
 رشا محمد الطراونة 









 أنواع الحواسيب 

 فيما يلي أنواع الحواسيب بدءًا من أكثرها تعقيدًا 













: تتكون وحدة النظام من المكونات الرئيسية التالية   

 1- اللوحه األم ) لوحة النظام ( 

  -المعالج الميكروي –هي لوحة الدائرة الرئيسية في الحاسوب وتحمل وحده المعالجة المركزية 

 وبعض أنواع الذاكره ودوائر التحكم 

 2- الذاكرة 

تتكون الذاكرة في بعض الحواسيب من رقاقات مثبته على لوحات صغيرة خاصة بها يتم تثبيتها 

على اللوحه األم في مقابس معينه وفي حواسيب أخرى تكون الذاكرة مثبته أصال وبشكل مباشر 
 مع اللوحه األم 

 3 مصدر الطاقة 

ُيمثل المصدر الكهربائي الذي ُيزود دوائر الحاسوب بالطاقة الالزمة لها لكي تعمل ويثبت هذا 

المحول على أحد المخارج ، كما يحتوي على محول لتخفيض وتنظيم مستوى الجهد للتيار 
 الكهربائي الداخل الى الحاسوب 

 قد تكون وحده النظام  بشكل عمودي
Tower 

desktop أو أفقي 



 4- القوابس 

هي النهايات الموجوده خلف وحده النظام وُتستخدم لوصل األجهزة الخارجيه والطرفيات 

: الُمختلفة مع جهاز الحاسوب وهناك عدة أنواع منها   

 

تنقل البيانات بت تلو اآلخر : القوابس المتتالية  -  

تنقل مجموعة من البت مع بعضها : القوابس المتوازية  -  
جهاز  15تنقل البت بشكل متزامن وتتميز بالسرعه الكبيره والقدره على ربط   : SCSI -   

جهاز  127على ربط له القدره   : USB -   
القوابس التي تربط لوحة المفاتيح والفأره مع الحاسوب -  
 

 5- ثقوب التوسع

واصل داخلي يسمح للُمستخدم بإدخال لوحة دائرة الى اللوحه األم ُتسمى اللوحه االضافيه او 

البطاقه او الُمعدل والهدف منها امكانية وصل عده طرفيات مسانده الى الحاسوب وبالتالي 

لوحات ومن امثلتها بطاقه الصوت  8او  4وقد يكون عددها . التوسعه والزياده في قدرته   
المودم   و بطاقه الشاشة  -والفاكس  

 6- ُمتحكمات األجهزة

مجموعة من الرقاقات أو لوحة دائرة تعمل على تشغيل جزء من معدات الحاسوب كمشغل 
.القرص أو شاشة العرض أو لوحه المفاتيح أو الفأره أو الطابعة   



 7- ُمشغالت األقراص الممغنطه:

هو عباره عن جزء من المعدات يستطيع قراءه وكتابه البيانات على األقراص الممغنطه ومعظم 

: الحواسيب الُمصغره تمتلك نوعين من المشغالت   

الذي يعمل مع األقراص المرنه : ُمشغل القرص المرن   
 ُمشغل القرص الصلب وهو يعمل بشكل دائم داخل الُمشغل 

 8- ساعه النظام 

وتتكون هذه الساعه من . ترتبط مباشرة مع وحده المالجه المركزيه وخطوط التحكم في الناقل 

تساعد في تحديد . رقاقه تحتوي على بلوره تبرق بتردد معين حوالي عدة ماليين في الثانيه 

سرعة تنفيذ الحاسوب للتعليمات و ُتقاس بعدد الدقات او دورات الساعه في الثانية و يتم التعبير 

وبما ان . عنها بوحده هيرتز حيث ان الهيرتز الواحد يساوي دورة واحده في الثانيه الواحده 

معظم ساعات الحواسيب تدق ماليين المرات في الثانيه فان سرعه الجهاز ُتقاس بالميجاهيرتز 
 حيث واحد ميجاهيرتز ُيعادل مليون دورة في الواحده 

 9- األضوية

 تشير الى ان الحاسوب يعمل كما تشير الى مستوى نشاط الحاسوب





 الفصل الثاني    )   المعدات    (

  INTEL  والذي تنتجه شركة  بنتيوممعالجات              IBMاستخدمت شركة
 Motorolaفقد استخدمت معالجات    Appel Macintosh         أما شركة          





















 قارئ الباركود



 قارئ العالمات البصرية 

 الشارة المغناطيسيه 

 ُيستخدم لمسح نموذج مطبوع باستعمال األشعة تحت الحمراء بحثا 

 عن عالمات بسيطه موضوعه في أماكن محددة في النموذج وُتستعمل
.في التعليم وأسئلة االختبار    

قطعة شريط مغناطيسي رفيعة موصوله بالبطاقات البالستيكية ، كما 

وتتم قراءتها فقط في قارئ . في أوراق النقد وبطاقات اإلئتمان 
.ُمتخصص يتم تمرير البطاقه عبره  









ُتعرف بأنها معدات ُتمكنك من عرض البيانات واألوامر التي تم ادخالها الى جهاز 

. الحاسوب بشكل مالئم يفهمه االنسان   

:وفيما يلي عرض  ألهم وحدات االخراج الشائعه من   
.وحدات العرض البصري و   وحدات االخراج الصوتي   

 وحدات العرض البصري :

 ُيستعمل مصطلح وحده العرض البصري لوصف أي وحده تعرض نتيجة المعالجة في شكل
:وفيما يلي أهم وحدات العرض البصري . بصري على وحدة إخراج الكترونية    

وُيعتبر اختيار الشاشة من أهم القرارات الُمتعلقة . وُتعد الشاشة من أكثر وحدات االخراج استخداما   

 عند اقتناء الحاسوب ، ويجب أن تكون ذات جوده عالية لعرض المعلومات والصور وفيما يلي أهم

:أنواع الشاشات    

 الشاشة :





 يتألف البيكسل على الشاشة الملونه من ثالث نقاط فسفورية أحمر وأخضر وازرق 



 هناك ثالث مواصفات قياسية للدقه : 

 :بطاقة مصفوفة رسوم الفيديو  -1

 (  x 640 480)نقطه رأسيا      480 نقطه عرضيا ب 640يقدر عدد النقاط من  

 

 :بطاقة مصفوفة رسوم الفيديو السوبر  -2

 (  x 800 600)نقطه رأسيا      600نقطه عرضيا ب  800يقدر عدد النقاط من  

 

 :  بطاقة مصفوفة رسوم الفيديو الممدده  -3

 (  x 1024 768)نقطه رأسيا      768نقطه عرضيا ب  1024يقدر عدد النقاط من  

والكثافة النقطيه تحدد مدى وضوح ودقة المخرجات فالشاشة ذات الكثافه النقطيه األعلى 

نفس حيز الشاشة من تلك ذات الكثافه النقطيه في أكثر وثائق تعرض أن تستطيع 

 الُمنخفضه 

تسمى متعددة المسح أو متعددة التزامن تلفه خمالتي تستطيع عرض كثافات نقطيه والشاشة   
 





 ال بد أن يحتوي الجهاز على بطاقة األصوات وهي جهاز على شكل لوحة دارات يوضع في فتحه على اللوحه األم 





  Hardcopy ,   or    printoutُتسمى الوثائق المطبوعه 

 هناك نوعين من الطابعات: 

مثل الطبعه النقطية وطابعة العجله :     الطابعه التصادمية  -1  

مثل طابعات الليزر ونفث الحبر : الطابعات الالتصادمية  -2  

 



 ُيمكن ادخال الورق الى الطابعه بعدة طرق : 
 

حيث يتم مسك ورقة واحدة بين بكرتين كما في اآلله : التغذية باالحتكاك  -1

.الكاتبة تستعمل ورق الطباعة القياسي   

 

حيث يتم استعمال ورق خاص فيه فجوات عند حافاته فيتم  : التغذية بالجر  -2

 وضعها فوق عجالت ، وكلما دارت العجالت يتم سحب الورق داخل الطابعة 

.يجب استعمال ورق متواصل مع هذه الطابعات   

 

 

يتم سحب الورق ورقة تلو األخرى تلقائيا الى : التغذية المنفصلة لالوراق  -3

 داخل الطابعه 

 
 











 وحدات اإلدخال / اإلخراج 

 

 شاشات اللمس 

 

تعمل شاشة اللمس كجهاز ادخال واخراج على حد سواء ، وهي  

حساسه للضغط عليها ويمكن للمستخدم  أن ُيصدر أي تعليمة  

الى الحاسوب بلمس الشاشة عند التعليمة المطلوبة وتستطيع  

شاشة اللمس أن تحدد مكان اللمس ومن ثم ارسال معلومات  

حول الموقع الملموس الى وحده المعالجة التي تنفذ العمل  

المطلوب وتستخدم شاشة اللمس في األغراض التعليميه وفي  

 مراكز التسوق والسياحة
 
 



 الفصل الثالث 

 الذاكرة و التخزين واآلداء 

 الذاكرة الثانوية  الذاكرة الرئيسية 

RAM 

ROM 

Cache 

Flash 

Hard Disk 

Floppy Disk 

 األقراص الضوئية

DVD 

 Zipأقراص 

 شريط ممغنط

 البطاقة الذكية

USB 



الى مجموعة مواقع لها نفس الحجم وكل موقع ُيخزن    RAMٌتقسم ال 

 .  تعليمة أو جزء من البيانات ولكل موقع عنوان خاص به 
 ُتقاس هذه الذاكرة  بالميجابايت و سرعتها بالميجاهيرتز  



512 





 عند انقطاع التيار الكهربائي عن جهازك أثناء العمل يحدث ما يلي :
 

.ُتمسح المعلومات التي لم يتم حفظها من الذاكره الرئيسيه -1  

.قد ُتعطب بعض الملفات أو البرمجيات األخرى  -2  
 

عندما تفتح جهازك بعد عودة التيار الكهربائي ُينفذ برنامج لفحص القرص الصلب بشكل تلقائي وُيخبرك ** 

.عن األخطاء والفشل الذي يجده ويسألك عن اإلجراء الذي تريده بشأن هذه األخطاء   

 

  للتقليل قدر اإلمكان من حدوث العطب عند انقطاع التيار الكهربائي  :
 

افصل الجهاز عن الكهرباء ألن عودة التيار والجهاز مفتوح قد ُتؤدي الى  -1  

.  خرابه         

استخدم محوالت طاقه لها مصفيات خاصه تمنع حدوث ُعطب اذ انها ُتصفي       -2

.التموج في التيار الكهربائي         
وهو بطاريه احتياطية تجعل الحاسوب     UPSاستخدم مزود طاقه غير ُمنقطع  -3

مستمرا في عمله بعد انقطاع التيار لفترة محدوده يتمكن الُمستخدم من حفظ عمله 
 .واغالق الجهاز 



 تمثيل البيانات في الحاسوب 



نظام . وقد تم تطوير معايير لتوحيد تبادل البيانات بين اجهزه الحاسوب ، ومن هذه المعايير 
شفيرة موحدة للنصوص واالرقام وهي   ASCll الشفيرة األمريكية القياسية لتبادل المعلومات 

ومفتاح االدخال والصغيرة تفهمها جميع الحواسيب وتتعامل مع الحروف الالتينيه الكبيرة 
Entet  ومفتاحBackspace    الوظائفومفاتيح  

 
  ASCIIحيث يقوم الحاسوب بإعطاء كل رقم وحرف رقما خاصا في الجدول ُيسمى جدول 

وعندما تضغط على أي حرف من أحرف لوحة المفاتيح يحول الحرف الى رقم ثنائي 

 ويستخدم الحاسوب هذا الجدول للتعرف على الحرف الذي ضغت عليه  فمثال 
 . 97ُيكافئ الرقم       aحرف      

  65ُيكافئ الرقم       Aحرف      

 للتسعه   57للصفر   و   48األرقام فهي  بين 
 

  Unicodeالترميز العالمي نظام 
 

إصدار قياسي جديد يضم جميع الحروف المستخدمة في لغات العالم كافة ويمكن ضم هو 

بت لتمثيل كل رمز  16الحروف الهجائية العربية والصينية واليابانية والكورية ويستخدم 

  رمز مختلف 65000وبذلك نستطيع تمثيل 
 



 ُيقاس معدل انتقال البيانات من والى الذاكره بعدد البتات بالثانية 

 وُتقاس سعة الذاكره   بالميجابايت 
 وُيستخدم البايت لقياس وحده التخزين

 أصغر وحده 

 أو رمز واحد 

210 

220 

230 

 240 تريليون بايت        Terabyteالتيرابايت        







( وسائط التخزين ) أنواع الذاكرة الثانوية   

  :( Hard Disk)القرص الصلب  -1
أهم وسط تخزين نظرا لسرعته العالية وسعته الكبيره التي ُتقاس بالجيجابايت    

، كما أنه يقع داخل وحدة النظام ، يتكون من مجموعة أقراص ممغنطه ومثبته  

كوحده واحده ويمكن اضافه أقراص صلبه الى الحاسوب من الداخل أو 
 جيجابايت    250جيجابايت الى 20الخارج وتبلغ سعته من 

 
 

  :(Disk  Floppy)القرص المرن  -1

انش ،  3.5وسط تخزين ممغنط ومغلف بعلبه بالستيكية ، صغير الحجم    

ميجابايت   1.4خفيف الوزن ويمكن نقله بسهوله ، رخيص الثمن وتبلغ سعته 
 .، وُيستخدم لنقل الملفات من حاسب آلخر وهو أبطأ كثيرا من القرص الصلب

 
 



  :(Rom-CD )القرص الضوئي المضغوط   -3

ميجابايت   700يستخدم أشعة الليزر في قرآءه المعلومات ، وتصل سعته الى    

صوت صورة فيديو ) ، ولذلك فهو ُيستخدم لتخزين برامج متعدد الوساط 

وال يمكن التسجيل عليها أو . خفيفة الوزن ذات موثوقيه عاليه ( وحركه 
 :منها  وهناك ثالثه أنواع أساسية. نسخها اال بمشغل خاص 

 

   CD-ROMأقراص القرآءه فقط -
وُتستخدم للقرآءه فقط ال ُيمكنك تخزين أي بيانات إضافيه عليها أو تعديلها من الُمستخدم مثل األقراص  

وُتكتب لمره واحده وُتقرأ لعده مئات وُتستخدم لتوزيع البرامج مثل قاعده بيانات كبيره كدليل . الموسيقية 
 هاتف والبرمجيات مثل البرمجيات التعليمية

 
   CD-Rأقراص ضوئية قابله للتسجيل -

 ويمكن قرآءتها لعده مرات ( ال يمكن الكتابه عليها مره أخرى ) األقراص التي ُيكتب عليها لمره واحده وهي 
 

   CD-RWاألقراص القابله إلعادة الكتابه -
 650MBمسحها وإعادة الكتابه عليها لعدة مرات وتبلغ سعتها وُيمكن 



  :(DVD)القرص الرقمي  -4

 

يستخدم تقنية األقراص الضوئية اال أنه ذو سعة هائلة ُتقاس بالجيجابايت ، 

ُيستخدم لتخزين األفالم بجودة عالية جدا ويحل اآلن محل أشرطة الفيديو حيث  
 GB – 4.7 GB 17يستطيع تخزين فيلم مدته ساعتين ، سعته من 

  :(Zip)أقراص  -5

 

تشبه األقراص المرنه في شكلها ، إال أنها أكبر وأثقل قليال، لكنها تقوم بتخزين  

 MB – 100 MB 750مقدار هائل من البيانات تتراوح ما بين 
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8- Flash Drives(USB):  

 

صغير الحجم يمكن وضعه في الجيب يمكنك من حفظ ونقل ملفات الوسائط  
في    USBوالستخدامه ما عليك سوى ربطه بمنفذ . المتعددة الكبيره 

وُيمكن تشغيله على أجهزة . الحاسوب ليتم رصده تلقائيا كقرص نقال 
 .الحاسوب بأنواعها













 أنواع النواقل : 

 ناقل العناوين: ينقل معلومات عن عنوان الوجهه الذي سيذهب ليه البيانات

 ناقل البيانات: لنقل البيانات الفعلية الى العنوان المطلوب في الذاكره.

ناقل التحكم : يقوم المعالج بإبالغ األجزاء األخرى متى يجب عليها أن 
.مثل متى تقرأ أو تكتب وما الى ذلك  ليعم  

كلما زاد عدد البرامج انخفض الداء         عدد البرامج المشتغله في الوقت نفسه   - 6   



البرمجيات : الفصل الرابع   

 عبارة عن مجموعة من التعليمات الُمتسلسلة التي ُتخبر الحاسوب ماذا يفعل 

عبارة عن ُمصلطلح عام ُيطلق على أي برنامج ُمنفرد أو مجموعة من 
 البرامج والبيانات

أشخاص يستخدمون معرفتهم بكيفية عمل الحاسوب من أجل وضع مجموعة 

من التعليمات التي ُتنجز وظائف مفيدة وتدخل هذه التعليمات الى الحاسوب  
 ويتم فحصها وتعديلها َمرارا حتى ُتعطي النتائج الصحيحة المطلوبة



 أنواع البرمجيات 

 البرمجيات التطبيقية  برمجيات النظم 
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 برمجيات النظم 

وبعضهي البرمجيات التي يستخدمها الحاسوب ليقوم بعمله على أكمل وجه    

ُيبني داخل الحاسوب وبعضها ُيخزن على األقراص الُممغنطة هذه البرمجيات   
.ُمنفصلشراؤه بشكل ويجب    

لغات البرمجة(  أ  

يتم تطوير برامج احاسوب باستخدام لغات البرمجه التي تتكون من مجموعة من الرموز  

: ومن أهم لغات البرمجية . والقواعد لتوجيه العمليات في الحاسوب  

 الفورتران ، الكوبول ،الباسكال ، سي ، جافا 
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لغة اآلله  -1  

 يتكون البرنامج المكتوب بلغة اآلله من أرقام ُثنائيه ُتعبر عن التعليمات ومواقع 

إن استخدامها. الذاكرة والبيانات الضرورية وهي تختلف من حاسوب آلخر    
.صعب ويحتاج لوقت كبير كما أنه ُمعرض الى الكثير من األخطاء  

لغة التجميع -2  

  :تتكون من اختصارات سهلة التذكر أو رموز ُمختصره مثل 
ADD, STO ,MUL    كما تتميز باستخدام العنونة الرمزية أي أن الُمبرمج يستطيع 

 كما ُيمكن استخدام األرقام  0001001بدال من  TOTALأن ُيسمي موقع الذاكره ب 

 .الثمانيه أو السادس عشريه أو العشريه في قيم البيانات

 وبعكس برنامج لغة اآلله  فإن. كل هذه العوامل جعلتها أسهل من لغة اآلله  

 البرنامج المكتوب بلغه التجميع يجب ترجمته فبل تنفيذه وُيستخدم لهذا الغرض 
   الُمجمعبرنامج خاص ُيسمى  



لغات تستخدم ُجمال أقرب الى لغات اإلنسان أو التعابير الحسابيه من لغات اآلله هي 

 :ولغات التجميع ومن أمثله هذه اللغات
                                               C,BASIC,FORTRAN,COBOL Pascal. 

 تتميز بسهولة استخدامها.وهي تحتاج الى مترجمات أوُمفسرات  ليفهمها الحاسوب 

 في حل المشاكل الُمعقدة وُبعدها عن التفاصيل التقنية للحاسبات وإمكانية استخدامها 
 على أنواع ُمختلفه من الحواسيب 

 ُتدعى أيضا لغات الجيل الرابع وهي لغات قواعد البيانات التي ُتساعد الُمستخدم

 .في صناعة الملفات والشاشات والتقارير أو أي وظيفة أخرى دون كتابة برنامج
 فإن الُمبرمج يقوم بصناعة مجموعة   Access , Oracleوباستخدام هذه اللغات مثل 

 ملفات ذات عالقه فيما بينه ثم يصنع المبرمج مجموعه من الشاشات لتحديث هذه 

 الملفات كإجراء عمليات اإلضافه والحذف والتعديل وصناعة مجموعة تقارير
 فمثال السترجاع أسماء الطالب الناجحين من ملف الطالب نكتب الجمله الخاصه لذلك 

اللغات عالية الُمستوى -3  

ُمولدات التطبيقات -4  



برمجيات الكائنات الُموجهة  -5  

 تتكون هذه اللغات من مجموعة كينونات ، كل كينونه تحمل صفاتها أو خصائصها 

 مع العمليات التي تقوم بها أو التي تجري عليها، يكتب البرنامج بحيث يتم استدعاء 

 .التعليمة المطلوبة من الكينونة الخاصه بها وُتدعى هذه العمليه إرسال الرسائل 

 وأكثر ما ُيميز هذه اللغات وجود كل مجموعة بيانات مع العمليات الخاصه بها في 

 .كينونة واحده وال ُيمكن الوصول الى البيانات إال من خالل العمليات فقط 
 . وهذه الميزة ُتسمى الكبسله 



المترجمات والمفسرات( ب  

 الُمترجم أو الُمفسر عباره عن برنامج ُيحول البرنامج المصدري المكتوب بلغة 

 . عاليه المستوى الى البرنامج المصدري المكتوب بلغه اآلله

 والفرق بين الُمترجم والُمفسر أن الُمترجم يترجم جميع برنامج الُمستوى العالي

 .مره واحدة فقط 

 بينما يقوم الُمفسر بترجمة وتنفيذ جملة واحده في الوقت الواحد بمجرد إدخالها الى 
 .والُمفسر ُينفذ بصورة أبطأ ويأخذ حيز أكبر في الذاكرة الرئيسيه. الحاسوب 



نظم التشغيل( ج   

 والحزم   مجموعه من البرامج التي تتحكم وُتشرف وتدعم معدات الحاسوب 

 وال ُيمكن ألي جهاز حاسوب أن يعمل إال عند توفر نظام التشغيل . التطبيقية 

إلى الذاكره الرئيسيه  ( األقراص الُممغنطه) الذي ُيحمل من الذاكرة الثانويه 
 .  عند تشغيل الجهاز ليبدأ بإدارة العمل في الجهاز

نظام التشغيل من مجموعة من البرامج الُمتكامله تعمل كفريق ،ويتكون *     

. كل منها يؤدي الى مهمات معينه   
 

(  بالُمراقب)وُيعرف ( الُمشرف) برنامج التحكم الرئيسي في نظام التشغيل هو 

، وهو المسؤول عن توجيه النشاطات لجميع أجزاء نظام التشغيل ( الُمنفذ)أو 

وعند تشغيل الحاسوب ألول مره فإن الُمشرف هو أول برنامج ُيحمل من .
. جهاز إقامة النظام الى اذاكرة الرئيسه   

 



 من أمثله أنظمة التشغيل

يونيكس     -لينوكس   -ويندوس                               -دوس    -     
IBM OS/2                                    MacOS     كنتوشما  

                         

.تشغيل الحاسوب وإلستعداد للعمل ) استنهاض  -  

.ُيمثل واجهة ربط مع الُمستخدم ُتمكنه من تشغيل البرمجيات األخرى -  

اإلخراج/إدارة المصادر والمهام مثل إدارة الذاكرةالرئيسية ووحدات اإلدخال -  

.مراقبة النظام بأكمله وإعاقة العمليات غير المسموح بها -  

.الخ.... إدارة الملفات وتنظيمها في المجلدات والفهارس ونسخها ونقلها  -  
.المحافظه على سرية النظام والوصول غير المخول للبيانات والبرمجيات -  

 وظائف أنظمة التشغيل



 أنواع أنظمة التشغيل

- ُمتعددة المهام : مثل الويندوز والذي ُيمكنك من تنفيذ أكثر من مهمه في 

.نفس الوقت مثل طباعة وثيقة و رسم صورة في نفس الوقت  

 
فيها   CPUوُيستخدم في الحاوسيب التي تحتوي أكثر من : ُمتعددة الُمعالجة  -

 .لتوزيع وإدارة العمل بين الوحدات

 

 و ُيستخدم عندما يكون أكثر من ُمستخدم يتصل كل من : الُمشاركة الزمنية  -

 .طرفيته مع نفس الجهاز حيُث ُيعطي لكل منهم شريحة زمنية لتنفيذ أوامره

 

 .نظام تشغيل شبكات الحاسوب  -

 

الطبية والتي تحدث فيها عمليات مثل األجزة : نظام تشغيل الوقت الحقيقي  -

 .  اإلدخال واإلخراج في نفس اللحظة



.هذه البرمجيات تطوع الحاسوب من أجل تنفيذ وظائف مفيدة عامة  

 البرمجيات التطبيقية 

 برامج ُمعالج النصوص

 .ُتستخدم إلنتاج ُمستندات كالرسائل والتقارير والمقاالت والُكتب 
MS-WORD   ُيعتبر مثال على برامج ُمعالج النصوص 

 برامج الجداول االلكترونية

ُتستخدم إلعداد الميزانية الشهرية والرواتب وعمل تصورات ُمستقبلية للمستوى 

 .المالي للشركة ويستعمل من ِقبل الُمهندسين وموظفي البنوك 
MS-EXCEL   الجداول اإللكترونية  ُيعتبر مثال على برامج. 

 برامج قواعد البيانات

تخزين : ُتستخدم لتخزين واستخراج المعلومات وذلك بإعداد جداول والربط بينها مثل

العلومات التي تخص طالب مدرسه أو إدخال عينات دم في مركز صحي أو تفاصيل 
 مثال على برنامج قواعد البياناتMS-ACCESS. ُكتب موجودة في مكتبة



ُيتيح إدخال النصوص والرسوم والصور الفوتوغرافيه في مجموعة متنوعة من 

وُيستخدم إلنشاء مجلة أسبوعية أو إصدار . التنسيقات وسهولة وضعها في أعمدة 

 .الُصحف مثل برنامج أدوبي فوتوشوب

ُتستخدم لعرض معلومات أمام ُجمهور ، وطباعتها ُمباشرة على شرائح عرض أو 
 .مثال على العروض التقديمية MS-PowerPointعرضها على شاشة الحاسوب 

  Internet Explorerتتيح للُمستخدم استعراض صفحات الويب ومن أشهرها 
Netscape Navigator,    وهناك برامج ُتستخدم إلنشاء صفحات الويب لنشرها

  FrontPageعلى االنترنت مثل برنامج 

 برامج استعراض الويب

 برامج العروض التقديمية

 النشر المكتبي



 برمجيات الرسوم

 التطبيقات لُمتخصصة

 الحزم الُمتكاملة

 برامج الُمحاسبة

ُتستخدم من ِقبل الشركات الصغيرة وُمتوسطة الحجم إلدارة حساباتها بسهولة ،حيث 

 .ُتتيح كشف ميزانية وبيان األرباح والخسائر 

تحتوي على عدة برامج عامة لها الشكل نفسه واإلستخدام نفسه، وتتضمن معالج 

النصوص وبرامج النصوص والرسوم وقواعد البيانات والبريد االلكتروني وجداول 
و ُتعد الحزمة الُمتكامله   Lotus Smart Suit   , ClarisWorksالكترونيه مثل 

 .أرخص من شراء كل برنامج بشكل ُمنفصل 

ُيسمى برنامج حسب الطلب أو برنامج ُمكيف إلحتياجات الُمستخدم وهي التطبيقات 

وتكون ُمصممة لقطاع ُمعين . التي ُتكتب لُمستخدم معين من قبل ُمبرمجين في شركة

 .  من األعمال مثل ُمعالجة الرواتب وُمراقبة الحضور في شركة 

 ُيستخدم من ِقبل الُمهندسين في بناء الجسور أو لتصميم الشكل الخارجي لُمنتج ما حيث

 يمكن رسم الُمنتج في أبعاده الُثالثيه و ُيمكن عمل دوران له لمشاهدته من كل جوانبه 



 الواجهة في البرمجيات

 :  هي الطريقة التي يتخاطب بها ُمستخدم البرمجية مع الحاسوب وهي نوعان 

 Command Line Interface  التخاطب بكتابة األوامر  -1

 Graphical User Interfaceالواجهة الرسومية  -2

حيُث يكتب الُمستخدم األمر كامال من خالل لوحة المفاتيح ليظهر على الشاشة ، وهذه 

 .الطريقة قديمة وبطيئة وتحتاج لمعرفة أكثر بنظام الحاسوب

تستخدم الصور واأليقونات والقوائم حيث يختار الُمستخدم األمر المطلوب أو األيقونة 

 بتوجيه الفأرة والنقر عليها لتفعيل األمر ، وهذه الطريقة تتميز بالسهولة والُمتعة 



 تطوير النظام 

عملية تحويل نظام يدوي الى نظام ُمحوسب مثل تحزيل الرواتب أو المالية اليدوي 

الى نظام يعمل بالحاسوب ، وهي تشمل عدة خطوات يقول بها فريق ُمتكامل يكون 

مسؤوال عن تحديد المعدات والبرمجيات الالزمة والتحليل والتصميم والبرمجة 

 دورة حياة النظام واالختبار والتقييم تسمى 

 تحليل الحالة   -1

 دراسة الجدوى -2

ما هي المهام التي يجب أن يقوم بها أو يوفرها  : لتحديد الُمتطلبات وفيها ُيجاب على 

 النظام الُمحوسب

هل من الُمجدي حوسبة النظام؟ وهل الميزانية كافية؟ هل تتوافر في : ُيجاب بها على

السوق المعدات والبرمجيات الالزمة؟ وهل باإلمكان انجاز العمل ضمن الفترة الزمنية 

 المطلوبة؟



 التصميم -3

 البرمجة  -4

يتم فيه تقديم اقتراحات حول الشكل الذي سيبدو عليه البرنامج ، وكيف ستتم ُمعالجة 

 البيانات 

 .بعد تحديد تصميم البرنامج يقوم الُمبرمجون بكتابة البرنامج 

 ( البرمجيه والمعدات) اختبار وفحص النظام  -5

. يتم تجريب النظام وتحديد األخطاء وما اذا كان يؤدي الغرض الذي ُأنشىء ألجله

 :  ومن هذه االختبارات 

 

وهو قيام مجموعة من الزمالء في الشركة الذي لم يشاركوا في : اختبار ألفا * 

 .االنتاج الفعلي أن يختبرو البرمجيه في المنازل 

 

وهو اختبار البرمجية خارج الشركة في مجموعة ُمتنوعة من األنظمة : اختبار بيتا * 

 .من ِقبل أشخاص ُمحددين 



 تدريب الُمستخدمين -6

 .تدريب و تمكين الُمستخدمين من استخدام النظام الجديد 

 تسليمه للُمستخدمين -7

 ليبدأ العمل عليه يتم ترحيله الى الجهة الطالبة 

 ُمراقبة النظام وصيانته   -8

 إدارة عمل النظام 



 تعدد الوسائط 

 هذه وُتستخدم البرمجية في والفيديو والحركة والصورة والصوت النص استخدام هو

 الهائله الزياده أدت وقد . التجاريه واألغراض واأللعاب والتعليم العرض في التقنية

  التقنية هذه استخدام إلى (الضوئيه األقراص) الذاكرة وسعة الحواسيب سرعة في

 الحاسوب جهاز يحمل أن البد الوسائط تعدد استخدام أجل ومن . وانتشارها

 . الوسائط ُمتعدد بحاسوب ُيدعى وحينها خاصه مواصفات

 المواصفات

 GB 6 بسعة الصلب القرص MB 64 بسعة ذاكره MHz 500 الى تصل سرعة -1
 CPU مع ُتوجد خاصه معدات إلى باإلضافة      

              ، سماعات صوت،ميكروفون بطاقة الضوئيه، األقراص ُمشغالت مثل طرفيات -2

 . مودم      
 XVGA    أو   SVGA  شاشه وكرت عالية نقطيه بكثافة كبيره شاشة -3

 فيديو كرت مع األفالم لعرض  DVD ُمشغل على الجهاز يحتوي أن ُيمكن -4

 . العاديه التلفاز شاشة على الفلم عرض إلمكانية



ينطق تستطيع من خالل برمجيات تعدد الوسائط أن تتعلم  النطق بلغات أخرى حيث   

هذا النوع من الميكروفون وُيوصف بكلمة فيكررها الُمستخدم من خالل الجهاز   

.بأنها ُمتفاعله البرمجيات   

 

رصدردود أفعالكمن جراء معين قامت البرمجيه بحدث فإذا   

( كأن ُتخبرك بأنك تتعلم اللغة بسرعة أو أنك ضعيف نوعا ما)   
 Intelligent ُتدعى    فإنها حينئذ    

  ُتحاكي هذا النظامبرمجيات أن تزور كواكب المجموعة الشمسيه من خالل كما 



تراسل البيانات وشبكات الحاسوب : الخامس الفصل   

 تراسل البيانات  

 عبارة عن توزيع البيانات بين نقطتين أو أكثر ، وعندما تكون هذه النقاط عباره عن

.حواسيب أو طرفيات فإن النقل عندئذ يتم عبر شبكة الحواسيب  

 إن البيانات المنقولة قد ُتمثل نصوصًا أو أصواتًا أو صورًا ُمتحركة ، ويتم نقل هذه 

 البيانات على شكل صفر أو واحد وذلك بعد تحويلها من شكلها األصلي عن طريق 
   ASCIIإحدى الشيفرات العالمية المعروفة مثل شيفرة 

 استخدام شبكة الحواسيب في العمل ُيدعى بالعمل الجماعي الُمحوسب 



 :  فوائد العمل الجماعي الُمحوسب 

 .الُمشاركة بالمعدات كإستخدام طابعة واحدة للجميع  -1

 الُمشاركة بالبرمجيات كوجود نسخة واحده من حزمة قواعد البيانات يستخدمها  -2

 .الجميع 

 .الُمشاركة بالبيانات عند استخدام قاعدة بيانات واحدة تحتوي جميع المعلومات -3

 .اتصال الُمستخدمين مع بعضهم البعض  -4

 .تقديم الخدمات للعمالء بسرعة وسهوله وبأقل تكلفة -5

 تستخدم الشبكات أيضا في ارسال الرسائل الصغيرة عبر شبكة الهواتف الخلوية أو

 االنترنت كما ُتستخدم لالتصاالت الصوتية وإرسال الفاكسات وعقد المؤتمرات الفيديويه



 أنواع الشبكات تبعًا لالمتداد الجغرافي

 الشبكة المحلية
Local Area Network(LAN) 

 الشبكة الموسعة 
Wide Area Network(WAN) 

شبكة الخادم  

 والعمالء 

شبكة نظير 

 لنظير
شبكة 

 االنترنت



 Local Area Network(LAN) الشبكة المحلية

: ُتغطي منطقة محدودة مثل مكتب أو مبنى أو مجموعة مباٍن ُمتقاربه وهي نوعان   

 ُيقدم الخدمات الشبكية إلى حواسيب أخرى Serverتتميز بوجود حاسوب مميز 

وقد يكون الحاسوب الخادم محطة عمل أو حاسوبًا كبيرًا أو . عمالء ترتبط معه

حتى حاسوبًا عمالقًا ويقوم بخدمة الحواسيب العمالء مثل تخزين البيانات 

 :ومن الخوادم . والبرمجيات التطبيقية 

دم في تخزين الملفات والبانات الُمشتركة على قرص صلب خُيست: خادم الملف 

سعته عالية وسرعته كبيره وُتسمى عملية تحميل لملفات من الخادم الى الحاسوب 
  Uploadingوالعكس      Downloadingالطرفي  

ويقوم . ُيتحكم بالطباعة الُمشتركة بين محطات العمل في الشبكة : خادم الطباعة 

بالسماح لُمستخدمي الشبكة باالتصال بالحواسيب خارج نطاق الشبكة عبر فتحات 

 .  متسلسلة ووحدات المودم عالية السرعة 

   Client Server Architectureشبكة الخادم والعمالء   -1



:تحجز الشبكة أحيانًا حاسوب لواحدة أو أكثر من الواجبات ُيسمى **   

     الخادم الُمتخصص .

 

ُيمكن للشبكات الصغيرة أن تمتلك خادما واحدًا فقط بينما تمتلك الشبكات الكبيرة **

.عدة خدم      

الخوادم الُمتخصصه من **   

 -- خادم الويب والذي ُيخزن عليه موقع الويب الخاص بالمنشأة.

-- خادم البريد والمسؤول عن ارسال واستقبال وتخزين الرسائل اإللكترونية 

.وتخصيص عناوين بريدية للعاملين في المنشأه   

 

الُبد أن يكون الخادم حاسبًا قويًا ذو امكانيات أكبر من الحواسيب الطرفية  ** 

.الُمتصله به   



    Peer-To-Peerشبكة نظير لنظير   

في هذا النوع من الشبكات كل األجهزة ُمتساوية وُمتكافئة ، وبإمكان أي جهاز في 

أي أنه ال يوجد جهاز ُمميز عن  . الشبكة أن يكون خادمًا أو عمياًل في نفس الوقت 

وهذه أقل ُكلفة من شبكة الخادم والُعمالء ، وُتستخدم . األجهزة اأُلخرى في الشبكة

.في المنشآت ذات األعمال البسيطة   

 Wide Area Network(WAN)الشبكة الموسعة       

ُمنتشرة في مناطق ُجغرافية واسعة كالُمدن ( حواسيب) تربط هذه الشبكة طرفيات

وترتبط هذه الحواسيب مع بعضها عن طريق قنوات . والدول وحتى القارات   

.اتصال مثل خطوط الهاتف واألقمار االصطناعية   

تستعمل الشبكات اموسعة شبكة الهاتف الُمبدله العمومية لالتصال ببعضها عبر  

 .مسافات بعيدة 
 .التابعة لبنك ُمعين  ATMمن األمثله عليها شبكة 



 :تستخدم الشبكات الموزعة أجهزة خاصة منها 

 عندما تصل له الشريحه ُيوزعها على جميع الحواسيب الُمتصله معه 

 يحول الشريحه الى الحاسوب المطلوب فقط

يوجه الشريحه عبر الممر الُمناسب حتى تصل الطرف اآلخر وُتستخدم في النترنت 

 والشبكات الكبيرة جدًا

ُيستخدم لربط شبكتين محليتين ُمختلفتين في الشكل أو نظتم التشغيل الُمستخدك في 

.كل منهما  



 ُيستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين 

.ُتستخدم لتقوية الموجات واإلشارات ألنها تضعف عبر المسافات الطويلة  

ُتستخدم في تجميع عدة رسائل من عدة طرفيات ونقلها عبر كيبل واحد سريع جدًا 

.للطرف اآلخر  



                                            Networks Topologiesأشكال الشبكات 

 شبكة النجمة  -1

 على مركزي حاسوب مع تتصل الحواسيب من عدد من النجمة شبكة تتكون
 أن حيث المركزي الحاسوب محل  (Hub) الموزع يحل أن وُيمكن نجمة شكل

 هذا ُيوضع ما وغالبًا ، األخرى الحواسيب مع الربط بواسطتها يتم قوابس عدة له

 الحواسيب مع االتصال بعملية يتحكم حيث المؤسسة مقر في المركزي الحاسوب

 . كالبنوك الشركات تناسب الشبكات هذه ومثل . فروعها في الموجودة األخرى

 إلى يؤدي مما الخادم طريق عن إال يتم ال فيها النقل أن اال التحكم بمركزية تتميز

 .الشبكة تعطيل الى يؤدي المركز ُعطل أن كما النقل بطء

 . والعمالء الخادم شبكة في وُتستخدم



 شبكة الحلقة -2

 ال حيث ُمباشرة باآلخر يتصل منها كل حواسيب عدة من الحلقة شبكة تتكون

 دائرة أو حلقة شكل تأخذ الحواسيب هذه فإن ولذلك مركزي، لحاسوب وجود

 مثل الموزعة لفروعها مركزي تحكم إلى تحتاج ال التي الُمنشآت في ُتستخدم

 . العسكرية الُمنظمات

 إلى حاجتها لعدم وذلك النجمة شبكة من ما نوعًا أكبر موثوقية ذات الحلقة وشبكة

 ارسال ُيمكن إذ ، والتعطل الفشل ضد مناعة أكثر ُتعتبر وكذلك . مركزي توجيه

 تعطل الى يؤدي ال االتصال خطوط أحد تعطل أن كما . بإتجاهين البيانات

   النجمه من ثمنا أغلى وهي البديل الخط لوجود وذلك الشبكة

  وُتستخدم في شبكات النظير لنظير

 



 شبكة الناقل -3

 الُمرتبطه األجهزة جميع بين يمر واحدًا ( ناقل ) كيباًل الناقل شبكة تستخدم

 . أقل تكلفتها فإن وبالتالي النجمة شبكة من أقل أسالك إلى وتحتاج . بالشبكة

 

  لنظير النظير شبكات في وُتستخدم

 في شبكة الخادم والعمالءو 

 



 معدات تراسل البيانات  

 المودم  -1

 تعتمد اإلنترنت بشبكة الربط ولتأمين ، الشبكات عبر البيانات نقل في للتحكم

 : منها ُمتعددة وُطرقًا تقنيات األسالك

Modem يضمن :كلمتين من مركب MOdulate التضمين ويزيل  
DEModulate البيانات واستقدام إرسال في تستخدم ربط وحدة عن عبارة وهي 

   .الهاتف خطوط عبر

 الهاتف خطوط أما 1و 0 الرقمية االشارات مع تتعامل والطرفيات الحاسوب أن وبما
 العددية االشارات يحول المودم فإن ،(المستخدمين أصوات) تناظرية إشارات تحمل

 استقبال عند) اآلخر الطرف وعلى .الهاتف خطوط عبر لنقلها تناظرية إشارات إلى
   .بالعكس يقوم  (البيانات

 البيانات واستقبال ارسال في المودم سرعة الى Baud البود السرعة معدل ويشير
 تلقيها أو ارسالها يمكن التي بالثانية البتات عدد هو والبود .(متسلسل) متتابع بشكل
  .الثانية في كيلوبايت 56 ويبلغ

 





الذي باإلضافة عمل المودم، يمكن   Fax Modemالفاكس مودم •

إلرسال الصور والوثائق   الحاسوب من القيام بعمل آلة الفاكس

هذه الوحدات ضرورية فقط في  . عن طريق خطوط الهاتف

قنوات االتصال التناظرية وانتشار القنوات الرقمية أدى الى  

 .  استخدام المودم الرقمي

وهناك العديد من انواع المودم الرقمي مثل المودم الذكي  •

Intelligent Modem   الذي يستطيع بنقل األصوات والبيانات

 .  معا وبشكل أوتوماتكي عبر خطوط الهاتف

 
 



 الخطوط الُمستأجرة -2

  البيانات  من كبيرة كميات تنقل موقعين بين دائما اتصاال تؤمن•

  استعمال مقدار كان مهما ثابتا أجرا بدفع فقط للمستأجرين وتخصص

   .الخط

  يدعى بالمودم شبيه خاص جهاز المستأجرة الخطوط تحتاج•

CSU/DSU وحدة :وحدتين من ويتكون .خط كل نهاية عند يضع 

 – Channel Service Unit المستأجر الهاتفي بالخط للتحكم

CSU الخط عبر ونقلها البيانات بتهيئة للتحكم ووحدة Data 

Service Unit – DSU   
 



 Integrated Service Digitalالمتكاملة للخدمات الرقمية الشبكة•

Network – ISDN  اإلشارات بدل الرقمية اإلشارات لنقل تستعمل 

  ألنها بالتكاملية وتسمى .المودم استعمال إلى تحتاج وال التناظرية

 وتوفر...وصورة وصوت نص من البيانات أنواع كل نقل تؤمن

     .أعلى بسعر ولكن كيلوبايت 120 إلى تصل نقل سرعة
 



 لالتصال المتماثل الغير الرقمي المشترك الخط نظام استعمال يمكن

 إرساال شغله دون العادية الهاتف خطوط عبر باالنترنت الدائم الشبه

   Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL .واستقباال

 من بكثير أعلى التحميل أو االستقبال سرعة ألن المتماثلة بالغير وتسمى

 upstream االتجاه في الثانية في كيلوبت 640 من) اإلرسال سرعة

 9 على تصل أن يمكن downstream المعاكس االتجاه في والسرعة

   .أسرع البيانات تحميل عملية يجعل مما (الثانية في ميجابت

   ISDN وكبديل لتقنية  -3



تسمح بنقل بيانات . الكترونية تثبت داخل الجهاز لربط حاسوب مع حاسوب آخرلوحة 

 بين األجهزة في شبكة محلية باستعمال البروتوكوالت المستخدمة في الشبكة  

   Network Interface    الشبكةبطاقة  -4

   Transmission Mediaوسط النقل  -5

 سلكيوقد يكون الربط سلكي أوال . هو الوسط المستخدم لربط الحواسيب مع بعضها



 (أسالك الهاتف وتحتاج إلى مودم) Twisted Pairsالمجدولة ألسالك  ا  -      

      كيبل يشبه كسبلك الهاتف العادي وهو أكثر وسائل اتصال الشبكات المحلية انتشارًا، وهو هو        

 .  أزواج من األسالك ملفوفة مع بعضها ليتكون منها الكيبل 4عن عبارة        

 .ويتميز هذا النوع من االتصال برخص التكلفة          

 

 الشبكةوتحتاج إلى بطاقة    Coaxialاألسالك المحورية  –

عن سلك سميك من النحاس موجود داخل غالف ابيض للحماية ثم يغلفه شبكة من األسالك عبارة 

ينقل هذا الكيبل البيانات في إشارات رقمية كهربائية ويتميز بإرساله إشارات قوية وهي . الرفيعة

 تشبه الكابالت المستخدمة في التوصيالت التلفزيونية

 

 

  MediaWiredاألوساط السلكية •

    Fiber opticsاأللياف الضوئية –

 شكل أنبوب زجاجي رفيع يسمح بنقل البيانات بسرعة الضوء ويستخدم في الشبكات الموسعة   على 
 



 طريق عن الالسلكي واالستقبال اإلرسال عمليتي إتمام على تعمل وسائط•
 : اآلتي على وتشمل .هوائي

   Radio Wavesاالمواج الراديو -1

 وُمستقبلةتحتاج الى أجهزة ُمرسله 

 

 النقل باستخدام موجات الميكرويف -2

 هي موجات ُمستقيمة تحتاج إلى محطات خاصة إلستقبالها وإعادة توجيهها   

 

  Satelliteالقمر الصناعي  / الستاليت  -3

تستخدم موجات الميكرويف واألقمار الصناعيه حول األرض للنقل في     

 .الشبكات الموسعة 

 

 

 Media Wirlessسلكية الالاألوساط •



مجموعة قواعد وقوانين وإجراءات لبناء وصيانة وتوجيه النقل بين •

 .الشبكةاألجهزة في 

 وهي تحدد عدد األجهزة المتصلة بالشبكة–

 وكيفية تجميع البيانات للنقل واستقبال اإلشارات   –

 وكيفية معالجة األخطاء –

 ومن هذه البروتوكوالت •

 .نت المستخدم في شبكة النجمة والناقل في الشبكات المحليةربروتوكول اإليث–

 IP/TCPبروتوكول اإلنترنت –

 .المستخدم في شبكة الحلقة المحلية  Token Ringبروتوكول –

 .بروتوكوالت خاصة للنقل عبر األوساط الالسكية –

  Protocols                           الشبكةبروتوكوالت 



 االنترنت

  شخصية حواسيب بين تصل العالم أنحاء جميع ُتغطي موسعة حواسيب شبكة أكبر

  من الشبكة هذه في ُعضوًا ُيصبح أن شخص ألي ُيمكن ، موسعة وشبكات محلية وشبكات

  أن حيث ، موضوع أي عن هائل قدر الى الوصول حينها ويستطيع مكتبه أو منزله

  المعلومات تنشر األبحاث مراكز و والشركات والُمنظمات والُمجتمعات الحكومات

  االنترنت عبر

 تطور االنترنت 

 عاما30 من أكثر ُمنذ األمريكية الُمتحدة الواليات في تم حاسوبين بين ُبعد عن اتصال أول -1

 . جدا عاليه مهاره الى يحتاج و فقط النصوص ينُقل النظام وهذا
J 

 الشبكة عن بعيد حاسوب في ُمخزنه المعلومات إلى الوصول باإلمكان أصبح التسعينات في -2

 . التشعبي النص ُيدعى ُمعين نص على بالنقر 
J 

 وُتدعى االنترنت عبر واألصوات والفيديو والصور الرسومات نقل باإلمكان أصبح ذلك بعد -3

    World Wide Web (WWW) العالمية العنكبوتيه بالشبكة التقنية هذه



 خدمات االنترنت 

  البحث ُمحركات -1
 ت

  وكل منها العديد وهناك ثوان، في ُتريدها التي المعلومات على الحصول في ُتساعدك برامج

  البحث في خاصة طريقة يستخدم منها

 

  اإللكتروني البريد -2

  إمكانية اإللكتروني البريد فوائد ومن االنترنت عبر الرسائل واستقبال إرسال من ُيمكنك برامج

 .البيانات من شكل أي الرسائل تحتوي وقد ، واحدة ُمكالمة بكلفة هاذله بسرعة الرسائل نقل

  مرة أشخاص لعدة الواحده الرسالة إرسال ، ارسالها وإعادة وتحديثها الرسائل تحرير إمكانية

 . الرد وسهوله واحده



شبكة داخلية تستخدم في المؤسسات الكبيرة : Intranetاالنترانت •

 وموظفو الشركة هم فقط المخولون بالوصول الى االنترنت 

 

. امتداد لشبكة إنترانت الخاصة بمؤسسة معينة Extranet اإلكسترانت•

يمكن لألشخاص خارج الشركة  والمخولون الوصول إلى البيانات  

 اإلنترنتوالتطبيقات الموجودة على 

 

نظام أمني لمنع المستخدمين غير المستخدم من  Firewallsجدار النار •

 . الوصول إلي النظام 

 


