   )( Multimediaالوسائط المتعددة 

تعرف الوسائط المتعددة بأنها استخدام و سائط مختلفة فى برنامج الحاسب : نص كآلمى و      

رسومات و صوت و صورة و حركة . و تناسب الوسائط المتعددة تقديمات و برامج التعليم 

. مع تقدم  الذاتى و األلعاب و التى يتم استخدامها فى أغراض تجارية مختلفة فى السنوات األخيرة

و سرعة المعالجة ازدات سرعة معالجة العمليات و سعة التخزين كثيرا و هذا يتزامن مع 

 استخدام القرص المدمج لتخزين كمية كبيرة من بيانات الحاسب و إتاحة إمكانيات جديدة . 

 و أدى إدماج سعة التخزين الكبيرة لالسطوانة و سرعة المعالج و قدرته على التعامل مع     

كمية كبيرة من البيانات إلى تطوير تكنولوجيا الوسائط المتعددة . و كلمة وسائط متعددة تطبق 

 على البرامج التى تستخدم النص و الصورة والصوت فى طريقة واحدة أو متتابعة . 

o  الصورة : تتباين من الرسومات البسيطة و الخرائط وصوال إلى إنتاج أجزاء كبيرة من

 الحاسب .الصورة على شاشة 

o  الصوت : و يبدأ من صوت بسيط و موسيقى و مؤثرات صوتية و صوال إلى تسجيالت من

 الحياة الواقعية .

o  الحركة : يمكن أن تشير إلى تحريك نص وصورة ورسومات أو تتابعات الرسوم المتحركة

 لشرح نقطة أو لجذب انتباه المشاهد .

o  .األفالم : يمكن أن تظهر على الشاشة لقطات من فيلم تاريخى أو موسوعة علمية 
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(Lecture 5) 

 أمثلة لنظم التشغيل الشائعة :

 ( للحاسب الشخصي:DOSنظام دوس ) -1

على نظام التشغيل للحاسب الشخصي ويعتبر من األنظمة ذات أسلوب  DOSيطلق اصطالح 

أي نظام تشغيل األقراص  ystemSperating Oisk Dالمواجهة الخطية وهو اختصار للعبارة 

م مع األجيال األولى من الحاسبات 0890وهو من األنظمة وحيدة المهام وقد ظهر هذا النظام عام 

( وقامت بتطويره شركة برمجيات ميكروسوفت األمريكية  IBMالشخصية التي أنتجتها شركة )

تحت هذا النظام بلغت عشرات اآلالف  كما أن عدد من التطبيقات التي تعمل  MS-DOSباسم 

من البرمجيات ويتطلب هذا النظام أن يكون المعالج من إنتاج شركة أنتل األمريكية أو متوافقاً 

 .مثال في استخدام هذا النظام على سبيل المثال معه.

  COPY األمر 

 مجموعة ملفات وظيفته : نسخ محتويات ملف أو

  :صيغته

FUN\:DGAMES \>COPY F:\C: 

الحاسب بنسخ جميع الملفات ) الحظ ..الملفات فقط ( الموجودة بالفولدر  سيقوم

  Dالموجود FUN آلي الفولدر F الموجود GAMES المسمى

 

 

 

 

 

 ن -2
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 Windowsظام النوافذ ) وندوز ( ن -2

( منها المحاوالت التي أضيفت  DOSلقد تمت محاوالت عديدة لتسهيل استخدام نظام التشغيل )

بغرض استخدام تقنية حركة مفاتيح األسهم في تسهيل عمليات التشغيل وتنظيم عرض محتويات 

القرص وكذلك بتطوير برمجيات تشغيل تسمح بأسلوب المواجهة بالقوائم لمستخدم الجهاز وقد 

كروسوفت األمريكية أيضاً تكللت هذه الجهود بالنجاح بظهور نظام النوافذ الذي أنتجته شركة ماي

والذي يعتبر من أنظمة التشغيل ذات أسلوب المواجهة الرسمية حيث يتيح استخدام تقنية الفأرة 

 والرموز الصورية وقد ظهر من هذا النظام عدة إصدارات من أهمها

مع  85هو تحديث لإلصدار نوافذ وWindows98  - كنظام تشغيل متكامل Windows95نظام 

تمإطالقه  89عبارة عن إصدار بعض نظام النوافذ  Windwos ME-لخصائص إضافة بعض ا

وقد تم تطوير هذا اإلصدار ليصبح متخصصاً لالستخدام المنزلي والشخصي بينما تم  2111عام 

يعتبر نظام  Windows XP -من أجل االستخدامات اإلدارية والشبكات  2111تطوير النوافذ 

ال يختلف عنه أنظمة التشغيل السابقة من حيث طريقة العمل اإلكس بي من أحدث نظم التشغيل و

 مزايا كثيرة.غير أنه توفرت فيه 
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(Lecture 9) 
 Mac OSنظام التشغيل آبل ماكنتوش  -0

تعد شركة أبل أول من بدأ بالواجهات الرسومية بالنسبة للحاسبات الشخصية حينما قدمت 

وقد تطور نظام التشغيل ماك ليقدم المزيد من  0891( عام  Macحواسيب ماكنتوش ) ماك 

التسهيالت لمستخدميه في كل مرة كما أصبحت ماكنتوش المفضلة في المكتبات التي تكون غالبية 

 أعمالها تحرير النصوص ومعالجة الملفات وذلك لألسباب التالية:

ر بل وضع مؤشر الفأرة فوق سهولة التعامل مع النظام الذي ال يحتاج إلى كتابة األوام   -

 التطبيق الذي يتكون من رسم بسيط واسمه

مواءمة النظام للعديد من التطبيقات شائعة االستخدام في مجاالت كثيرة بمكاتب األطباء    -

 والصحافة وبعض مجاالت إدارة األعمال

سهولة استخدامه يتميز نظام التشغيل ما كنتوش بوجود تعريب متكامل للنظام منذ بدء إنتاجه و   -

 التطبيقات الكتابة واإلخراج المميز للمستندات باللغة العربية

يتيح النظام مداوالت تسمح بربط أكثر من جهاز معاً واالشتراك في آالت الطباعة عبر شبكة    -

 خاصة ألجهزة ما كنتوش يطلق عليها شبكة ) إبل تووك (

 يسمح النظام بتعدد المهام لمستخدم واحد .   -

 القدرة العالية للتعامل مع الصور والرسومات   -

 سهولة إضافة أجهزة جيدة على الحاسب وإضافة برمجيات حديثة إلى القرص الصلب   -
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ومع سهولة ومزايا نظام ماكنتوش إال أن أجهزة هذا النظام تعد أقل أنتشاراً من األجهزة المتوافقة 

م وذلك نظراً لخصوصية نظام تشغيل ما كنتوش مع الحاسب الشخصي من إنتاج شركة أي بي إ

حيث حرصت شركة آبل المنتجة له على وضعه فقط في األجهزة التي تنتجها دون أجهزة 

الشركات األخرى وبالتالي ال يستطيع مستخدم أجهزة دوس والنوافذ تشغيل برمجياته على أجهزة 

 .ما كنتوش
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(Lecture 10) 

 

 UNIXنظام يونكس للتشغيل  -4

الستخدامه في  0808عام  AT  &Tتم إنتاج هذا النظام في معامل الهاتف للشركة األمريكية 

 تشغيل الحاسبات الخادمة ويتميز هذا النظام عن أنظمة التشغيل األخرى بالعديد من المزايا منها :

وتشغيل أنه يمكن استخدامه مع جميع أنواع الحاسبات اآللية وهذا يعني سهولة كتابة    -

التطبيقات والبرمجيات التي تعمل على الحاسبات الشخصية مثالً لكي تعمل على الحاسبات 

 الصغيرة أو المركزية

 يعد نظام يونكس أو نظام يقدم للحاسبات الشخصية إمكانية البرمجة المتعددة المهام  -

 توفر نظام أمني لحماية المستندات لمنع اآلخرين من اإلطالع عليها  -

 

  Linux لينكس نظام   -5                  

نظام تشغيل . ونُظم التشغيل هي برامج الحاسوب التي تسمح  –بأبسط تعبير  -لينكس هو 

للتطبيقات و المستخدمين بالوصول إلى أجهزة الحاسوب لتنفيذ العملية المطلوبة . يقوم نظام 

إلى معالج الحاسوب. يقوم بعد ذلك التشغيل بنقل أمر ما من أحد التطبيقات على سبيل المثال 

المعالج بتنفيذ المهّمة المطلوبة ، ثم يرسل النتائج إلى التطبيق عن طريق نظام التشغيل . وهكذا 

ومن التعريف السابق يظهر .يلعب نظام التشغيل دور حلقة الوصل بين أجزاء الحاسوب المختلفة

ولكن في غيرها و ”windows “ ويندوز لنا أن لينكس مشابه تماما ألي نظام تشغيل آخر مثل :

 2119الواقع هناك فارق يميز نظام التشغيل لينكس عن باقي أنظمة التشغيل األخرى. ففي عام 

م ، توسع  0880منذ بدايته في عام .مليار دوالر 25شكل نظام التشغيل لينكس منظومة بحجم 

تداء من بورصة نيويورك مرورا لينكس ليصبح قوة جبارة في عالم الحوسبة ، مشّغال كل شيء اب

  .بأجهزة الهواتف النقالة و انتهاء بالحواسيب العمالقة ألجهزة المستهلكين
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وألن لينكس يعد نظام تشغيل مفتوح ، فإن تطويره يتم بشكل تعاوني، بمعنى أنه ال يوجد شركة 

المساهمة في واحدة مسؤولة بشكل منفرد عن تطوير أو دعم نظام لينكس. تتقاسم الشركات 

الحصة االقتصادية للينكس تكاليف البحث والتطوير مع شركائها و منافسيها. وهكذا فإن توزيع 

عبء التطوير لنظام لينكس بين الشركات واألفراد أسهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تطويرية 

 .كبيرة وفّعالة والكثير من االبتكارات البرمجية الغير معلنة

 

  :  Android أندرويد -0

ُصّمم أساًسا لألجهزة ذات شاشات  نواة لينكس مبني على ومفتوح المصدر مجاني هو نظام

التحالف المفتوح  ، يتم تطوير األندرويد من قبلوالحواسب اللوحية كالهواتف الذكية اللمس

المعالجة  أندرويد أساسا إلى واجهة مستخدم تستند .لجوج الذي تديره شركة للهواتف النقالة

، وذلك باستخدام اإليماءات اللمسية التي تتوافق إلى حد كبير مع الحركات الواقعية، مثل المباشرة

ابع، من أجل التعامل مع األشياء على الشاشة، باإلضافة إلى لوحة النقر، والمسح وضم األص

المفاتيح االفتراضية إلدخال النص. باإلضافة إلى األجهزة التي تعمل باللمس، طورت جوجل 

لساعات اليد. كٌل مع  وأندرويد وير أندرويد تي في ألجهزة التلفزيون وأندرويد أوتو للسيارات،

وأجهزة  ،أجهزة الكمبيوتر المحمولةواجهة مستخدم خاصة. وتستخدم أنواع من أندرويد أيضا على

يمتلك  .األخرى، والكاميرات الرقمية، واألجهزة اإللكترونية األلعاب

أندرويد أكبر قاعدة تثبيت بين جميع أنظمة التشغيل من أي نوع. وهو 

، أما 2103نظام التشغيل األكثر مبيعا على األجهزية اللوحية منذ عام 

  .على الهواتف الذكية هو المهيمن بأي معيار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 الفرق بين نظام تشغيل لينكس و ويندوز

  

 نظام ويندوز يعتبر [Windowsنظاما ]  مغلقا مملوكا لشركة مايكروسوفت،عكس نظام

 [ فهو مجاني و مفتوح.Linuxلينكس ]

  يعاني نظام ويندوز للعديد و العديد من المشاكل التي ال تخفى على أحد و غالبا و ما

إلى  نظام مستقر يتطلب منا إعادة تثبيته عدة مرات في فترة قصيرة،أما نظام لينكس فهو

 حد بعيد جدا.

 جديد من إصدارات ويندوز بأتي بالئحة جديدة من المتطلبات التي يجب  في كل إصدار

أن تكون في حاسوبك لكي يعمل النظام من دون المشاكل و في بعض األحيان يتطلب 

منك األمر شراء حاسوب أو قطع جديدة لتثبيت النظام،لكن نظام لينكس يمكن أن يثبت 

 في أي جهاز مزود بمعالج بينتيوم أو أكثر.

 ق الويندوز في الكم الهائل من البرامج التي تعمل عليها،فأغلب البرامج و األلعاب و تتفو

غيرها تعمل على الويندوز و لم يتم تطوير نسخ منها لنظام لينكس،لكن مع مرور الوقت 

يتم تطوير البرامج لكي تتوافق مع هذا النظام،كما ان أغلب نسخ لينكس أصبحت تتوفر 

 لتي يحتاجها المستخدم العادي.على البرامج األساسية ا

  يقدم نظام لينس تحكما كبيرا بنظام التشغيل عكس نظام ويندوز،بصيغة أبسط يعني أن

 نظام لينكس محبب أكثر للمطورين و المستخدمين المتقدمين.

 تنصيب البرامج في نظام لينكس فهي متأخرة نوعا ما فمازال المستخدم  فيما يخص كيفية

بعض األحيان فقط ( إلى كتابة بعض األوامر لنتنصيب  يجد نفسه مضطرا ) في

 البرامج،عكس نظام الوندوز الذي يتم بنقرة واحدة فقط.

  يعاني نظام لينكس من مشاكل في التعرف على بعض قطع الحاسوب لكن معضم القطع

 األخرى المنتج من شركات مشهورة فيتعرف عليها بسهولة.

: ليس هنالك نظام تشغيل أفضل من نظام آخر ، فلكل نظام و امتيازاته و كل نظام  خالصة

 .يتماشى مع فئة معينة من المستعملين 


