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قـررت وزارة الـتـربـيـة والتعلـيـم تـدري�س

نفقـتـها عــلــى  وطــبــعــه  ــاب  ــكــت ال هـــذا 

اإعــــــــــــداد

الحا�سـب 

وتقنيـة المعلومـات )3(

ال��ع��ل��وان اهلل  ع��ب��د  ب���ن  ن��ا���ص��ر  اأ. 

اأب��اب��ط��ن اهلل  ع��ب��د  ب���ن  ي��ا���ص��ر  اأ. 

احل�صن ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  ري��ا���ض  د. 

امل��ب��ارك ال��ع��زي��ز  اأح��م��د ب��ن ع��ب��د  اأ. 

مراجعـــة

امل�����ص��ف��ر اهلل  ع���ب���د  ب����ن  خ���ال���د  اأ.  الأم���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  م��ن�����ص��ور  اأ. 

د. واف����ي ب��ن ح���م���اد ال��ب��ل�����وي

التعليم الثانوي )نظام المقررات(

م�صار العلوم الأدبية

كتاب الطالب

امل������زروع اإب����راه����ي����م  ب����ن  اأمي������ن  اأ. 



	

ح        وزارة التربية والتعليم، 1428هـ

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
احلسن، رياض عبد الرحمن

حاسب 3 كتاب الطالب النظري/ رياض عبد الرحمن احلسن؛  
ناصر العلوان، أمين املزروع- الرياض، 1428هـ  

108 ص ، x 21 28سم  
ردمك: 4 - 532 - 48 - 9960 - 978

1- احلواسيب - تعليم - السعودية أ. العلوان، ناصر )مؤلف مشارك(
ب- املزروع، أمين )مؤلف مشارك( ج- العلوان  
1428 / 7967 ديوي 380.285    

رقم اإليداع : 7997 / 1428
ردمك : 4 - 532  - 48  - 9960  - 978

البريد اإللكتروني لقسم احلاسب باإلدارة العامة للمناهج
CC@moe.gov.sa

لهذا الكتاب قيمة مهمة وفائدة كبيرة فحافظ عليه واجل نظافته تشهد على حسن سلوكك معه.

إذا لم حتتفظ بهذا الكتاب في مكتبتك اخلاصة في آخر العام لالستفادة فاجعل مكتبة مدرستك حتتفظ به.

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم- اململكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليمموقع

www.moe.gov.sa

البوابة التعليمية للتخطيط والتطويرموقع

http://www.ed.edu.sa

إدارة التعليم الثانويموقع

www.hs.gov.sa
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أخي الطالب  ... يأتي مقرر حاسب 3 في التعليم الثانوي )نظام املقررات( ليقدم   
للطالب مقرراً اختياريًا يكمل املقررين السابقني )حاسب 1 و حاسب 2 ( ، ويسهم في بناء 
الطالب معرفيًا و تقنيًا في استخدامات احلاسب في املكاتب وبناء و تصميم قواعد البيانات، 
وإدراك املعارف و احلقائق العلمية عن التطور التقني في استخدامات  شبكات و اتصاالت 
احلاسب وإدارة وتصميم املواقع على الشبكة العنكبوتية العاملية ، إضافة إلى حملة عن املصادر 
احلرة و مفهومها الذي بدأ ينتشر حتى أضحى املقصود منه مجتمع كامل وليس فقط برامج 

أو تطبيقات .

أخي الطالب ... إن مقرر احلاسب ال يحقق أهدافه إال باالعتماد على التطبيق العملي؛ 
ولذا فقد وضعت التدريبات العملية لهذا املقرر في كتاب مستقل لتحقيق االستفادة القصوى 
منه . وللتمكن من أهداف هذا املقرر البد أن متارس التدريبات العملية في احلصص العملية 

مصطحبًا الكتاب العملي  .

أخي الطالب ... ميكنك االعتماد على هذا املقرر كمرجع تستفيد منه و تفيد غيرك، 
إليه وقت  من خالل االحتفاظ به في مكتبتك أو مكتبة مدرستك ، لتتمكن من الرجوع 

احلاجة لتطبيق أي من البرامج املتوفرة به .

وأخيراً ... نتمنى لك التوفيق و السداد في الدنيا و اآلخرة.

املؤلفون         
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قواعد البيانات
التنظيم اإللكتروني لألعمال واملواعيد
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الوحدة األولى: الحاسب في المكاتب واإلدارة
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تخيل مدرستك دون وجود احلاسب فيها!
ما هي األعمال التي كانت في وقت من األوقات تستهلك من إدارة املدرسة و موظفيها وقتًا و جهدًا 

في إجنازها، و أصبح إجناز تلك األعمال باستخدام احلاسب أمرًا يسيرًا؟

كان الغرض من اختراع احلاسب هو زيادة اإلنتاجية كمًا وكيفًا في كافة املجاالت، كما يعتبر احلاسب من أعظم 
منجزات هذا العصر، فهو يزود صناع القرار مبا يحتاجون إليه من بيانات في الوقت الذي يحتاجونها فيه، وبشكل 
دقيق وميسر، كما أن احلاسبات مفيدة جداً للتعامل مع كمية البيانات الضخمة ، والبيانات التي حتتاج إلى حتديث 
مستمر، لذلك متكنت احلاسبات من القيام مبهام لم يكن من املستطاع القيام بها يدويًا، وخاصة في مجال األعمال، 

فهي من وسائل زيادة األرباح، ورفع اإلنتاجية.

وميكن  املعقدة،  احلسابية  العمليات  إجراء  كذلك  و  البيانات  استرجاع  و  حفظ  على  بقدرته  احلاسب  يتميز 
االستفادة من هذه امليزات في تيسير األعمال اإلدارية وكذلك تخفيف األعباء عن املوظف في مكتبه. وفيما يلي 

استعراض لبعض التطبيقات املتعلقة باألعمال و اإلدارة.

             Ø ÎôË√ 

املكتوبة  املواد  إعداد  في  الكاتبة  اآلالت  سابقًا  ُتستخدم  كانت  كما  النصوص  معاجلة  تطبيقات   ُتستخدم 
الكاتبة.  اآلالت  تفوق  وخصائص  بقدرات  النصوص  معاجلة  برامج  تتميز  ولكن  والتقارير؛  اإلدارية  كاملراسالت 
فعلى سبيل املثال، عند استخدام اآللة الكاتبة ال بد من ضغط زر معني حتى يتم االنتقال إلى سطر جديد، بينما 
يتم االنتقال تلقائيًا إلى سطر جديد باستخدام برنامج معاجلة النصوص عندما يصل مؤشر الكتابة إلى نهاية أحد 
السطور. ومثال آخر على مزايا استخدام برنامج معاجلة النصوص يتمثل في إمكانية تعديل األخطاء الكتابية عن 
طريق الضغط على أحد  املفاتيح اخلاصة بحذف احلروف، بينما يجب على مستخدم اآللة الكاتبة أن يستخدم 

طالء أبيض لطمس الكلمة اخلاطئة ثم إعادة كتابتها من جديد.

يتوفر في األسواق العديد من معاجلات النصوص، ولكن القليل منها يدعم اللغة العربية. ومن أشهر معاجلات 
في  استخدمته  والذي   (١-١-١ (شكل   (Microsoft Word) وورد  مايكروسوفت  برنامج  النصوص، 
الدفتر  يدعى  مبسط  نصوص  معاجلة  ببرنامج  مدعمًا  ويندوز  التشغيل  نظام  يأتي  كما  سابقة.  دراسية  مراحل 

∫ V�UJ*« w� V�U(«  UIO�D�     
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(WordPad) (شكل ١-١-٢) والذي يفي باحتياجات معاجلة النصوص البسيطة.

حتوي برامج معاجلة النصوص بشكل عام الوظائف الرئيسة التالية: 
تغيير نوع وحجم اخلط. 

حشر نص بني نص مكتوب .
إمكانية رؤية النص على الشاشة كما سيظهر عند طباعته.

احلذف، و النسخ والقص حلرف، أو كلمة، أو فقرة، أو حتى مستند كامل ثم لصق ما مت نسخه أو قصه في 
مكان آخر من املستند، أو في مستند جديد. 

بينما حتوي معاجلات النصوص املتقدمة وظائف مثل: 
ترقيم الصفحات.

حتديد رأس وتذييل لكافة الصفحات.
التدقيق اإلمالئي للكلمات.

إضافة الرسوم للمستند.
إنشاء جداول بسيطة.

كما متكنك معاجلات النصوص باستخدام األدوات املوجودة على أشرطة األدوات، أو باستخدام اختصارات 
املائلة، أو وضع خط  الغامقة، أو احلروف  لوحة املفاتيح من متييز الكلمات باستخدام تأثيرات كاحلروف 

حتت احلروف. 
كما حتوي معاجلات النصوص املتقدمة وظيفة للتراجع عن األخطاء، فعند حذفك لنص عن طريق اخلطأ، 

ميكنك استخدام وظيفة التراجع إلعادة النص احملذوف.

شكل ١-١-٢: برنامج الدفتر شكل ١-١-١: برنامج وورد
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الوحدة األولى: الحاسب في المكاتب واإلدارة
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 ُتستخدم برامج اجلداول احلسابية من أجل التعامل مع 
للشركات  املالية  والبيانات  عام،  بشكل  الرقمية  البيانات 
اجلدول  شاشة  تتكون  اخلصوص.  وجه  على  واألفراد 
مرقمة  وأعمدة  بأرقام،  مرقمة  صفوف  من  اإللكتروني 
بحروف، وتقاطع  أي صف مع عمود يطلق عليه خلية، 
ويشار عادة إلى كل خلية بعنوانها والذي يتألف من رقم 
الصف و رقم العمود. وأول خلية في اجلدول اإللكتروني 
األول  العمود  مع   (١ (رقم  األول  الصف  تقاطع  في  تقع 

.A1 ولذلك يشار لتلك اخللية بـ (A رقمه)
برنامجي  اإللكترونية  اجلداول  برامج  أشهر  ومن 
 (Microsoft Excel) إكسل  مايكروسوفت 

 .(Lotus 1-2-3) 1-2-3(شكل ١-١-٣) و لوتس
كما حتوي بعض معاجلات النصوص املتقدمة برامج جداول إلكترونية مدمجة؛ كبرنامج اجلدول املدمج مع برنامج 

وورد.
ميكن إدخال األرقام، والنصوص، وكذلك املعادالت الرياضية باستخدام عناوين اخلاليا وعالمات (+) للجمع، 
للطرح، و ( * ) للضرب، و ( / ) للقسمة، كما ميكن وضع دوال رياضية خاصة في خاليا اجلدول  و( – ) 
حترير  برامج  في  املوجودة  النصوص  حترير  أدوات  معظم  املتقدمة  اإللكترونية  اجلداول  برامج  وحتوي  اإللكتروني. 

النصوص كالقص والنسخ واللصق، وتغيير نوع وحجم اخلط.
و من مزايا التعامل مع اجلداول اإللكترونية أنه يتم حتديث احلقول التي حتوي معادالت رياضية تلقائيًا عندما 
يتغير أحد األرقام في اخلاليا التي تشير إليها تلك املعادلة. فعلى سبيل املثال، عند حساب متوسط مبيعات أحد 
احملالت التجارية خالل ستة أشهر، ومت إدخال مبيعات أحد األشهر عن طريق اخلطأ، فعند تعديل مبيعات ذلك 

الشهر، فإنه يتم إعادة حساب متوسط املبيعات للستة األشهر تلقائيًا.

©E≠Mail® w�Ëd�J�ù« b�d��«   Ø ÎU��U�

ميكن تشبيه البريد اإللكتروني بأنه املكافئ اإللكتروني إلرسال رسالة عبر البريد التقليدي. وهناك العديد من 
البرامج التي تقوم بقراءة البريد اإللكتروني ومتكنك من الرد عليه.

َتستخدم تلك البرامج عناوين البريد اإللكتروني من أجل إيصال الرسائل إلى مستلميها.

شكل ١-١-٣: برنامج مايكروسوفت إكسل
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 ويتكون عنوان البريد اإللكتروني من:
اسم املستخدم يليه عالمة @ ثم اسم مزود خدمة البريد اإللكتروني

name@moe.gov.sa :مثال
 وينتهي اسم مزود خدمة البريد االلكتروني بثالثة أحرف تصف نوع مقدم اخلدمة، فعلى سبيل املثال:

عندما ينتهي عنوان البريد اإللكتروني بـ                    فهذا يدل على أن مزود اخلدمة هو جهة جتارية، أو 
أن خدمة البريد اإللكتروني مدفوعة الثمن.

وإن انتهى عنوان البريد اإللكتروني بـ                   فهذا يدل على أن مزود اخلدمة هو جهة تعليمية. 
وإن انتهى اسم مزود اخلدمة بـ                   فهذا يدل على أن مزود اخلدمة هو جهة حكومية. 

وفي بعض األحيان يلي هذه األحرف الثالثة التي حتدد نوع اخلدمة، حرفني يحددان البلد الذي ينتمي إليه مزود 
اخلدمة. فعلى سبيل املثال، عنوان البريد اإللكتروني الذي ينتهي بـ                     يدل على أن مزود اخلدمة هو 
جهة حكومية في اململكة العربية السعودية. أما العنوان الذي ينتهي بـ                    فيدل على أن مزود اخلدمة 

هو جهة تعليمية في اإلمارات العربية املتحدة.
 (Reply) متكنك برامج البريد اإللكتروني من حفظ عناوين األشخاص الذين تراسلهم في دفتر للعناوين، و الرد
أشخاص  إلى  إليك  تصل  التي  الرسائل   (Forward) توجيه  إعادة  و  إليك،  ترد  التي  اإللكترونية  الرسائل  على 

آخرين.
عندما تشترك مع أحد مزودي خدمة اإلنترنت، فإنه يتم تخصيص مساحة لك على حاسب مزود اخلدمة من أجل 
استقبال بريدك  اإللكتروني على العنوان الذي أنشأته باالتفاق مع مزود اخلدمة، وتسمى هذه املساحة اصطالحًا 
املوجود  البريد اإللكتروني بتحميل بريدك من صندوق بريدك اإللكتروني  قراءة  برنامج  البريد". يقوم  "صندوق 

لدى مزود اخلدمة إلى حاسبك لشخصي. ولن تتمكن من 
حتميل البريد مالم تكن على اتصال مبزود اخلدمة.

البريد اإللكتروني معلومات كثيرة موزعة  حتوي رسالة 
الرسالة  الرسالة (شكل ١-١-٤)، فرأس  على جزأين من 
يحوي عنوان املرِسل واملَرسل إليه وموضوع الرسالة باإلضافة 
فهو  الرسالة  من  الثاني  اجلزء  أما  أخرى.   معلومات  إلى 
يحوي نص الرسالة. وميكن عرض املعلومات املوجودة في 
رأس الرسالة باختيار أمر عرض تفاصيل الرسالة املوجود في 

برنامج قراءة البريد. 
ملفات  إرفاق  ميكنك  الرسائل،  بعث  إلى  وباإلضافة 
ببريدك اإللكتروني وإرسال الصور، واألصوات، والوثائق، 

ومقاطع الفيديو.

 (.COM)

 (.EDU)
(.GOV)

(.edu.ae)

شكل ١-١-٤:  املعلومات التي يحويها رأس 
الرسالة و نصها.

(.gov.sa)
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اخلدمات  هذه  وتعتمد  فيها،  املشاركة  ميكنك  والتي  مجانية  الكتروني  بريد  الشركات خدمات  بعض  تقدم 
املجانية في دخلها املادي على الدعايات التي يتم تضمينها في الرسائل الصادرة، فعندما تصل الرسالة إلى مستلمها 

فسيتلقى باإلضافة إلى الرسالة دعاية جتارية. 
وعادة ما يتم الدخول إلى خدمات البريد اإللكتروني املجانية من خالل متصفح اإلنترنت، حيث ميكنك قراءة 
الرسائل الواردة إليك و حترير رسائل جديدة. و الفائدة من استخدام هذا النوع من البريد، أنه بإمكانك قراءة بريدك 
اإللكتروني من أي حاسب في العالم متصل باإلنترنت، ولكن يعيب هذا النوع من البريد أنه ليس له شرعية البريد 
اتصالك  انقطاع  ما في حال  إرسال رسالة  أن يفشل  تعليمية، كما ميكن  أو  الصادر من جهة حكومية  الرسمي 
الرسائل  مئات  ورمبا  اإللكتروني، وصول عشرات  البريد  مستخدمي  تواجه  التي  احلديثة  املشاكل  باإلنترنت.من 
الدعائية  غير املطلوبة  إلى صندوق بريدك (يطلق عليها عادة Spam أو Junk mail)، فهذه الرسائل تشغل 
حيز من صندوق البريد، كما أنها تستهلك حيزاً من مجال نقل البيانات عبر اإلنترنت. ويقوم العديد من مزودي 
خدمة اإلنترنت، وبعض البرامج التي تباع في األسواق بفلترة (تصفية) وترشيح البريد الوارد والبحث عن البريد 

الشرعي وإيصاله إلى صندوق بريدك، والتخلص من البريد غير املرغوب فيه.

©Voice Mail® w�uB�« b�d��«   Ø ÎUF�«— 

البريد الصوتي هو نظام إلكتروني يتحكم به احلاسب ألجل إرسال، و تخزين، واسترجاع الرسائل الصوتية، وهو 
مشابه في وظيفته آللة الرد على املكاملات الهاتفية. عادة ما يتم تخصيص صندوق بريد صوتي لرقم هاتف معني 
في املؤسسة أو لتحويلة معينة. فعندما يتم االتصال على ذلك الرقم أو التحويلة وكان اخلط مشغوًال، أو لم ُيجب 
املوظف، فسيسمع املتصل رسالة مسجلة من صاحب الهاتف تطلب منه ترك رسالة صوتية، أو تعطيه اخليار بأن 
يتصل بشخص آخر للمساعدة. وميكن لصاحب الهاتف أن يستمع للرسائل الواردة ، كما ميكنه تغيير الرسالة التي 

يدعها للمتصلني عن طريق الهاتف وباستخدام رقم سري خاص به.

©Fax® f�UH�«               
الفاكس هو وسيلة إلرسال البيانات بصيغة رسومية عبر خط الهاتف، وتتضمن عملية اإلرسال مسح الوثيقة 
الطرف  الوثيقة على  من  تكوين صورة  إعادة  ثم  الهاتف،  عبر خط  الوثيقة  بيانات  إرسال  ثم  املرسلة،  اجلهة  في 
اآلخر من خط الهاتف. وباستخدام احلاسب و عبر جهاز الفاكس/املودم املرتبط به، ميكنك حتويل املستندات إلى 
صيغة رسومية، ثم إرسالها عبر خط الهاتف إلى جهاز فاكس أو حاسب آخر. كما ميكن للحاسب استقبال رسائل 
الفاكس سواء مت إرسالها من خالل جهاز فاكس تقليدي، أو جهاز حاسب آخر، وعرض تلك الوثائق املرسلة على 

الشاشة أو طباعتها باستخدام الطابعة.

Ø ÎU��U�
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 (MSN Messenger) و (Yahoo Messenger) ُتستخدم برامج التراسل املباشر عبر احلاسب، مثل
ما، وميكن  أكثر حول موضوع  أو  إجراء محادثة قصيرة بني شخصني  أو  نصية  تبادل رسائل  أجل  غيرها، من  و 
االستفادة من هذه البرامج عندما يريد موظف مخاطبة موظف آخر، كما ميكن االستفادة من هذه البرامج من أجل 

تبادل امللفات بسرعة بني املوظفني في املنشأة.

©Database ®  U�UO��« b�«u�   Ø ÎUF�U�

 ميكن تخزين قاعدة البيانات في ملف واحد بحيث 
تخزن جميع البيانات مجتمعة في جدول واحد، وهو 
ما يسمى قاعدة البيانات املسطحة، كما ميكن حتزين 
قاعدة البيانات في عدة جداول حتوي بيانات ذات ارتباط 

ببعضها وهو ما يسمىبقاعدةالبيانات العالئقية.
البيانات  قواعد  إدارة  برامج  من  العديد  هناك 
التجارية، ومنها على سبيل املثال برنامج مايكروسوفت 
فايل  برنامج  و   (Microsoft Access)  آكسس

ميكر (File Maker). كما أن هناك برامج قواعد بيانات مجانية أو ما يطلق عليها برامج مفتوحة املصدر، مثل 
 .(MySQL) برنامج ماي إس كيو إل

لكل شخص أو بند في قاعدة البيانات سجله اخلاص، فكل معلومة عن ذلك الشخص أو السجل تخزن في 
حقول. وكل املعلومات في كل السجالت تشكل قاعدة البيانات.

البيانات  عرض  املثال  سبيل  على  فيمكن  البيانات،  قاعدة  في  املعلومات  الطرق الستخدام  من  العديد  هناك 
بعد ترشيحها أو تصفيتها باستخدام املرشحات للسماح أو عدم السماح لسجالت معينة بالظهور، وتعرف هذه 

العملية باالستعالم.
يريده  الذي  بالشكل  املعلومات  للطباعة، وطباعة  تقرير جاهز  لتظهر على شكل  البيانات  ترتيب  كما ميكن 
أو  الفواتير  أخرى، كطباعة  برامج  مع  البيانات  قاعدة  في  احملفوظة  البيانات  استخدام  البرنامج، وميكن  مستخدم 

الرسائل املوجهة إلى جمهور كبير، و امللصقات ومغلفات الرسائل. 

∫  U�UO��« …b�U�

  U�UO��« s� W�uL�� s� …—U�� w�
 qN��«  s�  qF&  WI�dD�  W�uH��

ÆUNO� Y���«Ë UNK�bF�Ë UN�U�d��«  U�KDB�
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bO�«u*«Ë ‰UL�ú� w�Ëd�J�ù« rOEM��«   Ø ÎÎÎUM�U�

الشخصي  الرقمي  املساعد  أو  الشخصي،  احلاسب  باستخدام  ميكن 
عليك  يجب  التي  باألعمال  قائمة  حفظ   (١-١-٥ (شكل   (PDA)
إجنازها، وكذلك التواريخ التي يجب عليك إجناز تلك األعمال قبلها. كما 
أو  اليومية  املواعيد  تسجيل  خالله  من  ميكنك  تقومي  األجهزة  هذه  تعرض 
األسبوعية أو الشهرية. وسيقوم اجلهاز أو برنامج احلاسب بإشعارك قبل فترة 

بقرب حلول املوعد أو االجتماع.
 كما متكنك تلك األجهزة أو البرامج من تخزين قاعدة بيانات بعناوين 
وأرقام هواتف األشخاص الذين تتصل بهم بشكل دائم.  كما حتل املساعدات 

الرقمية الشخصية احلديثة محل الهاتف احملمول، إذ ميكنك من خاللها 
إجراء االتصاالت الهاتفية، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، أو امللفات 

الصغيرة.
كما ميكن تركيب برامج إضافية لتلك األجهزة، كبرامج التذكير بوقت الصالة، أو موسوعة األحاديث النبوية 

أو برامج تصفح القرآن الكرمي.

©Audio conference ®  WO�uB�«  «d9R*«   Ø ÎUF�U�

والشركات  للمؤسسات  خدمة  هي  الصوتية  املؤمترات   
هذه  طريق  وعن  االتصاالت،  شركات  توفرها  الرسمية  واجلهات 
الشكل  في  املوضح  كاجلهاز  خاصة  أجهزة  وباستخدام  اخلدمة 
(١-١-٦) ميكن ألكثر من شخص في أماكن عدة من العالم املشاركة 

في مؤمتر صوتي في نفس الوقت.

شكل ١-١-٥: مساعد رقمي شخصي

شكل ١-١-٦: جهاز للمؤمترات الصوتية
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إلى  مباشرة  اجلراحية  العمليات  وقائع  نقل  لألطباء  فيمكن 
استشارات  على  احلصول  ميكنهم  حيث  أخرى  مستشفيات 
اجلامعة  فروع  بني  الدروس  و  احملاضرات  نقل  ميكن  كما  خارجية، 
املتباعدة. ويبني الشكل (١-١-٧) قاعة مجهزة مبعدات املؤمترات 

املرئية.

ميّكن  إلكتروني  "جهاز  هو  اآللي (شكل ١-١-٨)  الصرف  جهاز 
أي  على حساباتهم، خالل  عمليات مصرفية  إجراء   من  البنك  عمالء 
ساعة من اليوم دون احلاجة ألن يحضر العميل إلى البنك ويخاطب أحد 
املوظفني. كما ميكن إيداع النقد أو الشيكات املصرفية، أوحتويل النقود 
بني أرصدة العميل، أو إلى أرصدة عمالء آخرين في بنوك أخرى. كما 
أجهزة  خالل  من  والكهرباء  كالهاتف  اخلدمات  فواتير  تسديد  ميكن 

الصرف اآللي.

©ATM ® w�ü« ·dB�« …eN�√   ØdA� Èb�«

شكل ١-١-٧:قاعة مؤمترات مرئية

شكل ١-١-٨: جهاز صرف آلي

©Video conferring ® WOzd*«  «d9R*«   Ø Î«d�U�

املؤمتر املرئي هو "وسيلة لالتصال املرئي واملسموع املباشر بني عدة 
أفراد في مواقع جغرافية مختلفة على الهواء مباشرة". و ميكن من 
خالل هذه التقنية نقل الصوت والصورة إلى مواقع مختلفة باإلضافة 
إلى إمكانية نقل الرسوم التي ترسم على سبورة إلكترونية وأي نوع 

آخر من البيانات. 
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أمام  ،وكلمة (خطأ)  الصحيحة  العبارة  أمام  كلمة (صح)  ضع  س١: 
العبارة اخلاطئة فيما يلي:

  Yahoo Messenger أ) ُتـسـتـخـدم بـرامـج        (   )
                            و MSN messenger  ألجل التسلية فقط.                       

)      ب) الغرض الرئيس من برامج اجلداول احلسابية هو    )
                            تخزين و استرجاع كميات ضخمة من البيانات.           
)        ج) ميكـن باستخـدام املـؤتـمرات املرئية عقد لقاء مباشر   )
                             بني طالب مدرستك و طالب مدرسة من مدينة.                  

س٢: كيف ميكن للحاسب أن يزيد من ربح املؤسسات؟
س٣: عدد الوظائف الرئيسة التي تتوفر في معظم محررات النصوص 

املتقدمة.
حياتك  في  النصوص  ملعالج  استخدامات  على  أمثلة  ثالثة  أذكر  س٤: 

اليومية.
اجلداول  برامج  معظم  في  تتوفر  التي  الرئيسة  الوظائف  عدد  س٥: 

اإللكترونية املتقدمة.
في  اإللكترونية  للجداول  استخدامات  على  أمثلة  ثالثة  اذكر  س٦: 

حياتك اليومية.
مزود  لك  يقدمها  التي  اإللكتروني  البريد  خدمة  بني  الفرق  ما  س٧: 
 Yahoo مـثـل  مـواقـع  املجاني من  والبريـد  اإلنترنت،  خـدمـة 

و Hotmail؟
س٨: اذكر بعض عيوب البريد اإللكتروني املجاني؟

s�d9
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الكتابم الطبعاملؤلفاسم سنة
خطوة١ خطوة 2003 للعلومأوفيس العربية الدار 2004ترجمة

٢2003 أوفيس مايكروسوفت مجموعة برامج في املساعدة نظام

٣http://office.microso .com/en-us/default.aspx  

٤http://encarta.msn.com  
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مفاهيم أســاسية في قواعد البيانات 
العمليات التي جترى على قواعد البيانات

الفرق بني بنوك املعلومات وقواعد البيانات
أمثلة على بنوك املعلومات وقواعد البيانات
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الوحدة الثانية : قواعد البيانات وبنوك المعلومات 

∫ W�bI�                               ±≠≤  

إذا سألك أحد زمالئك: كم من املرات تكررت كلمة " اإلنسان " في القرآن الكرمي؟
فلن تكون إجابتك صحيحة إال إذا جلست أمام املصحف الشريف لتقرأ من أول املصحف إلى آخره، وعندما 
جتد كلمة "اإلنسان " تدون في ورقة خارجية اسم السورة ورقم اآلية. وإذا كانت إجابتك صحيحة فإن تكرار كلمة 

"اإلنسان" هو ٥٨ مرة.
واآلن ، هل تتخيل كم من الوقت أمضيته للوصول إلى إجابتك والتي ميكن أال يحالفها الصواب؟ إن هذا الوقت 
يقاس بالساعات، ولكن طريقة البحث باستخدام احلاسب  وقواعد البيانات لن تستغرق إال ثواني معدودة، باإلضافة 
إلى توفر إجابة دقيقة . ولهذا تعد قواعد البيانات من وسائل وتطبيقات احلاسب ذات الفاعلية البالغة في جتميع 

املعلومات والبحث عنها واسترجاعها عند الطلب.
وقبل أن نتطرق إلى نظم وقواعد البيانات نستعرض بعض املفاهيم األساسية التي متهد لنا الطريق في استيعاب 

هذه الوحدة.

∫ WO�U??�√ rO�UH�                                   ≤≠≤

  Data    U????�UO��«  ??? ±

هي "أي مجموعة من احلروف أو األرقام أو الرموز التي تعبر عن حقائق ثابتة"، وقد تكون البيانات في حد ذاتها 
ليست مفيدة، ومثال ذلك الرقم  ٢٧  هو حقيقة ثابتة كرقم ولكن ذكر الرقم  ٢٧  ال يعبر عن شيء محدد هل هو 

درجة طالب، أم عدد املقاعد بالفصل، وهكذا...   
  Information    U�uKF*«  ??? ≤

هي بيانات متت معاجلتها. مثال ذلك ، الرقم ٣٠ في حد ذاته  بيان  ولكن اجلملة "درجة اختبار الطالب أحمد 
٣٠" تعتبر  معلومة.

 وميكن لنا أن منثل املعلومات باملعادلة التالية: 
املعلومات = البيانات + املعاجلة
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لـرحـالت  البيـانـات: قاعدة احلجز  قــواعـد  ومثـال 
الطيران، وقاعدة بيانات املدرسة (شكل ٢-١-١)، 

وقاعدة بيانات دليل الهاتف.
وتدار هذه البيانات بواسطة مجموعة من برامج 
خاصة تعرف"بأنظمة إدارة قواعد البيانات". ولهذه 
البرامج القدرة على استرجاع البيانات بطرق فورية 

مع حتقيق التكامل بينها بحيث ال يتم تكرارها. 

∫ U�UO��« b�«u� vK� Èd& w��«  UOKLF�«

أ    االستعالم :واملقصود به استرجاع البيانات من قاعدة البيانات. وميكن ملستخدم احلاسب االستعالم عن 
بيانات معينة، نحو : االستعالم عن رقم هاتف شخص ما بقاعدة بيانات دليل الهاتف، وكاالستعالم عن مواعيد 
رحالت الطيران من قاعدة بيانات رحالت الطيران، واالستعالم عن معاني الكلمات في القواميس اإللكترونية، أو 

االستعالم عن درجة طالب في قاعدة بيانات املدرسة.
وعندما تذهب إلى مبنى كبير ملؤسسة أو وزارة جتد موظف االستعالمات يجلس في مكان ظاهر في مدخل 

لـرحـالت  البيـانـات: قاعدة احلجز  قــواعـد  ومثـال 
 ،(

وتدار هذه البيانات بواسطة مجموعة من برامج 
خاصة تعرف"بأنظمة إدارة قواعد البيانات". ولهذه 
البرامج القدرة على استرجاع البيانات بطرق فورية 

شكل ٢-١-١ : قاعدة بيانات مدرسية
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املبنى وأمامه جهاز حاسب آلي. ويتوفر في هذا اجلهاز برنامج االستعالمات لقاعدة بيانات املؤسسة أو الوزارة الذي 
يجيب عن جميع استفسارات الزوار للمبنى. ومن هذه االستفسارات :

أسماء اإلدارات ومواقعها في املبنى واختصاصاتها.
بيانات عن أسماء العاملني في املبنى وأماكنهم وأرقام هواتفهم في العمل.

عناوين إدارات املؤسسة أو الوزارة غير املوجودة باملبنى.
ب    حتديث البيانات: ويقصد به عمليات اإلضافة والتعديل واحلذف التي جترى على البيانات املخزنة بقاعدة 
البيانات.فإذا طلب  قاعدة  بيانات موجودة ضمن  أو حذف  بيانات جديدة  إمكانية  إضافة  البيانات وهذا يعني 
محمد حجز مقعد في الطائرة على رحلة معينة ، فإن املوظف املختص يقوم بإدخال بياناته، ومنها: اسمه بالكامل، 
ورقم هاتفه، وتاريخ احلجز املطلوب. فإذا توفر احلجز يقوم النظام بتحديث بياناته فتقل عدد املقاعد الشاغرة على 

هذه الرحلة مبقدار مقعد واحد، وتضاف بيانات محمد إلى قائمة املقاعد احملجوزة. 

 بنوك  املعلومات:

قبل مطوري  من  بها  املعلومات  تخزين  يتم  ولكن  بيانات  قاعدة  فهي  البيانات،  قواعد  من  وهي حالة خاصة 
ومنتجي البرامج بحيث ال ميكن تعديلها سواء بالتغيير أو احلذف أو اإلضافة عليها من قبل مستخدم القاعدة.

ومثال البحث في مفردات القران الكرمي هو مثال لبنوك املعلومات.  فاسم القاعدة هو "القرآن الكرمي ". واألمثلة 
على بنوك املعلومات كثيرة، منها:

املوسوعات الشرعية كالقرآن الكرمي، واحلديث الشريف، والتفسير، والفتاوى لكبار علماء الشريعة. أ -  
ب - املوسوعات العلمية، مثل: دائرة املعارف البريطانية، واملوسوعة العربية، واألطلس اجلغرافي. 

ج - القواميس العامة والعلمية باللغات العربية واألوروبية.
ويتم التعامل مع املعلومات املخزنة من خالل واجهات للمستخدم تسهل التعامل مع هذه املعلومات، ويقوم 
البحث عن كلمة أو عبارة، ومنها إيجاد عدد مرات تكرار  الواجهات، مثل  بالتعامل مباشرة مع هذه  املستخدم 
كلمة معينة. وميثل الشكل ٢-١-٢ مثاًال على بنك معلومات للقرآن الكرمي. ويالحظ أن هذه الواجهات تسمح 
للمستخدم بعمليات البحث واالسترجاع ولكن ال تسمح ملستخدم القاعدة بالقيام بأي تغيير أو تعديل أو إضافة 

ملعلومات القاعدة.
ويراعى في تصميم بنوك املعلومات شيئني أساسيني، همـا :

١- احتياجات املستفيدين من بنوك املعلومات. 
٢- السهولة في االستخدام والسرعة في عرض املعلومات.
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ـ من قبل  التعديل أو  احلذف  ـ باإلضافة أو  بياناتها  املعلومات ال ميكن أن يتم حتديث  أنه في بنوك   يالحظ 
القرآن الكرمي  املستفيد. فبنوك املعلومات صممت لكي يستفاد منها من قبل املستخدمني لها. فبنك معلومات 
مثًال ال يصح أن ينالها التغيير أو التبديل سواء في النص القرآني أو الشرح بل هي لالستفادة. وفي حالة وجود 
أخطاء إمالئية أو نقص في املعلومات تقوم الشركة املنتجة بالتعديل في اإلصدارات الالحقة. أما قواعد البيانات 
فإن مستخدميها يقومون بتحديث بياناتها بني احلني واآلخر مثل نظام احلجز للطيران، ولتقريب املعنى ميكن أن 

نضرب املثال التالي:
يشبه بنك املعلومات الكتاب املطبوع الذي يحتوي على معلومات تقرؤها ولكن ال ميكنك تغييرها أو تعديلها، 
أما قاعدة البيانات فهي تشبه الدفتر الذي تقوم بالكتابة فيه حلفظ النصوص وبإمكانك في أي وقت محو أو إزالة 

أو تعديل ما تكتبه فيه.
وقد ازدادت أهمية قواعد البيانات مع تطور نظم الشبكات ووسائل االتصاالت التي تربط العديد من أجهزة 
احلاسب املتباعدة األماكن، بل ميكنها أيضا الربط بني احلاسبات في دول مختلفة كما هو احلال في قاعدة البيانات 

املستخدمة بني خطوط الطيران.

شكل  ٢-١-٢:   بنك معلومات القرآن الكرمي
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باب يحوي فصوًال، وكل فصل يحوي فقرات،  أبوابًا، وكل  املكتبة حتوي كتبًا، وكل كتاب يحوي  أن  كما 
والفقرة تتكون من حروف وأرقام، فكذلك قاعدة البيانات تتكون من مجموعة من اجلداول واجلدول يتكون من 
مجموعة من السجالت، والسجل يتكون من مجموعة من احلقول، وأخيراً يتكون احلقل من رموز هي احلروف 

واألرقام والصور . 
وكما أسلفنا فإنه يتم التحكم بقاعدة البيانات عن طريق برامج تستخدم لعمليات اإلضافة والتعديل واالستعالم 

للبيانات ونحو ذلك وتسمى هذه البرامج "نظم إدارة قواعد البيانات".
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لها نفس  التي  البيانات  البيانات، وهو يصف مجموعة من  قاعدة  احلقل : وهو أصغر وحدة تخزين في 
النوع. وتتنوع احلقول إلى حقل عددي يحوي أرقاًما فقط، أو حقل حرفي يحوي حروًفا هجائية، أو حقل 
مختلط يشمل احلروف واألرقام، كما قد يشمل صوراً. ومثال ذلك: حقل اسم الطالب، أو حقل تاريخ 

امليالد.
السجل : ويتكون من مجموعة من احلقول التي ترتبط بعالقة بينها، نحو: سجل الطالب والذي يحوي 

حقوًال متثل كافة البيانات الشخصية له من: اسم، وعنوان، وصورة، ونحو ذلك. 
اجلدول : ويتكون من مجموعة من السجالت التي ترتبط فيما بينها بعالقة ما. نحو جدول الطالب، أو 

جدول املدرسني.
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النماذج: وهي واجهات للمستخدم يتمكن خاللها من إدخال البيانات لقاعدة البيانات بدون التعامل مع 

اجلداول مباشرة، كما ميكن من خاللها عرض البيانات املخزنة باجلداول والتعديل عليها.
الغرض  بأكثر من شكل حسب  املستخدم من طباعتها  البيانات بصورة متكن  يتم عرض  وبها  التقارير: 

منها.
فالنماذج والتقارير تعتبر وسائل تنمية لقاعدة البيانات وليست من مكونات قاعدة البيانات.
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في السنوات األخيرة مت تطوير عدد كبير من بنوك املعلومات باللغة العربية وباللغات األخرى ، وقد ساعدت عدة 
عوامل على انتشار بنوك املعلومات منها:

تقنية الوسائط املتعددة  (Multi-Media)  : أهم ما تقدمه هذه التقنية أقراص الليزر للتخزين الضوئي  
الواحد منها ما يعادل ٦٥٠ مليون حرف  التخزين على القرص  (CD-ROMs) حيث توفر إمكانية 
واألصوات  واأللوان  والصور  الفيديو  أفالم  بني  اجلمع  إمكانية  املتعددة  الوسائط  تقنية  تتيح  أكثر.كما  أو 

والنصوص والتي تعمل معًا بكفاءة عالية ودقة ووضوح.
شبكات االتصال بني أجهزة احلاسب : حيث ساعدت في إمكانية الوصول إلى بنوك املعلومات بدون قيام 
املستفيد بشرائها، حيث إن تكاليفها مرتفعة للغاية، عالوة على أن بعض بنوك املعلومات غير متاحة للبيع.
التطور في وسائل االتصال من أجهزة وكابالت محورية وأقمار صناعية ساعد كثيراً في استخدام بنوك املعلومات.

وبناًء على ذلك يتوفر حاليًا املئات من بنوك املعلومات التي ترتبط على شبكات احلاسب ،كالشبكة العاملية 
املعروفة باسم ( اإلنترنت ) والتي تربط بني ماليني أجهزة احلاسب في العالم .

∫  U�uKF*« „uM� WK��√

سوف نتناول فيما يلي بعضًا من األمثلة لبنوك املعلومات:
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املرنة. ومن  الليزر بعد ما قدمته على األقراص  أقراص  الكرمي على  القرآن  العربية بنك  الشركات  قدمت بعض 
اخلدمات املتاحة لهذا البنك ما يلي:

يتيح  القراء، حيث  القــرآن بصوت مشاهير  املتعددة تقدمي  الوسائط  الصوت في  إمكانية  تتيح  التالوة : 
اختيار البحث حتديد الســورة أو بداية القراءة، وعند ظهورها تتوفــر قائمـــة اختيارات أخرى منها التالوة. 
وأثناء التالوة تظهر على الشاشة اآلية التي يتلوها القارئ بلون مختلف لتسهل عملية املتابعة، مع إمكانية 

االنتقال بني السور واآليات بسهولة.
والُغَنة،  القلقلـة،  أحكام  مثل:  عليها،  والتدريب  التالوة  التعليم ألحكام  اختيار  يوفر   : التالوة  أحكام 

والوقوف، وغيرها من األحكام.
التفسير ملعاني اآليات : يوفر اختيار تفسـير اآليات طبًقـا ملختصر ابــن كثيــر أو تفسير اجلاللني. وهذه 
التفاسير تفيد بالدرجة األولى عامـة الناس، كما تتوفر هذه التفاسير بعدة لغات، منها اإلجنليزية، واملاليزية، 

وهذا يساعد الناطقني بغير اللغة العربية على التزود  بأصول دينهم احلنيف.

١

٢

٣

١

٢

٣

∫  U�UO��« b�«u�Ë  U�uKF*« „uM� vK� WK��√                                      µ≠≤

  U�uKF*« „uM�



≤π

الوحدة الثانية : قواعد البيانات وبنوك المعلومات 

شرح معاني الكلمات ، وغريب األلفاظ، وأسباب النزول لآليات والسور.
البحث عن كلمة أو عبارة في القرآن كله، أو في سورة معينة، أو في عدة سور. 

 البحث عن تكرار كلمة مع سرد اآليات التي بها الكلمة، ومعرفة أرقامها والسور التي بها.
ويوضح الشكل  ٢-١-٣  منوذجًا لنافذة برنامج قاعدة معلومات القرآن الكرمي . 
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الشريف  للحديث  معلومات  بنوك  بإصدار  املعلومات  مجال  في  تعمل  والتي  اخلاصة  الشركات  من  عدد  قام 
متضمنة مجموعة كبيرة من كتب علم احلديث نحو الكتب التسعة ملصادر األحاديث النبوية الشريفة.

وتضم هذه البنوك مئات األلوف من األحاديث التي ُرويت عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مع بيان سند 
الرواة، و بيان صحة أو ضعف احلديث. ويشرف على وضع موسوعة احلديث الشريف عادة مجموعة من اخلبراء 
في تدقيق اللغة العربية، وخبراء في برمجة النظم. كما يتم حتقيق نصوص احلديث الشريف على أشهر الطبعات 
الكتب واألبواب بحيث  الرواة ، وترقيم  الشريف تسهيالت ملعرفة أسماء  بنك احلديث  بها. وتضمنت  املوثوق 

يسهل التعامل معها.
وميكن باستخدام برامج إدارة بنوك املعلومات االستفادة من بيانات قاعدة احلديث بطرق مختلفة تشمل على

٤
٥
٦

شكل  ٢-١-٣ :  نافذة برنامج بنك معلومات القران الكرمي



≥∞

سبيل املثال :
البحث عن حديث معني بناء على كلمة في احلديث ، أو بداية احلديث ،أو اسم الراوي ، أو غير ذلك 

عرض األحاديث من الكتب املختلفة .
البحث عن حديث بحسب موضوع احلديث نحو أحاديث الصالة أو البيع أو غير ذلك.

ويعرض الشكل٢-١-٤ منوذجني من شاشات برنامج بنك معلومات احلديث النبوي الشريف.

 أ    نظام احلجز املركزي : تعد قاعدة البيانات التي تستخدمها جميع شركات الطيران في العالم من أكبر 
يتم حتديث عشرات  ثانية  كل  وفي  السنة.  مدار  وعلى  يوميًا  ساعة  مدى ٢٤  على  تعمل  التي  البيانات  قواعد 
السجالت في هذه القاعدة . ويتصل بهذه القاعدة جميع وكاالت السفر ومكاتب احلجز في معظم أنحاء العالم. 
فإنها حتتاج  العالم ملدة سنة . لهذا  الدولية واحمللية ملختلف دول  الرحالت  بيانات  القاعدة على  وحتتوي هذه 
إلى وسائط تخزين ذات سعة كبيرة جداً . ولكي تدار هذه القاعدة بكفاءة جيدة وسرعات عالية فإنها حتتاج إلى 

 .( Super Computers) حاسبات ذات قدرة كبيرة كاحلاسبات املركزية واحلاسبات فائقة القدرة
واخلدمات التي تقدمها هذه القاعدة تشمل احلجز للرحالت بالتاريخ ورقم املقعد وبيان الطلبات اخلاصة مثل 
والقادمة. كما ميكن  املغادرة  الرحالت  املرضى، وتأكيد احلجز وكذلك االستعالم عن  بالركاب  العناية  أو  األكل 

االستعالم عن راكب معني بالطائرة التي وصلت أو في طريقها للوصول.
مع  منافذها  كثرة  وبالتالي  اجلغرافية،  رقعتها  باتساع  السعودية  العربية  اململكة  تتميز  اجلوازات :  نظام  ب   

١
٢
٣

شكل  ٢-١-٤:   شاشات بنك معلومات احلديث الشريف
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الدول املجاورة. كما تتميز بوجود احلرمني الشريفني وكثرة الوافدين من بلدان العالم على مدار السنة من أجل أداء 
للنهضة االقتصادية التي متر بها اململكة فإن حجم  مناسك احلج والعمرة وزيارة املسجد النبوي الشريف. ونظراً 
العمالة األجنبية ميثل نسبة كبيرة. كل ذلك يجعل العاملني في منافذ العبور جواً وبراً وبحراً في عمل دءوب على 
مدار اليوم. وحاليًا ترتبط جميع منافذ العبور بشبكة تتصل بقاعدة بيانات اجلوازات باحلاسب املركزي في وزارة 
الداخلية. وعند خروج أو قدوم املسافر يستطيع موظف اجلوازات التأكد من صالحية تأشيرة اخلروج أو الدخول 

بيسر وبدقة. كما يضيف املوظف البيانات اجلديدة عن جهة السفر أو القدوم وتاريخ املغادرة أو الوصول.

سوف نتعرض لهذه املراحل من خالل إنشاء قاعدة بيانات املدرسة.

وتعتبر من أهم املراحل، وهي كأساس البناء فإن صلح استقامت ما بعده من املراحل وإن فسد أدى إلى انهيار 
البناء، واألخطاء الناجتة عن هذه املرحلة يصعب تفاديها. وفي هذه املرحلة يقوم محلل النظام بجمع كافة املعلومات 
والبيانات عن النظام املراد إنشاؤه، وبعد ذلك يتجمع لدى محلل النظام كمية كبيرة من املعلومات و البيانات والتي 

تتسم بأمرين هما :
عدم الترتيب.

التعقيد.
وهنا  يقوم محلل النظام بإعادة ترتيب ما جمعه وتنسيقه ومن ثم تبسيطه ، وأخيراً يقوم محلل النظام في هذه 

املرحلة بكتابة توصيف دقيق وشامل للنظام املراد إنشاؤه.
ولنأخذ على ذلك مثاًال قريبًا من واقعك أال وهو قاعدة بيانات املدرسة والتي يصفها محلل النظام باآلتي:

مجموعة من املدرسني رقم املدرس، اسم املدرس. 
مجموعة من الطالب رقم الطالب، اسم الطالب، اسم األب، اسم العائلة، تاريخ امليالد، الهاتف، العنوان، 

عام القبول.
مجموعة من املواد  رقم املادة، اسم املادة، عدد احلصص باألسبوع، الصف، مع العلم بأن:

 املادة يدرسها أكثر من طالب، والطالب يدرس أكثر من مادة ولكل طالب بكل مادة يدرسها درجة أعمال 
الفصل، ودرجة االختبار النهائي.

املادة يدرسها مدرس واحد فقط واملدرس الواحد يدرس أكثر من مادة.

١
٢

١
٢

٣
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إلى منوذج معني  النقاط  في حتويل جميع هذه  اآلن  نبدأ  النظام  لتحليل  الرئيسة  النقاط  إلى  التوصل  مت  بعدما 
البيانات،  نستطيع من خالله توحيد األفكار ووضعها في أشكال رسومية متفق عليها من قبل مصممي قواعد 
حيث أن كل شكل رسومي يوضح مفهوم معني لنقطة من نقاط حتليل النظام، وعند تركيب هذه األشكال الرسومية 
مع بعضها البعض ينتج في النهاية مخطط العالقات الكينونية الذي يعتبر نقطة االنطالق اجلديدة نحو التصميم.

       النقاط الرئيسة في مخطط العالقات الكينونية:
قد تسمى  التي  الرئيسة  النظام  أجزاء  أحد  تعني  والكينونة  للكينونة بشكل مستطيل  ويرمز  الكينونة: 

منظومة والتي متتلك مجموعة من اخلصائص.
مثال: الكينونات املوجودة بنظام املدرسة هي : املدرسني-الطالب-املواد .

اخلصائص: ويرمز للخصائص بشكل دائرة  واخلصائص تتعلق بالكينونات فكل كينونة لها مجموعة من 
اخلصائص التي توضح مالمحها.

مثال: خصائص كينونة املدرسني هي : رقم املدرس- اسم املدرس.

١

٢

 تستغرق عملية حتليل النظام نصف الوقت املقترح 
إلجناز النظام فلو كان النظام يستغرق ستة أشهر ستأخذ 

مرحلة التحليل وحدها ثالثة أشهر.

WE�ö�

WE�ö�
تتم عملية حتليل النظام بعدة طرق منها:

املقابالت.
مراقبة طريقة عمل النظام اليدوي أو النظام 

احملوسب اجلزئي.

١
٢
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الوحدة الثانية : قواعد البيانات وبنوك المعلومات 

بني  املشتركة  املعلومات  معرفة  لنا  يتسنى  البعض حتى  ببعضها  الكينونات  ربط   بها  ويقصد  الروابط : 
الكينونات.

        أنواع الروابط:

في فقط  واحد  يقابلها سجل  األولى  الكينونة  في  أن كل سجل  أي  برأس:  رأس  واحد  إلى  واحد  رابط 

 الكينونة األخرى.

رابط واحد إلى متعدد رأس بأطراف: أي أن كل سجل  في الكينونة األولى يقابله سجل واحد أو أكثر في

الكينونة األخرى والعكس غير صحيح.

متعدد إلى متعدد: أي أن كل سجل  في الكينونة األولى يقابله سجل واحد أو أكثر في الكينونة األخرى

والعكس صحيح.

مثال : الرابط بني كينونتي املواد والطالب: الطالب الواحد يدرس أكثر من مادة، واملادة الواحدة يدرس بها أكثر 
من طالب .

طالب واحد               مجموعة من املواد
مادة واحدة                مجموعة من الطالب

فتكون العالقة من نوع متعدد إلى متعدد.
وبعد متثيل جميع هذه األشكال الرسومية نرسم املخطط العام للعالقات الكينونية (شكل ٢-١-٥).

٢

٣

٣
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 هنــاك بعض اخلصـائص التي تتمتع مبزايــا معينة مثـــًال 

اخلاصية  التي يكتب بجانبها  وحيد  يعني أنه ال ميكن 
أن تتكرر قيمته ومثال ذلك رقـــم املدرس وحيد  وهذا 

يعني أنه ال يوجد مدرسني لهما نفس الرقم.

١
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نتبع  اجلداول  والستنتاج  البيانات،  قاعدة  باستنتاج جداول  نقوم  الكينونية،  العالقات  مخطط  استنتاج  بعد 
اخلطوات التالية:

يتم متثيل كل كينونة على هيئة جدول وخصائص كل كينونة متثل بحقول اجلدول.
يتم حتديد املفاتيح األساسية لكل جدول:

وهنا يتم اختيار حقل من احلقول الوحيدة والتي تصلح أن تكون مفتاحًا أساسيًا.

ولنأخذ على ذلك مثاًال: في جدول الطالب إذا اخترنا حقل تاريخ ميالد الطالب ليكون املفتاح األساسي جلدول 
الطالب جنده اليصلح، وذلك بسبب أنه من املمكن أن يكون هناك طالبني أو أكثر لهما نفس تاريخ امليالد. فعند 
االستعالم عن الطالب املولود بتاريخ ١٤١٥/١٢/١٢ سنجد أن هناك أكثر من طالب ولد بهذا التاريخ، وبالتالي 

أصبح حقل تاريخ امليالد ال يصلح أن يكون مفتاحًا أساسيًا.

٢
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 شكل  ٢-١-٥ : مخطط عام للعالقة الكينونية لنظام مدرسة
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سجل  كل  يّعرف  الذي  احلقل  هو    ∫  w�U�_«  ÕU�H*«
بشكل وحيد.ومن خصائصه أنه ال ميكن أن يكون فارغًا، وال 

ميكن أن تتكرر قيمته في سجلني مختلفني.

عدد اسم املادةرقم املادة
الصفاحلصص

أعمال 
االختبار الفصل

النهائي

رقم 
الطالب

اسم 
اسم اسم األبالطالب

العائلة
تاريخ 
امليالد

الهاتف
العنوان

الطالب

عام القبول

اسم 
املدرس

رقم  
املدرس

املدرسني

املواد
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الوحدة الثانية : قواعد البيانات وبنوك المعلومات 

بينما لو اخترنا حقل رقم الطالب ليكون املفتاح األساسي جلدول الطالب سنجد أنه يصلح ألنه يعرف كل سجل 
بشكل وحيد.

متثيل الروابط واحد إلى متعدد رأس بأطراف : ولتمثيل هذا النوع من الربط يتم أخذ نسخة من املفتاح 
األساسي املوجود بالكينونة األولى لوضعه بالكينونة الثانية، ومثال ذلك الرابط بني املدرسني واملواد واحد 
إلى متعدد لذلك نأخذ نسخة من حقل رقم املدرس املوجود بجدول املدرسني ونضعه بجدول املواد ليكون 

املفتاح األجنبي.

الربط يتم عمل جدول جديد  النوع من  إلى متعدد أطراف بأطراف: ولتمثيل هذا  الروابط متعدد  متثيل 
يحتوي على نسخة من حقلي املفتاح األساسي في اجلدولني، ويصبح املفتاح األساسي للجدول اجلديد 
هو كال احلقلني معًا، وكذلك يتم وضع احلقول املشتركة بني اجلدولني باجلدول اجلديد، مثال ذلك الرابط 
بني املواد والطالب متعدد إلى متعدد لذلك نأخذ نسخة من حقل رقم املادة املوجود بجدول املواد ونضعه 
بجدول جديد يسمى مواد الطالب، وكذلك نأخذ نسخة من حقل رقم الطالب املوجود بجدول الطالب 
ونضعه في جدول مواد الطالب ليكون حقلي رقم املادة ورقم الطالب كالهما معًا املفتاح األساسي جلدول 
مواد الطالب، ويتم وضع احلقول املشتركة بينهما درجة أعمال الفصل،درجة االختبار النهائي  بجدول 

مواد الطالب (شكل ٢-١-٦) .

٣

 »*w�M�_« ÕU�H ∫   هو حقل موجود بجدول ليس مبفتاح أساسي به 
ولكنه مفتاح أساسي في جدول آخر، ويستخدم للربط بني اجلدولني.
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وفي هذه املرحلة يتم اختيار البرنامج األمثل من برامج قواعد البيانات التي تتفاوت في كفائتها وقدرتها على 
التعامل مع كثرة البيانات وكثرة املستخدمني.

وسنختار من هذه البرامج برنامج األكسس ألنه األكثر سهولة، ومناسب لألنظمة الصغيرة واملتوسطة، وقاعدة 
بيانات املدرسة هو املشروع الذي سنشرح من خالله كيفية إنشاء قاعدة البيانات، وعناصرها املختلفة من جداول 

واستعالمات ومناذج وتقارير، والتي ستتعرف عليها ـ بإذن اهللا ـ من خالل التدريبات.

 شكل  ٢-١-٦ : ربط اجلداول بواسطة احلقول
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الوحدة الثانية : قواعد البيانات وبنوك المعلومات 

"البيانات واملعلومات" في استخدامات  الفرق بني كلمتي  س١: ما 
احلاسب؟

س٢: عرف قاعدة البيانات واذكر بعض أمثلة قواعد البيانات.
س ٣: ما العوامل التي ساعدت على انتشار بنوك املعلومات؟

س٤ : اذكر مثال أحد تطبيقات قواعد البيانات التي لم يشر إليها 
في هذه الوحدة.

س٥ : اذكر مثال أحد تطبيقات بنوك املعلومات التي لم يشر إليها 
في هذه الوحدة.

س٦ : حدد لكل ممّا يلي  من حيث كونها : قاعدة بيانات، أو بنك 
معلومات. 

s�d9

نوع القاعدة املثــــــــــــــال

الدليل التجاري ألسماء الشركات باململكة الصادر من وزارة  التجارة.              

دليل أسماء األدوية املستخدمة لعالج األمراض باملناطق احلارة .

 نظام الصادر والوارد باجلهات احلكومية .

 نظام املستودعات املستخدم من املؤسسات التجارية .

 قاعدة املكتبة املدرسية التي حتوي أسماء الكتب في مكتبة مدرستك . 

 قاعدة الدوريات العلمية واملقاالت الصادرة عن اجلهات العلمية العاملية.
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نوع  وحدد  املدنية،  األحوال  بيانات  قاعدة  حتويها  التي  احلقول  لبعض  أسماء  اذكر   : س٧ 
احلقل .

بينما ميكن  اإلنسان،  من  واحدة  دقيقة  تتطلب  يدويًا  اسم شخصني  مقارنة  كانت  إذا   : س٨ 
الوقت  كم  احسب  ثانية،  مليون  من  جزء  في  احلاسب  بيانات  قاعدة  خالل  من  ذلك  إجناز 
وباستخدام  اليدوي  األسلوب  باستخدام  الهاتف  دليل  في  شخص  اسم  عن  للبحث  املطلوب 
قاعدة البيانات للهاتف إذا كان عدد املشتركني في الهاتف يبلغ  ١٠٠٠٠٠ شخص، وإذا كان 
موقع اسم الشخص في منتصف قائمة األسماء بالدليل، والبحث يتم بالتسلسل بدًء من أول 

الدليل .
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تعريف  شبكة احلاسب  
فوائد شبكة احلاسب

أنواع شبكات احلاسب
مناذج من تطبيقات شبكات احلاسب

مكونات شبكة احلاسب
برمجيات و إدارة شبكات احلاسب  
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الوحـدة الثالثـة: شبكات الحاسب
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تغنيك شبكة احلاسب في املكتب أو املدرسة عن نسخ امللفات على أقراص وتبادلها مع الزمالء في املكتب أو 
معمل احلاسب، كما ميكنك باستخدام شبكة احلاسب مشاركة عدد من الطالب في استخدام طابعة واحدة ذات 
كفاءة عالية أو طابعة عالية الكلفة كالطابعات الليزرية امللونة. كما ميكن باستخدام شبكة احلاسب مشاركة قواعد 

بيانات طالب بني موظفي املدرسة و معلميها، دون احلاجة إلى تخصيص جهاز واحد للتعامل مع قواعد البيانات.

∫V�U(« WJ��  n�dF�                                ≤≠≥  

وعند الرغبة في تكوين شبكة من احلاسبات فإنه يجب وضع بطاقة 
خاصة في كل حاسب يتم وصله بالشبكة، ويتم وصل هذه البطاقات 
باستخدام وسائط نقل خاصة قد تكون عبارة عن أسالك، وبعد  معًا 
توصيل هذه األسالك يتم إعداد نظام التشغيل في احلاسبات املرتبطة 

بحيث تتعرف احلاسبات على بعضها البعض.
يجب عدم اخللط بني الشبكة احمللية وشبكة اإلنترنت، فاإلنترنت 
بقاع  كل  في  املنتشرة  الكمبيوتر  أجهزة  من  ضخمة  مجموعة  هي 
معمل  في  جهاز  عشرين  أو  البيت،  في  جهازين  فتوصيل  األرض؛ 
احلاسب، يختلف متامًا عن ربط جهاز أو مجموعة أجهزة باإلنترنت. 

وعند الرغبة في تكوين شبكة من احلاسبات فإنه يجب وضع بطاقة 
خاصة في كل حاسب يتم وصله بالشبكة، ويتم وصل هذه البطاقات 
باستخدام وسائط نقل خاصة قد تكون عبارة عن أسالك، وبعد  معًا 
توصيل هذه األسالك يتم إعداد نظام التشغيل في احلاسبات املرتبطة 

يجب عدم اخللط بني الشبكة احمللية وشبكة اإلنترنت، فاإلنترنت 
بقاع  كل  في  املنتشرة  الكمبيوتر  أجهزة  من  ضخمة  مجموعة  هي 
معمل  في  جهاز  عشرين  أو  البيت،  في  جهازين  فتوصيل  األرض؛ 

شكل ٣-١-١ : شبكة احلاسب
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بعض فّكر تبادل  يمكنك  كيف  يوم  ذات  فكرت  هل 
الملفات مع زميلك الذي يجلس في الطرف اآلخر من 

معمل الحاسب دون الحاجة لتبادل األقراص المرنة؟
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عند ربط العديد من احلاسبات في إحدى املؤسسات أو الدوائر احلكومية، فإن ذلك سيؤدي إلى توفير مبالغ مالية 
طائلة، إذ سيتمكن املوظفون من مشاركة ثالثة أشياء مهمة، وهي: امللفات واملوارد والبرامج. وفيما يلي توضيح 

لهذه األمور التي يشترك فيها مستخدمو الشبكة:

©File Sharing®  UHK*« W�—UA�     ©√

مرتبطني  آخرين  أفراد  مع  وامللفات  املعلومات  مشاركة  والطالب  للموظفني  احلاسب  شبكة  خالل  من  ميكن 
بالشبكة. وميكن مشاركة امللفات من خالل واحدة من ثالث طرق هي:

إرسال امللف من  حاسبك إلى حاسب الشخص الثاني مباشرة.
إرسال امللف إلى منطقة وسيطة بني احلاسبني (خادم ملفات file Server) حيث يتم حفظ امللف مؤقتًا، 

حتى يقوم الشخص اآلخر باستخدام امللف.
الوسيط (خادم  اجلهاز  دائمة في  امللف بصفة  يتم حفظ  و  احلاسبني  إلى منطقة وسيطة بني  امللف  إرسال 
امللفات) بحيث تتمكن أنت و زمالؤك في الصف وكذلك غيركما من الطالب من أخذ امللف، وتشبه 

هذه الطريقة -إلى حد ما-  الطريقة رقم ٢.

©Resource Sharing®  œ—«u*« W�—UA�   © »

ويقصد باملوارد جميع األجهزة واخلدمات التي ميكن أن يشترك في استخدامها أكثر من مستخدم، ويشمل 
ذلك الطابعات، ومحركات األقراص الضوئية، واملاسحات الضوئية؛ فعلى سبيل املثال ميكن لعشرة موظفني يعملون 
في قسم واحد أو عشرين طالب في معمل احلاسب أن يتشاركوا في استخدام طابعة واحدة، مما سيوفر الكثير من 

املال.

١
٢

٣

فّكر
الفرق بين الطريقة رقم (1)  و الطريقة رقم (2)  ما 

لمشاركة الملفات؟
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∫©Application Sharing®  Z�«d��« W�—UA�    ©Ã

البرامج  أحد  تثبيت  تريد  املدرسة  أن  افترض 
املكلف  من  سيكون  املعمل،  أجهزة  جميع  على 
أن يتم شراء عدة نسخ من البرنامج، كما أن إعداد 
تلك البرامج و تثبيتها على األجهزة سيستغرق وقتًا 
طويًال. وميكن باستخدام  شبكة معمل احلاسب، 
اجلهاز  على  البرنامج  من  واحدة  نسخة  تثبيت 
تشترك  األجهزة  بقية  وجعل  (اخلادم)  الرئيس 
إعداد  باإلمكان   أو  البرنامج،  ذلك  استخدام  في 
للشبكة،  الرئيس  اجلهاز  على  البرنامج  تثبيت  أو 
البرنامج على جهازه  بتثبيت  ثم يقوم كل طالب 
أقراص  نقل  إلى  احلاجة  دون  اخلادم،  من  مباشرة 

تثبيت البرنامج من جهاز إلى آخر. 
اجلدول التالي يوضح الفرق بني العمل على حاسب شخصي مستقل وحاسب متصل بشبكة.

احلاسب املرتبط بالشبكةاحلاسب املستقل

ال ميكنك حذف أي ملف، فقد يكون امللف ملكًا ميكنك حذف أي ملف من جهازك
ملستخدم آخر، وليس لديك الصالحية حلذفه

ميكنك الطباعة مباشرة إلى طابعتك الشخصية
يجب أن تنتظر دورك في الطباعة، فعندما تطبع ملفًا 
على طابعة الشبكة، قد يكون سبقك إلى إصدار أمر 
الطباعة عشرة أشخاص، فيجب أن تنتظر حتى تتم 

طباعة العشر وثائق السابقة
قرصك  على  البيانات  من  تشاء  ما  تخزين  ميكنك 

الصلب
التي  البيانات  حلجم  حداً  الشبكة  مدير  يضع  قد 

ميكنك تخزينها على خادم الشبكة

إن كان حاسبك جزء من شبكة الند للند، فيجب أن ميكنك إطفاء جهازك في أي وقت 
تنتظر حتى ينتهي املستخدمون اآلخرون من حتميل 

امللفات من جهازك إلى أجهزتهم

ميكنك استخدام جميع األجهزة أو الطابعات املرتبطة أنت محدود بطابعتك ومعدات جهازك فقط
بالشبكة، إن مت إعطاؤك الصالحية

WE�ö�
تقوم املدرسة بشراء تراخيص استخدام 

البرنامج بعدد األجهزة التي في املعمل،بدًال 
من شراء عشر نسخ كاملة،وهذا أوفر من 

الناحية املالية.
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ُتقسم شبكات احلاسب إلى أنواع بحسب األمور التالية : 
حسب توزيعها املكاني .

حسب العالقة الوظيفية بني األجهزة.
حسب منط التوصيل بني احلاسبات.

حسب نوعية الوسيط املستخدم لنقل البيانات بني  احلاسبات. 

وفيما يلي استعراض لهذه التصنيفات، مع توضيح لها: 

©w�«dG'« l�u*«® w�UJ*« UN�U��« V�� V�U(«  UJ�� Ø ÎôË√

مت تصنيف الشبكات بناء على تباعد األماكن التي تتوزع عليها أجهزة احلاسب املرتبطة بالشبكة، فهناك ثالثة 
تصنيفات رئيسة للشبكات حسب اتساع الشبكة املكاني، وهذه التصنيفات هي:  

  ∫ Local Area Network ©LAN ® WOK;« V�U(« WJ��      √

هي عبارة عن شبكة حاسب متتد عبر مساحة صغيرة نسبيًا و تربط حاسبات شخصية ومحطات عمل، ومعظم 
الشبكات من هذا النوع محصورة في مبنى واحد أو مجموعة مباني متقاربة. 

كما أن كل حاسب في الشبكة احمللية له معاجله اخلاص الذي ينفذ البرامج، ولكنه أيضًا قادر على الوصول إلى 
البيانات واألجهزة املتصلة بالشبكة، وهذا يعني أن العديد من املستخدمني بإمكانهم مشاركة معدات حاسوبية 
إرسال  الشبكة  البيانات. كما ميكن ملستخدمي  الكبيرة، وكذلك ميكنهم مشاركة  الليزرية  كالطابعات  مكلفة 

واستقبال البريد اإللكتروني فيما بينهم وكذلك احملادثة النصية و الصوتية و املرئية.
 ∫ Metropolitan Area Network ©MAN ® ©WOLOK�ù«® WD�u�*« V�U(« WJ��    »

هي عبارة عن مجموعة من الشبكات احمللية (LAN) منتشرة عبر منطقة عمرانية واحدة، فعلى سبيل املثال 
تخيل أن هناك وكالة سيارات لها مركز رئيس وأربعة فروع منتشرة بني أحياء املدينة، فيطلق على شبكة احلاسب 

التي تربط هذه الفروع شبكة متوسطة لتوزع احلاسبات بني مناطق املدينة.

١
٢
٣
٤
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 ∫ Wide Area Network ©WAN ® WF�«u�« V�U(« WJ��     Ã

هي شبكة من احلاسبات تغطي منطقة جغرافية واسعة، وتشمل عدداً كبيراً جداً من احلاسبات، تختلف هذه 
أو  مبنى  أو  بغرفة  محدودة  غير  أنها  في   (MAN) املتوسطة والشبكة   (LAN) احمللية الشبكة  عن  الشبكة 
مجموعة مبان متجاورة، أو حتى أجزاء من مدينة، بل متتد لتشمل مدن متعددة أو دولة كاملة. ومن أشهر األمثلة 
على الشبكة الواسعة شبكة اإلنترنت، وكذلك الشبكة التي تستخدمها فروع مكاتب األحوال املدنية واجلوازات 

املنتشرة في أرجاء اململكة.

UN�U��U� 5� WOHO�u�« W�öF�« V�� V�U(«  UJ�� Ø ÎUO�U�

في هذا التصنيف ألنواع الشبكات مت التركيز على طبيعة العالقة بني احلاسبات، ومن أهم أنواع الشبكات في 
هذا التصنيف شبكات اخلادم و العميل، و شبكات الند للند، وفيما يلي توضيح لهذين النوعني من لشبكات.

∫©ClientØ Server® qOLF�«Ë ÂœU)«  UJ��      √

يطلق مسمى اخلادم                   على احلاسب الذي يحتوي على امللفات والبرامج واألجهزة املشتركة بني 
العاملني على شبكة احلاسب. وغالبًا ما يكون اجلهاز اخلادم قويًا ومرتفع التكلفة الحتوائه على املوارد التي يشترك 

في استخدامها العاملون على الشبكة. 
و يطلق مسمى احلاسب العميل (Client) على أي حاسب يستفيد من املوارد التي يوفرها اجلهاز اخلادم؛ 
الطبيعي أن يكون عدد  الكلفة. ومن  أو معتدل  العميل حاسبًا شخصيًا عاديًا منخفض  وغالبًا ما يكون اجلهاز 
العميلة أكثر من احلاسبات اخلادمة، فقد يحتوي معمل احلاسب على عشرين جهازاً عميًال، وخادمًا  احلاسبات 

واحداً فقط.
∫ ©Peer To Peer® bMK� bM�«  UJ��    »

الوقت.  الشبكة خادمًا و عميًال في نفس  أن يكون أي جهاز في  الشبكات  النوع من  باستخدام هذا  ميكن 
فيمكنك باستخدام هذا األسلوب استعراض ملفات موجودة على جهاز آخر، أو استخدام طابعة موصولة بجهاز 
آخر، كما ميكن لآلخرين االستفادة من امللفات املوجودة على جهازك أو الطابعة املتصلة بجهازك، بشرط أن تعطي 
اإلذن لآلخرين باالستفادة من موارد جهازك. ففي هذا النوع من الشبكات ال يوجد خادم واحد لكل احلاسبات، 

بل تشترك جميع احلاسبات في املوارد دون احلاجة جلهاز خادم.
وفيما يلي مقارنة بني النوعني السالفني من أمناط توصيل الشبكات:

         ©Server® 
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الشبكة  تتكون  أبسط صورها،  ففي  (شكل ٣-١-٢)  انتشاراً  الشبكات  أنواع  أكثر  النجمية من  الشبكة  تعد 
النجميـة مـن خـادم و وحـدة توصيـل مركزيـة Hub\Switch إلرسـال واستقبـال البيـانـات من بقية احلـاسبـــات. 

و تتميز الشبكة النجمية بسهولة تنفيذها 
وتوسيعها مهما زاد حجم الشبكة، ونظراً 
لسهولة إعدادها، فهي مناسبة جداً إلنشاء 
شبكة الستخدامات مؤقتة. باإلضافة إلى 
املتصلة  احلاسبات  أحد  تعطل  فإن  ذلك 
على  كبير  أثر  ذي  يكون  لن  بالشبكة 

وظائف الشبكة.

 ∫©Star Network® WOL�M�« WJ�A�«     √   

UN�U��U� 5� qO�u��« j/ V�� V�U(«  UJ�� Ø ÎU��U�

الند للنداخلادم والعميل

مخصص  تشغيل  نظام  اخلادم  يستخدم 
 ،Windows NTتــــــــــي إن  كويــــنــدوز 

أو خـــــــــــــادم ووينــــــــــــــــدو ز٢٠٠٣
 Windows Server2003

خاص،  تشغيل  نظام  إلى  الشبكة  حتتاج  ال 
التشغيل  نظام  األجهزة  تستخدم  أن  فيمكن 

XP أو ،ME،98ويندوز

واألجهزة  اخلادم  بني  البيانات  نقل  يتسم 
بالسرعة العالية جداً

البيانات تبعًا لكمية  قد تنخفض سرعة نقل 
البيانات واملوارد التي تتشارك فيها األجهزة

يتم التفريق في هذا التصنيف بني شبكة وأخرى بناء على األسلوب املتبع في توصيل احلاسبات، وعادة ما يتم 
متثيل الشبكات في هذا التصنيف على شكل رسوم بيانية، وهناك العديد من التصنيفات للشبكات حسب منط 
التوصيل بني احلاسبات، ومن أشهرها: الشبكة النجمية، و الشبكة احللقية، وفيما يلي استعراض لهذين النوعني 

من الشبكات :

شكل ٣-١-٢: تخطيط الشبكة النجمية 



¥∑

الوحـدة الثالثـة: شبكات الحاسب

ولكن يعيب الشبكة النجمية أنها محدودة بطول األسالك التي ميكن مدها بني األجهزة واخلادم. و رمبا تكون 
صيانتها أكثر كلفة على املدى البعيد، خاصة عندما يكثر عدد األجهزة املتصلة بالشبكة. وقد يؤدي عطل اخلادم 

إلى تعطل كامل الشبكة.

في هذا النوع من الشبكات، يتصل كل مستخدم مبستخدمني 
وميكن  (شكل ٣-١-٣).  املستخدمني  من  حلقة  ليشكال  آخرين 
مقارنته  عند  خاصة  فعال  غير  الشبكات  من  النوع  هذا  بأن  القول 
أن  البيانات  على  ألنه  اخلادم/العميل،  بنظام  تعمل  التي  بالشبكات 
النهائية.  تنتقل عبر العديد من احلاسبات قبل أن تصل إلى وجهتها 
ثمانية  احللقية على  الشبكات  احتوت إحدى  إن  املثال،  فعلى سبيل 
حواسيب،  فحتى تصل البيانات من احلاسب رقم (١) إلى احلاسب 

مروراً   (١) احلاسب  من  تنتقل  أن  البيانات  على  فإنه   ،(٤) رقم 
أن  أو   .(٤) حاسب  النهائية  اجلهة  إلى  ثم   (٣) و   (٢) باحلاسبات 
تنتقل من احلاسب (١) مروراً باحلاسبات (٨) و (٧) و (٦) و (٥) 

ثم تصل احلاسب (٤).
من مزايا الشبكة احللقية أن منو النظام ال يؤثر على األداء العام للشبكة، مبعنى أنه مهما زاد عدد األجهزة 
أن  املزايا. كما  بنفس  تتمتع  بالشبكة  املتصلة  احلاسبات  أن كافة  الشبكة تظل تعمل بشكل جيد. كما  فإن 
كل حاسب في احللقة يعمل كمقوى إلشارة الشبكة، مما يسمح للشبكة احللقية بأن تغطي مساحات واسعة، 
أكثر طرق توصيل  أنه من  الشبكات  النوع من  الشبكات. ولكن يعيب هذا  لتوصيل  الطرق األخرى  بخالف 

الشبكات كلفة. كما قد يؤدي عطل أحد األجهزة في احللقة إلى التأثير على سائر الشبكة.

WE�ö�
صندوق  عن  عبارة  هي   (Hub/Swich) املركزية  التوصيل  أوحدة  احملول   
مباشرة  يرتبط  و  احلاسبات،  من  اخلارجة  الشبكة  أسالك  الستقبال  أماكن  يحوي 
باجلهاز اخلادم.  ووظيفته الرئيسة هي توزيع اإلشارات اخلارجة من اجلهاز اخلادم على 

احلاسبات املتصلة بالشبكة.

∫©Ring Network® WOIK(« WJ�A�«      »

شكل ٣-١-٣ : تخطيط الشبكة احللقية
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 املقصود بكلمة وسيط، هو الوسيلة التي يتم من خاللها نقل الشيء. فاألنابيب 
هي وسيط نقل املياه، و األسالك هي وسيط نقل الكهرباء، و املوجات الصوتية هي 

وسيط نقل الصوت في الراديو.

  U�UO��« qIM� Âb���*« jO�u�« WO�u� V��  UJ�A�« Ø ÎUF�«—

يتم تصنيف الشبكات بناء على الوسيط الذي يتم من خالله نقل البيانات بني احلاسبات، و ميكن تصنيف 
الشبكات إلى شبكات سلكية أو ال سلكية، و فيما يلي استعراض لهذين النوعني من الشبكات:

∫ ©Wired Networks® WOJK��« WJ�A�«      √

يعتمد هذا النوع من الشبكات على سلك الشبكة لنقل البيانات، ويقوم هذا السلك بوصل احلاسبات معًا، 
أو الوصل بني احلاسبات واجلهاز اخلادم. ويرتبط هذا السلك ببطاقة الشبكة املوجودة في كل حاسب. وفيما يلي 

استعراض ألكثر أنواع أسالك الشبكات استخدامًا:

 :Coaxial  األسالك احملورية     
إلشارة  الهوائي  الالقط  لربط  املستخدم  السلك  السلك  هذا  يشبه   
لربط  ُيستخدم  ولكنه   ،(٣-١-٤ (شكل  التلفزيون  بوحدة  التلفزيون 
احلاسبات ببعضها البعض، وُيستخدم غالبًا مع الشبكات التي ترتبط مباشرة 

ببعضها البعض دون أن تتصل بجهاز خادم كما في الشبكة احللقية.

: Shielded Twisted Pair  األسالك الثنائية املجدولة     
الهاتف إلى حد بعيد   ويشبه هذا السلك سلك 
رفيعة  أسالك   ٨ يحوي  ولكنه   ،(٣-١-٥ (شكل 
بداخله، بينما يحوي سلك الهاتف التقليدي أربعة 
أسالك رفيعة بداخله. وهو السلك األكثر شيوعًا لربط 

مكونات شبكة احلاسب.

٢

١

شكل ٣-١-٥ : األسالك الثنائية املجدولة

شكل ٣-١-٤ : األسالك احملورية
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 :Fibre Optics أسالك الليف البصري     

من  مصنوعة  ألياف  هي  (شكل ٣-١-٦)  البصرية  األلياف 
الزجاج النقي، وهي  طويلة ورفيعة، و ال يتعدى سمكها سمك 
الشعرة، ويجتمع العديد من هذه األلياف في حزم داخل أسالك 
األلياف البصرية، وتستخدم في نقل البيانات على هيئة إشارات 

ضوئية ملسافات بعيدة جداً. ويتكون الليف البصري من :
القلب: وهو عبارة عن زجاج رفيع ينتقل فيه الضوء. 

الزجاجي باللب  حتيط  مادة  عن  عبارة  وهو  العاكس: 
وتعمل على عكس  الضوء مرة أخرى إلى مركز الليف البصري. 

الغطاء الواقي: وهو غالف بالستيكي يحمي الليف البصري من الرطوبة ويحميه من الضرر و الكسر.

  Wireless  Lan  (WLAN) الالسلكية  الشبكة 
هي شبكة حاسب تستخدم موجات الراديو كحامل للبيانات 
بدًال من األسالك. و تغطي هذه الشبكة مساحات متفاوتة 
من غرفة واحدة إلى جامعة كاملة أو مدينة كاملة. تعتمد 
البنية األساسية للشبكة الالسلكية على توصيالت سلكية 
 (Access Point) دخول  نقاط  يسمى  مبا  متصلة 
من  البيانات  وتستقبل  ترسل  السلكية (شكل ٣-١-٧) 

احلاسبات املتصلة بالشبكة. 
وقد أدى االنخفاض الشديد في أسعار معدات الشبكات 

الالسلكية إلى انتشارها في املنازل، حيث ميكن أن يشترك أكثر من حاسب منزلي في اشتراك اإلنترنت عالي السرعة 
عبر خدمة (DSL). كما ُيستخدم هذا النوع من  الشبكات في املطارات واملقاهي واألماكن العامة، حيث ميكن 

ملستخدمي احلاسب احملمول في تلك األماكن االتصال باإلنترنت.

(Access Point) شكل ٣-١-٧ : أنواع مختلفة ألجهزة نقاط الدخول

شكل ٣-١-٦ : األلياف البصرية

∫ ©Wireless Network®  WOJK�ö�« WJ�A�«    »
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توفر الشبكات الالسلكية املزايا التالية:
وصـول  نقطة  تـوفـرت  أينمـــــا   البيانــــات  إلــى  الوصــول  احلـــــاسب  ملستخدمـي  فيمكن  للتنقل:  القابلية 
Access Point  إلــــى اإلنترنت،  فبإمكان املوظف التجول داخل املبنى، واالنتقال مــــن غرفة إلى أخرى 

دون أن ينقطع  اتصاله بشبكة الشركة أو املؤسسة التي يعمل فيها.
الوقت  ويـوفـــر  وسهًال،  سريعـــًا  أمراً  يكـــون  قــــد  السلكية  شبكة  تركيب  التركيب:  وسرعة  سهولة 

واجلهدالذي كان ُميضى في متديد األسالك عبر احلائط والسقف وربط احلاسبات. 
اتساع الشبكة: فيمكن أن يتسع نطــاق الشبكة ألماكـــن ال ميكن إيصال أسالك الشبكة التقليدية إليها.                   
إمكانية  التعديل: فباإلمكان حتويل الشبكة إلى نوعية الند للند للشبكات الصغيرة أو إلى اخلادم والعميل  

للشبكات الكبيرة.
املزيد من املرونة: تتميز الشبكات الالسلكية باملرونة، كما تتكيف الشبكة  بسهوله مع  التغيرات التي قد 

تطرأ على اإلعدادات األساسية للشبكة.
وفيما يلي استعراض ألكثر التقنيات استخدامًا لنقل البيانات السلكيًا:

:Radio Wave إشارات الراديو    
املثال  منها على سبيل  أسماء،  بعدة  البيانات  لنقل  الراديو  إشارات  التي تستخدم  الالسلكية  الشبكة  ُتْعرف 
(Wireless Network) أو (Wi-Fi) وقد يطلق عليها أحيانًا املصطلح (802.11). وكما سبق ذكره تتميز 

الشبكة الالسلكية بإمكانية ربط احلاسبات و مشاركة امللفات و األجهزة امللحقة دون احلاجة على متديد أسالك.
يتم حتويل البيانات في احلاسب املزود بإمكانية االتصال الالسلكي إلى إشارات راديو غير مسموعة، مشابهة إلى 
حد ما لإلشارات التي ُتستخدم لنقل الصوت بني أجهزة احملادثة الالسلكية؛ لكن إشارات احلاسب الالسلكية حتمل 
كمية بيانات أكثر من إشارات الراديو التقليدية، كما أنها تنتقل بسرعة أعلى، وتقاس سرعة انتقال البيانات بعدد 
البتات (Bit) التي ميكن إرسالها في الثانية الواحدة. وقد تصل سرعة إرسال البيانات إلى أكثر من ٣٠ ميجابت 

.(30Mbps) في الثانية
يستخدم جهاز يسمى نقطة الدخول (Access point) لربط مجموعة من احلاسبات بشبكة سلكية محلية 
قائمة. وتشبه نقطة الدخول في وظيفتها جهاز املوزع (Hub)، لكن بدًال من أن تقوم نقطة الدخول بإرسال 
اإلشارات سلكيًا إلى حاسبات الشبكة، يتم عن طريقها إرسال و استقبال البيانات السلكيًا من جميع احلاسبات 

احمليطة بها. 
يختلف مدى الشبكة الالسلكية تبعًا لتطور األجهزة املستخدمة و خاصة نقطة الوصول. كما يختلف مدى 
الشبكة تبعًا للبيئة التي توجد فيها الشبكة، فإن كان هناك الكثير من احلواجز بني نقطة الوصول و احلاسبات، 
فسينخفض أداء و مدى الشبكة الالسلكية. و املدى الطبيعي للشبكة في حالة عدم وجود حواجز سميكة في 
إلى ٩٥ متراً، وقد يزداد املدى مستقبًال تبعًا لتطور  الوصول و احلاسبات يتراوح بني ٣٠  املبنى بني نقطة  داخل 

١
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أجهزة  استخدام  أو  الدخول  نقاط  بزيادة  الالسلكية  الشبكة  زيادة مدى  الالسلكية.  وميكن  الشبكات  تقنيات 
خاصة لتقوية اإلشارات الالسلكية و من ثم زيادة املدى.

يتفاوت عدد األجهزة التي ميكن أن تتصل بنقطة دخول واحدة تبعًا لتطور نقطة الدخول. فباستخدام نقاط 
الدخول البسيطة، ميكن أن يرتبط حتى ١٠ حاسبات بنقطة دخول واحدة، بينما ميكن أن يرتبط أكثر من ١٠٠ 

حاسب بنقطة دخول متطورة. 
ُتستخدم إشارات الراديو في الشبكات الالسلكية عمومًا أو ما يطلق عليه شبكات واي فاي (Wi-Fi). كما 
ُتستخدم موجات الراديو مع تقنية بلوتوث (Bluetooth) وهو اسم أطلق على تقنية تستخدم موجات الراديو 
القصيرة بدًال من األسالك لتوصيل األجهزة اإللكترونية املتنقلة كالهواتف احملمولة واحلاسبات النقالة. وتختلف تقنية 
البلوتوث (Bluetooth) عن تقنية الـ (Wi-Fi) بقصر املدى الذي ميكن أن ترسل عبره البيانات باستخدام 
وقلة  قريبة،  البيانات ملسافات  لنقل  عليها  االعتماد  وإمكانية  التعقيد،  بقلة  التقنية  تتميز هذه  و  بلوتوث.  تقنية 

استهالكها للطاقة، وقلة التكلفة. كما ميكن أن تتصل احلاسبات الكفية ببعضها البعض باستخدام هذه التقنية. 

:Infrared األشعة حتت احلمراء    
 (Remote Control) لألشعة حتت احلمراء تطبيقات عديدة، فهي ُتستخدم في أجهزة التحكم عن بعد
البيانات بني األجهزة  التلفاز والفيديو. وميكن باستخدام تقنية األشعة حتت احلمراء إرسال  التي تأتي مع أجهزة 
اإللكترونية القريبة من بعضها. فعلى سبيل املثال ميكن نقل البيانات بني حاسبني محمولني أو هاتفني نقالني عبر 
األشعة حتت احلمراء. كما ميكن إصدار أمر الطباعة في أحد البرامج لطابعة قريبة ترتبط باحلاسب عبر األشعة حتت 

احلمراء شريطة أن يكون اجلهازين متقابلني متامًا.

  ∫V�U(«  UJ��  UIO�D� s� Ã–U/                                          µ≠≥        
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هي عبارة عن قواعد بيانات موزعة فعليًا على أكثر من حاسب و في أكثر من موقع جغرافي أو مكان تخزين. 
أن  البيانات  قواعد  من  النوع  لهذا  الرئيسة  السمات  من  احلاسب.  شبكة  عبر  بينها  فيما  القواعد  هذه  تتواصل 
البيانات محليًا.  أنها تصل مباشرة لقواعد  لو  القواعد تعمل كما  التي تعتمد على هذه  البرامج  أو  املستخدمني 
فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون إلحدى وكاالت السيارات عدة معارض منتشرة في أجزاء مختلفة من املدينة، 
و ميكن للموظفني في اإلدارة العامة التعامل مع قواعد البيانات املوجودة في جميع الفروع كما لو أنه يتعامل مع 

قاعدة بيانات واحدة كبيرة.

٢
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تالحظ انتشار آالت الصرف اإللكترونية في الكثير من األماكن، في األسواق التجارية وفي الشوارع العامة، فكل 
هذه األجهزة متصلة باملركز الرئيسي للبنك عبر شبكة احلاسب. فيستطيع املوظفون في املركز الرئيسي التعرف على 
كمية النقود املتوفرة في كل جهاز صرف، كما ميكنهم معرفة األعطال التي تصيب األجهزة حال حدوثها، دون أن 

يكون هناك شخص يراقب أو يشرف على األجهزة.

œö��« s� ÃËd)«Ë ‰u�b�« ÂUE�  ????? ≥

ميكن عبر هذا النظام، والذي يتكون من شبكة من احلاسبات تنتشر أجهزتها في كل منافذ الدولة، أن يتابع 
موظفو اجلوازات حركة الدخول واخلروج للمواطنني واملقيمني، وميكن جلميع املنافذ احلدودية تبادل املعلومات فيما 

بينها، وكذلك مع املركز الرئيس للجوازات.

 U�b)« w� W�—UA*«  ????? ¥

 تالحظ وجود طابعة واحدة فقط أو طابعتني في معمل احلاسب في املدرسة، ولكن ميكن أن تشترك جميع 
بحفظ   قيامك  أو  بطابعة،  ربط كل حاسب  من  فبدًال  الطابعات.  استخدام هذه  في  املدرسة  في  احلاسب  أجهزة 
امللف الذي تريد طباعته على قرص، ثم طباعته باستخدام الطابعة املوصولة بجهاز املعلم، ميكنك طباعة امللفات 

باستخدام الطابعة املوصولة بشبكة املعمل.
كما ميكن جلميع احلاسبات في املعمل املشاركة في االتصال باإلنترنت، فال داعي ألن يتصل كل حاسب على 

حدة باإلنترنت، فجميع احلاسبات متصلة باجلهاز اخلادم والذي يكون متصًال باإلنترنت.

∫V�U(« WJ��  U�uJ�                                          ∂≠≥     

تختلف شبكات احلاسب فيما يتعلق باملكونات الالزمة إلعدادها، فشبكات احلاسب التي تربط عدد كبير من احلاسبات 
أو التي تنتشر عبر رقعة جغرافية واسعة حتتاج إلى مكونات كثيرة وقد يكون إعدادها معقداً بعض الشيء. و فيما يلي سيتم 

استعرض املكونات الالزمة إلعداد شبكة حاسب بسيطة كتلك املوجودة في معمل احلاسب في املدرسة.

d��Q� V�U� Í“UN�  ≠±

أصغر شبكة تتكون من جهازي حاسب فقط، مرتبطني بكابالت. ولكن ستجد أن معظم الشبكات تتكون من 
أكثر من جهازي حاسب، وجهاز حاسب آلي يقوم بدور اخلادم.

©Network Interface Card ©NIC® ® WOJ�� W�UD�  ≠≤

بطاقة الشبكة (كرت الشبكة) عبارة عن لوح توسعة إلكتروني يتم تركيبه في داخل صندوق احلاسب 
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أو  حاسبات  بشبكة  احلاسب  توصيل  ميكن  حتى  (شكل ٣-١-٨)، 
حاسب آخر. معظم أنواع بطاقات الشبكات يكون مصممًا لنوع معني من 
الشبكات أو الكابالت أو وسيط نقل البيانات، وتتوفر بعض الكروت التي 
أنواع  من  نوع  من  أكثر  أو  الشبكات،  من  نوع  من  أكثر  توصيل  ميكنها 
الكابالت. تعمل بطاقة الشبكة بالتعاون مع نظام التشغيل من أجل إرسال 

واستقبال البيانات.

©Transmission Media® ‰UB�ö� q�U� j�Ë ≠≥

لنوع  تبعًا  البعض،  ببعضها  أو  اخلادم،  باجلهاز  احلاسبات  توصيل  أجل  من  املختلفة  األسالك  أنواع  ُتستخدم 
الشبكة املستخدمة. كما ميكن استخدام جهاز موزع السلكي من أجل نقل البيانات ال سلكيًا عبر الشبكة.

©Switch® ‰u�� ≠ ¥

املركزية  التوصيل  وحدة  يدعى  آخر  بجهاز  أحياًنا  ُيستبدل  وقد 
أماكن  يحوي  صندوق  عن  عبارة  هو  اجلهازين  وكال   .(Hub)
لتوصيل األسالك اخلارجة من احلاسبات (شكل ٣-١-٩)، ويتم ربط 
احملول باجلهاز اخلادم. فوظيفة احملول هي توزيع اإلشارات اخلارجة من 

اجلهاز اخلادم على احلاسبات املرتبطة بالشبكة.
 (Coaxial) نوع  من  كابالت  و  حلقية  شبكة  استخدام  وعند 
بصورة  األجهزة  ربط  فيتم  اجلهاز.  هذا  استخدام  إلى  حاجة  ال  فإنه 

متسلسلة، فكل حاسب يرتبط مباشرة بحاسب آخر.

 Âœu*«  ≠ µ

قد حتتاج إلى استخدام املودم وربطه مباشرة باجلهاز اخلادم من أجل الربط بشبكة اإلنترنت. وستتمكن جميع 
احلاسبات املرتبطة بالشبكة من املشاركة في استخدام املودم و الدخول إلى اإلنترنت.

الشبكة بعضها  برمجيات من أجل تعريف مكونات  إلى  املادية للشبكة فأنت بحاجة  املكونات  إل  باإلضافة 
ببعض. و من أهم البرمجيات الالزمة لتشغيل الشبكة ما يلي:

شكل ٣-١-٨

املركزية  التوصيل  وحدة  يدعى  آخر  بجهاز  أحياًنا  ُيستبدل  وقد 
أماكن  يحوي  صندوق  عن  عبارة  هو  اجلهازين  وكال   .(
)، ويتم ربط 
احملول باجلهاز اخلادم. فوظيفة احملول هي توزيع اإلشارات اخلارجة من 

 (
بصورة  األجهزة  ربط  فيتم  اجلهاز.  هذا  استخدام  إلى  حاجة  ال  شكل ٣-١-٩فإنه 

 ∫  U��U(«  UJ�� …—«œ≈ Ë  UO��d�                         ∑≠≥
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متكن برامج نظم التشغيل الشبكي الشبكة من العمل، فيجب إعداد برنامج لتعريف اجلهاز اخلادم، كما يجب 
تعريف كل جهاز عميل في الشبكة. يختصر اسم نظام تشغيل الشبكات بـ (NOS)، وهو نظام تشغيل يحوي 
وظائف خاصة من أجل ربط احلاسبات واألجهزة بشبكة محلية (LAN). على وجه العموم، املصطلح "نظام تشغيل 
الشبكات" يطلق على البرامج التي حتسن العمليات األساسية في نظام التشغيل بإضافة خصائص تدعم الشبكات. 
نوفيل نيتوير (Novel Netware) و مايكروسوفت ويندوز سيرفر (MS-Windows Server)، و ويندوز 

إن تي (Windows NT) تعتبر بعض أمثلة نظم تشغيل الشبكات املشهورة.

∫UN�«—«œ≈Ë WJ�A�« qOGA�     ≤

إدارة الشبكة وإدارة النظام هما عمليتان ضروريتان، خاصة للشبكات املعقدة والكبيرة، حتى يظل النظام يعمل 
بشكل مستقر، و مدير الشبكة هو "الشخص املسئول عن تهيئة الشبكة حتى تعمل بشكل كفء".  فعلى سبيل 
املثال رمبا يقوم مدير الشبكة بربط احلاسبات التي تتصل ببعضها بشكل دائم لتقليل التداخل فيما بينها وبني بقية 
األجهزة؛ أما مدير النظام  فهو "الشخص املسؤول عن تهيئة احلاسبات و برامجها للعمل مع الشبكة". فعلى سبيل 
اخلادم حتى  اجلهاز  في  امللفات  نظام  وتهيئة  العميلة  األجهزة  في  للشبكة  برامج  بتثبيت  النظام  يقوم مدير  املثال 

تتمكن األجهزة العميلة من الوصول إلى مللفات املشتركة. 
∫WOIO�D��« WJ�A�«   UO��d�     ≥

مشاركة  أجل  من  الشبكة  ملستخدم  وسيط  أو  كواجهة  تعمل  حاسوبية  برامج  هي  التطبيقية  الشبكة  برامج 
أمثلة  من  و  األقراص.  ومحركات  كالطابعات  املعدات  مشاركة  وكذلك  والفيديو،  والصور  كامللفات  البيانات، 
لنسخ  برنامج  يقوم  املثال  سبيل  فعلى  للبيانات.  االحتياطي  بالنسخ  اخلاصة  البرامج  للشبكة  التطبيقية  البرامج 
التأثير  دون  دوري  بشكل  املرضى  لبيانات  احتياطية  نسخة  بعمل  املستشفى  في  احلاسب  في شبكة  االحتياطي 
على سير العمل في املستشفى. و من أمثلة البرامج التطبيقية برنامج تنظيم عمليات الطباعة؛ فعندما يطبع جميع 
الطباعة  بترتيب عمليات  الطباعة يقوم  تنظيم  برنامج  فإن  املدرسة وثيقة معينة،  مستخدمي معمل احلاسب في 

حسب تسلسل وصولها إلى اجلهاز اخلادم.

WE�ö�
 "  Mac OS و "ماك أو إس "  UNIX بعض أنظمة التشغيل مثل "يونيكس

حتوي وظائف لتشغيل الشبكات مبنية فيها.

متكن برامج نظم التشغيل الشبكي الشبكة من العمل، فيجب إعداد برنامج لتعريف اجلهاز اخلادم، كما يجب 
Network Operating System ©NOS®∫ ©                                                                     ® wJ�A�« qOGA��« rE�    ±
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الوحـدة الثالثـة: شبكات الحاسب

 

س١ : اذكر تعريف شبكة احلاسب. 
فماذا  املوارد،  مشاركة   : احلاسب  شبكات  استخدام  فوائد  من   : س٢ 

ُيقصد باملوارد؟
شبكة  تركيب  عند  األموال  من  الكثير  توفير  ملدرستك  ميكن   : س٣ 
من شبكة  االستفادة  احلاسب، وضح  معمل  أجهزة  بني  حاسب 

احلاسب من أجل توفير األموال.
س٤ : أكمل الفراغات في اجلمل التالية:

           ميكن تصنيف شبكة احلاسب في املدرسة بأنها............
           ميكن تصنيف شبكة احلاسب التي تربط مدارس مدينة الرياض 

بأنها............
           ميكن تصنيف شبكة احلــاسب التي تـربـط إدارات التعليــم فــي 

           اململكة بأنها...........
س٥ : أنشئ جدوًال و قارن فيه بني احلاسب اخلادم واحلاسب العميل من 

حيث:
   عدد مستخدمي اجلهاز.

    تكلفة اجلهاز.
    استخدامات اجلهاز.

            سبب استخدم كال اجلهازين (ملاذا يستخدم ؟).
س٦ : اختر املصطلح األنسب من بني القوسني: 

(خادمًا/ احلاسب  معمل  في  عليه  تعمل  الذي  احلاسب  يعتبر   
عميًال) بينما يعتبر احلاسب املوجود في إدارة التعليم و ترتبط 

به حاسبات املدارس جهاًزا (خادمًا/عميًال).
موظف  يستخدمه  الذي  و  املطار  في  املستخدم  احلاسب  يعتبر   
جهاًزا  للبالد  املواطنني  خروج  و  دخول  من  للتأكد  اجلوازات 

(خادمًا/عميًال).  
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س٧ : ملاذا قد يؤثر تعطل أحد احلاسبات في الشبكة احللقية على كامل الشبكة، بينما قد ال 
يؤثر تعطل أحد األجهزة في الشبكة النجمية على سائر الشبكة؟

س٨ : ما هي تقنية بلوتوث (Bluetooth)؟ وفيم ُتستخدم؟
س٩ : ما هي تقنية واي-فاي (Wi-Fi)؟ وفيم ُتستخدم؟

البيانات فيما  التي تستخدم األشعة حتت احلمراء من أجل نقل  س١٠ : اذكر بعض األجهزة 
بينها.

 ، فيها  سلكية  حاسب  شبكة  وتركيب  إعداد  يصعب  التي  األماكن  بعض  في  فكر   : س١١ 
وميكن االستعاضة عن الشبكة السلكية بشبكة ال سلكية. أسرد تلك األماكن و تعليل 

اختيارك لها.
س١٢ : هل ميكن اعتبار قاعدة بيانات الطالب في مدرستك قاعدة بيانات موزعة؟ وملاذا؟

س١٣ : عند ربط حاسب مدير املدرسة، بحاسبات وكالء املدرسة، فما هي اخلدمات أو األجهزة 
التي ميكن أن تشترك فيها كل تلك احلاسبات؟

على  وضح  خادم.  حاسب  بجهاز  مرتبطة  حاسب  أجهزة  ثالثة  يحوي  شكًال  ارسم   : س١٤ 
الشكل الذي رسمته أسماء املعدات التي حتتاجها لربط تلك األجهزة.
س١٥ : ما فائدة احملول (Switch) أو املوزع (Hub) في شبكة احلاسب؟

احلاسب  أجهزة  نظام تشغيل  بينه وبني  الفرق  وما  الشبكة،  نظام تشغيل  ما وظيفة   : س١٦ 
الشخصية؟

س١٧ : ما الفرق بني وظيفتي مدير الشبكة، و مدير النظام؟
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الحاسب شبكات الثالثـة: الوحـدة

l�«d*«
املرجعم الطبعاملؤلفاسم سنة
جرير)1 (مكتبة للمبتدئني ١٩٩٨مدوج لويالشبكات

شبكات2 في البيانات اتصال وتقنيات أساسيات
(مكتبة الرشد) اآللي احلاسب

- دسوقي شعبان أحمد أحمد
الربيعي - أ. محمود أ.د . السيد

اجلبيري إبراهيم عبدالعزيز

3http://ar.wikipedia.org احلرة) (املوسوعة ويكيبيديا

4http://www.al-jazirah.com.sa/taleem/sub-15.html
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الحرة المصادر الرابعة: الوحدة
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مفهوم املصادر احلرة
أنواع رخص املصادر املغلقة
أنواع رخص املصادر احلرة

مزايا املصادر احلرة
عوائد استخدام املصادر احلرة
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الوحدة الرابعة: المصادر الحرة
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بأنه ال ميكن ملشتريه أن يقوم  اشترى محمد جهاز حاسب بتكلفة عالية، ووجد من ضمن تعليمات اجلهاز 
بإجراء أي عمليات صيانة أو إضافة ملحقات جديدة للجهاز أو اإلطالع على قطع اجلهاز الداخلية إال بالرجوع إلى 
الشركة املنتجة مع دفع تكاليف ذلك، كما أنه ليس من حقه أن يقوم مبنح اجلهاز أو إهدائه، وللحصول على تطوير 

وتعديل اجلهاز في املستقبل فإن عليه دفع تكاليف تضاهي تكلفة شرائه للحاسب.
إضافة  أو  اجلهاز   بصيانة  يقوم  أن  إمكانية  مع  بسيطة ولكن  بتكلفة  زميله خالد جهاز حاسب  اشترى  بينما 
ملحقات جديدة بنفسه أو عن طريق من يريد، كما له الصالحية املطلقة في اإلطالع على قطع اجلهاز الداخلية 
وتغييرها، وله احلق في إهداء أو منح اجلهاز، كما أن تطويره وتعديله في املستقبل يتم بشكل مجاني أو مقابل 

تكلفة بسيطة.
تشبه املصادر احلرة إلى حد كبير شراء خالد جلهاز احلاسب والذي حصل مبوجبه على مزايا متعددة ، بينما تشبه 

البرامج مغلقة املصدر شراء محمد جلهازه. 

∫ÂuNH*«               ≤≠¥

أن  احلرة  املصادر  إطالق مسمى  الكثيرين عند  يظن  لذا  لينكس،  التشغيل  بنظام  احلرة  املصادر  ارتبط مفهوم 
املقصود به نظام التشغيل لينكس.

ولكن الفضل النتشار مفهوم املصادر احلرة يعود لنظام التشغيل لينكس والذي بدأه طالب في جامعة هلسينكي 
في فنلندا في  نهاية عام ١٩٩٠م حيث  قام باإلعالن عن مشروع يعمل عليه وهو عبارة عن نظام تشغيل بسيط 
(لينكس ) واختار  أن يضع مشروعه حتت ترخيص املصادر احلرة، مما أتاح  إمكانية االطالع على شفرة البرنامج لهذا 
النظام،  ونتيجة لذلك شارك اآلالف من املبرمجني املتطوعني حول العالم في املشروع والعمل على تعديله وتطويره. 

يوجد فرق بني املصادر احلرة مفتوحة املصدر والبرامج املجانية، وذلك أن املصادر احلرة قد تكون بثمن 
ولكنك إذا امتلكتها أصبحت لك مطلق احلرية في التصرف فيها حيث تضمن لك أربعة مستويات من 
االستخدام في أي غرض،  والتعديل، حرية  التطوير  البرنامج، حرية  االطالع على شفرة  احلريات (حرية 
وحرية التوزيع بأي طريقة كانت)، بينما البرامج املجانية ال تضمن لك سوى مستوى واحد أو مستويني 

من هذه احلريات حرية االستخدام وأحيانًا حرية التوزيع.
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وبدأ هذا املفهوم ينتشر حتى أضحى املقصود منه مجتمع كامل وليس فقط برامج أو تطبيقات، هذا املجتمع 
يشمل العديد من املتخصصني في شتى املجاالت وليس كما يظن البعض أن مجتمع املصادر احلرة مكون فقط من 
املبرمجني، هذا املجتمع ينتج برامج ومقاالت ودراسات وكتب وهو مجتمع نشيط يتفاعل مع املجتمعات ويحاول 

أن يطورها عن طريق أنشطة تطوعية متنوعة.

نشاط

 قارن بني متصفحي اإلنترنت (Explorer ) و (Firefox ) – انظر الشكل 
(٤-١-١)  وذلك بتركيب املتصفحني على جهاز وتصفح اإلنترنت من خاللهما . 

وقم بتسجيل نتائجك وعرضها على معلم املادة. 

شكل ٤-١-١: متصفح اإلنترنت ( Firefox ) يعمل على عدة أنظمة

∫ ©Open Source Software ©OSS®  ®  …d(« —œUB*«
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الوحدة الرابعة: المصادر الحرة
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حتوي معظم التطبيقات والبرامج سواء كانت من املصادر احلرة أو املصادر املغلقة على رخص قانونية لالستخدام، 
الشكل (٤-١-٢) رخصة  ويوضح   ، للبرامج  والتنصيب  التركيب  الرخصة عند عملية  ما تشاهد هذه  وغالبًا 

استخدام برنامج الوورد. 
أنه ال يحق  به وغالبًا ما تنص على  برنامج أو تطبيق رخصة استخدام خاصة  املغلقة فلكل  بالنسبة للمصادر 

استخدام البرنامج إال بعد شراء حقوق االستخدام الشخصي مع عدم السماح بتوزيعه أو نسخه للغير. 
ومن رخص املصادر املغلقة ما يلي:

الشركات  معظم  وتعتمدها   :( EULA - End User License Agreement  ) األخير  املستخدم  رخصة 
التي تسعى للربح الوفير، وهي تعني بيع رخصة استخدام املنتج ، وال يحق لك بيع أو نسخ أو تأجير املنتج، كما أن 
الشركة حتتفظ بشفرة البرنامج األساس للمنتج سراً ال ُتطلع عليه أحد، ولو اشتريت سيارة وفق هذه الرخصة فإنه ال 

يحق لك بيعها أو تأجيرها أو إهدائها أو حتى إجراء التعديالت واإلصالحات عليها حال وقوع حادث ال قدر اهللا.

شكل ( ٤-١-٢): رخصة استخدام برنامج الوورد ضمن برامج املكتب الشخصي



∂¥

براءة االختراع احلصرية (patents ): وتقوم بحصر استخدام املنتج وتطويره واستعماله على الشركة 
االختراع  براءة  بذلك  ويأخذ  معني  ملرض  دواء  باكتشاف  فرد  أو  شركة  تقوم  حني  ذلك  ومثال  املنتجة، 
احلصرية، فال يحق ألي كائن كان استخدام الدواء أو إنتاجه إال بإذن الشركة حتى لو مت اكتشاف نفس 

الدواء من شخص آخر. 
رخصة حقوق النسخ ( Copyright ): وهي رخصة جيدة مبجملها إذ أنها تعني نسبة املنتج لصاحبه، 
إال أنها قد تشجع على حصر اإلبداع على مجموعة معينة ، ومثال ذلك حني يطلب املؤلف العودة إليه حني 
تطوير منتج مشتق وذلك بأن يكتب  (ال يجوز نقل أو نسخ أو تعديل ... إال بإذن خطي من الناشر أو 

املؤلف ).

∫…d(« —œUB*« h�—                ¥≠¥

يوجد لبرامج وتطبيقات املصادر احلرة عدد محدود لرخص االستخدام القانونية وجميعها ينص على توفير شفرة 
البرنامج للمستخدم، ومن األمثلة على رخص املصادر احلرة ما يلي: 

.  FDL    .  BSD    .  LGPL    .  GPL

وتوجد فوارق بسيطة بني هذه الرخص، فمثًال إذا كان البرنامج يستخدم رخصة ( GPL ) وقمت بتعديله 
البرنامج يستخدم رخصة  التعديالت لآلخرين حسب قوانني الرخصة، أما إذا كان  فعليك أن تقوم بتوفير  هذه 

(BSD ) فلست ملزمًا مبشاركة اآلخرين بالتعديالت التي جتريها ، وميكن إيجاز قوانني الرخص باآلتي :
للمستخدم حرية استعمال البرنامج ألي غرض و متى يشاء.

للمستخدم حرية تعديل البرنامج ليناسب احتياجاته.
.(source code) إتاحة شفرة البرنامج للمستخدم

للمستخدم حرية مشاركة البرنامج مع الغير مجانًا أو مقابل رسوم معينة. 
للمستخدم حرية توزيع نسخ معدلة من البرنامج، بحيث يستفيد مجتمع املستخدمني من التعديالت.

١
٢
٣
٤
٥

حقوق الطبع لكل مسلم: فكرة املصادر احلرة ليست جديدة علينا نحن املسلمني فالرسول صلى اهللا عليه 
وسلم يقول (من كتم علمًا، أجلم يوم القيامة جلامًا من نار ) حديث رقم ٦٥١٧ من صحيح اجلامع.

والكتب اإلسالمية القدمية واحلديثة غالبًا ما تكون حقوق الطبع فيها لكل مسلم.
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الوحدة الرابعة: المصادر الحرة

لذا ال بد من معرفة رخصة وقانون االستخدام لكل برنامج حتى تعرف حقوقك وواجباتك جتاه أعمال اآلخرين.  
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إن منتجات املصادر احلرة وخاصة البرمجيات 
هـــي مفهــوم مختـلف فـــي كــتـــابة البـرمجـيـــات 
وتـــوزيعهـــا ، وهـي ليست تقنية مختلفة مما يعني 
إمكانية استخدام خليط من البرمجيات املفتوحة 
املصدر والتجارية معًا ، حتى أنه ميكنك استخدام 
النوافذ  نظام تشغيل  في  احلرة  املصادر  برمجيات 
(Windows) ، انظـــر الشكــــل (٤-١-٣) 
الذي يوضح مشروع (TheOpenCd) والذي 
يضم مجموعة من برمجيات املصادر احلرة  مثل 
املكتب  برامج  متصفح (Firefox) ومجموعة 
املفتوح (Open Office) والتي تعمل ضمن 

بيئة النوافذ.

إن منتجات املصادر احلرة وخاصة البرمجيات 
هـــي مفهــوم مختـلف فـــي كــتـــابة البـرمجـيـــات 
وتـــوزيعهـــا ، وهـي ليست تقنية مختلفة مما يعني 
إمكانية استخدام خليط من البرمجيات املفتوحة 
املصدر والتجارية معًا ، حتى أنه ميكنك استخدام 
النوافذ  نظام تشغيل  في  احلرة  املصادر  برمجيات 
 (
) والذي 
يضم مجموعة من برمجيات املصادر احلرة  مثل 
املكتب  برامج  ) ومجموعة 
شكل (٤-١-٣): موقع  www.theopencd.org يقدم ) والتي تعمل ضمن 

مجموعة من البرامج التي تعمل حتت بيئة النوافذ

مواقع داعمة للمصادر احلرة: يوجد الكثير 
من املواقع التي تقدم استضافة للمشاريع املفتوحة 
 www.sourceforge.net موقع  مثل: 
وضعوا  حيث   www.sf.net واختصاراً 

معايير للرخصة لتعتبر حرة املصدر. 
ويــكيــبيــديــــا  مـــوســـوعـــــة  كـــذلــك 
www.wikipedia.org اخلاضعة ل 
التي يسمح لك  GNU أي  FDL من 
فيها واإلقتباس منها وهي حتوي  باإلضافة 

أكثر من مليون مقالة.

هناك  احلرة:  واملصادر  املفتوحة  املصادر 
أن  وهو  واحلرة  املفتوحة  املصادر  بني  فرق 
عقد  مع  تأتي  قد  املصدر  املفتوحة  املصادر 
مينعك من التطوير عليها ويسمح لك فقط 
باإلطالع عليها. في املقابل تقوم فكرة احلرة 
قيد  دون  والتطوير  بالتعديل  السماح  على 
أو شرط أو إذن من الطرف األول والتعديل 
يقتضي بالضرورة توفر املصدر أي أن املصادر 

احلرة هي مفتوحة وليس العكس. 
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ولبرمجيات املصادر احلرة مزايا متعددة ساعد في انتشارها وكثرة الداعمني لها من الدول واملؤسسات والشركات 
والهيئات واألفراد، ومن هذه املزايا ما يلي: 

األمان العالي.
السرعة في التشغيل.

قلة األعطال.
انخفاض الكلفة .

إتاحة املصدر لإلطالع .  
سهولة كشف األخطاء مع سرعة تقدمي احللول . 

عاملية وتدعم لغات مختلفة منها العربية . 
شبه خالية من الفيروسات وبرامج التجسس.

وجود تطبيقات وبرامج متعددة . 
سريعة التطور والتحديث. 

. (IBM) مدعوم من شركات ضخمة وتاريخية مثل

نشاط

قم بزيارة للموقع اآلتي :  www.wikipedia.org كما في 
الشكل (٤-١-٤)، وقم بالدخول  للغة العربية وشارك بإثراء املوسوعة.

www.wikipedia.org  شكل ٤-١-٤: موقع
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الوحدة الرابعة: المصادر الحرة
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العائد املادي : املصادر احلرة ليست ضد االنتفاع املادي فهناك العديد من الشركات التي حققت ربحًا 
اعتماداً على العمل باملصادر احلرة مثل شركة ريد هات (Red Hat) الشهيرة، وشركة (IBM) حيث 
إن فكرة املصادر احلرة هي االنتفاع املشترك وتقاسم املعرفة. ولعل النجاح الذي القاه متصفح فايرفوكس 
لإلنتاج  أيضًا  تصلح  ولكنها  خيالية  فكرة  مجرد  ليست  احلرة  املصادر  طريقة  أن  يثبت   (Firefox)

اجلاد.
االستفادة من خبرات اآلخرين : فاملصادر احلرة تستطيع أن تعطي دفعة جديدة لشركات البرمجة، فبدًال 
من إنشاء برامج من الصفر ميكن ألي شركة أن تبدأ من حيث انتهى اآلخرون، وميكنها أن تستفيد من 

خبرات مجتمع املصادر احلرة فتطور أداءها وترفع جودة برامجها وخدماتها.
بإنشاء  أن تقوم  الفني، فيمكن مثًال  الدعم  احلرة مع  املصادر  ميكن تقدمي  الفني :  الدعم  التركيز على 
وتقدم  يستخدمها،  أن  أراد  ملن  مجانًا  وتعرضها   ( عربية  إصدارة   ) لينكس  تشغيل  نظام  من  إصدارة 
للشركات دعمًا مقابل مبلغ يتفق عليه، كما ميكن أن يتم بيع إصدارة لينكس هذه مع الدعم، وميكنك 
أن تقوم بإنشاء عدة إصدارات من لينكس، فواحدة لألفراد وأخرى للشركات الصغيرة وثالثة للشركات 

الكبيرة، ورابعة للمؤسسات التعليمية وهكذا كل إصدارة لها ما مييزها من برامج وخدمات.
البديل األقل تكلفة : تستطيع الشركات إنشاء برامج تطبيقية لنظام لينكس أو ألي نظام آخر تكون بديلة 
لبرامج جتارية معروفة، فمثًال حتتاج الشركات ملزود بريد إلكتروني، وهناك مزودات جتارية معروفة لكنها 

غالية الثمن، ميكن هنا للشركة أن تطور برنامجًا أقل سعراً وتبيعه مع عقد خدمات.
أسعار أقل : حيث تقوم شركات تصنيع وجتميع احلاسبات احمللية، في بيع حاسبات محملة بتشكيلة من 
البرمجيات احلرة بتكلفة أقل ،كما أن معاهد التدريب التابعة للقطاع اخلاص تستطيع االستمرار في عملها 

دون دفع رسوم هائلة لشركات البرمجيات األجنبية وبتكلفة تدريبية أقل. 

١

٢

٣

٤

٥
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س١: ما املقصود باملصادر احلرة؟ وما املفهوم اخلاطئ لها؟ 
 (www.theopencd.org) املــوقـــــع  يــحــوي  س٢: 
مجموعة من املصادر احلرة التي تعمل على نظام التشغيل 
وسجل  املوقع  بزيارة  قم   ،  (  Windows)النوافذ
ورخص   ، منها  والغرض  البرامج  تلك  من  مجموعة 

البرامج التي تتبعها.
احلرة  املصادر  من  كل  مزايا  بني  قارن  نظرك  وجهة  من  س٣: 
ذكر  مع  ؟  استخدامه  تفضل  وأيهما  املغلقة،  واملصادر 

السبب.
س ٤:  أنشىء جدوًال وقارن فيه بني : 

  . املفتوحة  املصادر  ب-               . احلرة  املصادر  أ- 
ج- البرامج مجانية اإلستخدام.   

s�d9
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الحرة المصادر الرابعة: الوحدة
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الكتابم الطبعاملؤلفاسم سنة

الثورة الرقمية القادمة١ : حقيقة احلرة اجلضعيالبرامج وعبدالرحمن الغنيم خالد

والتطبيقات٢ األسس ... اإللكتروني املباركالتعليم وأحمد املوسى عبداهللا

٣،GNU FDL لرخصة خاضع مفتوح (حر) الكتاب السعدي ، صالح مؤيد الشامل, لينكس كتاب
http://www.koolpages.com/jornix/ar/index.html : املوقع طريق عليه عن احلصول ميكن

٤http://linux4arab.com ، للعرب لينكس موقع

٥
املصادر  عن مجموعة مقاالت ،http://www.alriyadh-np.com السعودية الرياض جريدة موقع

محمد املسيهيج. بن خالد املفتوحة ،

٦http://www.aunyx.org/html/index.php ، للعرب املفتوحة املصادر مجلة موقع

٧http://www.linux-egypt.org ، مصر لينكس مجموعة موقع



....



∑±

المواقع تصميم الخامسة :  الوحدة
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 مفهوم الشبكة العنكبوتية العاملية
مكونات صفحات الشبكة العنكبوتية

تصميم صفحات املواقع
 قواعد تنسيق صفحات  املواقع

 طرق نشر املوقع 
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الوحدة الخامسة :  تصميم المواقع
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وإقامة  للتراسل،  عصرية  وسيلة  هي  بل  العالم،  حول  احلاسب  لهواة  إلكترونيًا  ترفًا  ليست  اإلنترنت  شبكة 
االتصاالت ، وتبادل األفكار، واحلوارات، ومتابعة األخبار واملعلومات، واالستفادة من البحث العلمي والتعليم، 
كما أنها مجال رحب للتسويق، وعقد الصفقات التجارية، وهناك من يرى أن شبكة اإلنترنت  قد حتقق حلم القرية 

الكونية املترابطة.
    وتتكون شبكة اإلنترنت من شبكات و أجهزة حاسب مترابطة فيما بينها في مختلف أنحاء العالم، وتعود 
ملكية معظم األجهزة فيها إلى شركات وجامعات ودوائر حكومية، باإلضافة إلى أفراد ميتلكون أجهزة شخصية 
موصلة بشبكة اإلنترنت  بشكل دائم، ُمتَثّل هذه األجهزة بصفحات على شبكة اإلنترنت تصمم بشكل جّذاب و 

مميز. فهل لديك صفحة شخصية على الشبكة ؟

∫ ©WWW® WO*UF�« WO�u�JMF�« WJ�A�«                          ≤≠µ    

ترتبط الصفحة الواحدة من صفحات الشبكة العنكبوتية 
املواقع  صفحات  من  كبير  عدد  مع  موقع  أي  في  العاملية 
شبكة  من  متفرقة  أنحاء  في  واملوجودة  املتعددة  األخرى 
اإلنترنت  ، وباإلمكان اإلنتقال بسهولة من صفحات موقع 
املوقع  رابط  على  الضغط  مبجرد  آخر   موقع  صفحات  إلى 
 (WWW) اآلخر بالصفحة ، وبالتالي ترتبط صفحات
فيما بينها ترابطًا غير منتظٍم ، يشابه نسيج بيت العنكبوت 
من حيث التفريعات إلى مواقع مختلفة من شبكة اإلنترنت، 

ولذا ُسميت الشبكة العنكبوتية بهذا االسم المتدادها وتشابكها في العالم أجمع مبا يشبه شبكة العنكبوت.

∫ WO�u�JMF�« WJ�A�«  U�H�                              ≥≠µ   

حتتوى أي صفحة من صفحات الشبكة العنكبوتية عادة على املكونات التالية:
  النـصوص : ويقصــد بهــا املعـلومــات النصيـة - املكـونـة مــن حـــروف 

        وأرقام ورموز - التي تظهر على الصفحة.
  الرسومات : سواًء أكانت صور أو رسوم بيانية أو تصاميم.

  النماذج : وهي عبارة عن مجموعة من العناصر املستخدمة 
        ألخذ البيانات من املستخدم.

  الوسائط املتعددة : ويقصد بها األفالم و ملفات الصوت.

١

٢
٣

٤
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ليــس بــالـضــرورة وجـــود 
فـــي  املكــــونــات  جمـيــع 

صفحة واحدة .
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    ميكن تصميم صفحات الشبكة العنكبوتية عن طريق لغات برمجة خاصة ، مثل:
   . (HTML) لغة  

. (Java) لغة جافا  
     كما ميكن تصميم صفحات موقع دون تعلم لغة من لغات البرمجة ، وذلك عن طريق برامج خاصة بتصميم 
الصفحات ، مثل برنامج فرونت بيج (Front Page) ، والذي ستتدرب عليه في كتاب التدريب العملي - إن 

شاء اهللا تعالى-.
   وعند التفكير في تصميم موقع مميز على الشبكة العنكبوتية البد من العناية باألمور التالية :

  العناية باألهداف املتوقعة من نشر املوقع.
  العناية مبحتوى املوقع من حيث : 

         النص وصحة التعبير.
   طرق عرض النص.

   جودة النص.
   الصور و األصوات و األلوان.

   طرق التصفح لصفحات املوقع و التنقل بينها.
  العناية بالطرق التفاعلية بني املوقع و املستخدم و التي من شأنها أن جتلب املتعة و املعرفة و الفائدة العملية   

              للمستخدم.
  العناية بجمهور املستخدمني للموقع واستطالع آراءهم واقتراحاتهم التي ميكن أن تزيد من أهمية انتشار 

  املوقع.

∫   U�HB�« oO�M� b�«u�                               µ≠µ   

    عند تنسيق صفحة من صفحات املوقع عليك االنتباه للقواعد التالية :
 عرض الصفحة بدون صور : تأكد أن الصفحة ستظهر بشكل جّذاب إذا مت عرضها بدون صور؛ فبعض 
املستخدمني يوقفون عرض الصور عند تصفح املواقع وذلك لزيادة سرعة التصفح. أو أن بعض  املستخدمني 

ميلكون متصفحات ال تتمكن من عرض الصور. 
 حجم الصور : استخدم الصور ذات احلجم األصغر؛ ألن الصور تزيد من الوقت الذي تستغرقه الصفحة

  لكي تظهر على نافذة املستخدم، وقد يصاب املستخدم بامللل و ينتقل إلى موقع آخر.

١

١
٢

٢

٣

٤

١

٢



∑µ

الوحدة الخامسة :  تصميم المواقع

  ألوان الصفحة : تأكد من تناسق لون النص في الصفحة مع خلفية الصفحة و الصور املوجودة بها ، 
  فمثًال الحظ تناسق األلوان بني الصور و النص املكتوب في الشكل (٥ -١- ١).

شكل ٥-١-١:  صفحة موقع دار اإلسالم

فّكر
ما الفرق بين الشكل ( ٥-١-١) و الشكل ( ٥- ١-٢) ؟

٣
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 ذروة عملك في تصميم الصفحات هي اللحظة التي جتعل فيها موقعك متوفراً للعالم بنشره إلى اإلنترنت، وال 
جدوى من تكّبد عناء بناء موقع جذاب و متميز إذا لم يكن سيراه أحد،  وقبل نشر املوقع يجب التأكد من :

  صحة و جودة املعلومات على صفحات موقعك.
  إمكانية تصفح جميع الصفحات بطريقة سلسة و سريعة.

 l�u*« dA� ‚d� ?? ± 

   ميكنك نشر موقعك بإتباع إحدى الطرق التالية :
  إرسال صفحاتك إلى شركة تزويد خدمة اإلنترنت (ISP – Internet Service Provider) التي 

تتعامل معها ، وغالبًا ما تقدم هذه الشركات مساحة مجانية ضمن مجموعة خدماتها التي تقدمها للمشتركني.

شكل ٥-١-٢  صفحة موقع دار اإلسالم

١
٢

١
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الوحدة الخامسة :  تصميم المواقع

  شراء مساحة معينة من أي مركز جتاري على اإلنترنت، واملركز التجـاري هنـا مبعنى منظمة أو شركـة 
قد أسست حضوراً معينًا و مكانة متميزة على اإلنترنت  من خالل موقعها املعروف ، وتقوم باستضافة   
مواقع أخرى عليها. وميكن تشبيه هذه الطريقة بشراء محل صغير داخل سوق كبير يجذب إليه الناس   
و بالتالي يستفيد احملل الصغير من زوار السوق نظير مقابل مادي (إيجار) يدفعه صاحب احملل الصغير   

للسوق الكبير.  
  إعـداد خادم ويب (Web Server) خـاص بك ، وهـو جهـاز حاسب ذو إمكانيـة كبيـرة و سرعـة 
اتصال عاليـة باإلنترنت ، كما يجـب تنصيب وإعـداد كـل الـبرامج و البروتوكـوالت الــالزمـة لالتصـال   

باإلنترنت  على هذا اجلهاز . وُتعد هذه الطريقة من الطرق املكلفة جـداً ألنهـا حتتـاج إلى إعـداد اخلــادم    
وصيانته و اإلبقاء على عمله بكفاءة.  

٢

٢٣

ميكنك العثور على شركات تقدم مساحة مجانية عن طريق زيارة املواقع التالية :
www.Geocities.yahoo.com

www.tripod.lycos.com
www.xoom.com

كما ميكنك احلصول على شركات تقدم خدمات متخصصة في استضافة املواقع مقابل مبلغ من املال عن 
طريق زيارة املواقع التالية :

www.dreamhost.com
www.hostess.com

www.pair.com

WE�ö�
على  التحديثات  و  التغييرات  إجراء  ميكنك  اإلنترنت   على  موقعك  وجود  مبجرد 

الصفحات ومن ثم إرسالها مرة أخرى إلى املوقع بسهولة.
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   عليك التأكد من املواصفات التالية للشركة التي ستستضيف موقعك:
  توفير خدمة ملدة ٢٤ ساعة يوميًا في السنة.

  سرعة اخلادمات املستعملة لديه تكون عالية.
  قدرة املضيف على القيام بكافة اخلدمات املتاحة لصيانة املوقع.

  مقدار املساحة املتاحة، يجب أن يكون كافيًا ملوقعك.

 l�u*« Ê«uM� qO��� ??≥

   عنوان املوقع هو االسم الذي يكتبه املستخدم في متصفح اإلنترنت  للذهاب إلى املوقع ، وإذا أردت أن يكون 
ملوقعك عنوان خاص فإن الشركة التي تتعاقد معها الستضافة موقعك ميكن أن تتولى تسجيل عنوان املوقع نيابة 

عنك.
   يعد عنوان املوقع أسهل في االستخدام و التذكر بالنسبة لزوار املوقع ، كما أن تسجيل العنوان بصورة رسمية 

مقابل مبلغ من املال يضمن ثباته و عدم تغيره إذا غيرت الشركة التي تستضيف موقعك.
   ويفضل أن يتم تسجيل عنوان موقعك عن طريق املركز السعودي ملعلومات الشبكة؛ وذلك لتحصل على 
نطاق سعودي يحمل رمز (sa.) في نهاية عنوان املوقع. واملركز هو املسئول عن إدارة أسماء النطاقات الواقعة حتت 
النطاق الدولي (sa.) اخلاص باململكة العربية السعودية ، وميكنك زيارة صفحة املركز السعودي ملعلومات الشبكة 

على اإلنترنت  على العنوان التالي:www.saudinic.net.sa ، كما في الشكل (٥-١-٣).

١
٢
٣
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شكل  : صفحة املركز السعودي ملعلومات الشبكة على اإلنترنتشكل ٥-١-٣ : صفحة املركز السعودي ملعلومات الشبكة على اإلنترنت
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   و ميكنك تعبئة منوذج طلب تسجيل النطاق بالنقر على تسجيل نطاق ، فتفتح النوافذ التالية كما في الشكل 
(٥-١-٤) و الشكل (٥-١-٥).

   

شكل ٥-١-٤:  صفحة منوذج طلب تسجيل نطاق سعودي

شكل ٥-١-٥:  بقية بيانات منوذج طلب تسجيل نطاق
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والبد من املوافقة على شروط و قواعد تسجيل أسماء النطاقات السعودية ، ولالطالع عليها ميكنك النقر على 
الرابط في أسفل الصفحة ، كما في الشكل (٥-١-٦) .

شكل ٥-١-٦ : طلب املوافقة على شروط و قواعد تسجيل أسماء النطاقات السعودية
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أمام  العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ)  أمام  س١ : ضع كلمة (صح) 
العبارة اخلاطئة فيما يلي:

أ) لغة (HTML) إحدى لغات البرمجة اخلاصة في تصميم 
صفحات الشبكة العنكبوتية.            

من   ، املستخدم  و  املوقع  بني  التفاعلية  بالطرق  العناية  ب) 
األمور التي البد من العناية بها عند تصميم موقع مميز.        

 ، املنشور  موقعك  على  حتديثات  و  تغييرات  أجريت  إذا  ج) 
فالبد من إعادة عملية النشر له من جديد.   

عنوان  فإن   ، موقعك  تستضيف  التي  الشركة  غيرت  إذا  د) 
املوقع املُسّجل سيتغير.

 . (WWW) س٢:  عّرف الشبكة العنكبوتية العاملية
س٣ : ِلَم ُسمّيْت الشبكة العنكبوتية العاملية بهذا االسم؟

س٤ : عدد اثنني من املكونات التي ميكن أن تتكون منها صفحة املوقع.
س٥ : عند تصميم موقع مميز على الشبكة العنكبوتية البد من العناية 

مبحتوى املوقع من حيث أمور عدة ، اذكرها.
س٦ : عدد اثنني من طرق نشر املوقع.

س٧ : عدد مواصفات املضيف للموقع.
                            

s�d9
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الكتابم الطبعاملؤلفاسم سنة
مواقع الويب١ إدارة وآخرونإنشاء و شلباية ١٤٢٢هـمراد

ويب٢ صفحات طرق إنشاء أسرع و شاهنيأسهل شوقي ،احمد بسيوني عبد احلميد

اإلنترنت٣ مواقع وإدارة تطوير و نصروإنشاء عمر سعيد ١٤٢٢هـمسعود

١٩٩٩مبريان أوستنيتصميم صفحات الويب٤

٥٢٠٠٠ بيج فرونت 3DVISUALتبسيط ٢٠٠٠مسلسة

حلظة٦ في بيج ٢٠٠٢مسلسلة الدليل املصورفرونت

٧٢٠٠٣ بيج فرونت مايكروسوفت مايكروسوفتبرنامج ٢٠٠٣مشركة
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اإلنترنت على المواقع إدارة السادسة: الوحدة
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تصنيف مواقع االنترنت من ناحية البناء
تعريف برامج إدارة املواقع على اإلنترنت

مزايا استخدام برامج إدارة املواقع
خطوات عمل برامج إدارة املواقع

كيفية كتابة احملتوى من خالل برامج إدارة املواقع
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الوحدة السادسة: إدارة المواقع على اإلنترنت

١

٢
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عندما ننظر إلى مواقع الشبكة العنكبوتية العاملية للمعلومات من ناحية البناء ، فيمكننا تصنيفها إلى نوعني 
هما: 

املواقع املسيرة بالصفحات (Page-Driven Websites)  : وهي مجموعة من الصفحات الثابتة 
( Static Pages ) والتي تشكل موقع من مواقع الشبكة العاملية للمعلومات ، وعندما يطلب الزائر 
أحد صفحات املوقع، فكل ما يحدث هو نزول نسخة من هذه الصفحة إلى جهاز الزائر وبالتالي يتمكن 
من رؤية محتويات الصفحة، وقد انتشر هذا النوع مع بداية ظهور الشبكة العاملية للمعلومات (اإلنترنت) 

ويستغرق تصميم املوقع بهذه الطريقة الكثير من الوقت واجلهد واملال  واملوارد البشرية.
املواقع املسيرة بالبيانات ( Data-Driven Websites ): وهي مجموعة من الصفحات املبنية في 
تكوينها على مصدر قاعدة بيانات ( Database Source ) وبذلك فإن محتواها يتغير حسب  مصدر 
قاعدة البيانات . وتعد برامج إدارة املواقع (Content Management System (CMS)) من 
أحدث التقنيات التي تعتمد على املواقع املسيرة بالبيانات والتي تسهل تصميم املواقع على اإلنترنت. وهي 

تعد األسلوب األمثل إلدارة محتويات املواقع. 

∫ X�d��ù«  vK�  l�«u*«  …—«œ≈  Z�«d�  n�dF�                                     ≤≠∂
 

تتعدد املصطلحات املتعلقة بإدارة املواقع على الشبكة العاملية للمعلومات " اإلنترنت"، ويرجع هذا االختالف 
إلى: 

حداثة املوضوعات املرتبطة بتوظيف الشبكة العاملية للمعلومات في مجاالت احلياة املتعددة.
تعدد املجاالت املتعلقة بإدارة املواقع فمنها التعليمي ومنها التجاري ومنها الطبي ومنها الشخصي ، ولكل 

مجال مصطلح أو أكثر خاص بها ، فعلى سبيل املثال يطلق على برامج إدارة املواقع التعليمية بـ: 
. (Learning & Content Management System (LCMS)) نظام إدارة احملتوى والتعلم  

.(Learning Management System ( LMS)) اإلدارة التعليمية  
  .(Virtual Classroom Management ( VCM)) نظم إدارة الفصول االفتراضية  

.(Blended Learning ( BL)) نظام التعليم املتعدد أو التعليم املؤلف  
وعلى العموم فيمكن إرجاع هذا االختالف إلى اختالف التنوع وليس اختالف التضاد.

١
٢
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نشــــــاط  

www.opensourcecms.com   زيارة موقع برمجيات إدارة املواقع

يقدم موقع برمجيات إدارة املواقع احلرة املصدر كما في الشكل(٦-١-١) مجموعة كبيرة 
من البرمجيات املتميزة في إدارة املواقع باختالف هدف املوقع حيث يقدم اآلتي :

- برمجيات إلدارة البوابات.      - برمجيات إلضافة املدونات.   

- برمجيات املنتديات.               - برمجيات التعليم اإللكتروني واملدارس اإللكترونية. 

- برمجيات إدارة الصور.

  قم  بزيارة املوقع السابق، وقم بتركيب إحدى البرمجيات وفق اهتمامك وقدمه كنشاط ملعلمك، 
.(Google) ونود التذكير بأنه ميكنك استخدام خدمة الترجمة في محرك البحث

شكل ٦ -١-١ : موقع برمجيات إدارة املواقع 
احلرة املصدر

(www.opensourcecms.com )

مصطلحات أخرى إلدارة املواقع على اإلنترنت: 
(IEP) بوابة اإلنترنت التعليمية -                (LMS) نظام إدارة التعليم احلر -

- نظام اإلدارة املدرسية (SMS)                  -  أدوات تكوين احملتوى  
- الفصول التخيلية (التعليم املتزامن)      

∫l�«u*«  …—«œ≈  Z�«d�
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إن تصميم وإدارة مواقع اإلنترنت أصبحت عملية مكلفة، من حيث الوقت واجلهد و املوارد البشرية كما ذكرنا 
سابقًا، لذا فإن احلـل األمثل هي نظم إدارة املواقع، والتي تقدم مجموعة من املزايا، ومنها:

ال حتتاج الستخدامها إلى متخصص في احلاسب اآللي:  إن تطوير مواقع على الشبكة العاملية للمعلومات 
ليس باألمر السهل كما يعتقد البعض، فبناء نظام كامل مبني على قواعد البيانات يعتمد على تقنيات 
كامل  إملام  لهم  ليس  للذين  املواقع حًال شامًال  إدارة  برامج  فإن  لذا   ، إلى متخصصني  حتتاج  معقدة جداً 
 (PERL) و (CGI) أو اجلافا سكريبت أو لغتي (HTML) بالتعامل مع لغات برمجة املواقع كلغات

حتى لغة (PHP) التي اكتسحت اإلنترنت مؤخراً.
كثرة البرمجيات واألدوات التي تخدم مدير املوقع: فبرامج إدارة املواقع غالبًا ما  تفي مبعظم احتياجات 
بألوان  متعددة  أشكال  منها  فتوجد  املستخدم  يحتاجه  ما  معظم  تقدم  ألنها  والبرمجة،  اخلبرة  أصحاب 
وخطوط مختلفة، كما توجد برامج ملحقة متعددة مثل سجل زوار أو ساحة حوار أو دليل برامج أو دليل 

مواقع .... إلخ. 
املجانية في االستخدام: معظم برامج إدارة املواقع تتميز باملجانية وهي في الغالب برامج مفتوحة املصدر مما 

يسمح بتعديلها وتطويرها حسب إمكانيات املستخدم وحسب احتياجاته.
إدارتها  عملية  في  املواقع  إدارة  برمجيات  معظم  تتشابه  إدارتها:  عملية  تسهل  لها  لوحة حتكم  وجود 

وتركيبها وتطويرها وهي تتشابه في إدارتها مع أي برنامج من برامج محررات النصوص.
وجود الدعم الكافي لها: فمعظم برامج إدارة املواقع يتم دعمها من قبل آالف املستخدمني لها والذين 

يسعون إلى إجراء أي تعديل وتصحيح أي خطأ برمجي. 
عدم احلاجة إلعادة بناء صفحات إلضافة محتوى جديد: حـيـث يقوم مدير املوقع أو من له الصالحية 
بالتحرير بإضافة محتوى جديد عن طريق أدوات معينة تتشابه إلى حد كبير مع برامج محررات النصوص،  
ولعل أبرز مثال على ذلك منتديات احلوار حيث تالحظ أن الزائر يقوم بإضافة موضوع جديد مبجرد حتريره، 

ويتم عرض املوضوع بنفس النمط ودون احلاجة إلى إنشاء صفحة جديدة.
حتديث محتوى املوقع بشكل مباشر: وبطريقة تقلل من اجلهد والوقت والتكاليف.  

١
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ميكن إيجاز خطوات عمل برامج إدارة املواقع مبا يلي: 
تثبيت البرنامج على املوقع: حيث يقوم صاحب الوقع بتثبيت البرنامج في اجلهاز املستضيف للموقع.
جتهيز قاعدة البيانات:  يقوم مدير املوقع بتجهيز قاعدة البيانات وتوزيع الصالحيات بني املستخدمني. 

جتهيز احملتوى وترتيب املوقع: ترتيب محتويات املوقع ووضع كل منها في املكان املناسب. 
تصميم أو اختيار شكل املوقع: وهو ما يسمى بعملية إعداد القوالب (Templates)، والفكرة من 
من مصدر  املعلومات  عرض  األساسي  غرضها  معني  وتنسيق  بنمط  إنشاء صفحات  هو  ببساطة  القوالب 

البيانات لزائر املوقع.
إدخال وحترير محتويات املوقع: وهي عمليات مستقلة عن بناء املوقع، والتي تعتمد على الصالحيات 

املعطاة للمستخدمني والتي حددها سابقًا مشرف املوقع.

١
٢
٣
٤

 

مواقع الستضافة برمجيات إدارة املواقع على اإلنترنت:
تقوم عدد من الشركات باستضافة موقعك وتركيب أي برنامج تقوم باختياره وفق اهتمامك من برمجيات إدارة 

املواقع على اإلنترنت مقابل الدعم الفني وليس سعر البرنامج، وتشتمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج.

تنوع برامج إدارة املواقع على اإلنترنت:
تتنوع برامج إدارة املواقع على اإلنترنت لتشمل اهتمامات متعددة منها : 

مجموعة برامج  املواقع الشخصية (Blogs) للنشر املكتبي على اإلنترنت.
برامج إدارة احملتويات (  Content Management ) للنشر الصحفي على اإلنترنت.

برامج العناية بالعميل (Customer Support) للدعم الفني.
برامج املنتديات وساحات احلوار ( Discussion Boards)  إلدارة  النقاش واحلوار  بني زوار املوقع.

برامج التجارة اإللكترونية (E-Commerce) وحتوي سلة التسوق ومتاجر عرض البضائع.
برامج األسئلة املتكررة (F.A.Q)  لعرض والبحث عن األسئلة واألجوبة املتكررة.

برامج معارض الصور ( Image Galleries ) إلنشاء معرض منتجات أو مجموعات صور.
برامج قوائم املراسالت ( Mailing Lists) ملراسلة العمالء.

برامج االستفتاء واالستبيانات ( Polls and Surveys)  ملعرفة رأي الزوار باملوقع. 
برامج إدارة املشاريع ( Project Management) للمشاركة املتعددة في التخطيط والتنفيذ.

برامج إنشاء مواقع مجموعات (الويكي Wiki ) ملشاركة زوار املوقع في إنشاء الصفحات اخلاصة بهم.

٥
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(Wiki) املدونات
املدونات هي مواقع تسمح للزوار  بإضافة احملتويات وتعديلها بكل سهولة ويسر، وتتيح املدونات للزوار بأن 

يقوموا بالكتابة اجلماعية وإضافة صفحات أو تعديل صفحات مسبقة دون احلاجة إلى التسجيل باملوقع.
وتعد املوسوعة احلرة (ويكيبيديا) من أكبر املوسوعات على شبكة اإلنترنت، وعنوان القسم العربي منها :

ar.wikipedia.org   انظر الشكل (٦-١-٢).

نشــــــاط  

على  املواقع  إلدارة  برامج  عن  بالبحث  قم   (Google) البحث  محرك  طريق  عن 
اإلنترنت إلدارة احلوار والنقاش بزوار املوقع. 

ar.wikipedia.org شكل ٦-١-٢ : موقع املوسوعة احلرة
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تتم كتابة احملتوى في برامج إدارة املواقع من خالل لوحة حتكم خاصة ملدير املوقع والتي توفر له أدوات رسومية 
إيجاز  وميكن  املختلفني.  للمستخدمني  الصالحيات  توزيع  من  التحكم  لوحة  ومتكنه  املوقع،  محتويات  تعرض 

خطوات كتابة احملتوى مبا يلي:  
يقوم الكاتب  بكتابة املادة واحملتوى الذي يود عرضه في املوقع ، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق أداة رائعة هي 
(Authoring Connector ) متكن املستخدمني العاديني ذو اخلبرة البسيطة من استخدام برنامج 

الوورد لكتابة احملتويات.
تفتقد  التي  احلوار  منتديات  في  غالبًا  يتم  ما  وهو   ) املوقع  محتوى  على  رقابة  وجود  عدم  حالة  في 

للمصداقية ) فإنه يتم إرسال احملتوى مباشرة إلى املوقع.
في حالة وجود رقابة للمحتوى ( وهذا يعطي املوقع مصداقية ووثوق مبحتوياته ) يتم إرسال احملتوى إلى 

.( Editor ) املسؤول عن مراجعة احملتوى ويطلق عليه احملرر
يبدأ هذا احملرر مبراجعة احملتوى والتحقق منه، وإن كان يفي بالغرض يقوم بالتصديق عليه وحتدد القالب 
املناسب لعرض احملتوى عليه. ليس هذا فقط، بل ميكنه حتديد تاريخ عرض احملتوى وتاريخ االنتهاء. وميكنه 

في أي وقت الحقًا من إعادة حتريره أو حذفه بسهولة.
 

 

١
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الوحدة السادسة: إدارة المواقع على اإلنترنت

موقع  يستخدم  وهل  اإلنترنت؟  على  املواقع  إدارة  برامج  عرف  س١: 
وزارة التربيــة والتعليــــم باململكــــــــــة العربيـــــــة السعودــــة 

(www.moe.gov.sa) هذه البرامج.
س٢ : متتاز برامج إدارة املواقع على اإلنترنت بوجود لوحة حتكم لها، 
عرف لوحة التحكم مع رسم لوحة حتكم افتراضية خاصة بإدارة 
لتصميم  بيج"  "فرونت  برنامج  استخدم   ) للمدرسة  موقع 

اللوحة).
إدارة  يتم فيها نشر احملتوى بواسطة برامج  التي  س٣ : حدد اخلطوات 

املواقع على شبكة اإلنترنت.
س٤ : قم بالدخول إلى املوسوعة العربية من املوسوعة احلرة ، وعنوانها 
(ar.wikipedia.org ) وقم بكتابة أو تعديل مدونة فيها، 

ثم طباعة ذلك وتقدميها للمعلم.

s�d9
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(Wi-Max) خدمة واي-ماكس
مفهوم احلكومة اإللكترونية

تقنيات حديثة في مجال التعليم
الروبوت (اإلنسان اآللي)
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الوحدة السابعة : مستجدات التقنية

∫ W�bI�                               ±≠∑  

في هذه الوحدة سيتم التطرق إلى بعض من أهم املستجدات في مجال احلاسب و تقنية املعلومات و التي ستؤثر 
على حياتنا ايجابيًا خالل السنوات القادمة. وميكنك التعرف على املزيد من مستجدات التقنية عن طريق استخدام 
أحد محركات البحث على اإلنترنت (Google أو Yahoo أو MSN) للبحث عن مجالت أو مواقع عربية 
تهتم مبستجدات التقنية. و سيتم التطرق في هذه الوحدة خلدمة الواي-ماكس (Wi-Max) لتبادل البيانات، 
و مصطلح احلكومة اإللكترونية وبعض التقنيات احلديثة في جال التعليم، و ستتعرف كذلك على ماهية الروبوت 

أو ما يعرف باإلنسان اآللي.

∫  ©Wi≠Max®  f�U�≠Í«Ë W�b�                                       ≤≠∑ 

UN�U�«b���« Ë UNH�dF� ≠±

واي- ماكس (Wi-Max)، و تعرف أيضًا باالسم (IEEE 802.16)، هي عبارة عن تقنية اتصاالت 
البيانات ال سلكيًا في املناطق  رقمية ال تعتمد على األسالك، و تستخدم هذه اخلدمة بشكل رئيس ألجل نقل 
احلضرية الواسعة كاملدن، أو املناطق النائية التي يصعب إيصال خدمات نقل البيانات السلكية إليها. و توفر تقنية 
الواي-ماكس عبر محطات اإلرسال و االستقبال إمكانية إرسال و استقبال البيانات عبر مسافة تصل إلى ٥٠ كيلو 
متراً حملطات اإلرسال و االستقبال الثابتة، والتي تشبه أبراج الهاتف اخللوي، وملسافة تتراوح بني ٥ إلى ١٥ كيلو متراً 
حملطات اإلرسال و االستقبال املتحركة. فيمكن ألجل تقريب الصورة مقارنة خدمة الواي-ماكس  بخدمة الهاتف 
اخللوي  من حيث مساحة التغطية لنقاط اإلرسال و االستقبال، لكن ميكن عبر تقنية الواي ماكس إرسال البيانات ال 
 (Wi-Fi) سلكيًا بسرعات عالية جداً تتراوح بني ٥ إلى ١٠ ميجا بت في الثانية. و باملقارنة مع تقنية واي-فاي
املستخدمة حاليًا لنقل البيانات ال سلكيًا، فإن شبكات احلاسب احمللية التي تعتمد تقنية واي-فاي ال يتعدى مداها 

ما بني ٣٠ إلى ١٠٠ متر في أقصى احلاالت.
 ميكن استخدام تقنية واي- ماكس للشبكات الالسلكية تقريبًا بنفس الطريقة املتبعة مع نظام واي-فاي الشائع 
االستخدام، لكن تعتبر تقنية الواي-ماكس أكثر تطوراً من ناحية قدرتها على جتنب اختالط اإلشارات الالسلكية، 

و قدرتها على إرسال بيانات بسرعة أعلى و ملسافات أبعد من تقنية واي-فاي.

ÍU�≠Í«u�U� f�U�≠Í«u�« WOMI� W�—UI� ≠≤

أصًال  التقنية مصممة  فهذه  احمللية،  الالسلكية  الشبكات  في  حاليًا  املستخدمة  الواي-فاي  تقنية  إلى  بالنظر 
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لالستخدام احملصور داخل املباني املغلقة،  بحيث تكون املسافة بني نقاط الوصول (Access point) واحلاسبات 
قصيرة نسبيًا. فتقنية الواي-فاي ليست مصممة لنقل البيانات عبر املساحات الواسعة و املفتوحة. و ستتمكن 
تقنية الواي-ماكس من التغلب على محدودية نطاق تبادل البيانات عبر شبكة الواي-فاي، و سيصبح بإمكانك 
تصفح اإلنترنت و التعامل مع البريد اإللكتروني  في معظم أحياء املدينة دون احلاجة ألن تستقر في مكان معني 

حتى تتمكن من الدخول إلى اإلنترنت.
باإلضافة إلى ذلك ، فإن الهدف بعيد املدى لتقنية الواي-ماكس هو توفير خدمات نقل البيانات للمنازل أو 
املناطق البعيدة التي يصعب إيصال خدمات اتصاالت البيانات التقليدية، كال دي إس إل (DSL)، إليها أو التي 
ال تتوفر فيها خطوط الهاتف. و سيلعب ذلك دوراً كبيراً في تفعيل التعامالت اإللكترونية بجميع أنواعها، كالتعلم 

اإللكتروني أو احلكومة اإللكترونية.

 ∫  © E≠Government ®  WO�Ëd�J�ù« W�uJ(«                                   ≥≠∑     

هل سبق أن راجعت دائرة حكومية إلنهاء معاملة ؟
الهوية  بطاقة  إصدار  منها  لعل  و   ، نعم  بالطبع 
من  وتعجبت   . املدنية)  األحوال  (بطاقة  الوطنية 
كثرة أعداد املراجعني ، و أعداد األوراق التي تطلبها 
الهوية  بطاقة  إصدار  أن  تخيل   . الدائرة  تلك  منك 
الوطنية يتم عبر خدمة إلكترونية، فهل سترى أعداًدا 

للمراجعني وهم يحملون أوراق معامالتهم ؟!

 W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« w� WO�Ëd�J�ù« W�uJ(«

خادم  يوليها  التي  والتنمية  اإلصالح  ملسيرة  استمراًرا 
احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز - حفظه اهللا - 
جل اهتمامه، ولعنايته الكرمية الدائمة مبا يتعلق بإنهاء مصالح 
املواطنني وشؤون املقيمني وقطاع األعمال، وافق حفظه اهللا في 
هـ،  بتاريخ ١٤٢٧/٤/١٠  املنعقدة  الوزراء  جلسة مجلس 
على تخصيص أكثر من ثالثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ 
احلكومية  اإللكترونية  للتعامالت  التنفيذية  اخلطة  مشاريع 
 /  ١٤٢٦ املالي  العام  من  بدءاً  األولى  سنوات  للخمس 
١٤٢٧هـ والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، والتطبيقات 

 U�KDB�

∫WO�Ëd�J�ù« W�uJ(«

 W�bOKI��«  WO�uJ(«   U�b)«  .bI�
 ‰UL�_«  ŸUD�Ë  5LOI*«Ë  5M�«uLK�

Æ  WO�Ëd�J�≈ qzU�u�

WE�ö�
احلكومة  املعلومات عن  من  ملزيد 
العربية  اململكة  في  اإللكترونية 
موقع  زيارة  ميكنك  السعودية 
اإللكترونية  التعامالت  برنامج 
 : التالي  العنوان  على  احلكومية 

www.yesser.gov.sa
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الوحدة السابعة : مستجدات التقنية

الوطنية، واخلدمات اإللكترونية احلكومية لتقدمي ما اليقل عن ١٥٠ خدمة إلكترونية حكومية إن شاء اهللا، تضم 
أكثر من ١٠٠٠ خدمة فرعية تقدمها ٤٠ جهة حكومية ، وسيتم البدء بتقدمي ست خدمات حكومية باملشاركة 

مع اجلهات املعنية بها .

WO�Ëd�J�ù« W�uJ(« cOHM� q�«d�

يوجد أربع مراحل رئيسة وجوهرية لتنفيذ احلكومة اإللكترونية هي:
البنية التحتية لالتصاالت .

التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل اآللي، وما يصاحب هذه العملية من جتهيزات آلية وقدرات بشرية 
لتشغيل نظام احلكومة اإللكترونية .

تعاون القطاعني العام واخلاص و إسهامهما في دعم التطبيقات املتعددة للحكومة اإللكترونية.
توفير املعلومات الالزمة، وإمكانية الوصول إلى اخلدمات بيسر وسهولة، وتوضيح التعليمات واإلرشادات 

الالزمة لتعبئة النماذج وإرسالها عن طريق اإلنترنت.

 WO�Ëd�J�ù« W�uJ(«  UIO�D� iF�  

تسديد رسوم اخلدمات العامه.
متابعة املعامالت في القطاعات املختلفة.

احلصول على كرت صعود الطائرة آليًا.
إجراء العمليات املصرفية املختلفة ( إيداع ، حتويل ..... ).

١
٢

٣
٤

١
٢
٣
٤

WE�ö�
االلكترونية،  احلكومة  تطبيق  اكتمال  عند 
اجلهات   لدى  أعمالك  أداء  تفضل   كيف 

احلكومية؟
الشكل  في  املعروض  االستفتاء  على  اطلع 

.٧-١-١

������ ������ ���� �� ������� ������������� ���
��������������������

شكل   ٧-١-١ : نتائج استفتاء من موقع املدينة املنورة
www.almadinah.gov.sa  
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طرأت خالل السنوات املاضية العديد من املستجدات في  مجال تقنيات التعليم، وفيما يلي استعراض لبعض 
التقنيات احلديثة في مجال التعليم والتي قد تصادفك في مسيرتك التعليمية في املستقبل:

©virtual classroom® WO{«d��ô« ‰uBH�« ≠±

غرفة  في  وإجنازاتهم  واملتعلم  املعلم  أداء  طريقة  في  أثر  التعليم  في  للمعلومات  العاملية  الشبكة  إن الستخدام 
الصف مما ساهم في  توظيف احلاسب بشكل رئيس في عمليتي التعليم والتعلم من خالل حتقيق مستوى عال 

وفعال من االتصال والتفاعل بني مصدر املعلومة واملتعامل معها .
ومن التقنيات احلديثة في هذا املجال: تقنية الفصول االفتراضية وهي فصول شبيهة  بالفصول التقليدية من 
حيث وجود املعلم والطالب ، ولكنها  على الشبكة العاملية للمعلومات حيث ال تتقيد بزمان أو مكان ، وهي تتيح 
التفاعل مع املعلم بالصوت والصورة من خالل عرض كامل للمحتوى (احملتوى التعليمي للفصل االفتراضي) من 

خالل مناقشات تفاعلية بني الطلبة واملعلم  وبني الطلبة بعضهم بعض و بني املدارس املختلفة.
ويستخدم املعلم أو الطالب أدوات وبرمجيات مرتبطة بالتواجد في وقت محدد، ومن أمثلة هذه األدوات : 

اللوحات البيضاء: وهي تساعد جميع الطلبة على املشاركة في الكتابة عليها.
املشاركة في البرامج: مثل العمل على أحد برامج املكتب ( حترير نصوص – عروض - ..إلخ ) تساعد 

الطلبة للعمل سويًا.
والصورة  بالصوت  التواصل  من خاللها  ميكن  و   :(Video Conferencing) الفيديو مؤمترات 

والنص بني املعلم وطالبه وبني الطالب بعضهم البعض. 
مؤمترات الصوت (Audio Conferencing): وميكن من خاللها التواصل بالصوت والنص بني 

املعلم وطالبه وبني الطالب بعضهم البعض. 
غرف الدردشة: التواصل بالنص بني املعلم وطالبه وبني الطالب بعضهم البعض. 

ومتتاز هذه الفصول باآلتي :   
االنخفاض الكبير في التكلفة: فهي ال حتتاج إلى قاعات دراسية وال ساحات مدرسية كما أنها ال حتتاج 

إلى مواصالت وأدوات مدرسية مكلفة.
تغطية عدد كبير من التالميذ والطالب في مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات مختلفة. 

إمكانية التوسع دون قيود من حيث عدد الطالب وأعمارهم. 
فتح محاور عديدة في منتديات النقاش في حجرة الدراسة االفتراضية، مما يشجع الطالب على املشاركة 

دون خوف أو وجل. 
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ومن أمثلة برمجيات الفصول االفتراضية ما يلي: 
برنامج  Roomtalk وعنوانه على الشبكة العنكبوتية: (www.roomtalk.net)، (شكل ٧-١-٢) .

 (http://www.hpe-learning.com) :وعنوانه على الشبكة العنكبوتية hp virtual classroom  برنامج
(www.centra.com) :وعنوانه على الشبكة العنكبوتية centra  برنامج

 ©Virtual School® WO{«d��ô« W�—b*« ≠≤

من  للتالميذ  تقدم  التي  املدرسة  هي  االفتراضية  املدرسة 
تعليمًا  الثانوي  الثالث  الصف  حتى  األطفال  رياض  مرحلة 
معتمداً على الشبكة العاملية للمعلومات بكل تقنياتها والتي 

تشمل:
التقنيات املتزامنة كالتخاطب ومؤمترات الفيديو واللوح اإللكتروني. 

التقنيات غير املتزامنة كالبريد اإللكتروني، وصفحات الويب وبرتوكول نقل امللف، ومجموعات األخبار، 
والقوائم أو املنتديات البريدية وغيرها.

 و يتم توزيع التعليم بحيث ميكن للطالب أن يحصل عليه من أي مكان وفي أي وقت، وبأي طريقة، وأي 
سرعة.  

ويستطيع الطالب الدخول إلى هذه املدرسة عن طريق الشبكة العاملية للمعلومات، ومن ثم معرفة الدليل اخلاص 
باملدرسة والتعرف على قائمة املواد الدراسية املطلوبة، وأداء الواجبات وطريقة االختبارات املدرسية والتعرف على 

املعلمني والطالب وكيفية االتصال بهم. 

���������� ������ ������������������
��������
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سرعة.  

فّكر
 هل تستطيع استنتاج الفرق بين التقنيات المتزامنة و التقنيات

غير المتزامنة المستخدمة في المدارس االفتراضية؟

Roomtalk شكل ٧-١-٢ : برنامج  الفصول االفتراضية
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ومن مناذج هذه املدارس على الشبكة العاملية للمعلومات النموذج التالي : 
    املدرسة االفتراضية التونسية :

تقدم املدرسة التونسية االفتراضية (شكل ٧-١-٣) ثالث مدارس ( مدرسة الدعم واملرافقة ومدرسة تعليم 
في  زالت  ال  واملدارس  التعليم)  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دمج  ومدرسة  املغتربني،  ألبناء  العربية  اللغة 
 : العنكبوتية  الشبكة  على  موقعها  وعنوان  االفتراضية  للمدرسة  منوذج  لتقدمي  جيدة  بداية  ولكنها  بداياتها، 

(http://www.evt.edunet.tn/indexar.html)

  ©Virtual University®  WO{«d��ô« WF�U�?�« ≠≥

اجلامعة االفتراضية هي: مؤسسة أكادميية تهدف إلى تأمني أعلى مستويات التعليم العالي للطالب في أماكن إقامتهم 
بوساطة الشبكة العاملية، وذلك من خالل إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد على شبكة متطورة.

ومن أمثلة اجلامعات االفتراضية اجلامعات التالية : 
 : (Phoenix) جامعة     

تعد هذه اجلامعة من أكبر اجلامعات اخلاصة في الواليات املتحدة، حيث يوجد فيها (٤٠٫٠٠٠طالب)، و ميثل 
الطلبـة الذيـن يدرسـون مـن خـالل الشبكـة العامليـة للمعلومـات فـي هـذه اجلامعـة ١٠٪ من أعداد الطالب (تقريبًا 

٤٠٠٠ طالب).

شكل ٧-١-٣: مناذج من الصفحات التي تقدمها املدرسة االفتراضية التونسية
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الوحدة السابعة : مستجدات التقنية

      اجلامعة السورية االفتراضية : 

بها  املعترف  املتكاملة األولى والوحيدة  االفتراضية  السورية (شكل ٧-١-٤) هي اجلامعة  االفتراضية  اجلامعة 
العاملية  املعايير  على  ترتكز  تعليمية جديدة  للمعلومات طرق  العاملية  الشبكة  على  تقدم  و  األوسط،  الشرق  في 

والتقنيات احلديثة لتجعل من عملية التعلم  جتربة متقدمة ومثيرة. 
والعاملية.  األميركية واألوروبية  اجلامعات  أهم  الطالب  إنها تضع بني يدي  إذ  التنسيق  تقوم حاليًا مبهمة  وهي 
وسوف تقوم اجلامعة االفتراضية السورية بتزويد الدارس بأرقى بيئة افتراضية لتسهيل تفاعلهم الغني مع األساتذة 

والزمالء والتقنيات حول العالم وعنوان موقعها على الشبكة العنكبوتية : 
.(www.svuonline.org/Arab.SVU/index.asp)

∫  ©©w�ü« ÊU��ù«®Robot®  u???�Ëd??�«                                      µ≠∑   

لقد تعددت تعريفات اإلنسان اآللـي (روبوت)، ولعل مـن أفضـل التعـاريف التعريف للـروبوت هـو جهاز 
ميكانيكي متحكم به إلكترونيًا يقوم بعمل معني ميكن أن يقوم به اإلنسان، كما في األمثلة التالية : 

في مصنع السيارات ميكن لإلنسان أن يقوم بتركيب قطع السيارة بيده والروبوت ميكنه أن يقوم باملهمة. 
على سطح القمر ميكن لإلنسان أن يجمع عينات من التراب و الروبوت ميكنه أن يقوم باملهمة . 

�������شكل شكل ٧-١-٤: موقع اجلامعة االفتراضية السورية ���������� ������ ���������������
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ينقسم إلى ثالث أنواع هي :
ألفا: وهذا اإلنسان اآللي ال يعتبر ذكي، فلو وضعته في غرفة بها بعض العقبات التي تعيق تنفيذ املهمة 

التي يقوم بها لم يستطيع القيام بها إال بعد أن تأمره أنت بذلك.
بيتا: وهذا اإلنسان اآللي قد يتولد لديه ذكاء، كيف ذلك؟!

ألنه مثل الطفل الصغير يتعلم من أخطاءه، فأول ما يواجه أي عقبه ويصطدم فإنه يسجل موقع هذه العقبة 
ويحفظها في قاعدة بيانات خاصة لكي ال يواجه هذه العقبة مره أخرى.

اآللي يكون مبرمج بحيث  اإلنسان  اآللي ميكن أن نطلق عليه كلمة "ذكي" فهذا  اإلنسان  جاما: وهذا 
أين  يعرف  وبالتالي  األرض  وارتفاعها عن  األشياء  أبعاد  فيه ويدرس  يتواجد  الذي  للمكان  يلتقط صور 

العقبات التي تعيق عمله فيتجنبها .

w�ü« ÊU��ù« W�UM� w� …d�R*« ÂuKF�«

إن معظم اإلجنازات في مجال اإلنسان اآللي حتققت بسبب تكامل مجموعة من العلوم، استطاع اإلنسان من 
خاللها بناء اإلنسان اآللي، وهذه العلوم هي:

الهندسة الكهربائية.
هندسة امليكانيكا.

علوم احلاسب اآللي.
وال حتتاج أن تكون خبيراً في كل هذه التخصصات لكي تبني إنسان آلي مقبول، إذا كان لديك معرفة مسبقة 

في أي من هذه االختصاصات فإن إبداعك سيدور حول هذه املهارة .
فتجربة بناء اإلنسان اآللي تقدم فرصة لتعلم مهارة جديدة واكتشاف املواهب. 

w�ü« ÊU��ù« ¡«e�√

تقسم أجزاء اإلنسان اآللي إلى عدة فئات، هي :

      الدماغ 

إن الدماغ في اإلنسان اآللي كالعقل لدى اإلنسان، فاإلنسان بال عقل ال يستطيع أن يعمل أي شيء إال إذا وجهه 
إنسان آخر، وكذلك اإلنسان اآللي فلو بنيناه بال دماغ سيصبح كاألجهزة التي يتم تشغيلها عن بعد أو باستخدام عصا 
التحكم. وميكن بناء اإلنسان اآللي مع دماغ أو ميكن أن يكون الدماغ خارج جسم اإلنسان اآللي في حاسب محمول 

على سبيل املثال. والدماغ أهم أجزاء اإلنسان اآللي، وهو الذي مييز اإلنسان اآللي هل هو بيتا أو ألفا أو جاما.
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التقنية مستجدات : السابعة الوحدة

      الطاقة

. أوغيره أو بطاريات وقود كان ،سواء اآللي اإلنسان يغذي الذي الطاقة مصدر
     احلساسات

احلمراء باألشعة الكشف أنظمة أو كاميرات أن تكون وميكن محيطه، حتسس اآللي من اإلنسان متكن التي وهي
أنواع احلساسات. غيرها من أو

والتفاعل العمل     

مكان من التنقل كانت املهمة إذا خاللها بأداء مهامه، كالعجالت من اآللي اإلنسان يقوم التي األدوات وهي
آخر. إلى

املظهر اخلارجي و اجلسم     

متماسكًا وجميًال. قويًا لإلنسان اآللي اخلارجي املظهر اجلسم و يكون أن يحسن

≤

≥
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 (www.google.com) س١: ابحث باستخدام محرك البحث
والتي  السعودية  العربية   اململكة  في  املوجودة  املدارس  بعض  عن 
اآلتية  بالكلمات  استعن  اإللكترونية.  التعليم  تقنيات  تستخدم 
الفصول  اإللكتروني-  التعليم  اإللكترونية-  البحث (املدرسة  عند 

االفتراضية- اململكة العربية السعودية- وزارة التربية والتعليم).
على  مواقعها  وعناوين  عليها،  عثرت  التي  املدارس  أسماء  اكتب 

اإلنترنت.

س٢: ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ)  أمام 
العبارة اخلاطئة، فيما يلي:

أ - تغطي الفصول االفتراضية مجموعة كبيرة من الطلبة في منطقة 
جغرافية متقاربة.     

الفصول  تقنيات  البيضاء وهي إحدى  اللوحة  املعلم  ب - يستخدم 
االفتراضية داخل الفصل املدرسي .  

الكهربائية  الهندسة  تخصصات  في  خبيرًا  تكون  أن  حتتاج   - جـ 
آلي  إنسان  تبني  لكي  اآللي  احلاسب  وعلوم  امليكانيكية  والهندسة 

مقبول.     

د - جزء العمل والتفاعل في اإلنسان اآللي هو الذي مييزه هل هو 
«بيتا» أو «ألفا» أو «جاما».   

جســــم  عن  بعيـــدًا  الدمــــاغ  يكـــــــــون  أن  ميكــــن  ال   - هـ 
اإلنســــــان اآللي.   

البيانات  نقل  من   Wi-Max ماكس  الواي-  خدمة  متكننا   - و 
بسرعة كبيرة جدًا عبر خطوط الهاتف. 

s�d9
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الوحدة السابعة : مستجدات التقنية

س ٣: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
أ - الفصول االفتراضية فصول:

١- موجودة على اإلنترنت وال حتتاج إلى معلم.
٢- شبيهة بالفصول التقليدية من حيث وجود املعلم والطالب، ولكنها على اإلنترنت.

٣- حتتوي على مجموعة كبيرة من أجهزة احلاسب داخل الصف املدرسي.
٤- الفقرتان (٢، ٣).

ب- تعد تقنية احملادثة (الشات) من التقنيات احلديثة لــــ:
١- الفصول االفتراضية.
٢- املدرسة اإللكترونية.
٣- اجلامعة االفتراضية.

٤- جميع ما سبق.
جـ - من الفروق بني تقنية الواي-ماكس وتقنية الواي-فاي:

١- ميكن إرسال البيانات ملدى أبعد باستخدام تقنية الواي فاي.
٢- ميكن إرسال البيانات بسرعة أعلى باستخدام خدمة الواي-ماكس.

٣- ُتستخدم خدمة الواي-ماكس داخـل املكـاتب فقط، بينما ُتستخـدم خدمـة الواي-فاي
       في املناطق املفتوحة.

الواي-ماكس  تقنية  ُتستخدم  بينما  فقط،  البيانات  لنقل  الواي-فاي  ُتستخدم خدمة   -٤
لنقل البيانات والوسائط املتعددة.

س٤: في رأيك ما هو أفضل أنواع اإلنسان اآللي، وملاذا؟
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املرجعم

(يّسر)١ احلكومية اإللكترونية برنامج التعامالت موقع
http://www.yesser.gov.sa   

اجلزيرة٢ جريدة موقع
http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/28052006/file3.htm

املنورة٣ املدينة موقع
http://www.almadinah.gov.sa/default.asp

للترجمة.٤ Google خدمة باستخدام تعريب املوقع ميكن : الواي-فاي احتاد موقع
http:// www.wi-fi.org
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