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� ّإن ثورة المعلومات واالت�صاالت بجميع �أنواعها في نمو مت�سارع ،الأمر الذي يدفعنا لمواكبة
هذا التطور لتحقيق الم�ستوى الأمثل في توظيف التقنيات الحديثة ل�صناعة المجتمع المعلوماتي
المعرفي ،وب�شكل يتما�شى مع مجتمعنا و�أخالقنا ،فكان ال بد من تفعيل هذه التقنيات في المناهج
�شيقة وفاعلة.
المدر�سية بطريقة ِّ

وانطالقا من خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج المدر�سية جاء هذا الكتاب الذي

يتكون من ف�صلين درا�سيين .ويحتوي الف�صل الأول على الوحدة الأولى ( �أجهزة الحوا�سيب و�أنظمة
ّ

الت�شغيل) وهي تتناول تطورات الأجهزة الحا�سوبية الذكية ،و�أهم �أعطالها وكيفية التعامل معها ،كما
تتناول تطورات �أنظمة الت�شغيل وا�ستخداماتها و�صيانة الحا�سوب والحو�سبة الخ�ضراء .و� ّأما الوحدة

الثانية ( البرمجة بلغة  )C++فتتناول �أ�سا�سيات لغة البرمجة �سي  ++لأهميتها وحداثتها وكيفية
ا�ستخدام تعليماتها في كتابة البرامج المفيدة.
والف�صل الثاني يحتوي على الوحدة الثالثة (الخدمات الإلكترونية) وهي تتناول مو�ضوعات
و�شيقة وحديثة مثل الن�شر الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية .كما تتناول
متنوعة ّ

خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي التي �أ�صبحت جزءا من حياتنا مع التنبيه على مخاطرها وكيفية

التعامل ال�سليم معها .والوحدة الرابعة (نظم المعلومات) تتناول مفهوم نظام المعلومات وعنا�صره
و�أنواعه وتربطها بالواقع ،وتتناول كيفية ا�ستخدام نظم المعلومات في الم�ؤ�س�سات وكيفية اختيار
النظام المنا�سب.
غفل التركيز على مهارات البحث والتفكير الناقد في �أن�شطة الكتاب ،وقد ربطنا المحتوى
ولم ُن ِ
العلمي بالحياة الواقعية لت�أهيل الطالب ل�سوق العمل وتحقيق الريادة له ولمجتمعنا.
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الوحدة األولى

�أجهزة الحا�سوبComputers
ال�سابقة �أن مكونات الحا�سوب تنق�سم �إلى ق�سمين رئي�سين :هما المعدات
تع ّلمت في ّ
ال�صفوف ّ

( ،)Hardwareوهي المكونات المادية للحا�سوب التي يمكن ر�ؤيتها ولم�سها ،والق�سم الثاني هو

البرمجيات ( )Softwareوهي مجموعة التعليمات والأوامر التي تحدد للحا�سوب كيف يعالج البيانات
ؤدي المهام
وال ي�ستطيع �إنجاز الوظائف المطلوبة منه بدونها ،وتعمل هذه المكونات مع ًا بتكامل لت� َ
المطلوبة من الم�ستخدم .و�سنتعرف في هذه الوحدة �إلى التطورات التي طر�أت على �أجهزة الحا�سوب
حاليا ،وكيفية التعامل معها.و�صيانة �أجهزة الحا�سوب والحو�سبة الخ�ضراء.
و�أنظمة الت�شغيل الم�ستخدمة ًّ

ويتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة �أن :

يتعرف التطور التاريخي لأجهزة الحا�سوب.

يعدد �أنواع وموا�صفات �أجهزة الحا�سوب الحديثة عند �شرائها.
ِّ

يميز �أنظمة الت�شغيل الم�ستخدمة في �أجهزة الحا�سوب على اختالف �أنواعها.
ِّ

يتعرف �آلية عمل �أنظمة الت�شغيل.

يطبق خطوات �صيانة �أجهزة الحا�سوب.
ِّ

يميز �أهم الأعطال التي ت�صيب �أجهزة الحا�سوب وكيفية عالجها.
ِّ

يتعرف مفهوم ال ُّنفايات إاللكترونية.

يحدد �أهداف الحو�سبة الخ�ضراء و�أهميتها.
ِّ

الف�صل الأول

مقدمة عن �أجهزة الحا�سوب
�أجهزة الحا�سوب هي عبارة عن �أجهزة �إلكترونية تتكون من مجموعة من المعدات القادرة

أو�صورا �أو مقاطع
�سواء كانت بيانات ن�صية �أو�صوتية �
على ا�ستقبال البيانات على اختالف �أنواعها ً
ً

بناء على مجموعة من التعليمات
فيديو ومعالجتها وتنفيذ عدة مهام �أو عمليات ح�سابية ومنطقية ً

والبرامج؛ لتتحول هذه البيانات �إلى معلومات يمكن اال�ستفادة منها وتخزينها في و�سائط التخزين
معا على �شكل �شبكة.
المختلفة ،وتبادلها بين مجموعة �أجهزة مت�صلة ً

أول :التطور التاريخي لأجهزة الحا�سوب
� اً
لقد تعرفت على �أنواع �أجهزة الحا�سوب ومكوناتها في ال�صف الثامن ،وقد تطورت �أجهزة

وت�ضاعفها �آالف المرات مقارنة بالأجهزة
حيث ازديا ُد �سرعتها
الحا�سوب اليوم تطوراً مذهلاً من ُ
ُ
القديمة ،و�ص ُغر حجمها واختلفت في �شكل اال�ستخدام ،فت�ستطيع و�ضعها �أينما �أردت مثل
الحا�سوب ال�شخ�صي والحا�سوب المحمول والأجهزة اللوحية �أو حتى حمله في جيبك مثل
قديما؟ وكيف تطورت �إلى �أن و�صلت �إلى
الهاتف الذكي ،ولكن كيف كانت �أجهزة الحا�سوب ً

ما هي عليه في يومنا هذا؟

جدا بحجم غرفة كاملة ،ويقوم بت�شغيلها ِفرق كاملة
كانت �أجهزة الحا�سوب القديمة �ضخمة ً
َ
مراحل حتى و�صلت �إلى �شكلها الحالي وهي:
عد ِة
مرت ِب ّ
من الفنيين ،وقد ّ
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 - 1المرحلة الأولى :الأجهزة اليدوية
طور ال�صينيون �آلة ت�سمى ِ
مثل
المعداد لت�ساعدهم على العد ،و ُت�ستخدم في المجاالت العلمية ِ
ّ
ع�ش َر،
العلوم والفيزياء والريا�ضيات ،وقد امتدت هذه المرحلة �إلى منت�صف القرن
ال�سابع َ
َ
ِ
ِ
المعداد اليدوي.
أ�شكال
وال�شكل ( )1-1يو�ضح �أحد �

ال�شكل (ِ :)1-1
المعداد اليدوي.

 - 2المرحلة الثانية :الحا�سبات ِ
الميكانيكية
َ
دواليب
با�سكال لجمع الأعداد و�ضربها تتكون من
تم اختراع �آلة ميكانيكية من ِق َب ِل العالم
َ
ً
بعد �إلى
وتم تطويرها �إلى �آلة �شبه مبرمجة ت�ستخدم
مثقبا ،وتحولت فيما ُ
معدني ٍةّ ،
ورقيا ً
�شريطا ً

�آلة حا�سبة تحليلية تمتاز بالدقة -كما في ال�شكل ( -)2-1ثم تم ت�أ�سي�س �شركة إلنتاج هذه
الآالت والتي كانت نواة ل�شركة  IBMوقد تمكنت من �إنتاج �أول �آلة حا�سبة كهرو ميكانيكية

�سميت .MARK-1

ال�شكل ( :)2-1الآلة التحليلية.
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 - 3المرحلة الثالثة :الحوا�سيب الإلكترونية
قام فريق من المهند�سين ب�إنتاج حا�سوب في
كلية الهند�سة في جامعة (بن�سلفانيا) �سمي
طوروه �إلى حا�سوب
( ،)ENIACما لبثوا �أن ّ
و�سمي
يقوم على فكرة المنطق البرمجي ُ
( ،)EDVACوهو يقوم بتخزين البيانات داخل
ذاكرة الحا�سوب على �شكل �أرقام ثنائية ،ثم ال�شكل ( :)3-1جهاز الحا�سوب ( .)EDSAC
ّ
بعد �إلى ما ي�سمى بـ ( )EDSACوالذي يعتبر � َ
أول جهاز حا�سوب يعمل على �أ�سا�س
ُط ّور فيما ُ
فكرة البرنامج المخزن في الذاكرة .وال�شكل ( )3-1يو�ضح �شكل هذا الجهاز.
وت�سمى المرحلة ال�سابقة بالجيل الأول من �أجيال الحا�سوب ،والتي امتدت في الفترة من
منت�صف الأربعينات �إلى الخم�سينات من القرن الع�شرين ،واعتمدت �صناعة الأجهزة في هذه
المرحلة على تكنولوجيا ال�صمامات المفرغة في بناء الدوائر المنطقية ،والتي جعلت الأجهزة
بطيئة ال�سرعة وكبيرة الحجم ب�سبب الحاجة �إلى وجود �أجهزة تبريد ب�سبب ارتفاع درجة حرارة
ال�صمامات ،وقد ا�س ُت ِ
خدمت لغ ُة الآلة لكتابة البرامج الأمرِ الذي زاد من �صعوبة التعامل معها.
ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك:

ثم قارن فيما بينها معد ًدا �أهم ما يميز كل
 ابحث في �شبكة إالنترنت عن باقي �أجيال الحا�سوبّ ،جيل منها.

 ابحث عن الم�صطلحات العلميـة لالخت�صارات (.)EDSAC)، (EDVAC)، (ENIAC ال�صورتان ال ِآتيتان هما من �أهم القطع التي �أحدثت نقلة نوعية في مراحل تطور �أجهزة الحا�سوب
اذكر الأجيال الذي ظهرت فيها ،وكيف �أ�سهمت كل منها بتطور �أجهزة الحا�سوب.

ال�شكل ( :)4-1الترانز�ستور.
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ال�شكل ( :)5-1المعالجات الميكروية الدقيقة.

ثانياً �:أنواع �أجهزة الحا�سوب الحديثة

تختلف �أجهزة الحا�سوب ب�شكل عام بقدرتها على معالجة البيانات ،فمنها ذو قدر ٍة محدود ٍة
على المعالجة ومنها ذو قدرات فائقة ،وذلك لتنا�سب مختلف االحتياجات والتكاليف ،وقد
ظهرت �أ�شكال حديثة في ع�صرنا الحالي �أهمها:
 - 1جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي ()Personal Computer
طلق ا�سم جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي على كل من الحا�سوب المكتبي والحا�سوب المحمول،
ُي ُ
وفيما ي�أتي تو�ضيح لكل منها:
يتكون الحا�س��وب المكتبي من مجموعة
�أ  -الحا�س��وب المكتب��ي (ّ :)Desktop Computer
أهمها وحدة النظام
وحدات منف�صلة � ُّ
( ،)caseالذي يحتوي على �أهم قطع
مث��ل اللوحة الأم
جه��از الحا�سوب ِ
ِ
مكونات
ومزود الطاق��ة ،وتت�صل به ّ
�أخ��رى� ،أهمه��ا ال�شا�ش��ة ،والف�أرة،
ولوح��ة المفاتي��ح ،وال�سماع��ات
وغيرها م��ن الملحقات،
والطابع��ة
ُ
ال�شكل ( :)7-1جهاز الحا�سوب المكتبي.
كما تعلمت ف��ي ال�صفوف ال�سابقة.
انظر ال�شكل (.)7-1
ب -الحا�س��وب المحم��ول ( :)Lap Topانت�ش��رت �أجه��زة الحا�سوب المحم��ول في ع�صرنا

الحالي ل�سهولة حمله��ا ونقلها �إلى �أي مكان ب�سبب خفة وزنها وا�ستخدامها البطاريات

في الت�شغيل ،وهي مزودة ب�شا�شة رفيعة ،وتجتمع
وح��دة المعالج��ة المركزي��ة وال�شا�ش��ة ولوح��ة
المفاتيح في وحدة نظام واحدة ،ويتم َط ُّي ال�شا�شة

عل��ى لوحة المفاتي��ح عند االنتهاء م��ن ا�ستخدام

الجهاز .انظر ال�شكل (.)8-1

ال�شكل (� :)8-1أجهزة الحا�سوب المحمولة.
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ن�شاط ( :)1-1جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي
بالتعاون مع زمالئك في المجموعة قارن بين الحا�سوب المكتبي والحا�سوب
حيث:
المحمول من ُ

اال�ستخدام.
•
ُ

ُ
ال�شكل.
•

م�صدر الطاقة.
•
ُ

�سجل ما تتو�صل �إليه في ملف المجموعة

 -2الحا�سوب اللوحي ()Tablet Computer

مف�ضلاً من ِقبل الم�ستخدم
جهاز الحا�سوب اللوحي يتميز ب�صغر حجمه وخفة وزنه؛ مما جعله َّ
نظرا ل�سهولة ا�ستخدامه ولإمكانية التفاعل المبا�شر معه ،وتكون وحدة إالدخال الرئي�سة فيه
ً

هي �شا�شة اللم�س المخ�ص�صة للتعامل مع إال�شارات واللم�سات من اليد� ,أو الأقالم ال�ضوئية
المخ�ص�صة لهذه الغاية .وتنق�سم الحوا�سيب اللوحية �إلى نوعين رئي�سين هما:

�أ  -الهوات��ف الذكي��ة ( :)Smart Phonesهي هوات��ف محمولة تحاكي �أجهز َة الحا�سوب
تطورا؛
انت�شارا هذه الأي��ام والأ�سرع
ف��ي القدرات ،وه��ي من �أكثر الأجهزة الال�سلكي��ة
ً
ً

لأنه يمكنك
ا�ستخدام هات��ف ذكي إلجراء المكالمات الهاتفية والدخول �إلى إالنترنت،
ُ
وتخزين معلومات جهات االت�صال ،و�إر�سال ر�سائل البريد إاللكتروني والر�سائل الن�صية،
وت�شغيل الألع��اب ،والتقاط ال�ص��ور وتحريرها

وتنزيل الم�ستن��دات .ويوجد ت�شابه بين الهاتف

البناء
المحم��ول وجه��از الحا�سوب من حي��ث ُ
التركيب��ي ،فكالهم��ا يحت��وي عل��ى وح��دات

إللدخ��ال ووح��دات إللخ��راج ،وتحت��وي
مفاتيح و�شا�شة
الهوات��ف الذكية عاد ًة على لوحة
َ

بال�ضافة �إلى
كبيرة كم��ا ف��ي ال�ش��كل ( )9-1إ

وح��دة للمعالج��ة المركزي��ة ووح��دة تخزي��ن
داخلية.و�ستتع��رف في هذه الوح��دة خ�صائ�ص
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ال�شكل ( :)9-1الهاتف الذكي.

و�أهم ا�ستخدامات هذه الأجهزة والأعطال التي تواجهها.

ع��دة و�سائل للربط بي��ن الهاتف الذكي وجه��از الحا�سوب ال�شخ�صي
يمك��ن ا�ستخدام ّ

وتق�سم �إلى:

 . 1الو�سيلة ال�سلكية :وتتم عن طريق ربط الهاتف ب�شكل
مبا�شر مع الحا�سوب ال�شخ�صي با�ستخدام �سلك
تو�صيل (كيبل) البيانات المرفق مع الهاتف ،عن

طريق َم ْن َفذ الناقل الت�سل�سلي العام ( ،)USBو ُتعد
هذه الطريقة ال َ
انت�شارا في نقل المعلومات من الهاتف
أ�سهل والأ�سرع و الأكثر
ً
المحمول �إلى الحا�سوب وبالعك�س.

 .2الو�سيلة الال�سلكية :وهذه الو�سيلة تتم بطريقتين:

�أ .تقني��ة البلوت��وث :وي�شت��رط ف��ي هذه الطريق��ة �أن يحت��وي كلٌ من الهاتف
المحم��ول والحا�س��وب على �شريح��ة (بلوتوث)� ،أو و�صل��ة (بلوتوث)

خارجية تو�صل بالحا�سوب ال�شخ�صي من خالل َم ْن َفذ الـ (.)USB
ب .تقني��ة الأ�ش��عة تح��ت الحمراء :وي�شت��رط في هذه الطريق��ة � ْأن يحتوي الهاتف
الخل��وي على تقني��ة الأ�شعة تحت الحمراء ( ،)IRوه��ي طريقة غير منت�شرة

لعدم توافرها في معظم الأجهزة الخلوية الحديثة ،وتعتبر �صعبة ن�سبي ًا مقارنة

بالطرق الأخرى المتاحة؛ لأنها تحتاج �إلى و�ضع الهاتف المحمول بطريقة

مواجها لمخرج
يك��ون مخرج الأ�شعة تح��ت الحمراء للهاتف المحم��ول
ً
الأ�شعة تحت الحمراء الخا�ص��ة بالحا�سوب؛ وذلك لتقليل ت�أثير ال�ضوء على

الأ�شعة تحت الحمراء والتي ت�ؤثر �سلب ًا على نقل البيانات.
فكر

ناقش

شارك

ثم
بالتعاون مع زمالئك ناق�ش الفرق بين تقنية الأ�شعة تحت الحمراء وتقنية البلوتوثّ ،
�سجل ما تتو�صل �إليه في ملف المجموعة.
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ب -الأجه��زة اللوحي��ة

(Devices

ُ :)Tabletتعد الأجه��ز ُة اللوحية� أجه��زة حا�سوب �شخ�صية

محمول��ة ،وتحتوي هذه الأجهزة على �شا�شة يمكن ب�سطها والكتابة عليها ور�سم ال�صور

لوحي ،كما تتيح
با�ستخدام قلم
ٍّ
هذه الأجه��زة �إمكاني َة الدخول

�إل��ى �شبكة إالنترن��ت ،ويمكن
أي�ض��ا تحويل
له��ذه الأجه��زة � ً
الكتابة باليد �إلى ن�ص مكتوب.
ال�ش��كل ( )10-1يو�ض��ح
لوحيا.
جها ًزا
ًّ

اللوحي.
ال�شكل ( :)10-1الجهاز
ّ

� -3أجهزة الخوادم ()Servers

الخوادم هي �أجهزة حا�سوب ذات موا�صفات عالية ولها نظام ت�شغيل معين ،وتكون هذه
الأجهزة عادة مت�صلة بال�شبكة ،وهي م�س�ؤولة عن �إدارة عم ِلها وتقوم بتقديم خدمات للأجهزة
الأخرى المت�صلة بال�شبكة ِ
نف�سها.

ثالثًا :العوامل الم�ؤثرة في �شراء جهاز الحا�سوب

تتنوع وتختلف مجاالت ا�ستخدامنا لأجهزة الحا�سوب ال�شخ�صي ،لذلك ف�إنه من ال�ضروري

ّ
ولكل
المظهر وغيرها من الخ�صائ�ص،
جدا االهتمام بعملية �شراء الجهاز المنا�سب ،من حيث
ً
ُ

ٍّ
ولكل ا�ستخداما ُته وهذا ما �سنتطرق
معلما �أو رجل �أعمال متطلبا ُته
م�ستخدم
ً
طالبا �أو ً
�سواء كان ً

�إليه هنا لأن عوامل اختيار الحا�سوب ال�شخ�صي المنا�سب ال تتوقف عند اختيار حجم جهاز
ِ
ِ
ِ
ِ
وال�شركة
التخزين
و�سعة
البيانات
معالجة
الحا�سوب و�شكله ووزنه ،بل تمتد �إلى قدرته على
ِ
ِ
الم�صنعة ومدى تحمله لطبيعة �أعمالك ،ومدى قابليته للتو�صيل مع الطرفيات.
وقبل �شراء الحا�سوب ال�شخ�صي البد �أن تحدد بع�ض الأمور الهامة وهي:

 -ا�ستخداماتك وطبيعة عملك وتطبيقاتك التي �ستنفذها على جهاز الحا�سوب.

 -القدرة المالية والمبلغ المر�صود ل�شراء جهاز الحا�سوب.

 -مكان ا�ستخدامك لجهاز الحا�سوب�،أهو ثابت في مكان واحد �أم في �أكثر من مكان؟
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تتناف�س ال�شركات الم�صنعة لأجهزة الحا�سوب ال�شخ�صية في تحقيق عدة موا�صفات في

المن َتج �أهمها ال�سرعة العالية ،وال�سعر القليل ،بالإ�ضافة �إلى اهتمامها بوجود �أكبر عدد
الجهاز ُ

من المميزات �ضمن �أخف وزن و�أ�صغر حجم ممكن ،كما اهتمت ال�شركات الم�صنعة بتقليل

ا�ستهالك هذه الأجهزة للطاقة مراعية تخفي�ض درجة حرارتها مع االهتمام بال�شكل الجذاب

والع�صري.

لذا قبل اختيارك للجهاز المنا�سب عليك � اً
أول تحديد موا�صفاته والعوامل التي تجعله يعمل

على �أكمل وجه وبكفاءة عالية ،وهذا يتجلى في االختيار الجيد لمكونات جهاز الحا�سوب
ِ
كفاءته و�أهمها:
الرئي�سة التي ت�ؤثر في �أدائه وزيادة
 - 1المعالج () Processor

المعالج هو �أهم جزء في جهاز الحا�سوب؛ لأن
موا�صفاته ت�ؤثر على ال�سرعة والأداء ،ولأنه الم�س�ؤول

عن معالجة البيانات؛ لذلك حاول الح�صول

على� أ�سرع و�أحدث المعالجات في ال�سوق .وتقا�س

�سرعة
المعالج بالميجاهيرتز ( )MHZفبع�ض المعالجات مخ�ص�ص للأعمال المكتبية العادية
ِ

من ت�صفح إللنترنت �أو كتابة الن�صو�ص وتحريرها فقط ،والبع�ض الآخر للأعمال ال�صعبة
اختيار ما
مثل الألعاب والت�صميم ثالثي الأبعاد ،وحتى ت�ستطيع تنفيذ المهام بكفاءة عليك
ِ
َ

يتنا�سب مع نوعية وطبيعة عملك من حيث ال�سرعة والكفاءة خ�صو�ص ًا في حال تعاملك مع
مثل برامج الت�صميم الثالثي الأبعاد �أو الألعاب ،كما ُين�صح باختيار المعالج
البرامج الكبيرة ِ
القابل للترقية والتطوير لمواكبة الت�سارع الكبير في التقدم التكنولوجي.

ويختلف ت�صميم المعالج في �أجهزة الحا�سوب المحمول عنه في �أجهزة الحا�سوب المكتبي،
ل َّأن المعالج في الحا�سوب المكتبي �أقل تكلفة من المعالج المخ�ص�ص للمحمول ،والمعالج

الم�ستخدم للمحمول ي�ستخدم فرق جهد �أقل مما يقلل انبعاث الحرارة ويقلل الحاجة
ِ
أي�ضا ،مما
للتهوية وهذا يزيد من عمر
البطارية بدون �شحن ،لكنه يزيد من ثمن المعالج � ً

دفع بع�ض ال�شركات الم�صنعة للحا�سوب ال�شخ�صي �إلى �إنتاج محمول رخي�ص الثمن؛ لأنه
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ي�ستخدم معالج الأجهزة المكتبية الأرخ�ص ثم ًنا ،وهذا الأمر ي�ؤثر ت�أثيراً �سلبي ًا على �أعمال
م�ستخدمي الأجهزة المحمولة وا�ستخداماتهم للجهاز .لذلك ف�إنه من ال�ضروري االنتباه �إلى

وجود عالمة المعالج �أو العالمة التجارية لجهاز الحا�سوب ال�شخ�صي الذي �ست�شتريه بغ�ض
النظر عن ثمن الجهاز.
ابحث

ا�ستخدم �شبكة إالنترنت م�ستعين ًا بالرابط الآتي:
https://ar.wikipedia.org

ثم اعر�ض
حاليا في �أجهزة الحا�سوب ال�شخ�صيّ ،
وابحث عن �أ�شهر �أنواع المعالجات الم�ستخدمة ً
ما تو�صلت �إليه �أمام زمالئك في ال�صف.

 - 2الذاكرة ()Memory

تتكون الذاكرة الرئي�سة من مجموعة من الدوائر

الإلكترونية التي تقوم باالحتفاظ بالبيانات والأوامر

عند معالجة العمليات المختلفة ب�شكل م�ؤقت
و�إر�سالها عند الطلب ،ذلك ل َّأن �سرعة نقل البيانات
�إلى الذاكرة الرئي�سة �أثناء عملية المعالجة �أ�سرع

بكثير من �سرعة نقلها �إلى �أي من و�سائط التخزين الأخرى ،كما �أن الذاكرة الرئي�سة تحتفظ
بالبيانات الأ�سا�سية المطلوبة لنظام ت�شغيل الحا�سوب .وهناك نوعان رئي�سان من الذاكرة
عد �سع ُة الذاكرة
وهما ذاكرة الو�صول الع�شوائي ( )RAMوذاكرة القراءة فقط ( .)ROMو ُت ُّ

الرئي�سة من �أهم العوامل الم�ؤثرة على �سرعة �أداء الجهاز .وتقا�س �سعة الذاكرة بالجيجا بايت
الحالي مع التطبيقات
( ،)GBويف�ضل� أال تقل �سع ُة الذاكرة عن ( )2جيجا بايت في الوقت
ّ

ونظم الت�شغيل الحالية ،لمن ي�ستخدم جهاز الحا�سوب ب�شكل ب�سيط ال يتعدى ت�صفح
إالنترنت وكتابة الن�صو�ص وغيرها من الأعمال اليومية العادية .وكلما كبرت �سع ُة الذاكرة

كان �أداء الجهاز � َ
أف�ضل ،حتى ت�ستطيع ت�شغيل عدة برامج في الوقت نف�سه وبكفاءة ،وكل

18

جزءا من الذاكرة بح�سب حجم البرنامج.
برنامج ي�أخذ ً

ّ
فكر

ما عالقة نظام الت�شغيل الم�ستخدم ِ
ِ
الموجودة على الجهاز؟ وكيف
ب�سعة الذاكرة

ي�ؤثر ذلك على �أداء جهاز الحا�سوب؟

وعند �شراء جهاز الحا�سوب المحمول

يف�ضل اختيار الأجهزة التي تحتوي

على فتحات مبا�شرة �إلى �شرائح الذاكرة
بحيث يمكن تغييرها �أو ترقيتها ب�سهولة

كما في ال�شكل (.)11-1

ال�صلب ( )Hard Disk
 - 3القر�ص ُّ

ال�شكل ( :)11-1فتحات مبا�شرة �إلى �شرائح الذاكرة.

هو �أحد وحدات التخزين الرئي�سة في جهاز الحا�سوب ،ويمكن �أن يحتوي جهاز الحا�سوب
على �أكثر من قر�ص �صلب ،ويعد القر�ص ال�صلب من �أهم القطع الموجودة في جهاز الحا�سوب
بعد الذاكرة الرئي�سة والمعالج ،فالذاكرة ت�ؤثر ب�شكل كبير على تدفق البيانات وعمل البرامج،

وت�ؤثر �سع ُة القر�ص ال�صلب و�سرعة دورانه على �سرعة قراءة البيانات والمعلومات وكتابتها،

وتقا�س �سرعة دوران القر�ص ال�صلب بدورة لكل دقيقة
(Per Minute

(ْ � )RPMأي
َ�سعة القر�ص ال�صلب بالجيجا بايت ( .)GBواختيار
ِ
�سعة القر�ص ال�صلب  يعتمد على طبيعة ا�ستخدامك
 ،)Rotationكما ُتقا�س

ُ
لجهاز الحا�سوب ،فمثلاً
تحميل الأفالم والألعاب �أو

الت�صميم �أو تنفيذ البرامج الكبيرة يحتاج �إلى قر�ص
ذي �سعة كبيرة ،و�أما اال�ستخدام العادي مثل ت�صفح إالنترنت وم�شاهدة الأفالم وال�صور
وكتابة الن�صو�ص ال يحتاج �إلى ذلك �إال �أنه من الأف�ضل الح�صول على قر�ص �صلب ذو �سع ٍة
كبير ٍة؛ فذلك ي�ساعد النظام على الأداء الجيد ،ويمكن الم�ستخدم من تحميل وتنفيذ البرامج
الكبيرة م�ستقبلاً .
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ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك:

 ابحث با�ستخدام الو�سائل المتاحة في مدر�ستك عن �أعلى موا�صفات للذاكرة الرئي�سةثم اعر�ض ما تو�صلت �إليه �أمام زمالئك في ال�صف،
والقر�ص ال�صلب في الوقت الحاليّ ،
ثم احفظه في ملف المجموعة.
ّ

 - 4اللوح ُة ال ّأم ()Mother Board
هي القاعدة الأ�سا�سية التي تربط قطع
الحا�سوب ببع�ضها وتنظم عملية االت�صال

بينها ،وتعتمد اللوحة الأم في نقل البيانات
بين �أجزاء الحا�سوب على �سرعة النواقل

ونوعية ال�شرائح الم�ساندة المثبتة عليها،

ويتم من خاللها تحديد نوع المعالج و�سرعته

في جهاز الحا�سوب ،ونوع الذاكرة و�سعتها
وقابليتها للتطوير .انظر ال�شكل (.)12-1

ال�شكل ( :)12-1اللوح ُة ال ّأم.

ومن المميزات التي يجب البحث عنها في اللوحة الأم عند �شراء جهاز الحا�سوب:
�أ  -ا�سم ال�شركة المنتجة للوحة الأم.
ب -مكان الت�صنيع.

جـ  -نوع المعالج الذي تدعمه اللوح ُة الأم.

د  -عدد م�سارات التو�سعة الظاهرة في
ال�شكل ( )13-1و�إمكانية تطوير
جهاز الحا�سوب بزيادة �شرائح الذاكرة.
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ال�شكل ( :)13-1م�سارات التو�سعة.

فكر

ناقش

شارك

« عند �شراء جهاز الحا�سوب نهتم بقابلية لوحة الأم للتطوير و التو�سعة»

مو�ضحا كيف يتم ذلك؟
ناق�ش العبارة ال�سابقة مع زمالئك في المجموعة
ً

 - 5بطاقة العر�ض ()Video card

بطاقة العر�ض �أو ما ي�سمى بـ كرت ال�شا�شة ،تو�ضع في �أحد م�سارات التو�سعة على اللوحة

الأم ،ويو�صل بها �سلك تو�صيل كيبل ال�شا�شة انظر ال�شكل ( ،)14-1وتختلف بطاقات

العر�ض اختالف ًا كبيراً ومتنوع ًا في موا�صفاتها مما يجعل مهمة اختيار المنا�سب منها مهمة

مكونات رئي�سة في بطاقات العر�ض ت�ساعدك في اختيار ما ينا�سبك،
�صعبة� ،إال �أن هناك عد َة ّ

وهي كما ي�أتي:

المناف��ذ :و�أهمها َمنفذ ال�شا�ش��ة ( ،)VGA OutPutكما يوجد بها عادة َم ٌ
و�صل
نفذ للبث ُي َ
�أ َ -
ب��ه التلفاز �أو جهاز العر�ض ،بالإ�ضافة �إلى منفذ لال�ستقبال من التلفاز �أو �آلة الت�صوير

(الكاميرا) .كما هو مو�ضح في ال�شكل (.)14-1

ب  -ذاكرة البطاقة :زياد ُة �سعة الذاكرة يجعل انتقال ال�صور �أ�سرع و�أكثر كفاءة.
جـ  -المعالج :زياد ُة �سرعة المعالج تجعل البطاقة �أف�ضل.

د  -عدد الألوان التي تدعمها البطاقة :فكلما زاد العدد كانت البطاقة �أف�ضل.

ال�شكل ( :)14-1بطاقة العر�ض.
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ن�شاط ( :)2-1موا�صفات جهاز الحا�سوب

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ِّفذ الآتي:
● قارن بين موا�صفات جها َزي الحا�سوب المحمول الآتيين واختر منها الأف�ضل بالن�سبة لك
مع ذكر �أ�سباب اختيارك.
الجهاز الأول ال�سعر  450د�.أ

الجهاز الثاني ال�سعر  250د�.أ

حيث:
تعرف موا�صفات �أجهزة الحا�سوب في مختبر مدر�ستك من ُ
● َّ
		
■ �سع ُة الذاكرة.
■ �سرعة المعالج.
■ موا�صفات بطاقة العر�ض.
تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
�سجل ما ّ
ِّ
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أسئلة الفصل
 - 1عدد �أنواع �أجهزة الحا�سوب الحديثة ؟

 - 2تقوم �أي �شركة ت�صنيع للحوا�سيب ال�شخ�صية بتحقيق العديد من العوامل في الجهاز �أو
المن َتج الجديد .اذكرها.
ُ

 - 3ما وظيفة ٍّ
كل مما يلي في �أجهزة الحا�سوب ال�شخ�صي؟
�أ  -المعالج.
ب  -الذاكرة.

ال�صلب.
جـ  -القر�ص ُّ

 - 4اكتب موا�صفات جهاز الحا�سوب الذي تنوي �شراءه بناء على ما تعلمته من الدر�س.

 - 5ت�أمل ال�شكل الآتي ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:

الم�ستخدم؟
�أ  -ما نوع المعالج
َ
ب  -ما �سعة الذاكرة؟

جـ  -ما موا�صفات �شا�شة العر�ض؟

د  -بر�أي��ك هل ه��ذه الموا�صفات منا�سبة لم�ستخ��دم يحتاج �إلى العم��ل على الكثير من
التطبيقات والو�سائط المتعددة؟ ولماذا؟
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الف�صل الثاني

�أنظمة الت�شغيل في �أجهزة الحا�سوب إاللكترونية
عرفت �سابق ًا �أن الحا�سوب جهاز �إلكتروني

يقوم با�ستقبال البيانات ومعالجتها ثم تخزينها
و�إظهار النتائج ،وللقيام بهذه الوظائف ال بد
من توافر وحدات إالدخال (كالف�أرة �أو لوحة

Operating Systems

المفاتيح) والمعالج ( )Processorوالذاكرة

( )Memoryووحدات إالخراج (كال�شا�شة
والطابعة)� ،إال �أن هذه المعدات ال تعمل

وحدها ،والبد من وجود برامج قادرة على توجيهها �إلى القيام بوظائفها المختلفة ،وهذه البرامج
َ
يطلق عليها �أنظمة الت�شغيل.

�ستتعرف في هذا الف�صل �إلى �أنظمة الت�شغيل والمهام التي ت�ؤديها و�أنواعها و�آلية تحديثها.
أول :تعريف نظام الت�شغيل ()Operating System
� اً

نظام الت�شغيل هو مجموعة من البرامج التي تقوم ب�إدارة جهاز الحا�سوب ،وتتحكم في جميع

والمعدات ،وال يمكن لأي جهاز
المهام التي يقوم بها ،ويمثل حلقة و�صل بين الم�ستخدم َ
حا�سوبي �أن يعمل �إال عند توافر نظام الت�شغيل ،فعند ت�شغيل جهاز الحا�سوب يتم تحميل نظام
ّ

الت�شغيل المخزن على وحدات التخزين للجهاز �إلى الذاكرة الرئي�سة ( )RAMليبد�أ ب�إدارة العمل
في الجهاز.

بد�أت �صناعة �أجهزة الحا�سوب ال�شخ�صية بتطوير نظام ت�شغيلي ب�سيط ُي ّ
الم�ستخدم من
مكن
َ
ّ

العمل على الجهاز ،ثم قامت �شركة ( )Microsoftبتطوير نظام الت�شغيل ( ،)Dosومع تطور �أجهزة

الحا�سوب ال�شخ�صية التي جعلت من ا�ستخدام جهاز الحا�سوب حاجة ال بد منها لمواكبة التطور،

قامت �شركة ( )Microsoftبتطوير �إ�صدارات مختلفة لنظام الت�شغيل ( ،)Windowsف�أ�صبح الكثير

من النا�س قادرين على ا�ستخدام جهاز الحا�سوب بكل �سهولة.
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ثانيًا :مهام نظم الت�شغيل

من �أهم المهام التي يقوم بها نظام الت�شغيل ما ي�أتي:

 -1ت�سهيل االت�صال بين الم�ستخدم والحا�سوب.
 -2ا�ستخدام معدات الحا�سوب بطريقة
فعالة ،والتحكم ب�آلية عملها.

 - 3ربط المعدات ببرامج الحا�سوب بطريقة
فعالة ،مما ي�سهل عمل مطوري البرامج

وي�سمح لهم ب�إن�شاء تطبيقات تعمل على
�أنواع مختلفة من �أنظمة الت�شغيل.

التطبيقات
وحدة النظام
ف�أرة

نظام
الت�شغيل

الطابعة

 - 4تنفيذ �أوامر الم�ستخدم وت�سهيل حل

ال�شا�شة

لوحة المفاتيح

الم�شاكل التي تواجهه ،و�إتاحة الفر�صة له لتنفيذ �أكثر من مهمة في �آن واحد.

 - 5توفير �إمكانية الم�شاركة على جهاز واحد من عدة م�ستخدمين ،لزيادة اال�ستفادة من الموارد
المتاحة.

� - 6إدارة العمليات التي يقوم بها المعالج (.)Processor

� - 7إدارة عمل الذاكرة ،و�إيجاد م�ساحة تخزينية منا�سبة لتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة عالية.
ن�شاط ( :)3-1نظام الت�شغيل
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،وبا�ستخدام �شبكة إالنترنت ابحث عن الآتي:

• مراحل تطور نظام الت�شغيل منذ ظهور �أجهزة الحا�سوب �إلى يومنا هذا.

• مهام �أخرى ي�ؤديها نظام الت�شغيل.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ثالثًا� :أنواع نظم الت�شغيل

حيث قدر ُتها على ت�شغيل �أكثر من برنامج للم�ستخدم في الوقت نف�سه
تنق�سم نظم الت�شغيل من ُ

همة .وكذلك تنق�سم من حيث قدرتها بال�سماح
�إلى ق�سمين هما :متعددة المهام ،ووحيدة َ
الم َّ

لأكثر من م�ستخدم بالعمل على الجهاز في الوقت نف�سه �إلى ق�سمين هما :متعددة الم�ستخدمين،
ووحيدة الم�ستخدم ،ويمثل ال�شكل(� )15-1أنواع نظم الت�شغيل.
�أنواع نظم الت�شغيل
ِ
الم�ستخدم
وحيدة

همة
وحيدة َ
الم ّ

ِ
الم�ستخدمين
متعددة

همة
ُمتعددة المهام وحيدة َ
الم ّ

المهام
متعددة َ

ال�شكل (� :)15-1أنواع نظم الت�شغيل.

وفيما ي�أتي تو�ضيح لهذه الأنواع:
 - 1نظام الم�ستخدم الواحد والمهمة الواحدة

وهو نظام ال ي�سمح �إال لم�ستخدم واحد بالو�صول �إليه ،وت�شغيل
تطبيق واحد وفي حال احتياجه لت�شغيل تطبيق �آخر فالبد من

ايقاف التطبيق الأول ،ومن الأمثلة عليه نظام

(Dos

،)MS

ويعتبر نظام الت�شغيل دو�س (ْ � )Disk Operating Systemأي
(نظام ت�شغيل القر�ص) من الأنظمة القديمة جداً ،والذي طور
مخ�ص ً�صا
من قبل �شركة ( )Microsoftعام  .1981وقد كان
ّ

لأجهزة ( )IBMوالأجهزة المتوافقة معها .ثم تولى (بيل غيت�س) تطويره لي�صبح نواة ل�شركة
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( )Microsoftو�سمي حينها ( .)MS-DOSلم يكن نظام الت�شغيل (� )DOSسهل اال�ستخدام؛

لأن الم�ستخدم كان يحتاج �إلى �أن يحفظ الكثير من الأوامر الخا�صة بتنفيذ البرامج و�إدارة

الملفات من ن�سخ ونقل وحذف ،ولكل �أمر �صيغة يجب االلتزام بها وكتابتها ب�شكل �صحيح،

ويمثل ال�شكل(� )16-1شا�شة نظام الت�شغيل ( .)MS-DOSبعدها �أطلقت �شركة ()Microsoft

عليها ا�سم موجه الأوامر .Command prompt

ال�شكل (� :)16-1شا�شة نظام الت�شغيل .MS-DOS
ن�شاط (MS Dos :)4-1

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• ابحث عن �آخر �إ�صدار لنظام الت�شغيل  MS-DOSالذي طورته �شركة (.)Microsoft

• �شغل موجه الأوامر(

prompt

 ،)Commandمن خالل نظام الت�شغيل ()Windows

المثبت على حا�سوبك ،والحظ ال�شا�شة التي تظهر.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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 -2نظام الم�ستخدم الواحد والمتعدد المهام

�شيوعا وا�ستخدام ًا في الوقت الحالي
وهذا النظام هو الأكثر
ً

على الأجهزة المكتبية والأجهزة المحمولة ،فهو ي�سمح

لم�ستخدم واحد ب�أن ي�شغل �أكثر من تطبيق في الوقت نف�سه،

ومن الأمثلة عليه نظام ت�شغيل النوافذ ويندوز (،)Windows
وهو نظام يدعم الواجهة الر�سومية بد ًال من الأوامر الن�صية كما

في (ُ ،)MS Dos
وط ّور هذا من قبل �شركة ( )Microsoftب�شكل مت�سارع ،وهو يعمل على

جميع �أجهزة الحا�سوب با�ستثناء �أجهزة الحا�سوب الم�صنعة من قبل �شركة (�أبل ماكنتو�ش).
ويمتاز هذا النظام بما ي�أتي:

�أ  -ي�ستخدم واجهة التطبيق الر�سومية ( :)Graphical User Interface-GUIوالتي تمتاز ب�سهولة
اال�ستخدام فالم�ستخدم يتعامل مع التطبيقات كافة با�ستخدام الف�أرة .

ت�شغيل �أكثر من تطبيق في �آن واحد :فمثال يمكنك �
ب-
إ�صدار �أمر للطابعة وت�صفح إالنترنت في
ِ
ُ
�آن واحد.

جـ  -ا�ستخدا ِم اللغات المختلفة كواجهة للم�ستخدم :يمكن ا�ستخدام لغات غير اللغة إالنجليزية
مثل اللغة العربية.

د  -يوجد العديد من التطبيقات الم�ساندة والبرامج الملحقة لهذا النظام :مثل برامج ال�صيانة.

هـ  -يمكن ت�شغيل الو�سائط المتعددة :مثل برامج ال�صوت والفيديو.
ن�شاط (Windows :)5-1

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• ابحث عن �أحدث ا�صدار لنظام
لت�شغيل (.)Windows
ِ

• تعرف على نظام الت�شغيل الم�ستخدم على �أجهزة الحا�سوب في مختبر المدر�سة.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ابحث

ثم
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن خ�صائ�ص نظام ت�شغيل النوافذ ،واكتب تلخي�ص ًا عنهّ ،
تحدث عنه �أمام زمالئك .
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

الم�ستخدمين والمنفرد المهم ِة
 - 3النظام المتعدد
َ
يتيح هذا النظام لأكثر من م�ستخدم
�أن ينفذ ٌّ
كل منهم برنامجا واحدا

في الوقت الواحد ،ويزود كل
م�ستخدم بوحدة

�إدخال و�إخراج

تت�صل مع الحا�سوب المركزي،

وي�سمى هذا النظام بنظام الم�شاركة
الزمنية ()Timesharing؛ وذلك لأن

الم�ستخدمين بعد �إعطائهم فترات
نظام الت�شغيل ي�أمر الحا�سوب باالنتقال ب�سرعة كبيرة بين
َ

زمنية ثابته ال�ستخدام ( )CPUومن الأمثلة على هذا النظام (.)Windows NT
 - 4النظام المتعدد الم�ستخدمين والمتعدد المهام:
يتيح هذا النظام لأكثر من م�ستخدم

للعمل عليه بوقت واحد ،وي�سمح
لكل م�ستخدم �أن ينفذ �أكثر من عمل،

ومن الأمثلة عليه نظام الت�شغيل لينك�س
( ،)LINUXالذي �صمم عام 1991م.

ويعد نظام لينك�س نظام ت�شغيل مفتوح
(source

ْ � ،)Openأي �أ ّنه ي�سمح لأي

جهة تملك ن�سخة منه �أن تعدل عليها
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وت�ستخدمها ،وبالتالي ال يوجد �شركة واحدة م�س�ؤولة ب�شكل منفرد عن تطوير �أو دعم نظام
(لينك�س) .وهكذا ف�إن توزيع عبء التطوير لنظام (لينك�س) بين ال�شركات والأفراد �أ�سهم

وفعالة �أتاحت الكثير من االبتكارات البرمجية.
ب�شكل �إيجابي في خلق بيئة تطويرية كبيرة ّ

ويعمل هذا النظام على جميع �أجهزة الحا�سوب با�ستثناء �أجهزة الحا�سوب الم�صنعة من قبل

(�أبل ماكنتو�ش) .ومن �أ�شهر الأمثلة عليه نظام �أوبنتو لينك�س (.)Ubuntu
ن�شاط ( :)6-1نظم الت�شغيل �أوبنتو لينك�س ()Ubuntu
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• قم بزيارة الموقع الر�سمي لنظام الت�شغيل �أوبنتو لينك�س ( )Ubuntuبا�ستخدام العنوان
إاللكتروني .www.ubuntu.com

• تعرف �إلى كيفية تثبيته.

• ابحث عن خ�صائ�صه وما يميزه عن باقي �أنظمة الت�شغيل.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن نظام الت�شغيل الذي ُي�سمى نظام ت�شغيل الوقت الفعلي

( ،)Real Time Operating Systemثم قارن بينه وبين �أنظمة الت�شغيل المذكورة في الف�صل.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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رابعا� :أنواع نظم الت�شغيل في الأجهزة اللوحية والمحمولة
ً

نظام الت�شغيل في الأجهزة المحمولة هو برنامج يعمل كو�سيط بين معدات الأجهزة المحمولة،
ِ
�ستخدم الذي يعمل على التطبيقات التي يديرها نظام الت�شغيل ،فهذا النظام ي�سهل عمل
والم
ُ

ِ
�ستخدم ،ولهذه الأنظمة الحديثة الخ�صائ�ص نف�سها التي ت�شبه �أنظمة ت�شغيل �أجهزة الحا�سوب،
الم
ُ
مع �إ�ضافات �أخرى كثيرة ،وتعمل هذه الأنظمة على �أجهزة الهواتف الخلوية ،والأجهزة الذكية

وغيرها  .وفيما يلي بع�ض من نظم الت�شغيل في الأجهزة اللوحية والمحمولة:

 - 1نظام الت�شغيل ويندوز فون ()Windows Phone

وهو نظام قامت بتطويره �شركة مايكرو�سوفت للهواتف
الذكية ،وهو نظام متكامل بواجهة مميزة يدعم تقنية

( ،)Silverlightوهي تقنية ت�سمح ب�إن�شاء تطبيقات وواجهات متعددة الو�سائط ونقلها �إلى
مت�صفحات الإنترنت.

بالإ�ضافة �إلى �أنه يدعم �أف�ضل تقنيات الويب الحديثة ( ،)HTML5ومن �أبرز م�ساوى ِء ا�ستخدام

هذا النظام هو عدم القدرة على �إغالق التطبيقات المفتوحة جميعها في �آن واحد.

 - 2نظام الت�شغيل الأندرويد ()Android
وهو نظام مفتوح الم�صدر

(source

 ،)Openا�شترته

�شركة جوجل من الم�ؤ�س�سين الر�سميين له؛ ليعمل على

مبني
الهواتف الذكية و�أجهزة الحا�سوب اللوحية ،وهو ّ
ويعد هذا النظام ال َآن من
على نواة نظام (لينك�س)،
ّ

مرن يعمل على العديد
�أكثر الأنظمة
انت�شارا فهونظام ٌ
ً
من الأجهزة.

 - 3نظام الت�شغيل ( )iosللأيفون

وهو نظام ال يوجد �إال على �أجهزة ال�شركة الم�صنعة (�أبل

ماكنتو�ش) ،مثل الآي فون – �آي باد – �آي بود .وقد

�صدر هذا النظام لأول مرة عام  2007وهو نظام �سهل اال�ستخدام ،ويوجد له الكثير من
التطبيقات.
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ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن ُن ُظم ت�شغيل �أخرى للأجهزة اللوحية غير المذكورة
في الف�صل.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
ن�شاط ( :)7-1نُظم الت�شغيل في الأجهزة اللوحية

ظامي ت�شغيل للأجهزة اللوحية ،ثم
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك قم باختيار ِن َ
اعر�ض النتائج على زمالئك بال�صف.
ثم
ْ
ابحث عن الفرق بينهماّ ،

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

خام�سً ا :تحديث نظم الت�شغيل ()Windows Update
ِ
�صالح بع�ض
ول
دائما هناك حاجة ما�سة لتطوير نظم الت�شغيل لتح�سين
كفاءة جهاز الحا�سوب إ
ِ
بالمكونات المادية لجهاز الحا�سوب.
الم�شاكل البرمجية �أو المتعلقة
ّ
وتتلخ�ص �أهمية تحديث نظم الت�شغيل بما يلي:
 - 1يعتبر تحديث نظام الت�شغيل من طرق الحماية و�سد الثغرات؛ فال�شركة تقوم دوريًا بالبحث
عن ثغرات ت�ؤدي للعبث بنظامها فت�ضع لها حلولاً ومن َث َّم يتم تنفيذ هذه ال�صيانة لدى
الم�ستخدم عبر قيامه بتحديث نظام الت�شغيل لديه.
 - 2عالج بع�ض م�شاكل البرامج المكونة للنظام والتي من الممكن �أن ت�سبب م�شاكل للم�ستخدم
َ
مثل توقف الحا�سوب عن العمل بطريقة غير طبيعية.
خ�صائ�ص جديد ٍة على جهاز الحا�سوب كما حدث مع نظام ( )Windows xpعندما
� - 3إ�ضافة
َ
�أ�ضيف برنامج حائط النار ( )Fire wallفي �أحد تحديثاته.
لتحديث نظام الت�شغيل ( )Windowsاتّبع الخطوات الآتية:
 - 1انقر زر الئحة ابد�أ .
 - 2اختر  ،Control Panelومنها اختر .System and Security
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 - 3اختر  ،Windows Updateفتظهر نافذة الت�أكد من وجود تحديث لنظام الت�شغيل كما في
ال�شكل (.)17-1

ال�شكل ( :)17-1نافذة الت�أكد من وجود تحديث لنظام الت�شغيل.

فتظهر نافذة لتحميل تحديث نظام الت�شغيل كما في ال�شكل
 - 4انقر زر ،Check for updates
َ
(.)18-1

ال�شكل ( :)18-1تحميل تحديث نظام الت�شغيل.
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 - 5انقر زر  ،Install updatesفيبد�أ بتحميل تحديث نظام الت�شغيل كما في ال�شكل (.)19-1

ال�شكل ( :)19-1تحميل تحديث نظام الت�شغيل.

وعند االنتهاء من هذه الخطوات يتم تحديث نظام الت�شغيل.
ن�شاط (Windows Update :)8-1

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• قم بتحديث نظام الت�شغيل على جهاز الحا�سوب الخا�ص بك.

• هل تم �إ�ضافة خ�صائ�ص جديدة على حا�سوبك بعد عملية التحديث؟

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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أسئلة الفصل
 - 1ما المق�صود بنظام الت�شغيل.

أربعا من المهام التي ي�ؤديها نظام الت�شغيل.
 - 2اذكر � ً

ح�سب الجدول الآتي:
 - 3قارن بين �أنواع نظم الت�شغيل
َ
نظام الت�شغيل

قدرتها على ت�شغيل

قدرتها على ال�سماح لأكثر من

�أكثر من برنامج

م�ستخدم بالعمل على الجهاز

مثال عليها

نظام الم�ستخدم الواحد
والمهمة الواحدة
نظام الم�ستخدم الواحد
ومتعدد المهام
النظام المتعدد الم�ستخدمين

ِ
المهمة
والمنفرد

النظام المتعدد الم�ستخدمين
والمتعدد المهام

 - 4ت�أمل النافذة الآتية ثم �أكمل الفراغ في الجمل التي تليها:

�أ  -العملية قيد التنفيذ. ..................
ب  -لإيقاف تنفيذ العملية ال�سابقة انقر زر. ..................
جـ � -أهمية تنفيذ العملية ال�سابقة. .................. , ................
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الف�صل الثالث

�أ�سا�سيات �صيانة �أجهزة الحا�سوب.
�إن جهاز الحا�سوب كغيره من الأجهزة إاللكترونية قد يتعر�ض للتعطل والتوقف عن العمل.

أنواعها ،و�أهميتها التي تزيد من العمر الت�شغيلي
�ستتعرف في هذا الف�صل مفهوم �صيانة الحا�سوب و� َ
ِ
وكيفية التعامل
لجهاز الحا�سوب ،و�ستتعرف �إلى �أ�شهر الأعطال التي ت�صيب جهاز الحا�سوب
معها.

أول :مفهوم �صيانة الحا�سوب
� اً

ال�صيانة هي الأعمال والإجراءات التي تحافظ على ديمومة عمل الجهاز وت�ؤمن عمله بكفاءة

وتت�ضمن اكت�شاف الأعطال وت�شخي�صها ثم �إ�صالحها �أو ا�ستبدال الأجزاء
عالية وب�أقل التكاليف،
ُ
المعطلة منها .ومحاولة منع وقوع هذه الأعطال قبل حدوثها ُي ّعد �أف�ضل طرق ال�صيانة لتخفي�ض

التكاليف؛ لأننا نوفر بهذا تكاليف ت�صليح الأعطال ونوفر ما يترتب علينا من خ�سائر توقف الجهاز

عن العمل.

ثانيًا� :أهمية �صيانة الحا�سوب

ت�ستمر عملية ال�صيانة َطوال فترة اقتنائك جها َز الحا�سوب ،فهي تح�سن من �أدائه وتزيد من
تلخي�ص �أهمية ال�صيانة بعدة ِنقاط هي:
كفاءته في حال حدوث � ِّأي �أعطال .ويمكن
ُ
 - 1الوقاية من الأعطال قبل حدوثها ومنع حدوثها.

 - 2الت�أكد من خلو الجهاز من البرامج ال�ضارة مثل الفيرو�سات.

 - 3رفع كفاءة عمل جهاز الحا�سوب.
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 - 4معالجة بع�ض الأعطال و�إ�صالحها �إن وجدت.
� - 5إطالة العمر الت�شغيلي للجهاز.

ثالثًا� :أنواع ال�صيانة

ل�صيانة الحا�سوب عدة �أنواع منها ما يتم قبل تعطل الجهاز ،ومنها ما ي�ستمر طوال فترة

ا�ستخدامك لجهاز الحا�سوب ،و�أنواع �أخرى نلج أ� لها بعد �أن يتعطل الجهاز ،وفي ما ي�أتي
تو�ضيح لهذه الأنواع:

 -1ال�صيانة الوقائية

�إن العناية بجهاز الحا�سوب وب�شكل دوري ِ
يقيه العديد من الأعطال قبل وقوعها مما يوفر

الوقت والجهد والمال الذي ُيدفع في عملية �إ�صالح الأعطال ،ومعالجتها ،وتعتمد عملية
المعني ب�إجراء هذا
ال�صيانة الوقائية في معظمها على الم�ستخدم لجهاز الحا�سوب حيث �إنه
ّ

النوع من ال�صيانة.

وتنق�سم عملية ال�صيانة الوقائية لجهاز الحا�سوب �إلى ال�صيانة المادية ،وال�صيانة من خالل
البرمجيات ،وفيما يلي �شرح لهذه الأق�سام.

�أ  -ال�صيانة الماديةُ :ت�ستخدم ال�صيانة المادية الوقائية للعناية ب�أجزاء الحا�سوب المادية والمحافظة
عليها ،وذلك بتطبيق مجموعة من إالجراءات وهي:

وخ�صو�صا مراوح التبريد لأن الغبار يقلل من
 . 1تنظيف الجهاز من الغبار با�ستمرار
ً
حركة دورانها.

 . 2ا�ستخدام مادة التنظيف ( )FoamCleanerلم�سح ال�شا�شة من الخارج.

 . 3تغطية جهاز الحا�سوب وال�شا�شة والطابعة ولوحة المفاتيح بالغطاء الخا�ص لها ليقيها
من الغبار.

 . 4توفير بيئة ذات درجات حرارة معتدلة لجهاز الحا�سوب ،وعدم تعري�ضه لدرجات
حرارة مرتفعة.

 . 5و�ضع جهاز الحا�سوب المكتبي في مكان بعيد عن �أ�شعة ال�شم�س المبا�شرة.

 . 6عدم �إغالق فتحات التهوية لجهاز الحا�سوب.

 . 7عدم تناول الطعام والم�شروبات بجانب الحا�سوب تفاديا الن�سكابها عليه.
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ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن �إجراءات ال�صيانة الوقائية لجهاز الطابعة.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش �أثر ال�سلوكات الآتية على جهاز الحا�سوب:
 و�ضع جهاز الحا�سوب المحمول على الأرجل �أثناء اال�ستخدام ،و�أثرها على �سد فتحات التهوية. تنظيف جهاز الحا�سوب بالماء وال�صابون. تخزين جهاز الحا�سوب في م�ستودع رطب.�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ب -ال�صيانة من خالل البرمجياتُ :ت�ستخدم ال�صيانة من خالل البرمجيات للعناية بطريقة عمل بع�ض

الأجزاء المادية لجهاز الحا�سوب مثل القر�ص ال�صلب والذاكرة الرئي�سة ،وتقوم �أي�ضا بالعناية
بنظام الت�شغيل والمحافظة عليه وعلى �أدائه ،وهنالك العديد من البرمجيات التي تقوم بعمل

ال�صيانة الوقائية منها ما هو مرفق مع نظام الت�شغيل ومنها ما يتم تحميله من بع�ض ال�شركات
المتخ�ص�صة ،وفيما ي�أتي عر�ض لبع�ض هذه البرمجيات ووظائفها:

 .1برنامج تح�سين �أداء القر�ص ( :)Disk Defragmenterت�ؤدي طريقة تخزين الملفات على

ال�صلب �إلى �إبطاء عمله؛ وذلك لأن عملية التخزين على القر�ص تتم ب�شكل
القر�ص ُّ
ع�شوائي ,ويقوم برنامج تح�سين �أداء القر�ص
ال�صلب ب�إعادة ترتيب هذه الملفات وتنظيمها

من �أجل زيادة �سرعة ا�سترجاعها ،ويعتبر

برنامج

(Defragmenter

 )Diskمن البرامج

المجانية المرفقة مع نظام الت�شغيل ويندوز

وال�شكل ( )20 -1يو�ضح نافذة البرنامج.
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ال�شكل ( :)20 -1برنامج .Disk Defragmenter

 . 2برنامج ا�ستعادة النظام ( :)System Restoreيقدم برنامج ا�ستعادة النظام الم�ساعدة في ا�سترداد
ملفات نظام الحا�سوب �إلى ُنقطة �سابقة من الزمن ،حيث كان كل �شيء يعمل بطريقة �صحيحة.
فا�ستعادة النظام عبارة عن �أ�سلوب ُي�ستخدم للتراجع عن تغييرات النظام التي �أجريت على

الحا�سوب بدون الت�أثير علي الملفات ال�شخ�صية مثل البريد الإلكتروني� ،أو الم�ستندات� ،أو

ال�صور .ويعتبر برنامج ( )System Restoreمن البرامج المجانية المرفقة مع نظام الت�شغيل

ويندوز وال�شكل ( )21 -1يو�ضح نافذة البرنامج.

ال�شكل ( :)21-1برنامج .System Restore
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 . 3برنام��ج الن�س��خ االحتياط��ي ( :)Backupيتم عمل ن�سخ احتياطية م��ن الملفات الموجودة على
ال�صلب
جه��از الحا�سوب على و�سائط خارجية مثل القر�ص الم�ضغ��وط (�، )DVDأو القر�ص ُّ
�س��واء كان نتيجة حادث مثل حريق� أو
الخارج��ي .تفادي�� ًا لعواقب فقدان الملفات لأي �سبب
ً

في�ضان��ات� ،أو تلف �أح��د مكونات الحا�س��وب مثل القر���ص ال�صلب الحام��ل للملفات� ،أو
�صعب على �صاحب
تعر�ض الحا�سوب �إلى ال�سرقة �أو تخريب متعمد �أو اختراق ،الأمر الذي ُي ّ

الملف��ات ا�سترجاعها و�إعادة �إن�شائها �أو حتى تحمل التكلفة ب�سبب فقدانها ،خا�صة �إذا كانت

كبيرة الحجم ومهمة ،ويجب حفظ الن�سخ في مكان �آمن لمنع الأ�شخا�ص غير الم�سموح لهم
بالو�صول �إلى الملفات.

 . 4برنام��ج تنظي��ف القر���ص ( :)Disk Cleanupيقوم ه��ذا البرنامج ب�إزال��ة الملفات الم�ؤقتة،

و�إف��راغ �سلة المحذوفات ،و�إزالة عدد من ملفات النظام وغيرها من العنا�صر التي لم َت ُعد

بحاج��ة �إليها ،وذلك لتقليل عدد الملفات غي��ر ال�ضرورية الموجودة على القر�ص الثابت
لتحرير م�ساح��ة على القر�ص والم�ساعدة على ت�سريع الحا�س��وب .ويعتبر برنامج (Disk

 )Cleanupم��ن البرام��ج المجانية المرفقة مع نظام الت�شغيل وين��دوز وال�شكل ()22 -1
يو�ضح نافذة البرنامج.

ال�شكل ( :)22-1برنامج .Disk Cleanup
40

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن برنامج يقوم بعمل ن�سخة احتياطية من الملفات.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ن�شاط ( :)9-1برامج �أدوات النظام
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• ادخل �إلى برامج �أدوات النظام واختر �أحد البرامج الآتية ( برنامج تح�سين �أداء القر�ص،
برنامج ا�ستعادة النظام ،برنامج الن�سخ االحتياطي ،برنامج تنظيف القر�ص ).

• �شغل البرنامج على جهاز الحا�سوب.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

 - 2ال�صيانة العالجية

هي �صيانة الأعطال عند حدوثها فعلياً ،وذلك من خالل �إجراءات ت�صليح العطل �أو ا�ستبدال
الجزء الذي تعر�ض للعطل.

ومن م�سببات الأعطال لجهاز الحا�سوب ما يلي:

�أ � -سوء الت�صنيع للقطع الم�ستخدمة في الجهاز.
ِ
الم�ستخدم .
ب � -سوء اال�ستخدام من قبل ال�شخ�ص

جـ	  -الظروف ال�سيئة المحيطة بالجهاز مثل الرطوبة والغبار .

د  -البرمجيات الخبيثة مثل الفيرو�سات.

وفيما يلي �شرح لأهم الأعطال التي يتعر�ض لها جهاز الحا�سوب:

�أ � -أعطال ال�شا�شة :تتعر�ض ال�شا�شة �إلى العديد من الأعطال منها:

 . 1ال�شا�شة مظلمة وال تعمل :في هذه الحالة يجب الت�أكد من

�صحة التو�صيالت الكهربائية بتفقدها ،بالإ�ضافة �إلى

الت�أكد من �أن هذه الو�صالت (كيبالت) تعمل ،ويتم ذلك
بتو�صيلها بجهاز �آخر �صالح للعمل.
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 . 2البيانات ال تظهر على ال�شا�شة :قد يكون هنالك �أكثر من �سبب لهذا العطل منها:

�سلك نقل البيانات تالف :وهو ال�سلك الذي ينقل البيانات من جهاز الحا�سوب

لعر�ضها على ال�شا�شة .ومن �أجل عالج هذه الم�شكلة يتم تغييره ب�آخر جديد.

قم بفح�ص الأجزاء الرئي�سية الداخلية في الجهاز
الجهاز ال يعمل ب�شكل �صحيحْ :

للت�أكد من �صحة عملة� ،أو يمكنك تجربة �شا�شة �أخرى �سليمة على الجهاز نف�سه
للت�أكد من �أن العطل لي�س من ال�شا�شة.

تلف َم ْنفذ البيانات المثبت بال�شا�شة :وهنا يجب نقل ال�شا�شة �إلى مركز ال�صيانة

المعتمد.

� . 3ألوان ال�شا�شة رديئة :قد يكون هنالك �أكثر من �سبب لهذا العطل منها:
�سلك نقل البيانات تالف :في هذه

يتم تغيير ال�سلك ب�أخر
الحالة ّ
جديد.

كرت ال�شا�شـة مـعـطـل :يـتـم تغيـيـره
بـ�آخر جديد� ،أو تـبـديـل اللوحة

الأم �إذا تعطل كرت ال�شا�شة

المثبت بها من ال�شركة الم�صنعة ،و�إذا كانت اللوحة الأم �سليمة يتم �إ�ضافة كرت

�شا�شة جديد و�إهمال الكرت القديم المثبت به من ال�شركة الم�صنعة.

ب  -التوقف المفاجئ للجهاز �أثناء العمل عليه :تعتبر هذه الم�شكلة من الم�شاكل ال�شائعة حيث يتوقف

الجهاز عن العمل ب�شكل مفاجئ ،وال ي�ستجيب للت�شغيل �إال بعد مدة زمنية ،وغالبا ما تكون
الم�شكلة هي زيادة درجة حرارة المعالج ،مما تجعله يتوقف عن العمل حتى يبرد.

ومن �أجل �إ�صالح هذا العطل نفذ الآتي:

 .1ت�أكّ ْد من �أن فتحات التهوية مفتوحة وال يوجد عائق يمنع خروج الهواء منها.
 .2ت�أكد من عمل المراوح جميعها ،مع تغيير المعطل منها.
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جـ  -بطء الجهاز :يعمل الجهاز �أحيان ًا ببطء �شديد للغاية وال ي�ستجيب لبع�ض الأوامر وحل الم�شكلة
يتم بفح�ص الأجزاء الآتية والت�أكد من عملها ب�شكل جيد:

 .1الذاكرة الرئي�سة.
ال�صلب.
 .2القر�ص ُّ

 .3المعالج ومروحة التبريد الخا�صة به.

ويجب الت�أكد من �أن نظام الت�شغيل لم يتعر�ض للإ�صابة من برمجيات خبيثة مثل الفيرو�سات
�أو الديدان.

د  -عدم عمل جهاز الحا�سوب نهائياً والجهاز ال يحتوي على طاقة كهربائية:عدم وجود طاقة في
الجهاز �سببه الرئي�س تلف مزود الطاقة (� ،)Power Supplyأو ال�سلك المزود للطاقة.

هـ  -تَكرار �إعادة الت�شغيل التلقائي �أثناء عمل الجهاز :وقد يكون �سبب هذه الم�شكلة:
 .1عطل في الذاكرة الرئي�سة ،فيجب تغييرها.

 .2عطل في القر�ص ال�صلب ،فال ي�ستطيع قراءة ملفات الت�شغيل.

 .3عطل في نظام الت�شغيل ،ويتم عالجه من خالل برنامج ا�ستعادة النظام� ،أو من خالل
�إعادة تن�صيب نظام الت�شغيل.

و  -عدم القدرة على قراءة القر�ص الموجود بداخل م�شغل الأقرا�ص :وقد يكون �سبب هذه الم�شكلة:
 .1اختالف نوع القر�ص في م�شغل
الأقرا�ص ،وربما يكون م�شغل الأقرا�ص

مخ�ص�ص لقراءة الأقرا�ص المدمجة

( )CDوتم و�ضع قر�ص رقمي (.)DVD

وتت�شابه الأقرا�ص المدمجة في ال�شكل
مع الأقرا�ص الرقمية كما يظهر في

ال�شكل ( )23-1بينما يختلفان في َ�سعة

كل منهما.
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ال�شكل (� :)23-1صور لأقرا�ص  CDو .DVD

 . 2خط�أ في تركيب م�شغل الأقرا�ص.
 . 3خلل في م�شغل الأقرا�ص.

 . 4تلف في القر�ص مما يجعله غير قابل للقراءة.

ز  -عدم عمل ال�سماعات المت�صلة بالجهاز :تختلف �أنواع ال�سماعات
المرفقة بجهاز الحا�سوب ،وقد تتعر�ض للأعطال الآتية:

عرف��ة على جه��از الحا�سوب ،فيجب
 . 1ال�سماع��ة غير ُم َّ
تن�صيب برنامج تعريف منا�سب لنوع ال�سماعة.

َ .2منف��ذ ال�سماع��ات ّ
معطل ،وق��د ي�ستل��زم ت�صليحه �أخذ
الجهاز �إلى م�س�ؤول ال�صيانة المتخ�ص�ص.

 . 3عدم و�ص��ل ال�سماعات ب�شكل منا�سب مع الجهاز ،ب�سبب تركيب �سلك ال�سماعات في
منفذ (الميكروفون).

ح  -عدم القدرة على ت�شغيل جهاز الحا�سوب اللوحي رغم ات�صاله بال�شاحن :من �أكثر الم�شكالت �شيوع ًا
عدم القدرة على �إعادة ت�شغيل جهاز الحا�سوب

رغم ات�صاله
اللوحي بعد االنتهاء من �شحن البطارية َ

بم�صدر الطاقة ،ويعود �سبب هذه الم�شكلة �إلى عطل

في مفتاح ت�شغيل الجهاز �أو �إلى الجهد المنخف�ض
للبطارية.
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ولحل هذه الم�شكلة نفذ الآتي:

 . 1الت�أك��د م��ن �أ�سالك ال�شاحن فقد تكون تالفة فال ت�صل الطاق��ة لبطارية جهاز الحا�سوب
اللوحي.

�سواء كان مغل ًقا �أو يعم��ل ،ف�إذا بد�أ بال�شحن
� . 2ص��ل جهاز الحا�سوب اللوح��ي بال�شاحنً ،
تكون الم�شكلة عطل في مفتاح ت�شغيل الجهاز.
 . 3اال�ستعان��ة بف ِن ّي ال�صيانة لفح�ص جه��د البطارية با�ستخدام جهاز (الأفوميتر)؛ لأن جهاز
اللوح��ي ال يتعرف على وج��ود البطارية �إذا كان الجهد له��ا �أقل من الجهد
الحا�س��وب
ّ
غير البطارية في هذه الحالة.
الأدنى المطلوب للعمل ف ُت ّ

 . 4ال�شحن الوهمي ،فبالرغم من بقاء جهاز الحا�سوب اللوحي مت�ص ً
ال بال�شاحن لفترة طويلة
معطي�� ًا �إ�شارة باكتمال ال�شحن� ،إال �أنه وعند ف�ص��ل الجهاز عن ال�شاحن يعطي �إ�شارة ب�أن
البطاري��ة فارغة .ويعود ال�سبب الرئي�س لهذه الم�شكلة �إلى تلف �أحد �أجزاء دائرة ال�شحن

ف��ي البطارية ،مما ي�ستوجب �إر�سالها �إلى مركز خا�ص ب�صيانة جهاز الحا�سوب اللوحي،

ال�ستبدال القطعة التالفة من دائرة ال�شحن في البطارية� ،أو تبديل البطارية كاملة.

ط � -سرعة نفاذ ال�شحن في جهاز الحا�سوب اللوحي :ب�سبب
اال�ستخدام الكبير والم�ستمر لفترة طويلة لجهاز
الحا�سوب اللوحي �أو ب�سبب �سوء اال�ستخدام ينفد

�شحن البطارية ب�سرعة ،وبعد وقت ق�صير من �إعادة
ال�شحن ،وهي من �أكثر الم�شاكل التي تواجه جميع

�أجهزة الحوا�سيب اللوحية .وقد يكون ال�سبب تلف

في البطارية �أو �إبقاء البطارية مت�صلة بم�صدر الطاقة فترات طويلة بعد اكتمال �شحنها ،ون�ستطيع
تطبيق الخطوات الآتية في حال تعر�ضنا �إلى هذا النوع من الم�شاكل:

� . 1إغالق جميع التطبيقات غير الم�ستخدمة.

 . 2تعديل �إعدادات الإ�ضاءة لت�صبح منا�سبة لإ�ضاءة المكان؛ لأن �إ�ضاءة ال�شا�شة ت�ستهلك طاقة
كبيرة من البطارية.
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� . 3إيقاف االت�صال ب�شبكة الإنترنت والبلوتوث عند عدم ا�ستخدامها فهي الم�ستهلك الأول
لطاقة البطارية.

 . 4ا�شح��ن البطاري��ة عند تدني م�ست��وى ال�شحن ،وقبل انتهاء �شحنه��ا ،وذلك للحفاظ على
البطارية من التلف.

كثيرا ما ي�صبح الجهاز بطيء اال�ستجابة للأوامر بعد ا�ستخدام
ي  -بطء جهاز الحا�سوب اللوحيً :

الجهاز لفترة من الوقت ،وهي من �أكثر م�شكالت �أجهزة الحا�سوب اللوحي على اختالف

والمحملة على
انت�شارا ،وتعود �أ�سباب هذه الم�شكلة لكثرة البرامج الم�ستخدمة
�أنواعها
ً
ّ

الجهاز و�إلى حجم الذاكرة ،وللتقليل من ت�أثير هذه الم�شكلة قم بما ي�أتي:

 . 1ا�ستخدم ذاكرة خارجية ،وقلل من الم�ساحة المحجوزة بالذاكرة الداخلية ،واتركها لنظام
الت�شغيل فقط.

 . 2احذف �أي تطبيق ال تقوم با�ستخدامه فهو يحجز م�ساحة بالذاكرة.

 . 3ال تقم بت�شغيل الكثير من التطبيقات في الوقت نف�سه؛ لأن ذلك �سيحجز كامل الم�ساحة
بعد �سيبطئ من �سرعة ا�ستجابة جهاز الحا�سوب
في ذاكرة الو�صول الع�شوائي وهذا فيما ُ
اللوحي.

ك -ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول :ال يوجد �سبب رئي�س
محدد الرتفاع درجة حرارة جهاز الحا�سوب اللوحي
بل تتعدد �أ�سبابها وت�ؤدي هذه الم�شكلة �إلى تلف جهاز

الهاتف لذا يجب التعامل معها بجدية ،واالهتمام باتباع

التعليمات الآتية ،لتالفي حدوث هذه الم�شكلة:

 . 1ال ت�ستخدم جهاز الهاتف �أثناء ات�صاله بال�شاحن.

� . 2أغلق �أي تطبيق ال ت�ستخدمه فوجوده قد ي�ؤدي �إلى
ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

تعر�ض الجهاز لأ�شعة ال�شم�س المبا�شرة ولفترة طويلة.
 . 3ال ّ
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أسئلة الفصل
 - 1ما �أهمية �صيانة �أجهزة الحا�سوب ؟

 - 2قارن بين �أنواع ال�صيانة من حيث زمن حدوثها.
 - 3اذكر الحل المنا�سب لكل من الم�شاكل الآتية:
�أ � -ألوان ال�شا�شة رديئة .
ب  -الجهاز بطيء.

جـ	  -ال�سماعات ال تعمل.

د  -البيانات ال تظهر على ال�شا�شة.

هـ	  -ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول.

و  -تكرار �إعادة الت�شغيل التلقائي �أثناء عمل الجهاز.
ال�صلب ال يعمل ب�شكل جيد.
ز  -القر�ص ُّ
ح  -لوحة المفاتيح مغطاة بالغبار.

ط  -وجود فيرو�سات على ذاكرة الجهاز.
ي  -ال�شا�شة مظلمة وال تعمل.
ك  -القر�ص المدمج ال يعمل.
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الف�صل الرابع

الحو�سبة الخ�ضراء
تحتل الأجهزة الإلكترونية �أهمية كبيرة في حياتنا ،وفي مقدمتها �أجهزة الحا�سوب والأجهزة

اللوحية وغيرها؛ لأنها �أ�صبحت �ضرورة من �ضرورات الحياة .لكن ما م�صير هذه الأجهزة عندما
تتعطل وت�صبح غير �صالحة لال�ستخدام ؟

نادراً ما يتم التخل�ص من �أجهزة الحا�سوب القديمة والهواتف المحمولة الم�ستهلكة

ووحدات التخزين التالفة ب�سبب احتوائها على بيانات هامة ومعلومات �شخ�صية ُيخ�شى ت�سربها،
فيتم تخزينها ب�شكل خاطئ رغم عدم ا�ستخدامها مما ي�سبب تراكمها وهذا ما يعرف بال ُّنفايات

وتعد ال ُّنفايات الإلكترونية من �أهم م�شاكل التلوث في العالم في الوقت الحا�ضر،
الإلكترونية.
ّ

فما ال ُّنفايات الإلكترونية؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

�أو ًال :النُّفايات الإلكترونية

النفايات إاللكترونية هي كل ما انتهت �صالحية ا�ستخدامه من �أجهزة الحا�سوب وملحقاته

والأجهزة اللوحية والأجهزة الكهربائية مثل الميكروويف والثالجة والكاميرات وماكينات
الت�صوير وغيرها .وهذه ال يمكن التخل�ص منها في المواقع المخ�ص�صة إللقاء النفايات ،ب�سبب

خ�صائ�صها الخطرة و�آثارها ال�ضارة على البيئة و�صحة إالن�سان ،والتي تتطلب و�سائل خا�صة
لمعالجتها والتخل�ص منها نهائيا.
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يتم �إعادة تدوير النفايات إاللكترونية في البلدان المتقدمة وا�ستخدامها في ال�صناعات

التجديدية ،مما ي�سبب مخاطر كبيرة للعمال ب�سبب ر�شح المواد ال�سامة من المعادن الثقيلة،
لذلك ف�إن �إعادة تدوير هذه النفايات و�إدارتها يتم بحذر �شديد .ومع ذلك ف�إننا نواجه م�شكلة
تزايد هذه النفايات ب�شكل كبير مع ت�سارع التكنولوجيا والمتغيرات التي تواكبها  ،الأمر الذي

دعا �إلى �ضرورة معرفة الطريقة ال�صحيحة لتعامل إالفراد مع هذه النفايات.
ومن طرق التعامل ال�صحيح مع النُفايات إاللكترونية:

واللكترونية في الحاويات و�أماكن جمع النفايات المنزلية.
 - 1تجنب �إلقاء النفايات الكهربائية إ

واللكترونية من خالل �شركات متخ�ص�صة في التعامل
 - 2يف�ضل التخل�ص من الأجهزة الكهربائية إ
أجزاء من هذه الأجهزة فيها مواد خطرة و�سامة ،فالبد من �أن
مع النفايات إاللكترونية؛ لأن � ً
تخ�ضع لمبادئ التعامل مع النفايات الخطرة وال�سامة.

 - 3يجب العمل على و�ضع �إطار ت�شريعي ينظم ويدير قطاع التعامل مع النفايات إاللكترونية
والكهربائية وتوابعها ،للتخفيف من المخاطر الناجمة عن �سوء التعامل معها ،في ظل
عدم وجود �آلية منهجية وملمو�سة لجمع النفايات إاللكترونية والكهربائية وغياب الخبرات

الفنية إلعادة تدويرها ومعالجتها.

� - 4ضرورة �إر�ساء نظام إلعادة تدوير النفايات إاللكترونية في الأردن ،وتوعية المواطنين إلقامة
نظام لجمع هذه النفايات ،وف�صلها بطريقة ت�ساعد البلديات على �إعادة تدويرها ب�صفتها
الجهة الم�س�ؤولة عن جمع النفايات والتخل�ص منها ،ويتم ذلك بو�ضع �آليات منا�سبة للفرز
والجمع و�إعادة التدوير والمعالجة والتخل�ص منها �أو ت�صديرها خارج البالد للمعالجة.

بال�ضافة �إلى العمل على ت�صنيع وا�ستيراد المواد التي
 - 5ا�ستخدام مواد �أقل ُ�سمية في الت�صنيع ،إ
واللكترونية وذلك
يمكن �إعادة تدويرها ،وفق معايير وموا�صفات المعدات الكهربائية إ
بهدف مكافحة التلوث البيئي.

 - 6ت�شجيع ا�ستخدام التكنولوجيا ال�سليمة بيئياً ،والمنا�سبة إلعادة التدوير ،وزيادة القدرة على
تر�شيد ا�ستخدام الطاقة ،وبالتالي تقليل توليد ال ُّنفايات.
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فكر

ناقش

شارك

«هناك قلة وعي حول المخاطر الناجمة عن النفايات الكهربائية والإلكترونية بين جميع فئات
المجتمع ،في ظل غياب حمالت التوعية بكيفية التعامل ب�أمان مع ال ُّنفايات الكهربائية والإلكترونية».
ناق�ش مع زمالئك في المجموعة الفقرة ال�سابقة ،مقترح ًا بع�ض الإجراءات

الواجب تنفيذها من الجهات المعنية ،لتحقيق هذه الغاية.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
ابحث

م�ستعين ًا بال�شبكة العنكبوتية ابحث عما يمكن �أن ي�سببه ق ّلة الوعي حول النفايات االلكترونية من
�آثار كارثية على البيئة وال�صحة ،وناق�ش ما تو�صلت �إليه مع زمالئك.

ثانيًا :الحو�سبة الخ�ضراء ()Green Computing

�إن المحافظة على البيئة ال تكون فقط بالنظافة والحفاظ على

الأ�شجار وغيرها ،بل يوجد �أمور تقنية �أي�ضا ت�سهم في التلوث

البيئي كالتخل�ص من �أجهزة الحا�سوب ومكوناته والمواد التي
ت�صنع منها والتي ت�ستهلك الطاقة والموارد ،وللتقليل من التلوث

البيئي ظهرت الحو�سبة الخ�ضراء فما هي الحو�سبة الخ�ضراء؟ وكيف تطورت؟ وما �أهدافها؟
 - 1مفهوم الحو�سبة الخ�ضراء

الحو�سبة الخ�ضراء هي الإجراء ال�صحيح في التطبيق

�أو الت�صنيع �أو اال�ستخدام �أوالتخل�ص من �أجهزة الحا�سوب وملحقاته بكفاءة وفعالية وب�أقل
ت�أثير �ضار على البيئة.

 - 2مراحل تطور الحو�سبة الخ�ضراء

ظهر هذا المفهوم في الواليات المتحدة الأمريكية بم�شروع «نجمة الطاقة» عام 1992
بدعم من وكالة حماية البيئة ،وقد ا�شتهر هذا الم�شروع عندما تبنته �شركات ت�صنيع �أجهزة
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الحا�سوب ،وبد�أت ب�إطالق منتجات تدعم هذه الخا�صية،
وغالبا ما
وقد انتقل الم�شروع الحقًا �إلى �أوروبا و�آ�سيا،
ً

ت�ضع ال�شركات الداعمة للمو�ضوع �شعار النجمة على

منتجاتها كما يظهر بال�شكل (.)24 -1
� - 3أهداف الحو�سبة الخ�ضراء

هناك مجموعة من الأهداف وال�سيا�سات التي ت�سعى

الحو�سبة الخ�ضراء �إلى تحقيقها� ،سنذكر بع�ضها فيما
ي�أتي:

ال�شكل (� :)24-1شعار م�شروع
نجمة الطاقة.

�أ  -ت�صمي��م المكون��ات الحا�سوبي��ة لتك��ون ذات ت�أثير

لل�شعال في
�صديق للبيئة وذلك بتقليل المواد القابلة إ
المنتجات إاللكترونية الم�صنعة.

ب  -رف��ع قابلي��ة المنتج��ات الم�صنع��ة إلع��ادة التدوير،
والتحل��ل الحي��وي للمنتج��ات التالف��ة ومخلف��ات

الت�صنيع.

جـ	  -رفع فعالية ا�ستهالك المنتج للطاقة والتقليل من فقدها خالل دورة حياته ،وا�ستخدامه
بطريقة توفر ا�ستهالك الطاقة.

ومن �آليات تقليل ا�ستهالك الطاقة ما يلي:

� . 1إمكانية التحكم في مجموعة حوا�سيب من خالل جهاز مركزي واحد ،ويف�ضل ا�ستخدام
جهاز الحا�سوب المحمول بد ًال من الحا�سوب المكتبي.

بحيث تعمل ب�شكل فعال
 . 2تغيير مزودات الطاقة القديمة للأجهزة المنزلية ب�أخرى جديدة
ُ
�أكثر وذلك بتقليل ن�سبة الطاقة المفقودة على �شكل حرارة ب�شكل كبير.

ُ . 3ت ّعد بطاقات الفيديو ووحدات معالجة الر�سومات وخ�صو�ص ًا الثالثية الأبعاد منها� ،أكثر
ً
ا�ستهالكا للطاقة ،فالأف�ضل اال�ستغناء عنها وتغييرها بالأنواع
�أجزاء �أجهزة الحا�سوب
الحديثة الأقل ا�ستهالك ًا للطاقة.

51

 . 4تغيير ال�شا�شات القديمة ب�شا�شات ( )LCDالحديثة؛ لأنها �أقل ا�ستهالك ًا للطاقة ،وال تحتوي
على كميات ر�صا�ص كبيرة والذي يعتبر م�ضر للبيئة.

 . 5احر�ص على �إغالق جهاز الحا�سوب بعد االنتهاء من العمل ،كما �أن هناك بع�ض �أنظمة
الت�شغيل تقوم � ًآليا بالتحكم ب�إطفاء بع�ض المكونات إاللكترونية ،كما في ال�شا�شات.

� . 6شراء �أجهزة �إلكترونية موفرة للطاقة ،والحر�ص على العمل بخ�صائ�ص توفير الطاقة ،والعمل
على �إعادة تدوير المخلفات �أو تطويرها.

 - 4الجديد في عالم الحو�سبة الخ�ضراء

فيما يلي بع�ض الأمثلة على منتجات �صديقة للبيئة:

�أ  -لوح��ة مفاتي��ح �شم�سية �صديقة للبيئ��ة لأجهزة �أبل :حيث
تتمي��ز ب�إمكانية الربط بين ثالث��ة �أجهزة في الوقت

نف�س��ه بوا�سطة (البلوت��وث) كما تتمت��ع البطارية

المدمج��ة بلوحة المفاتي��ح وب�إمكانية �شحنها عن

طري��ق �أ�شعة ال�شم�س �أو ال�ض��وء ال�صناعي لمدة ثماني �ساعات متوا�صلة من اال�ستخدام
اليوم��ي ،وم��دة ثالث �شه��ور في حال��ة الإ�ضاءة

المنخف�ضة.

ب  -فال�ش ميموري

(memory

 :)Flashوهي وحدة

تخزين م�صنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.

جـ	  -م�صباح م�شع ( :)LEDربما يكون �أعلى كلفة من

الم�صابيح العادية ،لكنها �أقل ا�ستهالكا للكهرباء،

وتخدم م��دة �أط��ول �أرب��ع م��رات �إل��ى ع�شر من

الم�صابيح التقليدية.
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د � -شاحن قوي للطوارئ :في البداية يظهر ال�شاحن
وك�أنه ك�شاف �ضوئي ع��ادي ،ولكن بحركة

ب�سيطة يظهر في الخلف ع��دد من الخاليا
ال�شم�سية المترا�صة فوق بع�ضها البع�ض لتقوم

بتحويل الطاقة ال�ضوئية �إلى كهرباء ثم تعمل على

�شحن البطارية الداخلية ،ليعمل الك�شاف قبل �أن

يبد�أ بت�صدير الطاقة �إلى �أي جهاز خارجي يرتبط به مثل الهاتف المحمول وغيره.

هـ	  -الطابعة �صديقة البيئة :تقلل ا�ستهالك الورق
من خالل الطباعة على الوجهين و�إعدادات

توفير وتقليل ا�ستهالك الحبر والطاقة �إلى
حد كبير ،وتقلل من انبعاث غاز ثاني �أك�سيد

الكربون.
فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش م�ستقبل الحو�سبة الخ�ضراء ،وقدم بع�ض االقتراحات
المتوقع �أن تكون عليها م�ستقبالً.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،وبا�ستخدام �شبكة الإنترنت ابحث عن الآتي:
 منتجات �صديقة للبيئة لم تذكر في الدر�س تطبيق فعلي للحو�سبة الخ�ضراء في الأردن ،واقترح طريق ًة ال�ستخدامه في منطقة �سكنك.�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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أسئلة الفصل
 - 1ما المق�صود بال ُّنفايات إاللكترونية ،واذكر مثا ًال عليها.

 - 2اذكر ثالثة �أمثلة على منتجات �إلكترونية �صديقة للبيئة.

 - 3و�ضح العالقة بين النفايات إاللكترونية والحو�سبة الخ�ضراء.

 - 4اذكر الطرق ال�صحيحة للتعامل مع ال ُّنفايات إاللكترونية.
 - 5علل ما يلي:

�أ  -يجب تغيير ال�شا�شات القديمة ب�شا�شات  LCDحديثة.

ب  -تجنب �إلقاء النفايات إاللكترونية في �أماكن جمع النفايات المنزلية.

 -6املأ الفراغ في مايلي:

�أ  -الحو�سبة الخ�ضراء هي . ..................

ب  -من ا�ستخدامات لوحة المفاتيح ال�شم�سية . ..................

جـ	  -من �أهداف الحو�سبة الخ�ضراء . ...............2 . ...............1
د  -من مخاطر ال ُّنفايات إاللكترونية . ...............2 . ..............1

أهمي ًة واحدة لكل من:
 -7اذكر � ّ
�أ  -الم�صباح الم�شع.

ب  -الطابعة �صديقة البيئة.

جـ	  -فال�ش ميموري م�صنوعة من مواد قابلة للتدوير.
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أسئلة الوحدة
عرف الم�صطلحات الآتية:
ّ -1
�أ � -صيانة الحا�سوب.

ب  -ال�صيانة الوقائية.
جـ	  -الحو�سبة الخ�ضراء.
 - 2علل ما يلي:
�أ  -ا�ستخدام �أنظمة الت�شغيل متعددة الم�ستخدمين ومتعددة المهام في �أجهزة الخوادم
الحا�سوبية.

ب  -تعدد �أنواع �أنظمة الت�شغيل لأجهزة الحا�سوب اللوحية.
جـ	 � -أهمية تحديث نظام الت�شغيل ب�شكل م�ستمر.
د  -عمل �صيانة وقائية لجهاز الحا�سوب ،يطيل من العمر الت�شغيلي له.
هـ	  -ا�ستخدام مادة التنظيف ( )Foam Cleanerلتنظيف �أجهزة الحوا�سيب.
واحدا من الأ�سباب الرئي�سة في تعطل جهاز الحا�سوب.
و  -يعتبر الغبار
ً
ز  -ت�سبب بع�ض الفيرو�سات �أ�ضرار مادية لجهاز الحا�سوب.
ح  -عدم �إلقاء جهاز الحا�سوب اللوحي التالف في حاوية النفايات.
 - 3لماذا كانت �أجهزة حا�سوب الجيل الأول كبيرة الحجم وبطيئة ال�سرعة؟
 - 4عدد و�سائل ربط الهاتف المحمول بجهاز الحا�سوب.
 - 5لماذا يعد القر�ص ال�صلب ذو ال�سرعة (� ) RPM 7200أف�ضل من ()RPM 4500؟
 - 6اذكر ثالثة �أمور يجب �أخذها بعين االهتمام عند �شراء جهاز حا�سوب لوحي.
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ُّ � - 7أي �أجهزة الحا�سوب �أن�سب لال�ستخدام في كل من الحاالت الآتية:
الرقم

اال�ستخدام

نوع جهاز الحا�سوب

 1ت�صفح إالنترنت ،واال�ستخدام المنزلي.
 2ت�صفح إالنترنت خارج المنزل.
 3عمل الأبحاث العلمية.
 4التعلم إاللكتروني لطالب ال�صفوف الأ�سا�سية الدنيا.
 5التعلم إاللكتروني لطالب ال�صفوف الثانوية.
 6لعب الألعاب إاللكترونية عبر ال�شبكة.
 7التوا�صل المرئي مع الأهل.
 8عمل ك�شوفات محا�سبية.
 9ت�صميم المواقع إاللكترونية.
 10تحرير مقاطع الفيديو.
 11ت�صميم المن�شورات إاللكترونية.
 - 8اذكر خم�سة �إجراءات يقوم بها الم�ستخدم لإطالة العمر الت�شغيلي لجهاز الحا�سوب.
 - 9اذكر ثالثة من إالجراءات الوقائية التي ت�ستخدمها مع جهاز الحا�سوب اللوحي.

خم�سا من �آليات تقليل ا�ستهالك الطاقة.
 - 10عدد
ً
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ذاتي
تقوي ٌم
ٌّ

ذاتيا ومعرفة ِنقاط ال�ضعف
بعد درا�ستك الوحدة الأولى� ،أكمل �سلم التقدير الآتي لتقويم نف�سك ً
لديك محاوال �إيجاد الحلول المنا�سبة:

�أ�ستطيع �أن:
الرقم

اال�ستخدام

ممتاز

جيد

�ضعيف

أعرف مراحل تطور الحا�سوب التاريخية.
ّ � 1

أميز بين �أنواع �أجزاء الحا�سوب المختلفة.
ّ � 2

� 3أ�ستطيع قراءة عرو�ض موا�صفات الحوا�سيب.

أعرف نظام الت�شغيل.
ّ � 4

أعدد مهام نظام الت�شغيل.
ّ � 5
أعرف �أنواع نظام الت�شغيل باالعتماد على
ّ � 6
الم�ستخدمين وطبيعة اال�ستخدام.
أميز بين �أنظمة الت�شغيل الخا�صة بالأجهزة اللوحية.
ّ � 7
أحدث نظام ت�شغيل ( )Windowsبنجاح.
ّ � 8

أعرف �أهمية ال�صيانة.
ّ � 9

وم بعمل �صيانة وقائية مادية لجهاز الحا�سوب.
� 10أَ ُق ُ
أعدد �أهم الأعطال التي ت�صيب جهاز الحا�سوب
� ّ
11
وكيفية عالجها.
أعرف مفهوم الحو�سبة الخ�ضراء.
ّ � 12
� 13أ�ستطيع �أن �أتعامل مع النفايات الإلكترونية.
أعدد �أهداف الحو�سبة الخ�ضراء.
ّ � 14
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الوحدة الثانية
البرمجة بلغة C++

ُ�ستخدم في بناء البرامج والتطبيقات الحا�سوبية التي ت�ساعد
تنبع �أهمية البرمجة في حياتنا في �أنها ت
َ

الأفراد على القيام ب�أعمالهم المختلفة .فالبرمجة هي الأ�سا�س في بناء وتنفيذ جميع التطبيقات الحا�سوبية

التي من خاللها نبني البرامج الالزمة لحل الم�شاكل التي نحتاج
لحو�سبتها .وتعتمد البرمجة على طرق و�أ�ساليب علمية تخ�ضع
أ�س�س محدد ٍة ،وتعتبر ف ًنا في الوقت ِ
نف�سه ،كما �أنها
لقواعد و� ٍ
َ

فن يعتمد على ذوق المبرمج وقدرته على ترتيب الأفكار وحل
الم�شاكل بطرق مخت�صرة.

و�ستتعرف في هذه الوحدة برمجة الحا�سوب با�ستخدام لغة

البرمجة  ،C+ +حيث �إن لغة  C+ +تعتبر من �أهم لغات البرمجة

انت�شارا لقدرتها العالية في التعامل مع مكونات الحا�سوب المادية ،مما ينعك�س على �سرعة تنفيذ
و�أكثرها
ً

العمليات البرمجية.

ويتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة �أن:

َ
يتعرف بيئة التطوير ومكوناتها الأ�سا�سية وكيفية ا�ستخدامها في الكتابة والحفظ وتنفيذ البرامج

بلغة البرمجة .C+ +

يتعرف رموز لغة البرمجة  C+ +و�أنواع البيانات الأ�سا�سية الخا�صة بها.

ي�ستخدم جمل الطباعة بلغة البرمجة .C+ +
َ

يتعرف طريقة �إدراج المالحظات في لغة البرمجة .C+ +

يتعرف كيفية �إن�شاء المتغيرات والثوابت بلغة البرمجة .C+ +
ي�ستخدم جمل الإدخال بلغة البرمجة .C+ +

يتعرف التعابير الح�سابية للغة البرمجة .C+ +
يتعرف التعابير المنطقية للغة البرمجة .C+ +

يطبق جمل االختيار ال�شرطية للتحكم في �سير تنفيذ البرنامج بلغة البرمجة .C+ +
ي�ستخدم جمل ال َّتكرار .for
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الف�صل الأول

مقدمة في لغة البرمجة

C+ +

تعرفت في ال�صف العا�شر خطوات حل الم�شكلة ح�سب الأ�س�س العلمية للو�صول �إلى حلول

منا�سبة و�إعطاء الأوامر للحا�سوب حتى يقوم بتنفيذها ب�شكل �صحيح ليعطي النتيجة المطلوبة .كما
تعرفت �أنه ال بد من وجود لغة للتخاطب مع الحا�سوب والتفاعل معه إلنجاز عمل معين ،وهو ما
يعرف بلغة البرمجة والتي تتكون من مجموعة من الكلمات والرموز والقواعد المحددة والتي

يجب على الم�ستخدم �أن يتبعها بدقة لأن مخالفتها �ست�ؤدي �إلى �أخطاء ولن ي�ستطيع الحا�سوب فهمها
وتنفيذ المهام المطلوبة منه ،وتختلف هذه التعليمات والأوامر من لغة برمجية �إلى �أخرى ح�سب

قواعد كتابة كل لغة .و�ستتعرف في هذا الف�صل �إلى لغة البرمجة .C+ +
ن�شاط ( :)1-2خطوات حل الم�شكلة

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،وباالعتماد على ما تعلمته في ال�صف العا�شر نفذ الآتي:
• عدد خطوات حل الم�شكلة (الم�س�ألة).

• طبق خطوات حل الم�شكلة ال�سابقة لإيجاد م�ساحة مثلث.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

البرمجة في حياتنا
مركز المياه والطاقة والبيئة هو �أحد مراكز الجامعة الأردنية ،والذي يعنى بكل ما يتعلق من
�أبحاث في هذه المجاالت ،قرر مدير المركز اال�ستعانة بمبرمج من مركز الحا�سب في الجامعة ليقوم
بعمل برامج حا�سوبية ت�ساعد وت�سهل عملية البحث وعمل الباحثين في المركز.
�أر�سل مركز الحا�سوب في الجامعة الأردنية �أحد �أف�ضل المبرمجين لديه وهو المبرمج ماهر،
والذي اقترح على مدير المركز �أن يقوم ب�أداء هذه البرامج الحا�سوبية على لغة  C+ +لما لها من قدرة
على تنفيذ المعادالت الح�سابية المعقدة ب�سرعة �أكبر من اللغات البرمجية الأخرى ،وقرر المبرمج
ماهر �أن ي�ستخدم برمجية  Code::Blocksلتنفيذ برامجه عليها ،فما هي لغة  C++؟ وكيف يتم التعامل
مع برمجية  Code::Blocks؟
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أول :التعريف بلغة البرمجة C+ +
� اً

�شيوعا ،ب��د�أ تطويرها كامتداد للغة ،C
لغ��ة البرمجة  C+ +هي �إحدى لغ��ات البرمجة الأكثر
ً

وتتمي��ز ب�أن تعليماتها �أقرب ما تكون �إلى لغ��ة الإن�سان ،وهذا ما يجعل عملية البرمجة �أكثر �سرعة

و�سهولة.

وبيئة التطوير المتكاملة ( )IDE-Integrated Development Environmentتُ�ستخدم لكتابة برامج

لغة C++؛ لأنه يتم من خاللها كتابة التعليمات البرمجية الخا�صة بلغة  ،C++والتحقق من الأخطاء،
وبناء الم�شروع واختباره ،و من �أ�شهر هذه البرمجيات .Codelite,Code::Blocks,Visual Studio

و�سنتعرف في هذا الف�صل �إلى برنامج  ،Code::Blocksوهو برنامج مجاني وحجمه منا�سب ،ويتم
تحميله من خالل موقعه الر�سمي .http://www.codeblocks.org

ثانيًا :ت�شغيل برمجية

Code ::Blocks

عند ت�شغيل برمجية  Code :: Blocksاتبع الخطوات الآتية:

 -1انقر على زر ابد�أ ( )Start

 -2اختر جميع البرامج ()All Programs

 -3اختر برمجية ( )Code::Blocksعندها تظهر ال�شا�شة الرئي�سة ،المو�ضحة في ال�شكل (.)1-2
1
3

2
5

4

6
ال�شكل ( :)1-2ال�شا�شة الرئي�سة لبرمجية  Code::Blocksب�إ�صدارها رقم .13.12
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ثالثًا :مكونات ال�شا�شة الرئي�سة

تتكون ال�شا�شة الرئي�سة لبرمجية  Code::Blocksمن الأجزاء الآتية:

� -1شريط العنوان ()Title Bar

وهو ال�شريط الذي يت�ضمن ا�سم البرمجية وعنا�صر التحكم بالنافذة من ت�صغير �أو تكبيرِ �أو �إغالق.

� -2شريط اللوائح ( )Menu Bar

يحتوي على مجموعة من اللوائح  ،وتحتوي كل الئحة على مجموعة من الأوامر ،وي�ؤدي

كل �أمر وظيفة معينة.

� -3أ�شرطة الأدوات ()Tools Bars

تحتوي هذه الأ�شرطة على مجموعة من الأدوات ،ت�ؤدي كل منها وظيفة معينة ،ومن �أهمها

�شريط .Compiler

� -4إدارة ملفات الم�شروع ()Project Files Management

تعدد الملفات.
تقوم بعر�ض الملفات المتعلقة بالبرنامج الذي تعمل عليه ،وت�سهل التنقل بينها في حالة ُّ

 -5حيز العمل ()Work Area

المكان الذي تظهر فيه �أوامر البرنامج وجمله �أثناء كتابته �أو بعد ا�سترجاعه.

 -6منطقة إالعالم ()Notification Area
هي المنطقة التي تعر�ض لك الأخطاء التي وقعت فيها �أثناء كتابتك للبرنامج.
ن�شاط ( :)2-2ت�شغيل برمجية Code::Blocks

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:
• �شغل برمجية .Code::Blocks

• تعرف �إلى الأجزاء الرئي�سة لل�شا�شة.
• ا�ستعر�ض اللوائح ومحتوياتها.

• تعرف �إلى �أ�شرطة الأدوات وقم ب�إخفائها و�إظهارها.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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رابعا :البدء بم�شروع جديد
ً

 -1اختر الأمر  Newمن الئحة  ،Fileثم اختر �أمر .Project

� -2سيظهر ال�شكل ( ،)2-2اختر منه

Console Application

ال�شكل ( :)2-2البدء بم�شروع جديد.

 -3انقر زر
 -4انقر زر

للبدء بم�شروع جديد� ،ستظهر نافذة جديدة.

�سيظهر ال�شكل ( )3-2لالختيار بين لغتي الـ � Cأو الـ  ,C++اختر الـ .C++

ال�شكل ( :)3-2االختيار بين لغ َتي الـ � Cأو الـ .C++
63

 -5انقر زر

تخزينه.

فيظهر ال�شكل ( )4-2ليتم من خالله تحديد ا�سم الم�شروع وموقع

ال�شكل ( :)4-2نافذة تحديد ا�سم الم�شروع وموقع تخزينه.

		
 -6انقر زر

		
� ،ستظهر نافذة جديدة انقر زر

فتظهر ال�شا�شة الرئي�سة لبرمجية

 Code::Blocksكما في ال�شكل ( )5-2وقد تم �إن�شاء م�شروع جديد با�سم .first program

ال�شكل ( :)5-2م�شروع جديد با�سم .first program
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في نافذة �إدارة ملفات الم�شروع نالحظ ظهور مجلد خا�ص بالم�شروع با�سم  ,Sourcesوهو
الذي ي�ضم جميع ملفات الم�شروع ،ويت�ضمن ملف main.cpp

وهو الملف الرئي�سي ،وعند

النقر عليه يظهر برنامج في حيز العمل قد كتب بلغة البرمجة  C ++وهو برنامج يقوم بطباعة
جملة

Hello world

عند تنفيذه .الحظ �أن �إمتداد ملفات  C++هو .cpp

خام�سً ا :الهيكل العام لأي برنامج بلغة C++
>#include < iostream
;using namespace std

)( int main
{
;cout <<"Hello world!"<<endl
;return 0
}

مقدمة البرنامج:
وظيفته ا�ستدعاء مكتبة iostream
( )input output streamالخا�صة بجمل الإدخال
وجمل الإخراج.
البرنامج:
ويت�ضمن ما يلي:
()  :int mainهي الدالة الرئي�سة المكونة لجميع برامج
لغة  C++وهي �أهم دالة في البرنامج و�أ�سا�س البرنامج.
} :رمز بداية �أوامر البرنامج
�أوامر  :C++تكتب بحروف �صغيرة.
وتنتهي كل جملة من جمل  C++بالفا�صلة المنقوطة
(;).
; � :return 0إعالن نهاية البرنامج.
{ :رمز نهاية �أوامر البرنامج.

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن داللة كل جزء من �أجزاء مقدمة البرنامج الآتية:
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

>#include <iostream
;using namespace std
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�ساد�سً ا :بناء وتنفيذ البرنامج

بناء البرنامج ( )Buildهي عملية الت�أكد من �سالمة البرنامج من الأخطاء عن طريق النقر على
زر بناء البرنامج

من �شريط �أدوات � Compilerأو اختر �أمر

Build

من الئحة � Buildأو

بال�ضغط على مفتاحي . Ctrl+F9

بعد الت�أكد من �سالمة البرنامج من الأخطاء ،يمكن تنفيذه ( )Runللح�صول على النتائج

وذلك بالنقر على زر تنفيذ البرنامج

من �شريط �أدوات � Compilerأو اختر �أمر  Runمن

الئحة � Buildأو بال�ضغط على مفتاحي  ،Ctrl+ F10فتظهر النتيجة في �شا�شة المخرجات .ويو�ضح

ال�شكل (� )6-2شا�شة المخرجات عند تنفيذ ملف  .main.cppوللرجوع �إلى ال�شا�شة الرئي�سة
ا�ضغط � ّأي مفتاح على لوحة المفاتيح.

ال�شكل ( :)6-2ناتج تنفيذ ملف .main.cpp

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن طريقة لبناء الم�شروع وتنفيذه بخطوة واحدة.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ن�شاط (:)3-2البدء بم�شروع جديد وتنفيذه
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:
• �أن�شىء
م�شروعا با�سم .Hello C++
ً

• ا�ستعر�ض الهيكل العام َلبرنامج .main.cpp
• عدل جملة الطباعة بحيث يطبع عبارة "  " Hello C++اً
بدل من "."Hello world

• احفظ التعديالت.

• قم ببناء الم�شروع وتحقق من �سالمته من الأخطاء.

• نفذ البرنامج.

• �أغلق الم�شروع.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

البرمجة في حياتنا
ا�ستخدم المبرمج ماهر الخطوات ال�سابقة لإن�شاء برنامج � ّأولي بلغة  ،C ++على �أن يقوم
بالتعديالت عليه حتى ي�صل �إلى ال�شكل المطلوب.
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أسئلة الفصل
 -1ما الخطوات الالزمة لإجراء ٍّ
كل مما ي�أتي:
�أ � -إن�شاء ملف جديد
ب  -بناء البرنامج

جـ  -تنفيذ البرنامج

د  -حفظ البرنامج

هـ	

� -إنهاء العمل والخروج من برنامج Code::Blocks

 -2ما الفرق بين بناء البرنامج ( )Buildوتنفيذ البرنامج (.)Run
 -3اذكر وظيفة ٍّ
كل من الأدوات المدرجة في الجدول الآتي:
الأداة

وظيفة الأداة

 -4حدد داللة كل جزء من �أجزاء برنامج لغة  C++الآتية:

() : int mainـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
; 	 : return 0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}
{
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	:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف�صل الثاني

البرمجة في حياتنا

الطباعة على �شا�شة المخرجات

طلب مدير مركز المياه والطاقة والبيئة من المبرمج ماهر� ،أن يظهر تروي�سة المركز في

نتائج كل برنامج ي�صنعه ،والتروي�سة تحتوي على ا�سم المركز وا�سم مجال التجربة ( مياه ،

طاقة ،بيئة) ،والتاريخ (اليوم وال�شهر).

فما هي التعليمات التي �سي�ستخدمها المبرمج لإنجاز هذه المهمة؟

أول :جملة الطباعة cout
� اً

ُت�ستخدم جملة  coutلطباعة الثوابت ،والمتغيرات ،وناتج العمليات الح�سابية على �شا�شة

المخرجات،ويجب تحديد ما يراد طباعته بعد �إ�شارة (>>) ،وال�صيغة العامة الآتية تو�ضح جملة

الطباعة .cout

ال�صيغة العامة لجملة الطباعة (  )coutهي:
;cout<< data or variables

حيث �إن:

 :coutالأمر الم�ستخدم لطباعة المخرجات على ال�شا�شة ،وهي كلمة محجوزة.
>>

 :رمز الطباعة ،التي تف�صل بين ما يراد طباعته من بيانات ومتغيرات.

 :Data or variablesالبيانات والمتغيرات التي �سوف تطبع على ال�شا�شة.

الن�صية ،والتي يجب
وت�ستخدم عالمات التن�صي�ص (" ) في لغة  C++من �أجل طباعة الجمل
ّ

�أن تبد�أ وتنتهي بعالمات التن�صي�ص ،و�إذا لم تو�ضع عالمات التن�صي�ص للجملة الن�صية في �أمر

الطباعة ،ف�سوف ي�ؤدي �إلى ظهور �إ�شارة الخط�أ عند بناء البرنامج ،وال�شكل ( )7-2يو�ضح

ا�ستخدام عالمات التن�صي�ص في �أمر الطباعة.

69

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;cout<<"Hello world!" <<endl
;return0
}

ن�صية واحدة فقط ،كما هو مو�ضح في �شا�شة المخرجات
هذا البرنامج يقوم بطباعة جملة ّ

الآتية:

ال�شكل ( :)7-2برنامج يطبع جملة ن�صية.

�سواء �أكانت الأعداد �صحيحة �أم تحتوي على
ُت�ستخدم الأعداد مبا�شرة في جملة الطباعة،
ٌ

فا�صلة َع�شرية ،وال�شكل ( )8-2يو�ضح طباعة ا�سم طالب وعمره في نف�س ال�سطر.
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>#include< iostream
;using namespace std
)( int main
{
;cout<<" Fisal Fahed "<<15<<endl
;return0
}

ن�صية والعدد ( )15على ال�سطر نف�سه ،كما هو مو�ضح في
هذا البرنامج يقوم بطباعة جملة ّ
�شا�شة المخرجات الآتية:

ال�شكل ( : )8-2برنامج يطبع جملة ن�صية وعد ًدا.

الحظ �أن �أمر طباعة الرقم منف�صلة عن �أمر طباعة الن�ص بعالمة (>>) .والحظ �أي�ضا �أن في

بعيدا
جملة الطباعة " "Fisal Fahedتم �إ�ضافة فراغ بعد �آخر حرف؛ حتى يظهر عمر الطالب ً

بمقدار فراغ واحد عن اال�سم ،وال يظهر مال�ص ًقا له.

وي�ستخدم �أمر ( )End Line) (endlفي جملة الطباعة لإنهاء �سطر الطباعة والبدء من �سطر

جديد ،وهو ي�شبه �أمر ( )Enterفي برامج معالجة الن�صو�ص.
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ثانيًا :رموز تن�سيق مخرجات الجمل الن�صية

Escape Sequence

ت�سمى الرموز الخا�صة التي ت�ستخدم في تن�سيق مخرجات الجمل الن�صية بـ Escape Sequence؛
ّ

لأنها تقطع ت�سل�سل طباعة �سل�سلة الرموز المتتابعة المكونة للجمل الن�صية ،وتتكون من رمزين،

ُ
تنفيذه ،والجدول ()1-2
الرمز الأول (\ )  Backslashوالرمز الثاني يدل على الأمر المراد

يو�ضح هذه الرموز ووظائفها.

الجدول ( :)1-2رموز تن�سيق مخرجات الجمل الن�صية.

الوظيفة

Escape Sequence

\n

�سطر جديد ،ينتقل الم�ؤ�شر �إلى بداية �سطر جديد.

\t

حقل ،ينتقل الم�ؤ�شر �إلى الحقل الذي يليه.

\r

العودة للخلف ،ينتقل الم�ؤ�شر �إلى بداية ال�سطر الحالي.

\a

ي�صدر �صوت المالحظة الخا�ص بنظام الت�شغيل.

\\

يطبع رمز (\) على ال�شا�شة.

'\

يطبع رمز ( ' ) على ال�شا�شة.

''\

يطبع رمز ( " ) على ال�شا�شة.

يو�ضح ال�شكل ( )9-2ا�ستخدامات رموز التن�سيق المختلفة ،فالبرنامج يطبــــع جملـــة
C++ Language for 11th class
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ويتخللها رموز التن�سيق المختلفة.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<< "C++Language \n for 11th class."<<endl;
cout<< "C++Language \t for 11th class."<<endl;
cout<< " \"C++Language \"for 11th class."<<endl;
cout<< "\' C++Language \' for 11th class."<<endl;
cout<< "C++Language \\ for 11th class."<<endl;
cout<< "C++Language for 11th\r class."<<endl;
return 0;
}

 و� ُأثر هذه الرموز على،ن�صية تتخللها رمو ُز التن�سيق المختلفة
ّ هذا البرنامج يقوم بطباعة جملة
: كما هو مو�ضح في �شا�شة المخرجات الآتية،المخرجات

. برنامج يو�ضح ا�ستخدامات رموز التن�سيق:)9-2( ال�شكل
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ملحوظة

الحظ � ّأن �أمر الطباعة:

;for 11th\r class."<<endl

 cout<< "C++Languageتظهر نتائجه

كالآتيclass. guage for 11th :؛ وهذا لأن رمز التن�سيق

\r

�أعاد الم�ؤ�شر �إلى بداية ال�سطر وقام

بطباعة الرموز الجديدة فوق الرموز القديمة ،ولهذا تجد ب�أن الأحرف التي حذفت من الجزء
الأول هي بمقدار عدد الأحرف التي كتبت بعد العودة �إلى بداية ال�سطر.
ن�شاط ( :)4-2جمل الطباعة 1
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

• نفذ البرنامج ال�سابق على جهاز الحا�سوب.

• �أعد كتابة البرنامج بدون ا�ستخدام �أمر نهاية �سطر

endl

• �أعد كتابته با�ستخدام جملة طباعة واحدة.

• احفظ البرنامج الجديد في ملف المجموعة.
تعر�ض �شا�شة المخرجات  80خانة في كل �سطر ،فمن الممكن كتابة جملة تحتوي على

�أحرف و�أرقام ورموز مختلفة ت�صل �إلى  80خانة ،وتقوم لغة  C++باالنتقال تلقائيا �إلى ال�سطر

الذي يليه �إذا تجاوز عدد الرموز  ،80وتق�سم �شا�شة المخرجات �إلى 10حقول ،كل حقل ي�ساوي

وي�ستخدم رمز
م�ساحة  8خانات وهذه الحقول ُت�ستخدم في تنظيم المخرجات على ال�شا�شةُ ،

التن�سيق ( )\tمن �أجل االنتهاء من الحقل الحالي واالنتقال �إلى الحقل الــذي يليــه ،وال�شكــل

يو�ضح ا�ستخدام ( )\tفي جمل الطباعة.
(ّ )10-2
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>include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;cout<< "123456789"<<endl
;cout<< "A\tB"<<endl
;cout<< "AB\tC"<<endl
;cout<< "ABCDE\tF"<<endl
;return 0
}

هذا البرنامج يظهر كيف �أن الحروف التي كتبت بعد ( )\tانتقلت �إلى الحقل الثاني ،وكما هو

مو�ضح في �شا�شة المخرجات الآتية:

ال�شكل ( :)10-2ا�ستخدام ( )\tفي جملة الطباعة.
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ن�شاط ( :)5-2الطباعة في الحقول
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• اكتب
برنامجا بلغة  C++يظهر النتائج كما في �شا�شة المخرجات الآتية:
ً

• ماذا تالحظ؟

احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

البرمجة في حياتنا

ن ّفذ المبرمج ماهر ما طلب منه بكتابة البرنامج الآتي:

والذي كان ناتجه:
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>include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;cout<< "Water٫ Energy and Environment Center. "<<endl
;cout<< "Section\t: \ "Water\"."<<endl
;cout<< "Date\t: 2016-10-24 ."<<endl
;return 0
}

ثالثًا� :إ�ضافة المالحظات بداخل البرنامج

ت�ستخدم �إ�شار َتي ( Slash Slash )//لإ�ضافة مالحظة �إلى البرنامج ،فاذا كانت المالحظة �أكثر

من �سطر ف�إنها تبد�أ ب�إ�شارتي (❋ )/وتنتهي ب�إ�شارتي ( ،)❋/ومن الممكن �أن تكتب المالحظة في

�أي مكان في البرنامج ،وهي جملة غير تنفيذية �أي ال يتم تنفيذها عند بناء البرنامج وتنفيذه ،وال

يوجد لها � ّأي �أثر على �شا�شة المخرجات ،وال�شكل ( )11-2يو�ضح ذلك.

/* -------------------------------------------------This Program to Show the comments.
by 11th Computer Book Team
-------------------------------------------------------*/
>include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;//cout<< "Hello world!"<<endl
;cout<< "C++ Language ";//<<endl
;cout <<1 <<2 /* <<3 <<4 */ <<5<< endl
;cout<< "/* This comment will work * / "<<endl
;cout<< "// This comment will work "<<endl
;return 0
}

هذا البرنامج يظهر �أثر ا�ستخدام المالحظات داخل البرنامج ،وكيف �أن ما كتب على�شكل
مالحظة ي�ستثنى من التنفيذ ،كما هو مو�ضح في �شا�شة المخرجات الآتية:

ال�شكل ( :)11-2برنامج يظهر ا�ستخدام المالحظات.
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ن�شاط ( :)6-2جمل الطباعة 2
ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ جمل الطباعة الآتيةّ ،

>#include <iostream

;using namespace std
)(int main
{
;/* 1 */ cout<< "Date: 2016 - 10 -24" <<endl
;/* 2 */ cout<< "Date:" << " 2016 -10 - 24 " <<endl
;/* 3 */ cout<< "Date: " << "2016 -10 - 24 " <<endl
;/* 4 */ cout<< "Date: " << 2016 << " -10 -24" <<endl
;/* 5 */ cout<< "Date: " << 2016 << "-" << 10 << "-" << 24 <<endl
;/* 6 */ cout<< "Date: " << 2016 - 10 -24<<endl
;return 0
}

الفرق في الناتج بين الجملة 1و2؟
• ما
ُ
• ما الفرق في الناتج بين الجملة 1و3؟

• ما الفرق في الناتج بين الجمل 5،4،3،1؟

• ما ناتج الجملة 6؟

• ما تف�سيرك لناتج الجملة 6؟

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك عد �إلى ال�شكل ( )11-2وناق�ش الآتي:
 -ما فائدة المالحظة في البرنامج؟

 -لماذا لم يتم تنفيذ جملة الطباعة الأولى؟

 -لماذا لم ينزل �سطر في جملة الطباعة الثانية؟

 لماذا لم تطبع جميع الأعداد في جملة الطباعة الثالثة؟ -لماذا ظهرت نتائج جمل الطباعة الرابعة والخام�سة؟

تم �إر�سال هذا البرنامج �إلى مبرمج �آخر؟
 ما الفائدة من المالحظة �إذا ّ�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.

البرمجة في حياتنا

َي�ستخدم المبرمج ماهر المالحظة لتوثيق بع�ض المعلومات داخل البرامج التي يكتبها ،فهو
يدون ما يقوم به البرنامج ومن قام بكتابته داخل البرنامج كمالحظة ،حتى يتم اال�ستعانة به عند
ّ
عدل البرنامج الذي كتبه �ساب ًقا و�أ�ضاف المالحظات عليه ليظهر كما ي�أتي:
ال�ضرورة .لذلك ّ

*/
----------------------------------------This program: Print the basic information
by: Maher
----------------------------------------*/
> #include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
// Basic Information
;cout<< "Water, Energy and Environment Center." <<endl
;cout<< "Section\t: \"Water\"." <<endl
;cout<< "Date\t: 2016 - 24 -10." <<endl
;return 0
}
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أسئلة الفصل
: لطباعة الجمل الآتيةC ++ برنامجا بلغة
 اكتب-1
ً

• This is a 'book'.
• What is it?
• What is your address?
• That’s a good idea.

• That is exactly what we want to learn.
• I open the "door".
• I need to look at your car.
• I prefer to go to school.
• Which is faster a train / a bus?
• I eat breakfast at 8:00 a.m.
• 2016 \ 12
• He said: "Be  Patient"
• The characters 'C' and 'D'.
• Amman \ Aqaba \ Amman.
• 'A'  'h'  'm'  'a'  'd'

.برنامجا يطبع ا�سمك من ثالثة مقاطع
 اكتب-2
ً
ُّ )Book٫Pen٫School( برنامجا يطبع الكلمات الثالث الآتية
 اكتب-3
كل واحدة على �سطر
ً
منفرد من غير
.endl ا�ستخدام لـ
ٍ

.برنامجا يظهر �صوت المالحظات بنظام الت�شغيل
 اكتب-4
ً
. اطبع ا�سم مدر�ستك بين عالم َتي التن�صي�ص-5
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بحيث يظهر كل َع ُمود في حقل م�ستقل.
 -6اكتب برنامجا يطبع الجدول الآتي
ُ
Mark

Student

No

99

Abed

98

Omar

1

98
97
95

2

Mawada

3

Noor

5

Ali

4

 -7علل ما ي�أتي:

�أ  -كتابة المالحظات في البرنامج.

ب  -ا�ستخدام  Escape Sequenceفي البرنامج.

 -8اطبع الجمل الآتية على �سطر واحد بحيث تطبع كل جمل ٍة من بداية ال�سطر:
• I Like a book
• Get your
• Eat
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الف�صل الثالث

المتغيرات و�أنواع البيانات
البرمجة في حياتنا
طلب ق�سم المياه في مركز الدرا�سات من المبرمج ماهر �أن يقوم بت�صميم برنامج لحل

معادالت الت�سارع الآتية:

المعادلة باللغة العربية

ع=2ع + 1ت ز

المعادلة باللغة االنجليزية
v2 = v1 + at

�س=ع1ز  0.5 +ت ز

2

x = v1t + ½ at2

ع = 22ع 2 + 21ت �س

v22 = v12 + 2 a x

حيث �أن:
ع =1ال�سرعة االبتدائية.
ع =2ال�سرعة النهائية.
ت = الت�سارع.
�س = الم�سافة.
ز = الزمن

Which:
v1 = initial velocity.
v2 = final velocity.
a = acceleration.
x = displacement.
t = time.

ما الأوامر والخطوات التي �سي�ستخدمها المبرمج لحل المعادالت؟
أول :المتغيرات ()Variables
� اً

ويعطى ُّ
كل متغير
هي �أ�سماء تمثل
مواقع في الذاكرة ذات ٍ
أثناء تنفيذ البرنامجُ ،
َ
قيم قابلة للتغير � َ

ا�سم فريد وال يتكرر �ضمن البرنامج ،ويحدد نوع المتغير حجم الذاكرة التي �سوف تخ�ص�ص له.
� -1أ�سماء المتغيرات

هنالك عدة �شروط يجب االلتزام بها عند اختيار �أ�سماء المتغيرات وهي:

�أ  -يجب �أن يبد�أ ا�سم المتغير بحرف من حروف اللغة الإنجليزية (� ) A-Z, a - zأو رمز
ال�سفلية (.Under score )-
ال�شرطة ُّ
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ال�سفلية
ب � -أن ال يحتوي ا�سم المتغير على الرموز الخا�صة والفراغات ،با�ستثناء ال�شرطة ُّ
( )-و�إ�شارة الدوالر(.)$

جـ	� -أن ال يكون ا�سم المتغير من كلمات لغة  C++المحجوزة.

د  -يتكون ا�سم المتغير من � ّأي عدد من حروف اللغة الإنجليزية� ،أو رمز ال�شرطة ال�سفلية� ،أوِ

الأرقام .في حال عدم االلتزام بت�سمية المتغيرات بالطريقة ال�سابقة� ،سوف تظهر ر�سالة
الخط�أ ولن يتم تنفيذ البرنامج ،والجدول ( )2-2يظهر بع�ض �أ�سماء المتغيرات غير

المقبولة في لغة .C++

الجدول ( :)2-2بع�ض �أ�سماء المتغيرات غير المقبولة في لغة C++

ا�سم المتغير
2Speed
!Yahoo
#C++
”“Time
A=B^5
_ XY35@90

�سبب الخط�أ في الت�سمية
لم يبد�أ بحرف �أو رمز ()-
يحتوي على رمز (!)
لم يبد�أ بحرف �أو رمز ( )-ويحتوي على رمز ( )+ورمز ()#
لم يبد�أ بحرف �أو رمز ( )-ويحتوي على رمز (")
يحتوي على رمز (=) و (^)
يحتوي على رمز (@)

ملحوظة

(ح�سا�سة لحالة الحروف
لغة  C++تفرق بين الحرف الكبير وال�صغير في اللغة إالنجليزية
َّ

الكبيرة وال�صغيرة) ،والأ�سماء الآتية تعتبر
جميعها مختلف ًة من وِ جهة نظر لغة  ،C++مع أ� ّنها
ُ
تتكون من الحروف ِ
نف�سها:
ّ

Speed, speed, SPEED, sPeed, SpEED

� -2أنواع المتغيرات

تق�سم المتغيرات ح�سب نوع البيانات المخزنة فيها ،وتحتوي لغة  C++على عدد كبير من
ّ

�أنواع البيانات المختلفة منها الأعداد ال�صحيحة ،والأعداد الك�سرية ،والرموز ،والجمل
يو�ضح بع�ض هذه الأنواع.
الن�صية ،والقيم المنطقية .والجدول (ّ )3-2
ّ
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الجدول (� :)3-2أنواع البيانات ( )Data Typeفي لغة .C++

النوع
int
float
double
char
string
bool

اال�ستخدام

للأعداد ال�صحيحة.
للأعداد الك�سرية.
للأعداد الك�سرية ال�ضخمة التي تتجاوز المليار.
لرموز اللغة المكونة من خانة واحدة.
للجمل الن�صية.
للعمليات المنطقية (�صح ،خط�أ).

يتم حجز مواقع للمتغيرات في ذاكرة الحا�سوب باالعتماد على نوع البيانات الم�ستخدمة
ّ

للمتغيرات وذلك للتقليل قدر إالمكان من حجز مواقع في الذاكرة دون الحاجة لها ،فنوع ()char

رمزا
واحدا فقط ال يحتاج لأكثر من ( )1byteمن الذاكرة ،بينما الأعداد ال�صحيحة
ً
الذي يخزن ً
( )intف�إنها تحتاج �إلى ( )4byteمن الذاكرة .وال�شكل ( )12-2يو�ضح حجم �أنواع البيانات

بوحدة التخزين البايت ( )byteالتي يتم حجزها في مواقع الذاكرة،
م�ستخدما الأمر ( )، sizeof
ً

الذي يقوم بح�ساب حجم نوع البيانات التي تم حجزها في الذاكرة و�إظهار الناتج مبا�شرة.

<include <iostream#
;using namespace std
()int main
{
;cout<< "Size of bool : " <<sizeof(bool) <<endl
;cout<< "Size of char : " <<sizeof(char) <<endl
;cout<< "Size of int : " <<sizeof(int) <<endl
;cout<< "Size of float : " <<sizeof(float) <<endl
;cout<< "Size of double : " <<sizeof(double) <<endl
;cout<< "Size of String 1: " <<sizeof("A") <<endl
;cout<< "Size of String 2: " <<sizeof("H2O") <<endl
;return0
}
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ناتج تنفيذ البرنامج:

ال�شكل ( :)12-2حجم البيانات بوحدة التخزين بايت .Byte

ومن ال�شكل (� )12-2سوف تالحظ ب�أن نوع البيانات ( )stringالمخ�ص�ص للجمل الن�صية

الن�صية .ولكن
يتم تحديد حجمه في الذاكرة باالعتماد على عدد الرموز الم�ستخدمة في الجملة
ّ

الحجم بالبايت الظاهر على �شا�شة المخرجات في ال�شكل (ُ )12-2يظهر ب�أن الحجم يزداد

بمقدار واحد على عدد الرموز ،ففي جملة "� "Aأظهرت المخرجات ب�أن الحجم بالبايت ي�ساوي
 2ولي�س  1وفي جملة "� "H2Oأظهرت المخرجات ب�أن الحجم بالبايت ي�ساوي  4ولي�س ،3

ن�صية يعبر عنها بكلمة ()NULL؛
وهذا لأن لغة  C++تقوم ب�إ�ضافة رمز مخفي في نهاية كل جملة ّ

الن�صية قد انتهت.
لأن ( )NULLتقوم ب�إعالم البرنامج ب�أن الجملة
ّ
ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

 ابحث عن �أنواع بيانات  Data Typesغير مذكورة في الف�صل.�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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 حجم البيانات:)7-2( ن�شاط
:بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ البرنامج الآتي
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<< "Size of 1 \t: " <<sizeof(1) <<endl;
cout<< "Size of 1.0f \t: " <<sizeof(1.0f) <<endl;
cout<< "Size of 1.0 \t: " <<sizeof(1.0) <<endl;
cout<< "Size of 1000 \t: " <<sizeof(1000) <<endl;
cout<< "Size of 99.9f \t: " <<sizeof(99.9f) <<endl;
cout<< "Size of 99.9 : " <<sizeof(99.9) <<endl;
cout<< "Size of 'C' \t: " <<sizeof('C') <<endl;
cout<< "Size of "C" \t: " <<sizeof("C") <<endl;
return 0;
}

. ثم قم ببناء البرنامج وتنفيذه،10 عدل على الأعداد في البرنامج بزيادة
ّ •

.ثم قم ببناء البرنامج وتنفيذه،
ّ Z  في البرنامج واجعله الحرفC غير الحرف
ّ •
تغيرت؟ لماذا؟
ّ • ماذا تالحظ على الأحجام؟ هل
.�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة
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 -3كلمات لغة  C++المحجوزة

الكلمات المحجوزة هي كلمات لها معنى خا�ص بالن�سبة للحا�سوب حيث يقوم الحا�سوب
بتنفيذ الأوامر المناظرة لمعاني هذه الكلمات .ومن الأمثلة عليها في لغة :C++

كلمات لغة  C++المحجوزة

ثانيًا� :إ�سناد قيم للمتغيرات ()Assigned Values

�سمى �إ�سناد
يتم �إ�سناد قيم المتغيرات بطريقتين :الأولى ب�شكل مبا�شر �أثناء كتابة البرنامج و ُت َّ

قيمة للمتغير  ،Assigned Valuesوالثانية من خالل جمل الإدخال ( )cinالتي �سوف تتعرف �إليها
في الف�صل القادم.

يتم �إ�سناد القيم للمتغيرات بطريقتين:

 - 1إال�سناد بعد �إن�شاء المتغيّر
و ُت
�ستخدم هذه الطريقة بعد �إن�شاء المت ّغير وفي � ّأي مكان في البرنامج ،وت�سمح لغة  C++بتغير
َ
قيمة المتغير في � ّأي �سطر من البرنامج ،و ُت�ستخدم هذه الطريقة بكثرة لتعديل قيم المتغيرات
يو�ضح ال�شكل (.)13-2
�أثناء تطبيق البرنامج .كما ّ
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#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
// Integer
int i;
int j;
int k;
// Float
float f;
float h;
// Character
char a;
char b;
// Assigned Value
i = 1;
j = -5;
k = 80;
f = 2.22;
h = -7.5;
a = ' S ';
b = ' M ';
cout<<i<<"\t" << j << "\t" << k <<endl;
cout<< f << "\t" << h <<endl;
cout<< a << "\t" << b <<endl;
return 0;
}

:ناتج تنفيذ البرنامج

. �إ�سناد القيم للمتغيرات بعد الإن�شاء:)13-2( ال�شكل
88

 -2إال�سناد عند الإن�شاء

مره ،وال�شكل ()14-2
و ُت
ُ
�ستخدم هذه الطريقة لإعطاء المتغير قيمة �أولية وعند �إن�شائه لأول ّ
يو�ضح ذلك.

ناتج تنفيذ البرنامج:

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
// Integer
;int i = 1
;int j = -5
;int k = 80
// Float
;float f = 2.22
;float h = -7.5
// Character
; ' char a = ' S
; ' char b = ' M
;cout<<i<< "\t" << j << "\t" << k <<endl
;cout<< f << "\t" << h <<endl
;cout<< a << "\t" << b <<endl
;return 0
}

ال�شكل (� :)14-2إ�سناد القيم للمتغيرات عند الإن�شاء.
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ومن الممكن �إ�سناد القيم للمتغيرات في �أي �سطر من البرنامج حتى و�إن تم �إ�سناد قيم �أولية لها عند
إالن�شاء.

ثالثًا :تعريف �أكثر من متغير دفعة واحدة

لتعريف عدة متغيرات من النوع ِ
نف�سه ،يتم الف�صل بين �أ�سماء المتغيرات بفا�صلة عادية (،),كما

في ال�شكل (.)15-2

>#include <iostream
;using namespace std
)( int main
{
// Integer
;int i, j, k
// Float
;float f, h
// Character
;char a, b
// Assigned Value
;i = 1
;j = -5
;k = 80
;f = 2.22
;h = -7.5
;'a = 'S
;'b = 'M
;cout<<i<< "\t" << j << "\t" << k <<endl
;cout<< f << "\t" << h <<endl
;cout<< a << "\t" << b <<endl
; return 0
}
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:ناتج تنفيذ البرنامج

ِ  تعريف عدة متغيرات من النوع:)15-2( ال�شكل
.نف�سه

.)16-2(  كما في ال�شكل. قيم للمتغيرات �أثناء تعريفها مرة واحدة
ٍ ومن الممكن �إ�سنا ُد
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
//Integer
int i = 1, j = -5, k = 80;
//Float
float f = 2.22, h = -7.5;
//Character
char a = 'S', b = 'M';
cout<<i<< "\t" << j << "\t" << k <<endl;
cout<< f << "\t" << h <<endl;
cout<< a << "\t" << b <<endl;
return 0;
}
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ناتج تنفيذ البرنامج:

ال�شكل ( :)16-2تعريف عدة متغيرات من النوع نف�سه و�إ�سناد قيم لها عند إالن�شاء.

البرمجة في حياتنا

قام المبرمج ماهر بتعريف المتغيرات الالزمة لحل معادالت الحركة التي طلبت منه ،كما هو

تاليا .و�سوف تتعرف في الدرو�س القادمة كيفية كتابة وحل المعادالت في لغة .C++
مو�ضح ً

*/
----------------------------------------This program: Prints the basic information
by: Maher
----------------------------------------*/
>#include <iostream
;using namespace std
)( int main
{
;float s1 = 0, s2 = 0, a = 0, d = 0, t = 0
// Basic Information
;cout<< "Water, Energy and Environment Center." <<endl
;cout<< "Section\t: \"Water\"." <<endl
;cout<< "Date\t: 2016-10-24." <<endl
;return 0
}
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ناتج تنفيذ البرنامج:

ن�شاط ( :)8-2طباعة المتغيرات بدون �إ�سناد قيم لها
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ البرنامج الآتي:
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int i, j
;float f, h
;cout<< "int\t: " <<i<< "\t" << j <<endl
;cout<< "float\t: " << f << "\t" << h <<endl
;return 0
}

• ما ناتج تنفيذ البرنامج؟

• قارن ناتج تنفيذ البرنامج مع ناتج زمالئك من المجموعات الأخرى؟

• ما تف�سيرك لهذا الناتج؟

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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أسئلة الفصل
 -1اذكر �أربع ًة من �أنواع البيانات في لغة .C++

حدد � ًّأيا من المتغيرات الآتية مقبول في لغة  ،C++و� ُّأي المتغيرات غير مقبول مع بيان ال�سبب؟
ّ -2
ا�سم المتغير

Door
PSP_5
7_Starts
)_(bad
-W
Y<7<5
_2025
20_25
www@abcd
#street

ال�سبب �إذا كان المتغير غير مقبول

مقبول/غير مقبول

 -3علل� :إمكانية تعريف المتغير  bبالحجم ال�صغير و Bبالحجم الكبير في لغة .C++
برنامجا يقوم بفح�ص حجم البيانات الآتية:
 -4اكتب
ً
101
”“Good Book
’‘+

5.5
”“Speed Test
”“\n

-0.750
1122334455
”\“a

’‘A
805010
long char

’‘W
2016
long double

حدد نوع البيانات الآتية:
ّ -5
البيانات
55
1.0
’‘H
True
False

النوع

البيانات

-90.95
6421
”“Good Day
”“A
”“5060

النوع

مع �إ�سناد قيمة �صفر لها عند إالن�شاء:
عرف المتغيرات الآتية وهي من نوع الأعداد ال�صحيحة َ
ّ -6
.GoX, Speed, Times, Car_Doors

عرف المتغيرات الآتية وهي من نوع الأعداد الك�سرية مع �إ�سناد قيمة  2.5لها بعد الإن�شاء:
ّ -7
W, Light, Space, Area5, Q8_2100
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int x = 5, y = 99, w = -90;
float a = 0.1, b = 50.5, c = -6.901;
char s = ‘?’, t = ‘a’, r = ‘r’;

: اكتب برنامجا لطباعة المتغيرات التالية-8

: �أوجد الخط�أ في الجمل الآتية مع ذكر ال�سبب-9
Int a = 5;

الجملة

�سبب الخط�أ

float w = ‘A’;
char a = ‘a’
char w = “$”;
int  z = 1, y; x = 3;
booL b;
int INT = -6
x = 5  int;
_int _a = 99;
flOt w = -260.5;
string  s = ‘Liberally nice place’;
string  a = ‘\\’;

: �أوجد ناتج تنفيذ البرامج الآتية-10
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x = 10٫ y = -20;
float w = -0.5;
char a = 'A';
cout<< "Integer : ";
cout<< x <<endl;
cout<< "Float : ";
cout<< w <<endl;
cout<< "Char : ";
cout<< a <<endl;
return 0;
}
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#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x٫ y;
    x = 10;
y = -20;
string a = "Integer";
cout<< a << " : " << x << y <<endl;
return 0;
}

الف�صل الرابع

جملة الإدخال ()cin
البرمجة في حياتنا
و�ض َح ِ
قيما للمتغيرات �سوف يتم �إدخالها من
ّ
الباح ُث �أ�سامة للمبرمج ماهرٍ  ،ب�أن هنالك ً
وقيما �أخرى �سوف يتم ح�سابها من خالل البرنامج ،فالقيم التي �سوف يتم
لوحة المفاتيحً ،
�إدخالها من لوحة المفاتيح هي ال�سرعة االبتدائية والزمن والت�سارع ،والبرنامج �سوف يقوم
بح�ساب ال�سرعة النهائية ومقدار الإزاحة.
المعادلة باللغة العربية
ع=2ع + 1ت ز

�س=ع1ز  0.5 +ت ز

المعادلة باللغة االنجليزية
v2 = v1 + at

2

x = v1t + ½ at2

حيث �إن:
ع =1ال�سرعة االبتدائية.
ع =2ال�سرعة النهائية.
ت = الت�سارع.
�س = الم�سافة.
ز = الزمن.

Which:
v1 = initial velocity.
v2 = final velocity.
a = acceleration.
x = displacement.
t = time.

فما هي الأوامر التي َ�سي�ستخدمها المبرمج ماهر لإدخال قيم المتغيرات من خالل لوحة
المفاتيح؟
أول :التعريف بجملة الإدخال cin
� اً

ت�ستخدم جملة الإدخال ( )cinإلدخال قيم للمتغيرات في �شا�شة المخرجات عند تنفيذ
البرنامج عن طريق لوحة المفاتيح.
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وال�صيغة العامة لجملة الإدخال ( )cinهي:
;cin>>variable-name

حيث �إن:
 :cinالأمر الم�ستخدم لإدخال البيانات �إلى البرنامج عن طريق لوحة المفاتيح ،وهي كلمة محجوزة.
<<  :رمز الإدخال الذي يف�صل بين المتغيرات.
� :variable-nameأ�سماء المتغيرات المطلوب �إدخال قيم لها في �شا�شة المخرجات ،ويجب �أن
تكون معرفة قبل جملة الإدخال في البرنامج.
وعند تنفيذ جملة إالدخال يتوقف البرنامج وتظهر �إ�شارة م�ؤ�شر الف�أرة على �شا�شة المخرجات،

والتي تدل على انتظار �إدخال البيانات .وعندها ال بد للم�ستخدم من �إدخال قيمة �أو �أكثر ح�سب

عدد المتغيرات في جملة إالدخال،ومف�صول بينها بفراغ ومن ثم ال�ضغط على مفتاح إالدخال

(� )Enterأو �إدخال كل قيمة على �سطر منف�صل؛ مما ي�ؤدي �إلى تخزين القيم المدخلة في المتغيرات

الموجودة في جملة إالدخال ،وبعدها يتابع الحا�سوب تنفيذ بقية جمل البرنامــج .وال�شكــل
يو�ضح عملية �إدخال قيم للمتغيرات المختلفة.
(ّ ) 17-2

يو�ضح البرنامج الآتي عملية �إدخال قيم للمتغيرات المختلفة.
ّ

>#include <iostream
;using namespace std
)(  int main
{
;int a
;float b
;char c
;string d
;cin>> a
;cin>> b
;cin >>c
;cin>> d
;cout << a<<"\t"<<b<<"\t"<<c<<"\t"<<d<< endl
;return 0
}
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ناتج التنفيذ هو:

ال�شكل (� :)17-2إدخال قيم للمتغيرات المختلفة.

ثانيًا :ا�ستخدام جملة الإدخال في كتابة برامج C++

تمكن جملة الإدخال ( )cinالم�ستخدم عند تنفيذها من تزويد الحا�سوب بالبيانات الالزمة

ويو�ضح ال�شكل (� )18-2إدخال عددين �صحيحين �إلى
لإجراء عملية المعالجة المطلوبة،
ّ
الحا�سوب با�ستخدام جملة إالدخال  ،cinثم �إيجاد مجموعهما وطباعة الناتج.

> include <iostream#
;using namespace std
)( int main
{
;int a,b,c
;cin>>a>>b
;c=a+b
;cout <<"Addition=\t"<<c <<endl
;return 0
}

وعند تنفيذ البرنامج �سيظهر م�ؤ�شر الف�أرة على �شا�شة المخرجات منتظراً من الم�ستخدم

�إدخال قيم للمتغيرات ،ثم ال�ضغط على مفتاح الإدخال( ،)Enterبعدها �سيقوم الحا�سوب

بتخزين القيم المدخلة في المتغيرات  ،a٫bو�إيجاد ناتج مجموعهما وطباعة الناتج ،فيظهر
الناتج كما ي�أتي:
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ال�شكل (� :)18-2إدخال عددين و�إيجاد مجموعهما وطباعة الناتج.

ول َّأن على الم�ستخدم �إدخال قيم للمتغيرات ،ف�إنه قد ين�سى نوع المتغيرات وعددها ،فيقوم
الحا�سوب با�ستقبال اي قيمة مدخلة وتحويلها �إلى النوع المنا�سب ،لذلك يف�ضل �إعالم الم�ستخدم
بالبيانات الواجب �إدخالها عن طريق طباعة ر�سالة للم�ستخدم حتى ُين ِّفذ البرنامج بطريقة �صحيحة.
ِ
�ستخدم على النحو
للم
وفي المثال ال�سابق يمكن �أن ت�سبق جملة إالدخال جملة الطباعة
َّ
وتو�ضح ُ
الآتي:
; out <<"Enter two numbers: " <<endlc
;cin>>a>>b

فعند تنفيذ البرنامج تظهر كالآتي:

�سيتوقف البرنامج منتظرا من الم�ستخدم �إدخال قيمتين عدديتين ،وبهذا يتم �إعالم الم�ستخدم
بالبيانات الواجب �إدخالها.
ن�شاط ( :)9-2ح�ساب َم�ساحة م�ستطيل ومحيطه
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك اكتب برنامجا بلغة  C++لح�ساب م�ساحة م�ستطيل ومحيطه

ثم طباعة الناتج ،باتباع الخطوات الآتية:

• اكتب الجملة البرمجية الالزمة لإدخال قيم الطول( )Lوالعر�ض (.)W

• اكتب الجمل البرمجية الالزمة لح�ساب م�ساحة الم�ستطيل ( )Aومحيطه ( ،)Rثم طباعة
م�ستخدما القواعد الآتية:
الناتج
ً

.R = 2*(L+W) , A = L * W
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• قم ببناء البرنامج ون ّفذه ثم � ِ
قيما للطول والعر�ض  ،فماذا تالحظ؟
أدخل ً
• قم ببناء البرنامج ونفذه ثم � ِ
أدخل قيمة واحدة فقط ،فماذا تالحظ؟
• قم ببناء البرنامج ونفذه ثم � ِ
أدخل  3قيم ،فماذا تالحظ؟

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

يو�ضح ال�شكل( )19-2برنامجا إلدخال ا�سم الطالب و�أربع عالمات مع تو�ضيح طبيعة
ويطبع ا�سمه ومعدله.
معد َل الطالب
المدخالت ،ثم
يح�سب ّ
ُ
ُ
>#include <iostream
; using namespace std
)(int main
{
; string student_name
;int m1,m2,m3,m4
;float average
;cout << "Enter student name: " <<endl
;cin >>student_name
;cout << "Enter four marks: " <<endl
;cin >>m1>>m2>>m3>>m4
;average=(m1+m2+m3+m4)/4
cout << "student name is: " <<student_name<<" \t"<<"average=" <<average
;<<endl
;return 0
}

فيكون الناتج كما ي�أتي
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معدل الطالب وطباعته.
ال�شكل ( :)19-2برنامج لح�ساب ّ

ن�شاط (� :)10-2إيجاد ناتج تنفيذ البرنامج
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك اكتب البرنامج الآتي ،ثم قم ببنائه ،ثم ن ّفذه و � ِ
أدخل قيمة

 4للمتغير  xو  8.5للمتغير .y

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int x ,z
;float y
;cin>>x>>y
;y=y+0.5
;)z=x*x/(x-5
;cout <<"***"<<z <<x<<endl
;return 0
}

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
ن�شاط ( :)11-2ح�ساب م�ساحة مثلث ومحيطه
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك وبم�ساعدة معلمك ن ّفذ الآتي:

• اكتب
برنامجا بلغة  C++إلدخال طول قاعدة مثلث مت�ساوي الأ�ضالع وارتفاعه ،واح�سب
ً
م�ساحته.
• قم ببناء البرنامج ونفذه ثم � ِ
أدخل القيم  ،فماذا تالحظ؟

• كرر الخطوة ال�سابقة ،و� ِ
قيما �أخرى ،فماذا تالحظ؟
أدخل ً
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.
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البرمجة في حياتنا
) من �أجل �إدخال قيم المتغيرات التي طلبهاcin( ا�ستخدم المبرمج ماهر جملة إالدخال

،v1 ) لإدخال قيمة ال�سرعة االبتدائيةcin(  وقد ا�ستخدم جملة إالدخال،الباحث �أ�سامة

.t بال�ضافة للزمن
 إ،a والت�سارع

/*
----------------------------------------This program: insert values using keyboard
by: Maher
----------------------------------------*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float v1 = 0, v2 = 0, a = 0, x = 0, t = 0;
// Basic Information
cout << "Water, Energy and Environment Center." << endl;
cout << "Section\t: \"Water\"." << endl;
cout << "Date\t: 2016-10-24." << endl;
// Insert Values
cout << endl; // empty line
cout << "Enter Velocity (1) value: ";
cin >> v1;
cout << "Enter Acceleration value: ";
cin >> a;
cout << "Enter Time value: ";
cin >> t;
return 0;
}
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البرمجة في حياتنا
ا�ستخدم المبرمج ماهر جملة إالخراج ( )coutليو�ضح لم�ستخدم البرنامج القيم التي �سيتم

�إدخالها الآن ،وفي جملة إالخراج ُط ِلب من الم�ستخدم �إدخال قيمة ال�سرعة االبتدائيـــــة

تو�ضح
( ،)Velocityثم الت�سارع ( ،)Accelerationثم الزمن ( .)Timeو�شا�شة المخرجات ِّ
طريقة التعامل مع البرنامج و�إدخال ِ
القيم.
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أسئلة الفصل
 - 1بين �سبب الخط�أ في كل من جمل إالدخال الآتية ،ثم �أعد كتابتها ب�شكل �صحيح:
�سبب الخط�أ

جمل الإدخال
; cin<<n
 cin>>n>x
; cint>>a>>b>>c
; cin>a
; cin>>9
;" cin>>"c++
; CIN>>a

 -2اكتب برنامج ًا بلغة  C++لح�ساب م�ساحة الدائرة ( )areaومحيطها (,)circumference


�إذا علمت � ّأن ن�صف القطر ( )Rو قيمة  ،3.14=Лعلما ب�أن قانون م�ساحة الدائرة هو
 Area= Л* R*Rوقانون محيط الدائرة هو .circumference= 2*Л*R

بدل قيمتيهما ،ثم اطبع القيم
 -3اكتب برنامج ًا بلغة  C++لإدخال
ِ
قيمتين للمتغيرين  ،x,yثم ّ
بعد التبديل.

 -4اكتب برنامج ًا بلغة  C++لح�ساب وطباعة ال�ضريبة ال�سنوية ل�شخ�ص يتقا�ضى راتبا �شهريا،
علم ًا ب�أن ن�سبة ال�ضريبة هي  %1.5من الدخل ال�سنوي.

 -5اكتب برنامج ًا بلغة  C++لإيجاد قيمة  Aح�سب المعادلة الآتية ثم اطبعها:
A=3*(N –M)+6

 -6اكتب برنامج ًا بلغة  C++لح�ساب قيمة العمولة التي يتقا�ضاها مندوب المبيعات ل�شركة على
مجمل مبيعاته ثم اطبعها �إذا علمت �أن  :ن�سبة العمولة هي  ،%25وقيمة العمولة=مجمل
المبيعات*ن�سبة العمولة.
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ٍّ  ما الناتج النهائي لتنفيذ-7
: كل من البرامج الآتية
#include <iostream>
using namespace std ;
int main()
{
 int m;
 char z;
 float n;
 cin >>m>>z>>n;
 cout<<"******"<<endl;
 cout<<m-2<<endl;
 cout<<n<<endl;
 n=n+5.5;
 cout<<z<<endl;
 cout<<"******"<<endl;
 return 0;
}

 للمتغير6 على فر�ض �أنه تم �إدخال قيمة
. n  للمتغير3.5 وz و @ للمتغيرm
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#include <iostream>
using namespace std ;
int main()
}
string a="language";
string b;
float c;
cin >>b>>c;
cout<<a<<"\""<<b<<"\""<<"\n"<<c+1<<endl;
cout<<c-1 <<endl;
return 0;
}
b " للمتغيرC++ " على فر�ض �أنه تم �إدخال قيمة
c للمتغير8.2 و

الف�صل الخام�س

التعابير الح�سابية Arithmatic Expressions

البرمجة في حياتنا
ر�ضاه على �أداء المبرمج ماهر حتى الآن؛ ل ّأن البرنامج يقوم بتعريف
�أبدى الباحث �أ�سامة
ُ
المتغيرات و�إدخالها من خالل لوحة المفاتيح ،وينتظر الباحث ال َآن � ْأن يتم ح�ساب المعادالت
التي ُتخرج ناتج ال�سرعة النهائية ،ومقدار الإزاحة.
المعادلة باللغة االنجليزية

المعادلة باللغة العربية
ع=2ع + 1ت ز

v2 = v1 + at

�س=ع1ز  0.5 +ت ز

2

حيث �إن:
ع =1ال�سرعة االبتدائية.
ع =2ال�سرعة النهائية.
ت = الت�سارع.
�س = الم�سافة.
ز = الزمن.

x = v1t + ½ at2
Which:
v1 = initial velocity.
v2 = final velocity.
a = acceleration.
x = displacement.
t = time.

يحول فيها المبرمج ماهر هذه المعادالت من �صيغتها الجبرية �إلى �صيغة
ما الطريقة التي َ�س ّ

C++؟

أول :التعبير الح�سابي
� اً
التعابير الح�سابية ب�أنها عبارة عن قيم ثابتة �أو متغيرات عددية �أو مزيج من الثوابت
عرف
ُ
ُت َّ

والمتغيرات العددية ،يجمع بينها عمليات ح�سابية .وتت�شابة طريقة كتابة التعابير الح�سابية في لغة

 C++مع طريقة كتابة التعابير الح�سابية الجبرية ،مع اختالف ب�سيط كما هو مو�ضح في الجدول

(.)4 -2
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الجدول ( :) 4-2العمليات الح�سابية في لغة .C++
التعبير الح�سابي التعبير الح�سابي
في لغة C++
الجبري

مثال

ناتج المثال

العملية

المعنى

X+Y

6+2

8

+

الجمع

X+Y

5-3

2

-

الطرح

X-Y

X-Y

20

*

ال�ضرب

XY

X*Y

5*4

/

الق�سمة

X
Y

X/Y

16/8

2

%

باقي الق�سمة

X%Y

14 % 3

2

ثانيًا :تنفيذ العمليات الح�سابية

 - 1قواعد الأولوية ِ
لتنفيذ العمليات الح�سابية
ِ
ت�ستخدم لغة  C++قواعد الأولوية في تنفيذ العمليات الح�سابية ،وح�سب الت�سل�سل الآتي:
�أ  -في حالة وجود الأقوا�س ( ) ،يتم تنفيذ العمليات التي بداخلها �أوالً.
ب -ال�ضرب * ،والق�سمة  ،/وباقي الق�سمة.
جـ -الجمع  ،+والطرح .-

في حالة التكاف�ؤ في الأولوية ،يتم التنفيذ من الي�سار �إلى اليمين .والجدول ( )5-2يبين كيفية

كتابة بع�ض التعابير الح�سابية بلغة .C++

الجدول (:) 5-2كتابة التعابير الح�سابية بلغة .C++

التعبير الح�سابي

التعبير بلغة C++

x+5y-xy

x+5*y-x*y

)y2 - (x+3

)y*y-(x+3

x-y
4y

)(x-y)/(4*y

)x(-3y+3

)x*(-3*y+3
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ن�شاط ( :)12-2كتابة التعابير الح�سابية بلغة C++

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك اكتب التعابير الح�سابية الآتية بلغة
التعبير الح�سابي

C++

التعبير بلغة C++

5x+y-6
Y+4
)3(X - Y

X+

5x+y2
-2x+6
)(2 x - 8
Y3

*6

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
� - 2إيجاد ناتج التعبير الح�سابي

عند �إيجاد قيمة تعبير ح�سابي في لغة  ،C++يجب مراعاة قواعد الأولوية وال�شكل

ال على ت�سل�سل تنفيذ التعبير الح�سابي و�إيجاد نتيجته.
( )20 -2يو�ضح مثا ً

�إذا كانت  a=4,b=7,c=3ف�إن ناتج التعبير الح�سابي الآتي مع بيان ت�سل�سل التنفيذ هو :
)a – b % 2 * ( c+ 5
)4–7%2*(3+5
4–7%2*8
4–1*8
4–8
-4

ال�شكل (:) 20-2مثال على ت�سل�سل تنفيذ التعبير الح�سابي و�إيجاد نتيجته.
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ملحوظة

عند تنفيذ عملية باقي الق�سمة يجب الأخذ باالعتبارات الآتية:
 -1نتيجة باقي الق�سمة ت�أخذ �إ�شارة العدد المق�سوم ،وال يهتم لإ�شارة العدد المق�سوم عليه كما
في الأمثلة الآتية:
3
-3
3
-3

//
//
//
//

; out << 10% 7 <<endlc
;cout <<-10% 7 <<endl
;cout << 10%-7 <<endl
;cout <<-10%-7 <<endl

� - 2إذا كان العدد المق�سوم �أقل من العدد المق�سوم عليه ف�إن نتيجة باقي الق�سمة هي العدد
المق�سوم كما في المثال الآتي:
7

cout <<7%10 <<endl; //

� -3إذا كان �أحد العددين (المق�سوم �أوِ المق�سوم عليه) ع�شريًا ،فيجب تحويله �إلى عدد
�صحيح ،با�ستخدام االقتران  ، intحيث ُيعطي الجزء ال�صحيح من العدد الع�شري مهما
كانت قيمته،كما في المثال الآتي:
//1

;� cout << (int)10.6%3 <<endlأو ;cout << int(10.6)%3 <<endl

ن�شاط (� :)13-2إيجاد قيمة التعابير الح�سابية
جد قيمة  dفي ٍّ
كل من التعابير الح�سابية الآتية� ،إذا كانت:
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ْ

a=9,b=4,c=-3

)d= a*((c*2+5)%b-5
)d= (3*a+c)/(b*2%5
)))d=(7+c*5)/(2*(b-(a%3
))d=-a*((c*3+b)+(c%2

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ن�شاط (� :)14-2إيجاد قيمة التعابير الح�سابية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ البرنامج الآتي المكتوب بلغة :C++

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
; int a=9 , c=-2
; float w=3.2 , z= 6.5
; cout << "int/int = "<<a/c<< endl
; cout << "float/float = "<< z/w<< endl
; cout << "int/float = "<< a/w<< endl
; cout << "float/int = "<<z/c<<endl
; return 0
}

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ثالثًاُ :معا ِمالت الزيادة والنق�صان ال َق ْب ِليّة والبَ ْع ِديّة

توفِّر لغة  C++معامل الزيادة �أو  ،)++( Increment Operatorالذي يقوم ب�إ�ضافة واحد �إلى قيمة

المتغير ،ومعامل النق�صان  ،)- -( Decrement Operatorالذي يقوم ب�إنقا�ص واحد من قيمة المتغير.

وهناك نوعان من معامالت الزيادة والنق�صان ،هما:
 - 1معامل زيادة �أو نق�صان قبلي ()++x,--x

ونعني بالزيادة �أو النق�صان القبلي �إتمام عملية الزيادة بمقدار واحد على قيمة المتغير �أو
�سواء كانت
النق�صان بمقدار واحد من قيمة المتغير �أوال ،ومن َث َّم تنفيذ العملية المطلوبة
ً
طباعة �أو غيرها من العمليات.

 - 2معامل زيادة �أو نق�صان بعدي ( )x++, x--

ونعني بالزيادة �أو النق�صان البعدي �إتمام العملية المطلوبة �أو ًال ثم �إجراء الزيادة بمقدار واحد
على قيمة المتغير �أو النق�صان بمقدار واحد من قيمة المتغير ،ويو�ضح ال�شكل ()21 -2
مفهوم معامل الزيادة القبلية والبعدية.
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عند تنفيذ البرنامج الآتي :

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int x =6,y=2
;int z,w
z=++x; // x=7 , z=7
w=y++; // w=2 ,y=3
;cout <<x <<"\t"<<y<<"\t"<<z<<"\t"<<w<<"\t" <<endl
;return 0
}

يظهر الناتج:

تمت زيادة المتغير  xبمقدار واحد ،ف�أ�صبحت قيمته
الحظ عند تنفيذ الجملة ;ّ ، z=++x

تم �إ�سناد قيمة  xللمتغير  zف�أ�صبحت قيمة  zت�ساوي  .7وعند تنفيذ الجملة
ت�ساوي  ,7ثم ّ

تمت زيادة
تم �أوال �إ�سناد قيمة المتغير  yللمتغير  wف�أ�صبحت قيمة  wت�ساوي  ، 2ثم ّ
;ّ ،w=y++
المتغير  yبمقدار واحد ف�أ�صبحت قيمة  yت�ساوي .3

ال�شكل ( :)21-2معامالت الزيادة القبلية والبعدية.
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ن�شاط (� :)15-2إيجاد ناتج تنفيذ برنامج
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك اكتب البرنامج الآتي ونفذه:

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int a=4
;int b=0
;int w,z
;cout <<--a <<endl
;cout <<a <<endl
;cout <<b-- <<endl
;cout <<b <<endl
; return 0
}

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
قواعد الأولوية عند تنفيذ العمليات الح�سابية:
 -1في حالة وجود الأقوا�س ( ) ،يتم تنفيذ العمليات التي بداخلها �أوالً.
 -2معامالت الزيادة والنق�صان القبلية.
 -3ال�ضرب * ،والق�سمة  ،/وباقي الق�سمة.
 -4الجمع  ،+والطرح .-
 -5معامالت الزيادة والنق�صان البعدية.
في حالة التكاف�ؤ في الأولوية ،يتم التنفيذ من الي�سار الى اليمين.
ن�شاط (� :)16-2إيجاد قيمة التعابير الح�سابية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك جد قيم  dفي ٍّ
كل من التعابير الح�سابية الآتية� ،إذا كانت
قيم a=12,b=2,c=1

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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d= ++a % b + --c
)d= (6 - a--)/(--b * c




رابعا :معامالت الإ�سناد
ً

معامالت إال�سناد تقوم بعملية ح�سابية مع �إ�سناد قيم للمتغير في وقت واحد ،ويبين

الجدول( )6-2معامالت إال�سناد في لغة .C++

الجدول ( :)6-2معامالت إال�سناد في لغة .C++

الو�صف

معامل الإ�سناد

مثال

=+

c+=2

c=c+2

=-

c-=5

c=c-5

=*

c*=8

c=c*8

=/

c/=5

c=c/5

=%

c%=3

c=c%3

البرمجة في حياتنا
ا�ستخدم المبرمج ماهر طرق تحويل المعادالت من �صيغتها الجبرية �إلى  ،C++ثم كتب

هذه المعادالت داخل البرنامج ،وت�أكّ د من �أنه عند التحويل قد راعى الأولويات في التنفيذ.

*/
----------------------------------------This program: insert values using keyboard
and calculate the equations.
by: Maher
----------------------------------------*/
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;float v1 = 0, v2 = 0, a = 0, x = 0, t = 0
// Basic Information
;cout << "Water, Energy and Environment Center." << endl
;cout << "Section\t: \"Water\"." << endl
;cout << "Date\t: 2016-10-24." << endl
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// Insert Values
cout << endl; // empty line
cout << "Enter Velocity (1) value: ";
cin >> v1;
cout << "Enter Acceleration value: ";
cin >> a;
cout << "Enter Time value: ";
 cin >> t;
// The Equations
// Velocity 2
v2 = v1 + a * t;
// Displacement
x = v1 * t + 0.5 * a * (t * t);
// Result
cout << endl;
cout << "The Result:" << endl;
cout << "Velocity (2) = " << v2 << endl;
cout << "Displacement = "<< x << endl;
return 0;
}

َّ ا�ستخدم المبرمج ماهر
 ثم،C++ كل المهارات التي تعلمها لتحويل المعادالت �إلى �شكل

. كما هو وا�ضح في �شا�شة المخرجات،)cout( طبع النتائج بجمل الإخراج
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أسئلة الفصل
 -1اكتب التعابير الح�سابية الآتية بلغة C++

6y
+Z-5
x-y+2

)1


)4(x - 5
y
x-2

)2

3 ) (x-y2-3y)+6-z
)4 ) (7x+3y)(x-100

ّ - 2بين �سبب الخط�أ في كل من التعابير الح�سابية الآتية المكتوبة بلغة :C++
�سبب الخط�أ

التعابير الح�سابية
)m(3-n/6
)m/(n-n
m%(n-5+z
Int(5.9)%m
)m\(n*5.6
) 4-( n – 5 ) ( m + n

 - 3ما قيمة كل من التعابير الح�سابية الآتية المكتوبة بلغة  ،C++علما ب�أن y=3 ٫ x= 5
1) (x*2)%y-3+x*6
2) int(y/2)%x-4*y
))3) Y+((x % 2)%(6-Y
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الف�صل ال�ساد�س

والم ِنطقية
التعابير َ
العالئقية َ
البرمجة في حياتنا
يقوم الباحث �أ�سامة بفح�ص عينات من المياه المعبئة حتى يت�أكد من �أنها تطابق الموا�صفات

والمقايي�س الأردنية ،ومن �ضمن هذه الموا�صفات يجب فح�ص الخوا�ص الكيميائية حيث ال

ال�صلبة الذائبة الكلية ( Total Dissolved Solids (TDSعن  300مغ/لتر .و�أن
تزيد المواد ُّ

يكون الر ْقم الهيدروجيني ( Power of Hydrogen (pHمن � 6.5إلى  8.5وحدة.

َطلب الباحث من المبرمج ماهر �أن يقوم بت�صميم برنامج يقوم باتخاذ قرارٍ بمطابقة
والم ِ
نطقية ا�ستخدمها المبرمج في هذا
المياه للموا�صفات من عدمه ،ف� ُّأي الجمل َ
العالئقية َ

البرنامج؟

أول :التعبير العالئقي Relational Expression
� اً
التعبير العالئقي هو جملة خبرية يكون ناتجها �إما �صوابا ( )Trueو�إما خط�أ ( ،)Falseوتكتب

�ستخدم التعابير
هذه التعابير با�ستخدام عمليات المقارنة المذكورة في الجدول ( ،)7-2و ُت
َ
العالئقية في جمل اتخاذ القرار (جملة االختيار ال�شرطية  )if -في لغة  ،C++والتي �ستتعرف �إليها

في الف�صل القادم.

وتت�شابه طريقة كتابة التعابير العالئقية مع طريقة كتابتها الجبرية ،والجدول ( )7-2يو�ضح

ذلك.
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الجدول ( :)7-2عمليات المقارنة.

العملية

لفظ التعبير العالئقي
X is greater than Y

>

� xأكبر من Y

<

� xأ�صغر من Y

=>

� xأكبر من �أو ت�ساوي Y

=<

� xأ�صغر من �أو ت�ساوي Y

==

 Xت�ساويY

=!

 Xال ت�ساوي Y

X is less than Y
X is greater than or equal to Y
X is less than or equal to Y
X is equal to Y

X is not equal to Y

التعبير الجبري

التعبير بلغة C++

X>Y

X>Y

X<Y

X<Y

X≥ Y

X>= Y

X ≤ Y

X <= Y

X= Y

X== Y

X ≠ Y

X != Y

رمزي
الحظ من الجدول ب�أن عملية المقارنة الجبرية الم�ساواة (=) ُتك َتب على �شكل َ
وي َ
ُ
الم�ساواة (= =) وهذا للتفريق بينها وبين عملية الإ�سناد (=) في التعابير الح�سابية ،حيث �إن (==)
(�صوابا� ،أو خط�أ).
�ستخدم للمقارنة بين طرفَي العملية ،ويكون ناتجها
ُت
َ
ً
فتغير �إلى رمز التعجب ورمز الم�ساواة (=!) ،فعالمة التعجب تدل
�أما عملية الالم�ساواة (≠) ّ
على النفي في لغة C++؛ مما يجعلها تنفي عملية الم�ساواة بين طرفي العملية.
والجدول ( )8-2يو�ضح �أمثلة على التعابير العالئقية وناتجها المنطقي (�صواب ،خط�أ).
الجدول ( :)8-2بع�ض التعابير العالئقية وناتجها.

ناتج التعبير العالئقي

التعبير العالئقي

True

2 + 5 == 8 – 1

False

5*2 != 10

False

7%3>=7

True

40 / 5 < 40 / 4

True

20 – 4 * 5 == 0

True

85<= 3 * 20 + 5 * 5
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تم ا�ستخدام جملة
ّ
يو�ضح ال�شكل ( )22-2ا�ستخدام عمليات المقارنة في برامج  ،C++فقد ّ

اتخاذ القرار (  ) ifللتو�ضيح (�سيتم �شرحها بالتف�صيل الح ًقا) .ويكتب التعبير العالئقي بين قو�سين

�صوابا ُتن َّفذ الجملة التي تليها ،واذا كان ناتجها خط أ�
بعد كلمة  ifواذا كان ناتج التعبير المنطقي
ً
�سيتجاهل الجملة التي تليها.

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int x = 1
;int y = 5
;if( x > y ) cout<< x << " > " << y << endl
;if( x < y ) cout<< x << " < " << y << endl
;if( x >= y ) cout<< x << " >= " << y << endl
;if( x <= y ) cout<< x << " <= " << y << endl
;if( x == y ) cout<< x << " == " << y << endl
;if( x != y ) cout<< x << " != " << y << endl
;return 0
}

ناتج تنفيذ البرنامج:

ال�شكل ( :)22-2ا�ستخدام التعبير العالئقي في لغة .C++
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ن�شاط (� :)17-2إيجاد ناتج التعبير العالئقي
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ البرنامج الموجود في ال�شكل (.)22-2

عدل قيم  x, yلت�صبح  ،x = 3, y = 9فماذا تالحظ على ناتج �شا�شة المخرجات؟
• ّ

عدل قيم  x, yلت�صبح  ،x = 5, y = 2فماذا تالحظ على ناتج �شا�شة المخرجات؟
• ّ
عدل قيم  x, yلت�صبح  ،x = 4, y = 4فماذا تالحظ على ناتج �شا�شة المخرجات؟
• ّ

• هل قيم  x, yالجديدة �أ ّثرت على ناتج �شا�شة المخرجات؟
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ن�شاط (� :)18-2إيجاد ناتج التعبير العالئقي
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ البرنامج الموجود في ال�شكل (.)22-2

يتم �إدخال قيم  x, yمن لوحة المفاتيح مبا�شرة ،و�أثناء تنفيذ
• ّ
عدل على البرنامج بحيث ّ
البرنامج.

• قم ببناء البرنامج وتنفيذه ،ثم � ِ
أدخل قيم  x, yلتكون .x = 20, y = -20
• قم ببناء البرنامج وتنفيذه ،ثم � ِ
أدخل قيم  x, yلتكون .x = 1, y = 3
• قم ببناء البرنامج وتنفيذه ،ثم � ِ
أدخل قيم  x, yلتكون .x = 3, y = 3
• فماذا تالحظ على ناتج �شا�شة المخرجات؟

احفظ البرنامج و�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ثانيًا :التعبير المنطقي Logical Expression

هو جملة خبرية تتكون من تعبيرين عالئقيين �أو �أكثر مرتبطة با�ستخدام المعامالت المنطقية

وي
�ستخدم المعامل المنطقي ( )Notلنفي التعابير
َ
( ،)And, Orوتكون قيمتها �إما �صوابا و�إما خط�أُ .
العالئقية �أو المنطقية.
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وفيما يلي تو�ضيح للمعامالت المنطقية:
 - 1معامل الربط ( )ANDويرمز له (&&)

ُي�ستخدم المعامل  ANDلربط التعابير العالئقية ،ويكون ناتج التعبير المنطقي �صوابا ()True
�إذا كان ناتج جميع التعابير العالئقية المرتبطة بها �صوابا ( ،)Trueويكون ناتج التعبير

المنطقي خط�أ (� )Falseإذا كان ناتج �أحد التعابير العالئقية المرتبطة بها خط�أ (.)False

والجدول ( )9-2يو�ضح جدول ال�صواب والخط أ� للمعامل :AND

الجدول ( :)9-2جدول ال�صواب والخط�أ للمعامل .AND
A && B

B

A

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

والأمثلة الآتية تو�ضح ا�ستخدام المعامل ( )ANDفي التعابير المنطقية.
مثال ()1

5 > 3 && 5 < 10
True && True

مثال ()2

True
7 >= -8 && 2 <= 1
True && False

معامل الربط ( )ORويرمز له (||)

False

�ستخدم المعامل ( )ORلربط التعابير العالئقية ،ويكون ناتج التعبير المنطقي �صوابا ()True
ُي
َ

�إذا كان ناتج �إحدى التعابير العالئقية المرتبطة بها �صوابا ( ،)Trueويكون ناتج التعبير المنطقي
خط�أ (� )Falseإذا كان ناتج كل التعابير العالئقية المرتبطة بها خط�أ ( .)Falseوالجدول ()10-2

يو�ضح جدول ال�صواب والخط�أ للمعامل :OR
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الجدول ( :)10-2جدول ال�صواب والخط�أ للمعامل .OR
A || B

B

A

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

والأمثلة الآتية تو�ضح ا�ستخدام المعامل  ORفي التعابير المنطقية.
مثال ()1

5 > 3 || 5 < 10
True || True
True

مثال ()2

7 >= -8 || 2 <= 1
True || False
True

معامل النفي ( )NOTويرمز له (!)

�صوابا
ي�ستخدم معامل النفي ( )NOTلنفي التعبير العالئقي �أو المنطقي ،ف�إذا كان ناتج التعبير
ً

( ،)Trueف�إنه ينفيه لي�صبح خط�أ ( ،)Falseو�إذا كان ناتج التعبير خط�أ ( ،)Falseف�إنه ينفيه لي�صبح
�صوابا (.)Trueوالجدول ( )11-2الآتي يو�ضح جدول ال�صواب والخط�أ للمعامل :NOT
ً
الجدول ( :)11-2جدول ال�صواب والخط�أ للمعامل .NOT
!A

A

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

والأمثلة الآتية تو�ضح ا�ستخدام المعامل  NOTفي التعابير العالئقية و المنطقية.

121

مثال ()1

)! ( 7 > -1
)! ( True

مثال ()2

False
) ! ( 5 > 3 && 5 < 10
)! (True && True
)! (True

مثال ()3

False
) ! ( 7 >= -8 && 2 <= 1
) ! ( True && False
)! ( False
True

ملحوظة

�صوابا (.)True
 - 1ت�ستخدم  ANDللت�أكد �أن ناتج جميع التعابير العالئقية
ً

 - 2ت�ستخدم  ORللت�أكد �أن ناتج �أحد التعابير العالئقية
�صوابا (.)True
ً

ت�ستخدم التعابير المنطقية �أكثر من معامل لربط التعابير العالئقية �إذا كانت هذه التعابير العالئقية
ثالثة تعابير �أو �أكثر ،وفي هذه الحالة يجب تطبيق قواعد الأولوية لتنفيذ التعابير المنطقية ،ح�سب
الت�سل�سل الآتي:
 -1الأقوا�س
 - 2العمليات الح�سابية.
 - 3التعابير العالئقية.
 - 4المعامل .NOT
 - 5المعامل .AND
 - 6المعامل .OR
يتم التنفيذ من الي�سار �إلى اليمين .والأمثلة الآتية تو�ضح طريقة
في حالة التكاف�ؤ في الأولوية ،ف�إ َّنه ّ
حل التعابير المنطقية التي تحتوي على �أكثر من معامل ،مع تو�ضيح الأولوية في حل هذه التعابير.
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)1( مثال

7+1 >= -8 && 2 <= 1 || 5 == 10-5
8 >= -8 && 2 <= 1 || 5 == 5
True && False || True
False || True
True
7-3 >= 10 || 2*2 <= 1 && 5 == 5
4 >= 10 || 4 <= 1 && 5 == 5
False || False && True
False || False
False

)2( مثال

.))False || True) &&

)3( مثال
False( يو�ضح هذا المثال ناتج العبارة المنطقية

.))False || True) &&

)4( مثال
!False( يو�ضح هذا المثال ناتج العبارة المنطقية

(False || True) && False
True && False
False

(False || True) && !False
True && !False
True && True
True

 �إيجاد ناتج التعبير المنطقي:)19-2( ن�شاط

True && !False

التعبير المنطقي

:بالتعاون مع �أفراد مجموعتك �أكمل الجدول الآتي
ناتج التعبير

9!=-9 && 2*3<=6
True && !(False || False)
4-3!= 5-3 && !(5>=7+2) || 8-5==-3
False && (True || False) && True
False && True || False && True

.�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة
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ثالثًا :البيانات المنطقية

Boolean Datatype

أ�سا�سيا في كثير من البرامج ،ويكاد ال يخلوا
تعتبر التعابير العالئقية والتعابير المنطقية ً
جزءا � ًّ

�ستخدم
البرنامج �أو ُت
برنامج من هذه التعابير ،ومن الممكن كتابة هذه التعابير مبا�شرة داخل
َ
ِ

الكلمة المحجوزة ( )boolللداللة على نوع البيانات
المنطقية وقيمتها � ّإما (� )trueأو (.)false
ّ
ويو�ضح ال�شكل ( )23-2كيفية تمثيل العبارات المنطقية.

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;bool a = true, b = false, c = true
// First: write full Relational Expression
;) if( 2 != 5 || 4 + 1 > 4 * 4 && 5 > 12/3
// Second: write Logic Expression
;)if( true || false && true
// Third: use bool variables
;) if( a || b && c
;return 0
}

يو�ضح هذا البرنامج طريقة تمثيل العبارات المنطقية:
ّ

الأولى :عن طريق كتابة التعابير العالئقية ومعها المعامالت المنطقية.

الثانية :كتابة التعابير المنطقية وا�ستخدام عبار َتي ال�صواب ( )trueوالخط�أ (.)false

الثالثة :ا�ستخدام المتغيرات المنطقية للتعبير عن عبارتي ال�صواب ( )trueوالخط�أ (.)false

و�ستظهر �شا�شة المخرجات فارغة لعدم ا�ستخدام جملة الطباعة ( )coutفي هذا البرنامج،
وخ�صو�صا ب�أن البرنامج يقوم بالتحقق من �صحة العبارات المنطقية فقط ،دون �أن ي�ؤدي � ّأي
وظيفة.
ال�شكل ( :)23 -2طرق تمثيل العبارات المنطقية.
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البرمجة في حياتنا
ا�ستخدم المبرمج ماهر التعابير العالئقية والمنطقية من �أجل كتابة ال�شروط التي َ�سي�ستخدمها

 وجعل المبرمج التعابير على �شكل مالحظات حتى.if فيما بعد في جمل االختيار ال�شرطية
: والبرنامج الآتي يو�ضح ذلك،يتم ا�ستخدامها فيما بعد

/*
----------------------------------------This program: Water check
by: Maher
----------------------------------------*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
// Variable
int TSD = 0;
float pH = 0.0;
// Basic Information
cout<< "Water, Energy and Environment Center." <<endl;
cout<< "Section\t: \"Water\"." <<endl;
cout<< "Date\t: 2016-10-24." <<endl;
// Input data
cout<<endl;
cout<< "Enter Total Dissolved Solids (TDS): ";
cin>> TSD;
cout<< "Enter Power of Hydrogen (pH): ";
cin>> pH;
// Condition
// TSD > 300
// pH > 6.5 && pH < 8.5
return 0;
}
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البرمجة في حياتنا
ويقوم هذا البرنامج ب�إدخال قيمة المواد الذائبة ( ،)TDSثم الر ْقم الهيدروجيني ( ،)pHثم

يتم كتابة التعابير وتو�ضع كمالحظات حتى يتم ا�ستخدامها في الف�صل القادم.
ّ
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أسئلة الفصل
� -1أوجد ناتج التعابير العالئقية الآتية:
الناتج

التعبير العالئقي

التعبير العالئقي

5<3

5%2 == 1

7 >= 2

5 * 3 % 4 != 0

8 != 4

10 + 4 <= -4 * 8

4 == 2 + 2

50 % 10 == 0

5 <= 6-1

5 + 9 – 10 <= 4

الناتج

 -2اكتب جدول ال�صواب والخط�أ للمعامالت المنطقية الآتية:
		
بOR -

		
�أ NOT -

جـ-

AND

ُ -3ق ْم ِب َح ِّل التعابير المنطقية الآتية مع تو�ضيح خطوات الحل.
الحل

التعبير المنطقي
6 + 7 < 2 – 1 && 3 == 4
2 % 3 == 2 || 6 != 6

)45/5 * 2 > 10 && !(5 < 3+2
7 < 10 && 2 > 1 || 4 !=4
)5 < 8 – 3 || ! ( 2 >= 2 && 2 <= -2

� -4أكمل الجدول الآتي ،لإيجاد ناتج التعبير المنطقي (A && ( B || C
) A && ( B || C

C

A

B
True

True

True

True

True

False

True

False

True

False

False

False

False

True

True

False

True

False

True

False

False
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الف�صل ال�سابع

جملة االختيار ال�شرطية
البرمجة في حياتنا
ال�صلبة
طلب الباحث �أ�سامة من المبرمج ماهر �أن ُيظهر البرنامج بجانب فح�ص المواد ُّ

الذائبة ( ،)TDSوالر ْقم الهيدروجيني ( ،)pHبكلمة جيد (� )Goodإذا كان �ضمن الموا�صفات
المطلوبة ،وبكلمة (� )Not Goodإذا لم يكن �ضمن الموا�صفات المطلوبة.

فما هي الأوامر التي َ�سي�ستخدمها المبرمج ماهر للت�أكّ د من �أن المياه �ضمن الموا�صفات

�أم ال؟

ويطلق عليها ا�سم
ت�ستخدم جملة ( ) if statementلتنفيذ جملة �أو �أكثر ح�سب �شرط معينُ ،

جملة االختيار ال�شرطية العتمادها على ال�شرط (التعبير العالئقي �أو المنطقي) في تحديد الجملة
المختارة .وهناك عدة �صيغ لجملة االختيار ال�شرطية ُت
�ستخدم �أثناء كتابة برامج لغة  ،C++وفيما
َ

يلي تو�ضيح لكل منها:

أول :جملة االختيار ال�شرطية
� اً

if statement

�ستخدم جملة ( )ifفي حالة وجود جملة �أو �أكثر يرغب المبرمج تنفيذها �إذا كانت قيمة
ُت
َ

�صوابا.
التعبير العالئقي �أو المنطقي
ً
ال�صيغة العامة لجملة ( :)if

)if (condition
;statement

حيث �إن:

:ifكلمة محجوزة من كلمات لغة  C++تعني �إذا.

 :conditionال�شرط (تعبير عالئقي �أو منطقي) قيمته �صواب �أو خط�أ .فالبد من و�ضعه بين قو�سين.

; :statementجملة من جمل  C++تنفذ �إذا كانت قيمة ال�شرط �صائبة.
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وعند تنفيذ جملة  ifف�إنه يتم �إيجاد القيمة المنطقية لل�شرط ( ،)conditionف�إذا كانت قيمته

�صائبة ( )Trueف�سيتم تنفيذ جملة ( .)statement1وال�شكل ( )24-2يو�ضح مخطط �سير العمليات

لجملة االختيار ال�شرطية .if

statement

true

condition

false

ال�شكل ( :)24-2مخطط �سير العمليات لجملة االختيار ال�شرطية .if statment

وال�شكل ( ) 25-2يو�ضح عملية �إدخال قيمة ،ويحدد �إذا كانت القيمة المدخلة موجبة.
يو�ضح البرنامج الآتي عملية �إدخال قيمة للمتغير  , numف�إذا كانت قيمته موجبة يطبع

كلمة " : "positive

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int num
;"cout<<"enter number :
;cin>>num
)if (num>=0
;cout<<"positive"<<endl
; return 0
}

129

ناتج التنفيذ عند �إدخال قيمة موجبة هو:

ال�شكل ( :)25-2برنامج لإدخال قيمة وتحديد �إذا كانت القيمة المدخلة موجب ًة.

ن�شاط ( :)20-2جملة االختيار ال�شرطية

( )if

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:
• اكتب برنامجا بلغة  C++إلدخال عالمة طالب وطباعة كلمة "� "passإذا كانت العالمة
�أكبر �أو ت�ساوي .50

• قم ببناء البرنامج ونفذه.

قيما مختلفة لعالمة الطالب ،فماذا تالحظ؟
• �أدخل ً
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

يو�ضح ال�شكل ( )26 -2برنامج ًا يقوم ب�إدخال عدد ،ويطبعه �إذا كانت قيمته �أكبر من 20
ّ

و� ّ
أقل من .100

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int num
;cin>>num
;if (num>20 && num<100) cout<<num<<endl
;return 0
}

ال�شكل ( :)26 -2طباعة قيمة � numإذا كانت �أكبر من  20و�أقلّ من .100
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وفي حالة وجود �أكثر من جملة يرغب المبرمج في تنفيذها في حالة �صواب قيمة ال�شرط

تح�صر الجمل بين الرمزين { } كما في المثال الآتي:

)if (num>=0
{
;cout<<"positive"<<endl
;num=++num
}

يو�ضح ال�شكل( )27-2برنامج ًا يقوم ب�إدخال عددين  ،x,yف�إذا كان � xأكبر من ،yيطبع  xثم

يطبع عبارة "  ،" is greater thanثم يطبع  ،yو يطرح من قيمة  xواحد.

ناتج تنفيذ البرنامج:

>#include <iostream
;using namespace std
int

)(main
{
;int x,y
;cin>>x>>y
)if (x>y
{
;cout<<x<<" is greater than "<<y<<endl
;x=--x
}
;return 0
}

ال�شكل (� :)27 -2إدخال عددين وتحديد العدد الأكبر.
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ن�شاط (� :)21-2إيجاد العدد الأكبر
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• اكتب برنامجا بلغة  C++لإدخال ثالثة �أعداد وطباعتها ،و�إيجاد العدد الأكبر منها وطباعته.
• قم ببناء البرنامج ونفذه.

قيما للأعداد والحظ الناتج.
• �أدخل ً
• كرر الخطوة ال�سابقة ب�إدخال قيم ٍ �أخرى مختلفة ،والحظ الناتج.
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

البرمجة في حياتنا
ا�ستخدم المبرمج ماهر جملة ال�شرط  ifمن �أجل �أن يت�أكد من الفحو�صات ،والبرنامج

الآتي يو�ضح ذلك:
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*/
----------------------------------------This program: Water check
by: Maher
----------------------------------------*/
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
// Variable
;int TSD = 0
;float pH = 0.0
// Basic Information
;cout<< "Water, Energy and Environment Center." <<endl
;cout<< "Section\t: \"Water\"." <<endl
;cout<< "Date\t: 2016-10-24." <<endl
// Input data

cout<<endl;
cout<< "Enter Total Dissolved Solids (TDS): ";
cin>> TSD;
cout<< "Enter Power of Hydrogen (pH): ";
cin>> pH;
// Condition
cout<< "\nTest Result:\n";
// Check TSD
if (TSD > 300)
cout<< "TSD: Not Good." <<endl;
if (TSD <= 300)
cout<< "TSD: Good." <<endl;
// Check pH
if ( pH > 6.5 && pH < 8.5 )
cout<< "pH: Good." <<endl;
if ( pH <= 6.5 || pH >= 8.5 )
cout<< "pH: Not Good." <<endl;
return 0;
}

 حتى يختبر �إن كانت القيم مطابقة للموا�صفاتif statement قام المبرمج با�ستخدام جملة
: وال�شكل الآتي يو�ضح نتائج التطبيق إلحدى الفحو�صات،التي حددها
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ثانيًا :جملة االختيار ال�شرطية المركبة

if ...else statement

البرمجة في حياتنا
طلب الباحث �أ�سامة من المبرمج ماهر �أن يقوم بطباعة ناتج اختبار المياه �إن كان مقبولاً

�أم ال ،و�أن يطبع في نهاية البرنامج جملة النتائج مقبولة

result acceptable

�إذا لم تخالف

الموا�صفات ،وجملة النتائج غير مقبولة  result unacceptableفي حال خالفت الموا�صفات.

فكيف َ�سي�ستخدم المبرمج ماهر الأفكار التي تعلمها �سابقا لتنفيذ هذا الطلب؟
ت�ستخدم جملة if... else statement

ٌ
جمل يجب �أن ُتن َّفذ في حالة �صواب
عندما يكون هناك

ٌ
وجمل �أخرى ُتن َّفذ عندما تكون قيمة ال�شرط خاطئة.
قيمة ال�شرط،
ال�صيغة العامة لجملة االختيار ال�شرطية :if ...else

)f (conditioni
;statement1
else
;statement2

حيث �إن:

 :ifكلمة محجوزة من كلمات لغة  C ++تعني �إذا.

 :conditionال�شرط (تعبير عالئقي �أو منطقي) قيمته �صواب �أو خط�أ.

; :statement1جملة من جمل  C++تنفذ �إذا كانت قيمة التعبير �صائبة.

 :elseكلمة محجوزة من كلمات لغة  C++تعني �إذا لم يتحقق ال�شرط ال�سابق.

; :statement2جملة من جمل  C++تنفذ �إذا كانت قيمة التعبير المنطقي خاطئة.
وعند تنفيذ جملة  ifف�إنه يتم �إيجاد قيمة ال�شرط ( ،)conditionف�إذا كانت قيمته �صائبة ف�سيتم

تنفيذ جملة  ،statement1و� ّأما �إذا كانت قيمته خاطئة ف�سيتم تنفيذ جملة (ْ �،)statement2أي � ّأن
الحا�سوب �سين ّفذ � ّإما

(statement1

�أو  .)statement2وال�شكل ( )28-2يو�ضح مخطط �سير

العمليات لجملة االختيار ال�شرطية if .... else
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statement2

.if ...else

false

condition

true

statement1

 مخطط �سير العمليات لجملة االختيار ال�شرطية:)28-2( ال�شكل

 �أكبرx  ف�إذا كان،x , y ) برنامج ًا يقوم ب�إدخال عددين غير مت�ساويين29 -2( يو�ضح ال�شكل

 ثـمy  يطبعx  �أكبر منy  و�إذا كان،y  ثم يطبع،" is greater than " ثم يطبع عبارة

x  يطبع،yمن

.x  ثم يطبع،" is greater than" يطبـع عبــارة

#include <iostream>
using namespace std ;
int main()
{
int x,y;
cin>>x>>y;
if (x>y)
cout<<x<<" is greater than "<< y<<endl;
else
cout<<y<<" is greater than "<<x <<endl;
return 0;
}
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ناتج تنفيذ البرنامج:

ال�شكل ( :) 29-2برنامج إلدخال عددين و�إيجاد العدد الأكبر.

ن�شاط ( :)22-2جملة االختيار ال�شرطية المركبة
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• اكتب برنامجا بلغة  C++لإدخال عالمة طالب وطباعة كلمة "� "passإذا كانت العالمة �أكبر
�أو ت�ساوي  50وغير ذلك يطبع كلمة "."fail

• قم ببناء البرنامج ونفذه.

قيما مختلفة لعالمة الطالب ،فماذا تالحظ؟
• �أدخل ً
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

ن�شاط ( :)23-2ح�ساب ال�ضريبة ال�سنوية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

راتبا
• اكتب برنامجا بلغة  C++لح�ساب ال�ضريبة ال�سنوية وطباعتها لموظف يتقا�ضى ً
�شهرياً� ،إذا ُع ِل َم �أن ال�شخ�ص الذي يح�صل على راتب �سنوي � ّ
أقل من �ستة �آالف دينار
يدفع �ضريبة بمقدار  ،%10بينما يدفع الموظف الذي يح�صل على راتب �سنوي
�سنوي ًا ُ
�ستة الأف دينار �أو �أكثر �ضريبة بمقدار .%15
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• قم ببناء البرنامج ونفذه.

• �أدخل قيمة الراتب ال�شهري ،فماذا تالحظ؟

و�سجل مالحظاتك.
كرر الخطوة ال�سابقة،
ّ
• ّ
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

البرمجة في حياتنا
قام المبرمج ماهر با�ستخدام فكرة الراية  Flagفي البرنامج ،حيث �إن الراية هي عبارة عن

قيمة متغير منطقي قيمتها الأولية  trueوتبقى هكذا ما لم يتم التغير عليها حتى نهاية البرنامج،

تم رف�ض �إحدى الموا�صفات التي تم فح�صها ،وفي نهاية البرنامج يتم فح�ص
ويتم التغير �إذا ّ
هذه القيمة بجملة �شرطية ،والبرنامج الآتي يو�ضح التعديالت التي قام بها المبرمج ماهر لأداء

هذا البرنامج.

*/
----------------------------------------This program: Water check
by: Maher
----------------------------------------*/
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
// Variable
;int TSD = 0
;float pH = 0.0
;bool flag = true
// Basic Information
;cout<< "Water, Energy and Environment Center." <<endl
;cout<< "Section\t: \"Water\"." <<endl
;cout<< "Date\t: 2016-10-24." <<endl
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// Input data
cout<<endl;
cout<< "Enter Total Dissolved Solids (TDS): ";
cin>> TSD;
cout<< "Enter Power of Hydrogen (pH): ";
cin>> pH;
// Condition
cout<< "\nTest Result:\n";
// Check TSD
if (TSD > 300)
{
cout<< "TSD: Not Good." <<endl;
flag = false;
}
else
cout<< "TSD: Good." <<endl;
// Check pH
if ( pH > 6.5 && pH < 8.5 )
cout<< "pH: Good." <<endl;
else
{
cout<< "pH: Not Good." <<endl;
flag = false;
}
// Check the flag
if (flag)
cout<< "Result Acceptable." <<endl;
else
cout<< "Result Unacceptable." <<endl;
return 0;
}

138

كما هو مو�ضح في البرنامج قام المبرمج ب�إ�ضافة متغير( )flagمن النوع المنطقي ()bool

الحظ � ّأن قيمة المتغير المنطقي ( )flagال تتغير �إال
و�أعطاه قيمة ابتدائية ( ،)trueومن البرنامج ُي َ
في الجانب من الجملة ال�شرطية التي ال يطابق فيها االختبار الموا�صفات ،ويتحول من قيمة (

� )trueإلى قيمة ( ،)falseوفي النهاية يقوم البرنامج باختبار قيمة هذا المتغير المنطقي (،)flag

ففي حالة �أنه لم يتغير عن قيمة ( )trueفهذا يدل على �أنه لم يدخل في � ّأي تطبيق من جمل
رف�ض الفح�ص ،وهنا تكون النتائج مقبولة ،و�إذا كان المتغير قيمته ( )falseفهذا يدل على �أنه

طبق �إحدى جمل ال�شرط التي ال توافق الموا�صفات ،وهنا تكون النتائج غير مقبولة ،و�شا�شات
المخرجات الآتية تو�ضح ناتج قيم مقبولة.
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أسئلة الفصل
 - 1بين �سبب الخط�أ في كل من جمل االختيار ال�شرطية الآتية ،ثم �أَ ِع ْد كتابتها ب�شكل �صحيح:
�سبب الخط�أ

جمل إالختيار ال�شرطية

if (a!=0) a=++a
;ELSE a=a++

;If a>0 cout<<a<<endl
;if (a==4) a=b else b=a
if (a>5); a=++a
)if (a==4
;cout<<a++<<endl
else if
;cout<<++a<<endl
)If (x
{
x=x*x-3
}

 -2اكتب برنامج ًا بلغة  C++لإدخال عدد ،وطباعته �إذا كان يقبل الق�سمة على � 6أو يقبل الق�سمة
على .9

ح�سب
 -3اكتب برنامج ًا بلغة  C++لإدخال ا�سم �شكل هند�سي ف�إذا كان مربع (ُ )Squareت َ

م�ساحته ح�سب المعادلة ( م�ساحة المربع = طول ال�ضلع × طول ال�ضلع ) و ُتطبع ،و�إذا كان
ح�سب م�ساحته ح�سب المعادلة (م�ساحة المثلث = ن�صف القاعدة ×
مثلث ( ُ ) Triangleت َ
االرتفاع) و ُتطبع.
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ٍّ  ما الناتج النهائي لتنفيذ-4
:كل من البرامج الآتية
#include <iostream>
using namespace std ;
int main ()
{
int x=5 , w=8 ,s;
string z="even ";
float y=3.5 ,avg;
if (x % int(y)== 0)
{
s = x+ y + w;
avg = s / 3;
cout<< "
AVERAGE="<<avg<<endl;
}
 return 0;
}
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/*
This program: Print the result
*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int x=3 , y=7;
float z=3.5;
// if statment
if (x%y==3 && z-0.5>x)
cout<< "x%y==3 && z-0.5<=x" <<endl;
cout<<x<<z <<endl;
cout<<"end" <<endl;
 return 0;
}

الف�صل الثامن

جملة التَّكرار for statment

البرمجة في حياتنا
طلب الباحث �أ�سامة من المبرمج ماهر �أن يقوم البرنامج ب�أداء فح�ص لأكثر من َع ِّينة
تحديدها من ِق َب ِل الباحث قبل البدء
يتم
ُ
للمياه �أثناء عمل البرنامج ،و�أن عدد مرات الفح�ص ّ
بعمليات الفح�ص.

فما هي الأوامر التي َ�سي�ستخدمها المبرمج ماهر لتكرار عملية فح�ص العينات؟

�ستخدم لتكرار تنفيذ جمل
جملة التكرار  for statementهي �إحدى �أ�شهر جمل التكرار ،و ُت
َ
ٍ
محدد من المرات.
لغة  C++بعدد

أول:
� اً

ال�صيغة العامة لجملة التّكرار for statement
)for (Variable_name= initial_value ; condition; step

{

;Statement 1

…

;Statement n

حيث �إن:

}

 : forكلمة محجوزة من كلمات لغة  C++تعلن عن بدء جملة التكرار.

 :Variable_nameهو ا�سم متغير ،يجب االلتزام ب�شروط اختيار ا�سم المتغير.

للع ّداد ،قد تكون قيمة عددية او متغير عددي �أو تعبير ح�سابي.
 :initial_valueالقيمة االبتدائية َ
ويمكن تعريف المتغير في هذه الخطوة مثل.int counter=1 :

� :conditionشرط (تعبير عالئقي �أو منطقي) الدخول �إلى جمل التكرار.
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(الجراء الذي يحدث بعد تنفيذ الجمل المراد تكرار
العداد إ
 : stepالزيادة الدورية لقيمة ّ

تنفيذها) ،وقد تكون موج ِب ًة �أو �سالبة ،عدداً �صحيحا �أو عدداً ع�شرياً ،تعبيراً ح�سابي ًا �أو متغيراً

عددياً .وعادة ي�ستخدم معامل الزيادة (� )++أو معامل النق�صان (.)--

تكرار تنفيذها.
} :رمز بداية جملة التكرار ،وت�ستخدم في حال وجود �أكثر من جملة ُيراد
ُ

ُ
جمل  C++التي نرغب بتكرار تنفيذها.
:statement 1; … statement n
{ :رمز نهاية جملة التكرار.

عند تنفيذ جملـة التكـرار ( )forي�أخـذ العـداد القيمـة االبتدائية ،ثم يتحقـق مـن ال�شـرط

( )conditionف�إذا كانت قيمة ال�شرط �صائبة يتم تنفيذ الجمل المراد تكرار تنفيذها ،ثم تعدل

قيمة العداد ح�سب قيمة الزيادة �أو النق�صان المحددة ,ويتحقق من قيمة ال�شرط ()condition
ف�إذا كانت قيمته �صائبة :ينفذ الجمل المراد تكرار تنفيذها ،ويعدل قيمة العداد بمقدار قيمة
الزيادة �أو النق�صان المحددة ثم يتحقق من ال�شرط وهكذا� ...إلى �أن ت�صبح قيمة ال�شرط خاطئة

عندها يخرج من جملة التكرار وينفذ الجمل التي تليها .وال�شكل ( )30-2يو�ضح مخطط �سير

العمليات لجملة التكرار (.)for

Variable_name= initial_value
step
statements

true

condition
false

ال�شكل ( :)30-2مخطط �سير العمليات لجملة التكرار .for
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برنامجا يطبع
يو�ضح ال�شكل()31-2
ً
خم�س مرات.

ناتج تنفيذ البرنامج:

"world

 "Helloبا�ستخدام جملة التكرار ()for

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int counter
)for (counter =1 ; counter <=5 ; counter ++
;cout << "Hello world"<< endl
;return 0
}

الحظ �أنه عندما تكون قيمة العداد ّ � counter
أقل �أو ي�ساوي  5يطبع

"world

"Hello

ويتوقف التكرار عندما ت�صبح قيمة العداد � .6إذن قيمة العداد  counterعند توقف التكرار

هي ( 6وهي �أول قيمة تجعل قيمة ال�شرط خاطئة).

ال�شكل ( :)31-2برنامج يطبع " "Hello worldبا�ستخدام جملة التكرار ( )forخم�س مرات.
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يو�ضح ال�شكل( )32-2برنامج َا يطبع الأعداد من � 0إلى  8با�ستخدام جملة التكرار .for
> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
)for (int i=0 ; i<=8 ; i++
;cout << i<< endl
;return 0
}

ناتج تنفيذ البرنامج:

الحظ عندما تكون قيمة العداد (� )iأقل �أو ي�ساوي ( )8يطبع قيمته ،ويتوقف التكرار

عندما ت�صبح قيمة العداد (� .)9إذن قيمة العداد ( )iعند توقف التكرار هي (.)9

ال�شكل ( :)32-2برنامج يطبع الأعداد من � 0إلى  ، 8با�ستخدام جملة التكرار.
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ملحوظة

ال فرق في ا�ستخدام معامل الزيادة �أو النق�صان القبلي(� )-- i،++iأو البعدي ( )i--، i ++في
نف�سها.
جملة التكرار ،فكلتاهما ي�ؤديان الوظيفة َ
ن�شاط ( :)24-2طباعة الأعداد من � 1إلى 10

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• اكتب برنامج ًا لطباعة الأعداد من � 1إلى  10با�ستخدام جملة التكرار .for
• قم ببناء البرنامج ونفذه ،فماذا تالحظ؟

• عدل البرنامج ليطبع الأعداد من (� )-7إلى( ،)9ثم قم ببناء البرنامج ونفذه ،فماذا تالحظ؟

• عدل البرنامج ال�سابق لطباعة الأعداد من (� )15إلى ( ،)1قم ببناء البرنامج ونفذه ،فماذا
تالحظ؟

احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

برنامجا يطبع الأعداد الزوجية من � 2إلى  ،16با�ستخدام جملة
يو�ضح ال�شكل ()33-2
ً

التكرار .for

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int j
)for( j=2 ; j<=16 ; j+=2
;cout<<j<<endl
;cout<<endl
;cout<<j
;return 0
}
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ناتج التنفيذ:

الحظ �أنه تم طباعة قيمة العداد النهائية بعد توقف جملة التكرار وهي (.)18
ال�شكل ( :)33-2برنامج يطبع الأعداد الزوجية من (� )2إلى (.)16

جرب بنف�سك
ّ
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك تحقق من �صحة جمل التكرار الآتية:

'char j = 'A
;for(; j<='E';j++)cout<<j

;float c = 3.5
); for ( ; c <= 10
{
;cout<<c<<endl
;c+=0.5
}

int i = 3
)for ( ; i <= 10 ; i++
{
;cout<<i<<endl
}

ناق�ش ما تو�صلت �إليه مع �أفراد مجموعتك.
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ن�شاط ( :)25-2طباعة مت�سل�سلة
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

• اكتب برنامج ًا يقوم بطباعة المتتالية الآتية:
5 ,10 , 15 ,20,… ,100

• قم ببناء البرنامج ونفذه ،فماذا تالحظ؟

• عدل البرنامج ال�سابق ليقوم بطباعة المتتالية الآتية:
3.25 ,3.50 ,3.75 ,4... ,10

• قم ببناء البرنامج ونفذه ،فماذا تالحظ؟
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.
ن�شاط ( :)26-2ناتج تنفيذ
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ البرنامج الآتي:

• ما ناتج تنفيذ البرنامج ال�سابق؟

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
) for( char m='a'; m<='z' ;m++
;cout<<m<<endl
;return 0
}

• عدل البرنامج ال�سابق بحيث يطبع الأحرف الكبيرة ( )Capital Lettersمن A

احفظ البرنامج في ملف المجموعة.
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�إلى .Z

يو�ضح ال�شكل( )34-2برنامج ًا يقوم ب�إدخال � 5أعداد وطباعة العدد الأ�صغر با�ستخدام

جملة التكرار (.)for

;"<<min<<endl

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int i,min,x
;cin>>x
;min=x
)for (i=1 ; i<5 ; ++i
{
;cin>>x
;if (x<min) min=x
}
=cout<<"the smallest number
;return 0
}

ناتج التنفيذ:

الحظ �أنه تم طباعة �أ�صغر عدد �أُ ِ
دخل .
ال�شكل ( :)34-2برنامج يقوم ب�إدخال � 5أعداد وطباعة العدد الأ�صغر.
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ن�شاط ( :)27-2طباعة العدد الأكبر
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:
• اكتب
برنامجا إلدخال ع�شرة �أعداد ،ثم اطبع العدد الأكبر من بينها.
ً
• قم ببناء البرنامج ون ّفذه.

• �أدخل ع�شرة �أعداد ،فماذا تالحظ؟
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

يو�ضح ال�شكل( )35-2برنامج ًا لطباعة ال�شكل الآتي با�ستخدام جملة التكرار (.)for
**********
**********
**********
**********
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int c
)for (c=1 ; c<=4 ; ++c
;cout<<"**********"<<endl
;return 0
}

ال�شكل ( :)35-2برنامج لطباعة �شكل.
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ن�شاط ( :)28-2ناتج تنفيذ
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ البرنامج الآتي:

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
)for (int m=1 ; m!=8 && m<6 ; m*=2
;"cout<<m<<"\t
;return 0
}

• ما ناتج تنفيذ البرنامج ال�سابق.

• عدل البرنامج ال�سابق ب�إ�ضافة الجملة ;cout<<m

• احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

بعد جملة التكرار .فماذا تالحظ؟

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن كيفية �إيجاد عدد التكرارات التي �ستنفذ في جملة
التكرار (.)for

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ثانيًا :المجاميع الإجمالية

قد تحتاج �أحيانا إليجاد حا�صل جمع مجموعة كبيرة من الأعداد ،فمثال قد ترغب في �إيجاد

المتو�سط الح�سابي لعالمات طلبة �صفك في مادة الحا�سوب ،ولتحقيق هذا يجب �أوال �أن تح�سب

مجموع عالماتهم ،في�صعب عليك �إعطاء ا�سم متغير لعالمة كل طالب لأنك تحتاج عندها �إلى

كم هائل من المتغيرات .لذا يمكن با�ستخدام جملة التكرار ومتغيرين اثنين �أحدهما هو المتغير

الذي نجمع قيمته ،والآخر هو حا�صل الجمع الإجمالي .ويمكن تحديد الخطوات التي يتبعها

الحا�سوب لتحقيق ذلك كالآتي:

�أول
تعريف المتغير الذي �سيتم تخزين ناتج عملية الجمع فيه ،و�إعطائه قيمة �أولية هي �صفر ،حتى ال تت�أثر
عملية الجمع ب�أي قيمة قد تكون موجودة داخل المتغير ،مثال . int sum = 0
ثانيًا
البدء بجملة التكرار و�إعطاء العداد القيمة االبتدائية ،وتحديد ال�شرط وقيمة الزيادة الدورية على العداد.

�أدخل قيمة واحدة للمتغير ،مثال ; cin>> x

ثالثًا

رابعا
ً
دخلة للمتغير ،مثلاً
الم َ
اجعل القيمة الجديدة للمجموع ت�ساوي القيمة القديمة له م�ضافاً �إليها القيمة ٌ
; Sum=Sum + x
					
خام�سً ا

ابتداء من الخطوة الثالثة حتى تتوقف جملة التكرار
كرر
ً
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يو�ضح ال�شكل ( )36-2برنامج ًا يقوم ب�إدخال �أربع عالمات و�إيجاد مجموعهم وطباعته.
> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int i,x,sum=0
)for (i=1 ; i<=4; ++i
{
;cin>>x
;sum=sum+x
}
;cout << "sum=\t"<<sum<< endl
;return 0
}

ناتج التنفيذ:

ال�شكل ( :)36-2برنامج يقوم ب�إدخال �أربع عالمات و�إيجاد مجموعهم وطباعته.
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يو�ضح ال�شكل ( )37-2برنامج ًا يقوم ب�إيجاد مجموع الأعداد من (� )1إلى ( )6وطباعته با�ستخدام
ّ

جملة التكرار .for

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int i,sum=0
)for (i=1 ; i<=6; ++i
;sum=sum+i
;cout << "sum=\t"<<sum<< endl
;return 0
}

ناتج التنفيذ:

ال�شكل ( :)37-2برنامج يقوم ب�إيجاد مجموع الأعداد من (� )1إلى ( )6وطباعته.
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ن�شاط ( :)29-2المجموع الإجمالي
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:
• اكتب برنامجا إليجاد مجموع الأعداد من (� )3إلى ( )19وطباعته.
• قم ببناء البرنامج ونفذه ،فماذا تالحظ؟
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.
ن�شاط ( :)30-2المجموع الإجمالي
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• اكتب برنامج ًا إليجاد مجموع الأعداد الفردية من ( )20الى ( )-15وطباعته.
• قم ببناء البرنامج ونفذه ،فماذا تالحظ؟
احفظ البرنامج في ملف المجموعة.

يو�ضح ال�شكل ( )38-2برنامج ًا يقوم ب�إيجاد المتو�سط الح�سابي لعالمات طلبة �صف

مكون من ( )30طالب ًا في مادة الحا�سوب وطباعته با�ستخدام جملة التكرار (.)for

>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int c,mark,sum=0
;float average
)for (c=1 ; c<=30 ; ++c
{
;cin>>mark
;sum=sum+mark
}
;average=sum/30
;cout << "The average= "<<average<< endl
;return0
}

ال�شكل ( :)38-2برنامج يقوم ب�إيجاد المتو�سط الح�سابي للعالمات وطباعته.
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برنامجا يقوم ب�إيجاد مجموع نواتج ق�سمة الأعداد من (� )1إلى
يو�ضح ال�شكل ()39-2
ً

( )15على العدد ( )2وطباعته � ْأي:
 15

∑

J
j=1 2

> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int J,sum=0
)for (J=1 ; J<=15 ; ++J
;sum=sum+J/2
;cout<<sum<<endl
;return 0
}

ال�شكل ( :)39-2برنامج يقوم ب�إيجاد قيمة المت�سل�سلة وطباعتها.

يو�ضح ال�شكل ( )40-2برنامج ًا يقوم ب�إيجاد قيمة المت�سل�سلة الآتية وطباعتها:
3 + 6 + 9 + 12 + … + m
> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
;{ int m,c,sum=0
;cin>>m
)for (c=3 ; c<=m ; c+=3
;sum=sum+c
;cout<<sum<<endl
;return 0
}

ال�شكل ( :)40-2برنامج يقوم ب�إيجاد قيمة مت�سل�سلة وطباعتها.
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يو�ضح ال�شكل ( )41-2برنامج ًا يقوم ب�إيجاد قيمة المت�سل�سلة الآتية وطباعتها:
ّ
1
1
1
1
2 + 4 + 6 + ... + n
> include <iostream#
;using namespace std
)(int main
{
;int n
;float i,sum=o
;cin>>n
)for (i=2 ; i<=n ; i+=2
;sum=sum+1/i
;cout<<sum<<endl
;return 0
}

ال�شكل( :)41-2برنامج يقوم ب�إيجاد قيمة المت�سل�سلة وطباعتها.

ن�شاط (� :)31-2إيجاد قيمة المت�سل�سلة وطباعتها
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

برنامجا لح�ساب قيمة المت�سل�سلة الآتية وطباعتها:
• اكتب
ً
)4+i)2 + (8+i)2 + (16+i)2 + … + (m+i)2

• قم ببناء البرنامج ون ّفذه ،فماذا تالحظ؟

احفظ البرنامج في ملف المجموعة.
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البرمجة في حياتنا
) من �أجل تكرار عملية فح�ص عيناتfor( قام المبرمج ماهر با�ستخدام جملة التكرار
 وقد جعل �شرط التوقف في جملة التكرار معتمدا على قيمة يتم �إدخالها من ِق َب ِل،المياه

يو�ضح التعديالت التي قام بها
ّ  والبرنامج الآتي.م�ستخدم البرنامج لتحديد عدد مرات ال َّتكرار
.المبرمج ماهر لأداء هذا البرنامج

/*
----------------------------------------This program: Water check
by: Maher
----------------------------------------*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
// Variable
int TSD = 0;
float pH = 0.0;
bool flag = true;
int i, n;
// Basic Information
cout<< "Water, Energy and Environment Center." <<endl;
cout<< "Section\t: \"Water\"." <<endl;
cout<< "Date\t: 2016-10-24." <<endl;
cout<<endl;
cout<< "Enter Number of samples to test : " ;
cin>> n;
cout<<endl;
 for (i = 1; i<=n; i++)
{
bool flag = true;
cout<<endl;
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cout<<endl;
cout<< "Test number : " <<i<<endl;
cout<< "-----------------" <<endl;
// Input data
cout<<endl;
cout<< "Enter Total Dissolved Solids (TDS): ";
cin>> TSD;
cout<< "Enter Power of Hydrogen (pH): ";
cin>> pH;
// Condition
cout<< "\nTest Result:\n";
// Check TSD
if (TSD > 300)
{
cout<< "TSD: Not Good." <<endl;
flag = false;
}
else
cout<< "TSD: Good." <<endl;
// Check pH
if ( pH > 6.5 && pH < 8.5 )
cout<< "pH: Good." <<endl;
else
{
cout<< "pH: Not Good." <<endl;
flag = false;
}
// Check the flag
if (flag)
cout<< "Result Acceptable." <<endl;
else
cout<< "Result Unacceptable." <<endl;
}
return 0;
}
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كما هو مو�ضح في البرنامج قام المبرمج ماهر ب�إ�ضافة جملة التكرار ( ،)forوجعل �شرط

يتم �إدخاله من قبل الباحث بجملة �إدخال  ،cinويقوم البرنامج بطباعة
التوقف هو  ،nوالذي ّ

رقم فح�ص العينة في بداية كل فح�ص ،وناتج تنفيذ البرنامج يو�ضح ذلك.
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أسئلة الفصل
برنامجا لإيجاد قيمة المت�سل�سلة الآتية وطباعتها:
 -1اكتب
ً
برنامجا إليجاد م�ضروب عدد ما ح�سب القاعدة الآتية:
 -2اكتب
ً
; n=0
;n>0

1

*…*n1*2*3

2
3
4
20
+
+
+ ... +
4
5
6
22

= !N

برنامجا إليجاد مربعات ومكعبات الأعداد الفردية المح�صوره بين  3و  ،19وطباعتها
 -3اكتب
ً
على �أن تظهر �شا�شة المخرجات بال�شكل الآتي:

cubes

sguares

number

----

----

-----

27

9

3

125

25

5

…

...

...

…

...

...

6859

361

19

 -4اكتب
برنامجا إليجاد قيمة المت�سل�سلة الآتية وطباعتها:
ً
2

17

∑ c j +- 24
c=1

برنامجا لإدخال رواتب ع�شرين موظف ًا و�أ�سمائهم ،ف�إذا كان راتب الموظف � 300أو
 - 5اكتب
ً

�أقل يح�صل على زيادة بمقدار  %20من الراتب ،و� ّأما �إذا كان راتبه �أكثر من  300ف�سيح�صل
على زيادة بمقدار  . %15اح�سب �صافي الراتب ّ
لكل موظف ،ثم اطبع ا�سم كل موظف
و�صافي راتبه على �سطر.
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: الآتيةfor  بين �سبب الخط�أ في كل من جمل التكرار- 6
for جملة التكرار

�سبب الخط�أ

for(n=3 , n==9 , n--)
 cout<<n;
For(float i=-3.5 ; i!=0 --i)
 i%=2
 cout<<I;
for(int j=0 ; j<5 ; i++) i++
for{int m=0 ; m>=6 ; m+=2}
cin>>x
for(z==3 ; int z=2 ; z+)
z+=2;

: �أوجد ناتج تنفيذ البرامج الآتية-7
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i;

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int c;
for (c=7 ; c>0 || c!=-2 ; c--)

for (i=1 ; i<10 ; i++)

cout<<c<<endl;

{

cout<<c<<endl;

if (i==1) cout<<"**"<<endl;
if (i==2) cout<<"****"<<endl;
if (i==3)

return0;
}

cout<<"******"<<endl;
}
return 0;
}
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#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int m;

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int x=0,y=1,i,z;
cout<<x<<" "<<y<<" ";

for (m=25 ; m>5 ; m-=4)

for(i=1 ; i<=7 ; i++)

if(m%3==0) cout<<m<<endl;

{

cout<<m<<endl;

z=x+y;

return 0;

x=y;

}

y=z;
cout<<z<<" ";
}
return 0;
}
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أسئلة الوحدة
 -1ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أكمل الفراغ في الجمل التي تلية:

�أ  -اذكر ا�سم البرمجية الم�ستخدمة في كتابة �أوامر لغة .C++
ب  -ما ا�سم ملف البرنامج ،وما نوعه؟
جـ  -ما ا�سم الجزء الم�شار �إليه في ال�شكل ال�سابق؟
د  -اذكر طرق الت�أكد من �سالمة البرنامج من الأخطاء .
هـ  -ا�ستخرج من البرنامج ال�سابق ما يلي :
� . 1أنواع المتغيرات ____________________._______________________,___________________ ،
 . 2كلمات محجوزة ___________________.______________________ ،___________________ ،
 . 3جملة مالحظة ________________________ .
164

 . 4تعبير عالئقي _______________________
 . 5تعبير ح�سابي _______________________
و  -ما ناتج تنفيذ البرنامج ال�سابق ؟
 -2اكتب التعابير الح�سابية الآتية بلغة :C++
)3x - (10y + xy
)y-x)-(9y ( 3+2

=W

y2 + 3x - 1
 W= x- 3y
5x + 3
2

 -3اكتب برنامج ًا لإيجاد مجموع الأعداد التي تقبل الق�سمة على ( )3للأعداد من ()99
�إلى ( )199وطباعته.

 -4ما قيمة كل من التعابير الح�سابية الآتية المكتوبة بلغة  ،C++علما ب�أن :a=2٫b=6٫c=4
 X=17%(c-a)*b+6
X=a*(7+(b+3)/2)-c
X=a+c-5*(c-2)/a-5

زوجيا يقوم
دخل فرديا �أو
 -5اكتب
الم َ
ً
برنامجا بلغة  C++لإدخال عدد ف�إذا كان العدد ُ
ً
�صفرا يطبع
ب�إيجاد باقي ق�سمة العدد على ( )2ثم يطبع الناتج ،و�إذا كان العدد ي�ساوي
ً

عبارة "."the number =0

 -6اكتب
برنامجا بلغة  C++لإدخال عددين �صحيحين وح�ساب مجموع العددين ،وحا�صل
ً
�ضربهما ،وباقي ق�سمة العدد الثاني على العدد الأول ثم طباعته.

برنامجا لإيجاد قيمة المعادلة الآتية وطباعة الناتج:
 -7اكتب
ً
1+4+9+16+…+n
n

2*c-3
∑
c=3

=X
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� -8أكمل الجدول الآتي ،باالعتماد على التعبير المنطقي A && B || A && C
C

B

A

A && B || A && C

True

True

True

False

True

True

True

True

False

False

False

False

True

False

True

 -9اكتب جملة برمجية واحدة لتنفيذ ما يلي:
�أ  -عرف المتغير  Yكجملة ن�صية.
ومق�سوما الناتج على . 2
ب  -طباعة مربع العدد  Xمطروحا منه 10
ً
جـ  -عرف المتغير  Xكعدد َك ْ�سرِ ّي و�أ�سند له القيمة . 7.3

د  -زيادة قيمة المتغير  Nبا�ستخدام معامل الزيادة البعدية و�إ�سناد الناتج للمتغير . X

هـ  -طباعة الجزء ال�صحيح فقط من . A
زوجيا اطبع (.)EVEN
دخل  Aفرديا اطبع ( ،)ODDو�إذا كان
الم َ
و � -إذا كان العدد ُ
ًّ
ز  -طباعة باقي ق�سمة  Aعلى . B

ح  -طباعة الفرق بين  X٫Yو باقي ق�سمة العدد  Aعلى  10في حقلين .
ط  -طباعة مكعبات الأعداد الزوجية من  7الى .16
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ذاتي
تقوي ٌم
ٌّ

ذاتيا ومعرفة ِنقاط ال�ضعف
بعد درا�ستك الوحدة الأولى� ،أكمل �سلم التقدير الآتي لتقويم نف�سك ً
لديك محاوال �إيجاد الحلول المنا�سبة:

�أ�ستطيع �أن:
الرقم

اال�ستخدام

ممتاز

جيد

�ضعيف

� 1أ�ش ّغ َل برمجية .Code::Blocks
أعرف رموز لغة البرمجة  C++و �أنواع البيانات الأ�سا�سية
ّ � 2
الخا�صة بها.
� 3أ�ستخدم جمل الطباعة  coutب�شكل �صحيح.
� 4أدرج المالحظات.
� 5أُن�شئ المتغيرات والثوابت بلغة البرمجة .C++
� 6أ�ستخدم جمل الإدخال  cinب�شكل �صحيح.
� 7أعرِ ف العمليات الح�سابية في لغة البرمجة .C++
� 8أراعي قواعد الأولوية في تنفيذ العمليات الح�سابية.
أحول التعابير الح�سابية �إلى تعابير مقبولة في لغة . C++
ّ � 9
� 10أجد ناتج التعابير الح�سابية.
� 11أعرف عمليات المقارنة في لغة البرمجة .C++
� 12أجد ناتج التعبير العالئقي والمنطقي.
�أ�ستخدم جمل االختيار ال�شرطية المنا�سبة للم�شكلة
13
ب�شكل �صحيح.
� 14أ�ستخدم جملة التكرار ب�شكل �صحيح.
167

ُ
حدة الثالثة
الو
ِ

الخدمات الإلكترونية E-Services
�شهد العا َلم ثورة في تكنولوجيا
المعلومات واال ّت�صاالتِ ،
ولأثرِ ها الكبيرِ
في تح�سين جودة �إنتاج المعلومات
وتو�صيلها وت�سهيل الخدمات وتحويلها
التركيز على تكنولوجيا المعلومات واال ّت�صاالت
من خدمات تقليدية �إلى خدمات �إلكترونية� ،أ�صبح
ُ

كبيرا من ِق َب ِل الحكومات والم�ؤ�س�سات العامة ،وفئات المجتمع المختلفة ،فظهر العديد من
بع�ضا من هذه التطبيقات ،مثل الن�شر الإلكتروني
التطبيقات الإلكترونية .و�ستتعرف في هذه الوحدة ً

( ،)E-Publishingوالبنوك الإلكترونية ( ،)E-Bankingوالتجارة الإلكترونية (،)E-Commerce
وال�شبكات االجتماعية ( ،)Social Networksوالحو�سبة ال�سحابية ( .)CloudComputing

ويتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة �أن :
يناق�ش مفهوم الخدمة إاللكترونية وعنا�صرها و�أنواعها وعملها.
َ
يتعرف �إلى طرق تنفيذ الخدمة إاللكترونية.
ّ
يحدد �أنواع التجارة إاللكترونية وفوائدها.
ّ
ُي َب ِّي َن �أ�شكال التجارة إاللكترونية وم�ستوياتها.
معوقات التجارة إاللكترونية.
ُي َب ِّي َن ِّ
ُي َب ِّي َن البنوك إاللكترونية� :أنماطها ،ومزاياها ،ومخاطرها.
يتعرف �إلى مفهوم الن�شر إاللكتروني ميزاته ومتطلباته.
ّ
ُين�شئ مدونة �إلكترونية.
يعدد ال�شبكات االجتماعية الرئي�س َة.
ّ
يذكر مزايا تطبيقات الحو�سبة ال�سحابية وا�ستخداماتها.
يعدد التحديات التي تواجه الحو�سبة ال�سحابية.
ّ
ين�شئ ملف ًا �شخ�صي ًا وي�شاركه مع الآخرين با�ستخدام ال�شبكات االجتماعية والحو�سبة ال�سحابية.

الخدمات الإلكترونية هي �سل�سلة من الأن�شطة �أو العمليات التي ت�ؤديها الجهات الم�س�ؤولة

با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ،بهدف تلبية حاجات الأفراد والقطاعات العامة
ب�أقل وقت وجهد ومال .وهذا التعريف َيعك�س ثالثة عنا�صر رئي�سة لمفهوم الخدمات إاللكترونية،
�أال وهي:
 - 1الخدمة.

 - 2طالب الخدمة.

 - 3مقدم الخدمة.

فمثلاً ُتعتبر الجهات الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات إاللكترونية للمواطنين وال�شركات

عتبر المواطنون وال�شركات م�ستلمين لهذه الخدمة ،وطريقة تو�صيل هذه
مقدمة للخدمة ،بينما ُي ُ

حاليا الو�سيلة الرئي�سة والأكثر
هي العن�صر الثالث للخدمات إاللكترونية .ويعتبر إالنترنت ًّ
الخدمة َ

�أهمية في نقل الخدمات إاللكترونية ،ومن �أهم الخدمات إاللكترونية التي �ستتعرف �إليها خالل
هذه الوحدة ما يلي:

 - 1التجارة إاللكترونية (.)E-Commerce
 - 2البنوك إاللكترونية (.)E-Banking

 - 3ال َّن ْ�شر إاللكتروني (.)E-Publishing

 - 4خدمة ال�شبكات االجتماعية (.)Social Networking Services
 - 5الحو�سبة ال�سحابية (.)Cloud Computing
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الف�صل الأول

التجارة الإلكترونية E-Commerce
بد أ� م�صطلح التجارة الإلكترونية بالظهور

في عالم االقت�صاد بعد عام  ،1994فارتبط هذا
الم�صطلح بانت�شار �شبكة الإنترنت .ورغم حداثة

تتم
عهد ظهور التجارة الإلكترونية � اّإل �أ ّنها �أحدثت نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة ،وجعلتها ّ
�سواء على م�ستوى الأفراد� ،أو على م�ستوى
وقدمت الكثير من الفوائد
ب�سال�سة و�سهولة كبيرةّ ،
ً
الم�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية المختلفة� ،أو على م�ستوى العالم ك ّله .و�ستتعرف في هذا الف�صل
�إلى مفهوم التجارة الإلكترونية وفوائدها و�أنواعها والتحديات التي تواجهها والبنوك الإلكترونية.

أول :مفهوم التجارة الإلكترونية
� اً

التجارة الإلكترونية هي �أداء جميع الأن�شطة المتعلقة بالتجارة التقليدية من عمليات الت�سويق
والتوزيع والبيع �أو ال�شراء لل�سلع والخدمات با�ستخدام �شبكة الإنترنت .ف�أ�سهمت التجارة الإلكترونية
في �إيجاد بديل اقت�صادي من �ش�أنة زياد ُة الكفاءة وتقلي�ص الم�سافات بين المنتج والم�ستهلك ،بحيث
عبر الإنترنت دون الحاجة �إلى مندو ِبي المبيعات مما يوفّر
يقوم الم�ستهلك بعملية ال�شراء �
ًّ
إلكترونيا َ

للم�ستهلك �أ�سعاراً �أقل وبدائل �أو�سع ،كما يعود بالفائدة على البائع من خالل توفير الت�سويق والدعاية
المطلوبين للمعامالت التجارية .ويو�ضح ال�شكل ( )1-3موقع
والإعالن وتوفير الوقت والمكان
ِ

(�أمازون) وهو من �أ�شهر مواقع التجارة الإلكترونية وعنوانه)www.amazon.com( :

ال�شكل ( :)1-3موقع �أمازون.
173

�أوجدت التجارة الإلكترونية و�سائل متعددة للدفع المالي تتفق وطبيعتها الإلكترونية ،ومن

هذه الو�سائل:

 - 1البطاقات االئتمانية ()Credit Cards

ا�سم
هي بطاقة بال�س��تيكية ي�صدرها البنك لعميله ،وعليها ُ
�ص��احب البطاق��ة ور ْق ُم ح�س��ابه ،فتقوم الجه��ة المزودة
للبطاق��ات االئتمانية بو�ض��ع حد �أعلى م��ن النقود يمكن

ا�ستخدامها في عمليات الدفع وال�شراء ،و�أ�شهر البطاقات

االئتمانية في العالم هي (.)VISA ، MasterCard
 - 2ال�شيكات الإلكترونية ()E-Checks

هي ر�س��الة �إلكترونية موثقة وم�ؤمنة ير�سلها ُم�صدر ال�شيك �إلى م�ستلم ال�شيك فيقدمه للبنك،

فيقوم البنك �أو ًال بتحويل قيمة ال�ش��يك المالية �إلى ح�س��اب حامل ال�ش��يك ،وبعد ذلك يقوم
إلكترونيا �إلى حامله ليكون دلي ً
تم �صرف ال�شيك فعالً.
ب�إلغاء ال�شيك و�إعادته �
ال على �أنه قد ّ
ًّ

ن�شاط ( :)1-3و�سائل الدفع المالي
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

• قارن بين و�سائل الدفع المالي ال�سابقة.

• �أبحث عن و�سائل �أخرى للدفع المالي م�ستخدمة في التجارة الإلكترونية.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ن�شاط ( :)2-3الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونيّة
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• افتر�ض مع زمالئك �أنك تود �شراء كتاب عن  E-Commerceبالطريقة التقليدية ،حدد
الإجراءات والمتطلبات الواجب ا ّتباعها ل�شراء الكتاب.

ادخل �إلى موقع .www.amazon.com
• ُ
• اختر من قائمة بحث  booksثم � ِ
أدخل ا�سم الكتاب  E-Commerceفي �صندوق البحث
وانقر زر بحث

كما هو مو�ضح في ال�شكل الآتي:

بعد ظهور نتائج البحث المتوافرة في الموقع ومقارنة �أ�سماء الكتب والم�ؤلفين وتاريخ

فتظهر �صفحة تزودك بتفا�صيل �أكثر عن
الإ�صدار والأ�سعار ،اختر الكتاب المنا�سب
َ
والن�سخ المتبقية من الكتاب و� ِ
آلية
الكتاب ك�سعره والخ�صومات على الكتاب �إن ُوجدت
ِ
ال�شحن وغيرها.

• انقر على

بعد االطالع على تفا�صيل الكتاب كافة.

• بعد االنتهاء من عملية الت�سوق انقر على			

�،سيط َلب منك
ُ

الت�سجيل كع�ضو جديد و� ُ
إدخال بياناتك كاملة.
�سيط َلب منك � ُ
إدخال البيانات المالية الخا�صة بك.
• بعد �إتمام عملية الت�سجيل ُ

• تظهر بطاقة تحتوي على جميع معلوماتك والمن َت ِج الذي قمت باختياره وطريقة الدفع

وال�شحن .انقر على  ، Place your orderوبذلك تكون عملية �شراء الكتاب تمت بنجاح.

• ما الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ملحوظة

�ستخدم العرب ُة الإلكترونية
ُ -1ت
َ
عملية الت�سوق.

لجمع الب�ضائع فيها بغر�ض ال�شراء �إلى حين االنتهاء من

 -2ا�شتر دائم ًا من موقع �آمن ،حيث تحافظ مثل هذه المواقع على �سرية البيانات والأرقام
الخا�صة بالبطاقة االئتمانية ،وتعمل على حمايتها من ال�سرقة �أو �إ�ساءة اال�ستخدام ،ويمكن

معرفة ما �إذا كان الموقع �آمن ًا �أم ال من خالل ظهور عالمة ُق ْفل معدني �صغير

بجانب

عنوان الموقع في �صندوق العنوان ( ،)Address Boxويبد أ� الموقع الآمن عادة ب�أحرف
ويبين
( )httpsبد ًال من �أحرف ( )httpحيث ي�شير حرف (� )sإلى كلمة �آمن (ّ ،)Secure
ال�شكل الآتي عالمات الموقع الآمن.

ثانيًا :فوائد التجارة الإلكترونية

تحقق التجارة الإلكترونية فوائد متعددة لكل من الم�شتري والبائع ،ومن هذه الفوائد:

 - 1فوائد التجارة الإلكترونية للم�شتري

توفر التجارة الإلكترونية فوائد عديدة للم�شتري منها:

�أ  -الدخولُ �إلى الأ�سواق العالمية الإلكترونية في �أي وقت� :أزالت التجارة إاللكترونية الحدود
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تحول العا َلم �إلى �سوق
�أمام دخول الأ�سواق التجارية من �أي مكان في العالم ،وبف�ضلها ّ

مفتوح �أمام الم�شتري بغ�ض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع والم�شتري .وتعطي
التجارة إاللكترونية الخيار للم�شتري ب�أن يت�سوق �أو ينهي معامالته على مدار ال�ساعة،
ومن �أي مكان.

ب � -إتاح ُة خيارات �أف�ض��لَ وكلفة �أقلَّ  :تلبي التجارة إاللكترونية خيارات الم�شتري ورغباته من
خالل الو�ص��ول �إلى منتجات و�شركات غير موجودة بالقرب منه ،حيث يمكنه مقارنة
�أنواع كثيرة من ال�سلع والخدمات ومعاينتها ،وي�ؤدي هذا �إلى ت�شجيع المناف�سة وخف�ض

الأ�س��عار ،وبذلك يح�صل الم�ش��تري في النهاية على العر�ض الأف�ضل ،وقد يكون الأمر
�ص��عبا ومكل ًفا �إذا تطلب الأمر زيارة كل �ش��ركة في موقعه��ا الجغرافي من �أجل مقارنة
ً
ب�ض��ائع كل �ش��ركة ب�أخرى ،وبذلك ف�إن نفقة عملية ال�شراء إاللكترونية تكون منخف�ضة

جداً مقارنة بتكاليف ال�شراء التقليدي.

جـ	  -الح�ص��ول عل��ى عينات مجانية للمنتج��ات الرقْمية :توفر معظم مواق��ع التجارة إاللكترونية
المن َتج �أو الخدمة ،فمث ً
ال �إذا �أردت
عينات مجانية تحتوي على معلومات تف�ص��يلية عن ُ

�ش��راء كتاب ما ،ف�إنه يمكنك الح�صول على الف�ص��ل الأول كعينة مجانية ت�ساعدك على

ويبين ال�شكل ( )2-3مثا ًال على جزء �أو ف�صل من كتاب ما.
ا ّتخاذ قرار ال�شراءّ .

ال�شكل ( :)2-3الح�صول على ف�صل مجاني من كتاب.
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ن�شاط ( :)3-3الح�صول على عينات مجانية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• ابحث عن مواقع �إلكترونية لتحميل ن�سخ تجريبية لبرمجيات الحا�سوب.

• ابحث عن مواقع �إلكترونية لتحميل عينات مجانية لملفات �صوتية و�صور.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

د � -سهول ُة عملية الت�سوق و�سرعتها :يمكن من خالل الإنترنت البحث عن الب�ضائع �أو

الخدمات والو�صول �إليها بكل �سهولة ،ف�شراء �سلعة يمكن �أن يتم بوقت ق�صير ،وذلك
بمجرد الدخول للموقع المطلوب ،وت�سجيل طلب ال�شراء ،ف�إذا كانت ال�سلعة رقمية

مثل الكتب الإلكترونية والبرمجيات ،فيتم �إر�سالها مبا�شرة� ،أما �إذا كانت ال�سلعة مادية

مثل الأجهزة والألب�سة وااللعاب مثالً ،ف�سيتم �إر�سالها بو�سائل النقل التقليدية خالل مدة

تعتمد على البعد الجغرافي بين البائع والم�شتري ،وو�سيلة النقل.

هـ	  -التفاعل بين الزبائن :يمكن للزبائن تبادل الخبرات والآراء بخ�صو�ص المنتجات والخدمات
ب�سرعة و�سهولة با�ستخدام الإنترنت.

 -2فوائد التجارة الإلكترونية للبائع

تطور الأداء التجاري ِ
والخ ْد ِمي الذي انعك�س �إيجاب ًا على
�أدى ظهور التجارة إاللكترونية �إلى ُّ
البائع من خالل:

تخفي���ض الكلف��ة وزيادة الأرباح� :إن عملية �إعداد متج��ر �إلكتروني �أقل كلف ًة من بناء متجر
�أ -
ِ

فعلي و�ص��يانته ،كما �أنه يتطلب عدداً �أقل من الموظفين .ومقارنة مع التجارة التقليدية،

ف�إن التجارة إاللكترونية خف�ض��ت كلفة المعامالت الم�ستخدمة من خالل اال�ستغناء عن

المعام�لات الورقي��ة ومعالجتها وتوزيعها وحفظها وا�س��ترجاعها .وه��ذا كله يزيد من
الأرباح.

ب  -تو�سيع الأ�سواق بالو�صول �إلى الأ�سواق العالمية :تقل�صت الحواجز بوجود خدمة إالنترنت،
بالمكان الدخول �إلى الأ�س��واق البعيدة جغرافي ًا
وت��م تجاوز البعد الجغرافي ،و�أ�ص��بح إ
ّ

وزيادة حجم الأعمال.
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جـ	  -الدق ِة المتناهية وال�سرعة في نقل المعلومات :تمر عملية حفظ المعامالت التجارية في التجارة
حول �إلى فاتورة مكتوبة،
التقليدية بمراحل عدة تبد�أ من عملية الطلب ال�شفوي ،ثم ُت ّ

خزن في قاعدة بيانات ،وهذا يعني تحولها من �شكل �إلى �آخر؛ مما قد ي�ؤدي
ثم ُت ّ
�إلى حدوث بع�ض الأخطاء� .أما في التجارة إاللكترونية ،ف�إن عملية حفظ المعلومات

ب�شكلها الرقمي تبد�أ لحظة �إدخال طلب ال�شراء.

ثالثًا� :أنواع التجارة الإلكترونية

ت�صنف التجارة إاللكترونية ح�سب م�ستوى ا�ستخدام إالنترنت في العمليات التجارية،

وكذلك ح�سب ُهوية طرفَي العملية التجارية ،وفيما يلي تو�ضيح لها:
� - 1أنواع التجارة الإلكترونية ح�سب م�ستوى ا�ستخدام الإنترنت

المنتجات التي تباع عبر إالنترنت قد تكون ملمو�سة مثل الكتب الورقية �أو المالب�س ،فال

يمكن تو�صيلها �إلى الم�شتري �إال من خالل الطرق التقليدية بو�ساطة ال�شاحنات وال�سفن
والطائرات وغيرها ،و� ّأما المنتجات الرقمية مثل الكتب إاللكترونية �أو البرمجيات وغيرها،

وبناء على ذلك ف�إنه يمكن ت�صنيف
عبر إالنترنت.
ً
فيمكن �إر�سالها من البائع �إلى الم�شتري َ
التجارة إاللكترونية ح�سب ا�ستخدام �شبكة إالنترنت فيها �إلى �صنفين هما:

�أ  -تجارة �إلكترونية بحت ٌة ( :)Pure E-Commerceوهي التي يتم فيها �إنجاز العملية التجارية

بالكامل عبر �شبكة إالنترنتُ ،
مثل تجارة الكتب إاللكترونية والبرمجيات ،وغيرها.
ُ
ا�ستقبال المعلومات و�إر�سالها
ومن مميزات هذا النوع �أنه يمكن لطرفَي العملية التجارية
في � ٍآن واحد وب�صورة �سريعة.

ب  -تجارة �إلكترونية جزئية ( :)Partial E-Commerceوهي التي يتم فيها �إنجاز �أحد عنا�صر
العملية التجارية على الأقل بطرق تقليدية ولي�س إالنترنتُ ،
مثل �شراء الأدوات الكهربائية

فيتم الدفع من خالل إالنترنت ،فيتم نقلها للم�شتري بو�ساطة و�سائل النقل
وغيرهاّ ،
التقليدية.
ويو�ضح ال�شكل( )3-3موقعا �إلكترو ِن ًّيا يقدم خدم َة التجارة إاللكترونية
ّ
الجزئية ،وعنوا َنه إاللكتروني (.)www.khazanti.com
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ال�شكل( :)3-3الموقع الإلكتروني لـ .khazanti

ن�شاط (� :)4-3أنواع التجارة الإلكترونية ح�سب ا�ستخدام الإنترنت
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك اذكر النوع المنا�سب من �أنواع التجارة الإلكترونية

ح�سب م�ستوى ا�ستخدام الإنترنت  ،ال�ستخدامه مع كل حالة من الحاالت الآتية:

• �شراء كتب �إلكترونية.

• �شراء برمجيات تعليمية مخزنة على �أقرا�ص مدمجة.
• تحويل نقود بين البنوك.

• �إ�صدار ُهوية �شخ�صية.
• �شراء حقيبة مدر�سية.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

� - 2أنواع التجارة الإلكترونية ح�سب ُهويّة طرفَي العملية التجارية

التجارة تكون بين طرفين �أ�سا�سيين (البائع والم�شتري) ،و�أحد هذين الطرفين �أو كالهما قد

يكون �شركة �أو م�ستهلك ًا �أو حكومة ،وبناء عليه يمكن ت�صنيف التجارة إاللكترونية ح�سب

وهويتها �إلى �أنواع عدة ومنها:
طبيعة الأطراف المعنية بالتعامل التجاري ُ
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اخت�صارا
�أ ِ -م َن ال�شركة �إلى ال�شركة ( :)B2Bيرمز لهذا النوع من التجارة إاللكترونية
ً
بالم�صطلح (ْ � )B2Bأي ( ،)Business to Businessوتعني التبادل التجاري بين ال�شركات
يتم البيع وال�شراء وتبادل المعامالت التجارية بين
وم�ؤ�س�سات الأعمال �إلكترونياًْ � ،أي ّ
�شركتين ،فمث ً
ت�سلم فواتيــر
ال يمكن �أن تطلب �شرك ٌة م�ستلزما ِتها من �شركة �أخرى� ،أو
َ

الدفع وغيرها من خالل �شبكة إالنترنت ،وهــذا النوع �شائع منذ �سنوات عديدة.

يو�ضــح ال�شكل ( )4-3مثا ًال على موقع للتجارة إاللكترونية من نوع ( )B2Bوعنوانه
www.made-in-china.com

ِ
ِ
إلكترونية من نوع .B2B
للتجارة ال
ال�شكل( :)4-3موقع

ب ِ -م َن ال�شرك ِة �إلى الم�ستهلك ( :)B2Cيرمز لهذا النوع من التجارة إاللكترونية اخت�صاراً
بالم�صطلح (� )B2Cأي ( ،)Business to Customerوتعني التبادل التجاري بين ال�شركات

بيع المنتجات والخدمات مبا�شرة �إلى الم�ستهلكين ،حيث
والم�ستهلكين ،ويتم فيها ُ

ويتم طلبها و�شرا�ؤها من قبل
َتع ْر ِ
�ض ال�شركة منتجاتها وخدماتها على إالنترنتّ ،
وتتم عملية الدفع بطرق مختلفة با�ستخدام بطاقة االئتمان �أو ال�شيكات
الم�ستهلكينّ ،

إاللكترونية �أو �أن يكون الدفع نقداً عند ا�ستخدام الب�ضائع .ويتطور هذا النوع من التجارة

إاللكترونية على نحو �سريع ب�سبب الفوائد العديدة التي يح�صل عليها الم�ستهلكون

وال�شركات على حد �سواء ،وكذلك ب�سبب رغبة الم�ستهلكين في ا�ستخدام إالنترنت
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و�سهولة ا�ستخدامها وقلة التكلفة .ومن الأمثلة عليها �شراء الكتب والبرامج عبر
إالنترنت .ويو�ضح ال�شكل ( )5-3مثا ًال على موقع للتجارة إاللكترونية نوع ()B2C

وعنوانه .www.ubid.com

ال�شكل( :)5-3موقع تجارة �إلكترونية من نوع .B2C

جـ	  -الحكومة �إلى الم�ستهلك ( :)G2Cيرمز لهذا النوع من التجارة إاللكترونية اخت�صاراً
بالم�صطلح (� )G2Cأي ( ،)Government to Customerويتم ّثل هذا النوع فيما ي�سمى
بالحكومة إاللكترونية ( )E-Governmentفي�ستطيع المواطن فيه �أن ينجز معامالته
الحكومية عن طريق إالنترنت ،مثل تجديد رخ�صة ال�سيارة دون الحاجة للذهاب �إلى
دائرة الترخي�ص ،فيقوم الم�ستهلك بتعبئة نموذج خا�ص ،ويدفع الر�سوم المقررة عن

ويو�ضح
يتم �إر�سال الرخ�صة الجديدة �إليه عن طريق البريد العادي.
ّ
طريق إالنترنت ،ثم ّ

ال�شكل( )6-3الموقع الر�سمي للحكومة إاللكترونية في المملكة الأردنية الها�شمية
وعنوانه .www.jordan.gov.jo

182

ال�شكل( :)6-3الموقع الر�سمي للحكومة إاللكترونية في المملكة الأردنية الها�شمية.

د  -الم�ستهلك �إلى ال�شركة ( :)C2Bيرمز لهذا النوع من التجارة إاللكترونية اخت�صاراً
بالم�صطلح (� )C2Bأي ( ، )Customer to Businessوفي هذا الموقع ي�ستطيع الأفراد

عر�ض منتجاتهم وبيع ب�ضائعهم للم�ؤ�س�سات عبر إالنترنت ،كما ي�ستطيعون البحث

عن متاجر تقدم مناق�صات على الب�ضائـع والخدمات التي يحتاجونها .ويو�ضح
ال على موقع للتجارة إاللكترونية من نوع ( )C2Bوعنوانــه
ال�شكل( )7-3مثا ً

.www.khamsat.com

ال�شكل ( :)7-3موقع للتجارة إاللكترونية من نوع .C2B
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هـ	 ِ -م َن الم�ستهلك �إلى الم�ستهلك ( :)C2Cيرمز لهذا النوع من التجارة إاللكترونية اخت�صاراً
بالم�صطلح (� )C2Cأي

(to Customer

 ، )Customerويعني التبادل التجاري بين

الأفراد ،حيث ي�ستطيع �شخ�ص بيع ما يملكه من ب�ضائع وخدمات لم�ستهلك �آخر
عن طريق عر�ضها على إالنترنت بحيث تتم عملية البيع وال�شراء والدفع كامل ًة على

إالنترنت .ومن ال�شركات الم�شهورة في هذا المجال �شركة ( )ebayالتي تمكن الزبائن

من عر�ض منتجاتهم وخدماتهم ،ويمكن �أن يخ�ضع �سعر هذه المنتجات والخدمات
للمزاد العلني ،وعليه ي�ستطيع الم�شتري �أن يخف�ض من ال�سعر كما في البيع وال�شراء
التقليدي ،ويو�ضح ال�شكل ( )8-3موقع �شركة ( )ebayعلى إالنترنت وعنوانـه

(.)www.ebay.com

ال�شكل ( :)8-3موقع �شركة .ebay

ن�شاط ( :)5-3من الم�ستهلك �إلى الم�ستهلك
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• قم بزيارة ال�سوق المفتوح على العنوان الإلكتروني .https://jo.opensooq.com/ar

• ا�ستعر�ض الب�ضائع والخدمات المعرو�ضة للبيع ،وتعرف �إلى كيفية �شرائها.

• تعرف �إلى كيفية عر�ض الب�ضائع للبيع عبر ال�سوق المفتوح.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ن�شاط (� :)6-3أنواع التجارة إاللكترونية ح�سب ُهوية طرفي العملية التجارية
حدد نوع
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك قم بزيارة المواقع إاللكترونية الآتية ،ثم ّ
التجارة إاللكترونية في كل منها:

• www.alibaba.com.
• www.globalsources.com.
• www.bidz.com.
• www.haraj.com.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

رابعا :مح ّددات التجارة الإلكترونية
ً

تواجه التجارة الإلكترونية بع�ض المحددات التي تحد من نموة وتطورة ،ويمكن �أن تقل �أو

تتال�شى مع التطور الجاري في عالم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ،ومن هذه المحددات ما
يلي:

 - 1مح ّددات ت�شريعية
�أ  -عدم توافر بيئة قانونية وت�شريعية لتطبيق التعامل التجاري وال�ضريبي والملكية الفكرية
والمعايير والمقايي�س ،وغيرها من القوانين والأنظمة وفق ال�ضرورات الملحة التي

تفر�ضها التجارة الإلكترونية.

ب � -إمكانية تعر�ض بع�ض عمليات التجارة الإلكترونية للتزوير واالحتيال نتيجة �أعمال
القر�صنة الإلكترونية.

 -2مح ّددات اقت�صادية
�أ  -الحاجة �إلى �أجهزة وخدمات وتطبيقات و ِب ْنية تحتية للمعلومات واالت�صاالت.
ب  -تفاوت م�ستوى التطور التكنولوجي والموارد الب�شرية بين الدول.
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 -3مح ّددات ثقافية

�أ  -محدودية قدرات م�ستخدمي الإنترنت ومهاراتهم في الدخول للمواقع الإلكترونية
و�إجراء العمليات التجارية.

ب � -صعوبة مواكبة التطورات المت�سارعة في البرمجيات والتقنيات الإلكترونية.

جـ	  -نق�ص وعي الم�ستخدمين في ا�ستخدام بطاقة االئتمان.
 - 4مح ّددات اجتماعية

�أ  -اختفاء العادات والتقاليد المتبعة عند ال�شراء ،مثل اال�ستمتاع بالت�سوق ،والتفاو�ض
على ال�سعر ،والتعامل مع البائع وجها لوج ٍه.

ب  -انعدام الثقة بالمجهولين والمعامالت غيرِ الورقية والنقد الإلكتروني.
ابحث

تحد
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن محددات �أخرى تواجه التجارة الإلكترونية و ُّ
من نموها وتطورها.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

خام�سً ا :البنوك الإلكترونية

E-Banking

مع ازدياد حجم التجارة الإلكترونية �أ�صبح هنالك احتياج كبير لوجود نوعية جديدة من

البنوك غير التقليدية ،ت�ستطيع التعامل مع هذا النوع الجديد من التجارة وال تتقيد بمكان معين �أو

ب�أوقات عمل معينة كالبنوك التقليدية ،وعليه ن�ش�أت البنوك الإلكترونية.
 - 1مفهوم البنوك الإلكترونية

E-Banking

ي�ستخدم م�صطلح البنوك إاللكترونية كتعبير عن مفهوم الخدمات المالية عن بعد ،وهو
نظام ُي ّ
مكن العميل من القيام ب�إدارة ح�ساباته و�إنجاز �أعماله المت�صلة بالبنك والح�صول على

مختلف الخدمات والمنتجات الم�صرفية من �أي مكان وفي الوقت الذي يريده العميل من
خالل �شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحا�سوب الخا�ص به مع البنك .ويو�ضح ال�شكل
( )9-3الموقع إاللكتروني الخا�ص ب�أحد البنوك.
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ال�شكل ( :)9-3الموقع الإلكتروني لبنك.

 -2الخدمات التي تقدمها البنوك الإلكترونية

تندرج الخدمات التي تقدمها مواقع البنوك إاللكترونية على إالنترنت �إلى ثالثة م�ستويات هي:
�أ  -الخدمات المعلوماتية :وهو الحد الأدنى من الن�شاط إاللكتروني الم�صرفي ،ومن خالله
يقدم البنك معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته الم�صرفية ،ويم ّثل ال�شكل
ال على الخدمات المعلوماتية التي يقدمها موقع البنك إاللكتروني.
( )10-3مثا ً

ال�شكل ( :)10-3الخدمات المعلوماتية للبنك الإلكتروني.
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ب  -الخدمات التفاعلية :ي�سمح الموقع بنوع من التبادل االت�صالي بين البنك وعمالئه كالبريد
إاللكتروني وتعبئة الطلبات �أو النماذج �أو تعديل معلومات القيود والح�سابات ،ويو�ضح

ال�شكل ( )11-3مثا ًال على الخدمات التفاعلية التي يقدمها موقع البنك إاللكتروني.

ال�شكل ( :)11-3الخدمات التفاعلية للبنك الإلكتروني.

جـ	  -الخدمات التبادلية :ي�سمح الموقع للعميل بالو�صول �إلى ح�ساباته و�إدارتها و�إجراء
الحركات المالية ،مثل التحويل بين ح�ساباته داخل البنك �أو مع جهات �أخرى ودفع
الفواتير وغيرها من الأن�شطة ،ويو�ضح ال�شكل ( )12-3مثا ًال على الخدمات التبادلية
التي يقدمها موقع البنك إاللكتروني.

ال�شكل ( :)12-3الخدمات التبادلية للبنك الإلكتروني.
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ن�شاط ( :)7-3البنوك إاللكترونية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

ادخل �إلى الموقع الإلكتروني لأحد البنوك في الأردن.
• ُ
• تعرف على خدماته الإلكترونية.

• اكتب تقريراً عن خدمات البنوك الإلكترونية.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

 - 3مزايا البنوك الإلكترونية
العديد من المزايا منها:
للبنوك إاللكترونية
ُ
�أ  -تقليل الوقت والجهد :فال حاج َة للتوجة �إلى البنك �أو انتظار وقت انتهاء العمل المحددحتى
يتمكن من �إنجاز معامالته البنكية.

ب  -خف�ض التكاليف على العمالء والبنوك التي تَتبَ ُعها :ف�إن التعامل مع البيانات إاللكترونية �سيكون

بال مقابل ،والم�صاريف التي تنفق في �سبيل �إبرام العقود بين هذه البنوك وعمالئها تقل

بكثير عن البنوك التقليدية ،كما �ستوفر على البنك تكاليف �إن�شاء موقع للبنك وفروع له

في المناطق البعيدة.

جـ	  -زيادة جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للعميل :وذلك من خالل تقديم الحلول لمعظم

الم�شاكل التي يمكن �أن تواجه العمالء في تعاملهم معها ب�سرعة فائقة وتكلفة منخف�ضة.

فكر

ناقش

شارك

ناق�ش �أنت و�أفراد مجموعتك مايلي:

 �أيهما �أف�ضل البنوك التقليدية �أم البنوك إاللكترونية؟ٌ
مرتبط ارتباط ًا وثيقا بوجود التجارة إاللكترونية.
تطو ُر البنوك إاللكترونية والخدمات التي تقدمها
ّ -

 المخاطر التي تواجهها البنوك إاللكترونية وما يترتب عليها من خ�سائر مالية.�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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أسئلة الفصل
ِ -1
هات مثا ًال واحداً لكل مما ي�أتي:
أ�  -و�سيل ٍة للتبادل المالي في التجارة الإلكترونية.
ب -تجارة �إلكترونية بحتة.

جـ -بنك �إلكتروني.

د � -شركة تقدم تجارة �إلكترونية من نوع .C2C
إلكترونية.
هـ  -موقع للتجارة ال
ّ

� - 2صنف الفوائد الآتية �إلى ما يتعلق بالم�شتري �أو ما يتعلق بالبائع في التجارة إاللكترونية:
�أ  -تخفي�ض الكلفة وزيادة الأرباح.

ب -الح�صول على عينات مجانية للمنتجات الر ْقمية.

جـ� -إتاحة خيارات �أف�ضل وكلفة �أقل.

د  -الو�صول �إلى الأ�سواق البعيدة جغرافي ًا وزيادة حجم الأعمال.
 - 3يمكن ت�صنيف التجارة إاللكترونية ح�سب ا�ستخدام إالنترنت �إلى �صنفين اذكرهما.
 - 4تتميز البنوك إاللكترونية بمجموعة من المزايا ،اذكر ثالثة منها.
عنية بالتعامل
 - 5اذكر النوع المنا�سب من �أنواع التجارة إاللكترونية
ح�سب ُه ّ
َ
وية الأطراف َ
الم ّ
التجاري ،ال�ستخدامه مع كل حالة من الحاالت الآتية:
َ
ل�صديقك.
أ� � -شراء هدية مميزة

ب� -إذا �أنتجت لعبة �إلكترونية جديدة و�أردت ت�سويقها وبيعها عبر الإنترنت.
وية �شخ�صية.
جـ� -إ�صدار ُه ّ

د � -شراء برامج تعليمية من الم�ؤ�س�سات التجارية عبر الإنترنت.
هـ  -التحويالت المالية بين ال�شركات.

و  -عر�ض جهاز حا�سوب لديك للبيع عبر الإنترنت.
ز  -تبادل الأبحاث العلمية بين الجامعات الخا�صة.
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الف�صل الثاني

الن�شر الإلكتروني

E- Publishing

للح�ص��ول على معلومات عن كتاب

�شخ�صيا �إلى المكتبة
معين عليك الذهاب
ً

للتحق��ق م��ن وجود ذل��ك الكت��اب� ،أو
االت�ص��ال بالنا�ش��ر وهذا ما يعرف بالن�شر

التقليدي.

يتم
فالن�ش��ر التقلي��دي للمعلوم��ات ّ
م��ن خ�لال طباع��ة الكتب وال�ص��حف

والعالنات التجارية وغير التجارية وتوفيرها للقراء وذلك بم�ساعدة
والمجالت والمن�ش��ورات إ

دور الن�ش��ر ،والت��ي تق��وم �أي�ض��ا بالترويج من خ�لال حمل��ة �إعالني��ة ت�ش��مل التلفاز والمذياع
وال�ص��حف والمجالت ،وه��ذا يتر ّت��ب عليه كلف�� ٌة باهظة .ومع تق��دم تكنولوجي��ا المعلومات

واالت�ص��االت وتطورها �أ�ص��بحت عملية توفي��ر المعلومات على �ش��بكة إالنترنت عملية �س��هلة

وممتعة ،تتيح لم�ستخدم ال�شبكة ت�صفح هذه المعلومات ,وهو ما يعرف بالن�شر إاللكتروني الذي
�ستتعرف �إليه في هذا الف�صل.

أول :مفهوم الن�شر الإلكتروني
� اً

الن�ش��ر إاللكترون��ي ه��و ا�س��تخدام �أجه��زة الحا�س��وب وبرام��ج الن�ش��ر إاللكترون��ي مثل
( )Microsoft Word,PDF Creatorفي طباعة المعلومات وتوزيعها ون�شرها وتقديمها

للم�ستفيدين ب�صورة �إلكترونية ،وقد تكون هذه المعلومات على �شكل ن�صو�ص �أو �صور �أو
أوالمنتِج ن�شر ُ
الكتب وغيرها من
ر�سومات متحركة �أو مقاطع (فيديو) .مثال ي�ستطيع الم�ؤلفُ � 
إلكترونيا يقدم
موقعا �
المنتجات على إالنترنت بدال من دور الن�شر ،ويو�ضح ال�شكل ()13-3
ً
ًّ
خدمة الن�شر الذاتي ومكتبة �إلكترونية مجانية.
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ال�شكل ( :)13-3الموقع الإلكتروني لدار ن�شر.

ن�شاط ( :)8-3الن�شر إاللكتروني

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:

• ابحث عن مواقع �إلكترونية تقدم خدمة الن�شر الذاتي.

• تعرف �آلية و�شروط الن�شر.

• ابحث عن برامج �أخرى للن�شر الإلكتروني.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ثانيًا :مزايا الن�شر الإلكتروني

عند مقارنة �أ�س��لوب الن�شر التقليدي بالن�شر الإلكتروني تبرز مزايا الن�شر الإلكتروني المتعددة

للنا�شرين والباحثين .وفيما ي�أتي تو�ضيح لبع�ض منها.
 - 1المزايا التي يحققها الن�شر الإلكتروني للنا�شر

�أ  -تقليل التكاليف� :أكثر التكاليف التي يتحملها النا�شر �أثناء ن�شره لكتاب معين هي تكاليف

يتم
الطبع والتوزيع وال�شحن ،و�أما تكاليف الن�شر إاللكتروني تكاد تكون رمزية؛ لأنه ّ
ورقيا
تحميلها عبر �شبكة إالنترنتّ ،
ثم تتم طباعتها من قبل الم�ستخدم �إذا �أراد المادة ً

بد ًال من قراءتها على ال�شا�شة ،كذلك ف�إن الن�شر إاللكتروني ي�ساعد الباحثين على تقليل
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التكاليف المتعلقة بتبادل الر�سائل العلمية كر�سائل الدكتوراه؛ فالباحث ي�ستطيع �أن ين�شر
ر�سالته �إلكتروني ًا من موقعه على إالنترنت ليح�صل عليها الباحثون في كل مكان متى
�أرادوا دون �أن يتحمل الباحث تكاليف الت�صوير والتجليد والنقل.

ن�شر �إنتاجهم مبا�شر ًة من
ب  -الن�شر الذاتي :يتيح الن�شر إاللكتروني للم�ؤلفين والمهتمين َ
مطابع �أو نا�شرين �أو موزعين.
مواقعهم على �شبكة إالنترنت دون الحاجة �إلى
َ

ي�ستطيع الم�ستخدم اال�ستفاد َة من محركات البحث وطرق الت�سويق
جـ  -طرق ت�سويق مبتكرة:
ُ
إاللكتروني في الترويج للمحتوى إاللكتروني.
د  -االنت�شار� :إتاحة المحتوى إاللكتروني من خالل إالنترنت يعني ال�سرع َة الفائقة في الن�شر

و�إمكانية الح�صول عليه في � ّأي مكان في العالم ،وذلك بمجرد ن�شره على الموقع
حواجز مما يتيح فتح �أ�سواق كثيرة ي�صعب الو�صول �إليها
إاللكتروني وبدون وجود �أي
َ
بالطرق التقليدية والن�شر التقليدي.

هـ  -الح�صول على التغذية الراجعة :ي�ساعد الن�شر إاللكتروني النا�شر على متابعة جمهورة
المع ِن ّي والح�صول على �آرائهم وتعليقاتهم وا�ستف�ساراتهم ،من خالل �إر�سال الزبائن
َ
َ
عبر البريد إاللكتروني بعد �شراء الكتاب إاللكتروني �أو طلب �سلعة معينة
الر�سائل �إليهم َ
�إلكترونياً.

و � -سهولة التعديل والتنقيح :يمكن ب�سهولة تعديل وتنقيح المادة المن�شورة �إلكترونيا وح�صول

والعالنات
القارئ على التعديالت ،فال يحتاج النا�شر �إلى �إعادة طباعة الكتب إ
بالتعديالت الجديدة ،وكل ما يحتاجه فقط هو تعديل المادة �إلكتروني ًا ومن َث َّم �إعاد ُة
ن�شرها على �شبكة إالنترنت.

َ
الحفاظ على
ز  -الحفاظ على البيئة :الن�شر إاللكتروني يقلل من ا�ستخدام الورق وهذا يعني

الأ�شجار التي تقطع عاد ًة وتحول �إلى �أوراق ،وكذلك التوفير في كمية الورق المتداول

وتوفير الطاقة الالزمة لطباعة هذه الكتب ونقلها.
الذي يتحول �أحيان ًا �إلى ُنفايات،
ُ

ح  -ت�ساوي الفر�ص في الن�شر� :إن مواقع الن�شر إاللكتروني المتاحة بكثرة على �شبكة إالنترنت
ت�ساوي الفر�ص في الن�شر بعيداً عن و�سائل الن�شر التقليدي ،التي غالبا ما
قد وفّرت
َ
تخ�ضع لأمزجة ولتوجيهات �شخ�صية والعتبارات خا�صة ب�أ�صحابها.
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 - 2المزايا التي يحققها الن�شر إاللكتروني للباحثين

�أ  -اخت�صار الوقت :فالباحث ال يحتاج �إلى �أن يبحث عن كتاب معين في المكتبات ،وال
معين كي يح�صل على بحث �أو معلومة ،فكل ذلك يمكن �أن
يحتاج �إلى مرا�سلة م�ؤلف ّ
يتم في دقائق عبر إالنترنت عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية.
ّ

ب � -سهولة البحث عن معلومات معينة :فبد ًال من ت�صفح كل �صفحات الكتاب �أو البحث
المطبوع يمكن لجهاز الحا�سوب �أن يبحث عن كلمة �أو كلمات ب�شكل �آلي.

جـ  -التفاعلية :يتم تو�صيل القارئ �أثناء قراءته بمعلومات �إ�ضافيه� ،أو مواقع �أخرى على

إالنترنت� ،أو تو�ضيحات لكلمات معينة� ،أو �أ�صوات�...إلخ با�ستخدام ما يعرف

باالرتباط الت�شعبي ( .)Hyperlinkكما �سيظهر من خالل مواقع الن�شر إاللكتروني
منتديات اال ّت�صال ِ
مما يتيح تبادل المعلومات والآراء.
ُ
والحوار الثقافي؛ ّ

د  -توفير الم�ساحة :با�ستخدام تقنية الن�شر إاللكتروني يمكن اال�ستغناء عن الم�ساحات التي
ُ
ا�ستبدال تلك الم�ساحات بجهاز حا�سوب له قدرة
تحتلها الوثائق المطبوعة؛ لأنه يمكن
تو�ضع عليه الوثائق إاللكترونية ويكون مو�صو ًال ب�شبكة إالنترنت.
تخزينية عالي ٌة َ

تتوافر� إمكانية تقديم المعلومات بال�صوت وال�صورة
هـ  -ا�ستخدام الو�سائط المتعدده :فبها
ُ
والر�سوم المتحركة والفيديو ،وهذا ي�ؤدي �إلى ارتفاع القيمة والفائدة الحقيقية للمحتوى
بدرجة كبيرة مثل ال َق�ص�ص والمناهج التعليمية والمو�سوعات العلمية وغيرها.

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن:

 -مزايا �أخرى يحققها الن�شر إاللكتروني للنا�شر.

 -مزايا �أخرى يحققها الن�شر إاللكتروني للم�ستخدمين.

 -المزايا التي يحققها الن�شر إاللكتروني من الناحية االقت�صادية.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ثالثًا :متطلبات الن�شر الإلكتروني
حتى يت�سنى تطبيق الن�شر إاللكتروني يجب توافر المتطلبات الآتية:

الب ْني ُة التحتية في مجال اال ّت�صاالت والأجهزة والبرمجيات لتوفير الكتب والمعلومات
ُ -1
المن�شورة �إلكترونياً .ويتميز ع�صرنا الحالي بتوافر �أجهزة حا�سوب حديثة و�سرعة �إنترنت
عالية.

 - 2القدرة على ا�ستخدام التقنيات الحديثة في الن�شر إاللكتروني.

 - 3وجود ت�شريعات وقوانين لحماية المواد المن�شورة �إلكترونياً.
فكر

ناقش

شارك

ناق�ش �أنت و�أفراد مجموعتك:

�أيهما �أف�ضل الن�شر التقليدي �أم الن�شر الإلكتروني مع الأخذ بعين االعتبار ما ي�أتي:

 -حفظ حقوق النا�شر والم�ؤلف الفكرية والأدبية والمادية.

الم�ضار ال�صحية الناتجة عن القراءة من �شا�شة الحا�سوب لفترات طويلة.
ّ
 -مدى الثقة ب�صحة المعلومات.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
دون ُة الإلكترونية ()Blog
ً
الم ّ
رابعاُ :
�ساهمت الإنترنت في عملية الن�شر بعد �أن كان الن�شر والكتابة

ومع �ضيق م�ساحات الن�شر
مقت�صرا على عدد محدود من الأ�شخا�صَ ،

الخا�ضعة لم�ؤ�س�سات تجارية و�سلطة الرقابة �أ�صبح ال َآن ب�إمكان �أي

�شخ�ص �أن ي�ستخدم الإنترنت في عملية الن�شر؛ ونتيج َة لذلك ظهرت

المدونات ( ،)Blogsفهي و�سيلة حديثة من و�سائل الن�شر الإلكتروني ،وال يتطلب �إن�شاء مدونة
�إلكترونية تعلم � ّأي لغة خا�صة بت�صميم ال�صفحات الإلكترونية .

195

 - 1مفهوم المدونة الإلكترونية

ٍ
تدوينات
المدونة هي موقع �إلكتروني �شخ�صي على �شبكة إالنترنت ،يقوم �صاحبه ب�إ�ضافة

دخالت) م�ؤرخة ومرتبة ,وهذه المدونات � ّإما �أن تكون ن�صو�صا �أو �صورا �أو (فيديو)،
(م َ
ُ
تت�ضمن �آلية َ
لأ ِ
الرجوع �إلى تدوينة معينة في
في�ستطيع القارئ
ر�شفة المدونات القديمة،
كما
َ
ُ
ُ

وقت الحق عندما ال تعود متاحة في ال�صفحة الأولى للمدونة.
ولم َت ُع ِد المدونات متوقفة على الفرد بل تجاوزته �إلى مراكز الأبحاث ,وال�شركات,

واال ّتحادات ,والجمعيات المدنية ,والجرائد ,والمجموعات ال�شبابية ...ف�أ�صبحت م�صدرا
ٍ
إمكانيات هائل ًة للتوا�صل وتبادل الأفكار
للأخبار والآراء ،ووفرت المدونات إاللكترونية �
والمعلومات لمختلف الأ�شخا�ص وفي مناطق عديدة من العالم وتوافر لديها محتوى �ضخم

المدونات لتجميع �أعمالهم
مع �أ�صحاب بع�ض
تنوع؛ مما دفع النا�شرين �إلى االتفاق َ
ّ
ُ
وم ّ
ون�شرها ورقيا و�إلكترونيا.
المدونة في التعليم
 - 2ا�ستخدامات
ّ

المدونات �إحدى الو�سائل التعليمية التي ي�شترك فيها ٌّ
كل من الطالب والمعلم ،وفيما يلي
تعد
ّ
ّ
بع�ض من ا�ستخداماتها:
ٌ

إلكترونيا بدال من الطريقة
�أ  -ا�ستخدام الطلبة المدونات في ن�شر �أبحاثهم وواجباتهم �
ً
التقليدية.

ِ
ا�ستخدامها لخلق جو من التعاون بين الطلبة ِ
متابعة
والحوار البناء وذلك عن طريق
ب-
ُ
ِ
والتعليق عليها.
مدونات زمالئهم

اعتبارها كحقيبة �إلكترونية يخزن فيها الطالب �أعماله و �إنجازاته للرجوع �إليها الح ًقا
جـ	-
ُ
عند الحاجة.

بمدونة �إلكترونية
 - 3البدء ّ

هناك
موقع بلوجر ()Blogger
ُ
العديد من المواقع التي تقدم خدمات التدوين ومن �أ�شهرها ُ
وهو موقع يقدم خدمة التدوين من ( ، )Googleوي�شترط لعمل مدونة عليه �أن يكون للمدون

بريد �
إلكتروني على (.)Gmail
ٌ
ٌّ
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ِ
الخطوات الآتية:
ولإن�شاء مدونة �إلكترونية من خالل موقع بلوجر ( )Bloggerاتبع

فتظهر ال�صفحة الرئي�س ُة لموقع بلوجر ()Blogger
ادخل �إلى الموقع ،www.Blogger.com
�أ ُ -
َ
كما هو وا�ضح في ال�شكل (.)14-3

ال�شكل ( :)14-3ال�صفحة الرئي�سة لموقع بلوجر (.)Blogger

ح�ساب في ( )Googleفيمكنك ت�سجيل الدخول للمتابعة �إلى (،)Blogger
ب � -إذا كان لديك
ٌ
و�أما �إذا لم يكن لديك ح�ساب في ( )Googleانقر على الرابط (�إن�شاء ح�ساب).

جـ	 -
يظهر نموذج اال�شتراك بالخدمة كما هو وا�ضح في ال�شكل ( ،)15-3ويحتوي على
ْ

مجموعة من حقول فارغة لكتابة البيانات ال�شخ�صية ،وتحديد ا�ســم الم�ستخــدم

( ،)User nameوكلمة المرور (.)Password

ال�شكل ( :)15-3نموذج �إن�شاء ح�ساب في .Google
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د  -بعد تعبئة نموذج اال�شتراك بالمعلومات المطلوبة ،انقر زر

فتظهر �شا�شة الترحيب كما في
الموجود في نهاية النموذج لإر�ساله �إلى مزود الخدمة،
َ

ال�شكل ( )16-3للت�أكيد على ا�شتراكك في (.)Google

ال�شكل (� :)16-3شا�شة الترحيب في .Google

هـ	  -انقر زر
(.)17-3

فيظهر �شا�شة ت�أكيد ملفــك ال�شخ�صي كمـــا في ال�شكــل
،
َ

ال�شكل (� :)17-3شا�شة ت�أكيد ملفك ال�شخ�صي.
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و  -اختر

فيظهر ال�شكل (.)18-3
لال�شتراك في ، Blogger
َ

ال�شكل (� :)18-3شا�شة اال�شتراك في .Blogger

ز  -اختر ا�سم الم�ستخدم المنا�سب للتوقيع على ن�شرات المدونة في مربع اال�سم المعرو�ض،
ثم انقر زر

(.)19-3

فتظهر ال�صفحة الرئي�سة لمدونتك كما في ال�شكل
،
َ

ال�شكل ( :)19-3ال�صفحة الرئي�سة لمدونتك إاللكترونية.

199

ن�شاط ( :)9-3المدونات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

بريدا �
إلكترونيا على (.)Gmail
• �أن�شئ ً
ًّ
ادخل �إلى موقع ( )Bloggerبا�ستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي قمت ب�إن�شائة.
• ُ

• قم ب�إن�شاء ملف �شخ�صي في ( )Bloggerثم انقر متابعة �إلى (.)Blogger

وتعرف �آلية
• ابحث عن مواقع �إلكترونية �أخرى تقدم خدمات التدوين غير (ّ )Blogger
المدونات فيها.
�إن�شاء
ّ

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

� - 4إن�شاء مدونة جديدة

ولن�شاء مدونة جديدة اتبع
ي�سمح موقع ( )Bloggerب�إن�شاء �أكثر من مدونة لح�ساب واحد ،إ
َ
الخطوات الآتية:

�أ  -انقر زر مدونة جديدة

 ،فيظهر ال�شكل (.)20-3

ال�شكل (� :)20-3إن�شاء مدونة جديدة.
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بِ � -
أدخل ا�سم النموذج ،وهو العنوان الذي َ�سيظهر في �أعلى المدونه كما في الرقم ()1
من ال�شكل (.)21-3
1

2

ال�شكل ( :)21-3تحديد ا�سم وعنوان المدونة.

جـ	ِ � -
فريدا للمدونة  URLال يتكرر مع � ّأي من العناوين الأخرى كما
أدخل عنوا ًنا �
إلكترونيا ً
ًّ
في الرقم ( )2من ال�شكل ( ،)21-3فتظهر عالمة

فريدا كما في ال�شكل (.)21-3
العنوان ً
د  -انقر زر �إن�شاء مدونة

بجانب عنوان المدونة �إذا كان

 ،فيظهـــر ال�شكـــل ( ،)22-3وهو يمثل ال�صفحة

المدون التحكم في مدونته.
العامة ،التي من خاللها ي�ستطيع
ّ

ال�شكل (�:)22-3صفحة «نظرة عامة» وهي �صفحة التحكم والمتابعة في المدونة.
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� - 5إ�ضافة م�شاركة جديدة

لإ�ضافة م�شاركة جديدة في المدونة ،اتبع الخطوات الآتية:

�أ  -انقر زر �إن�ش��اء م�ش��اركة جديدة

فتظهر �صفحة تحرير
في �أعلى ال�ص��فحة،
َ

م�شاركة جديدة ،كما في ال�شكل (.)23-3
1

3

4

2

ال�شكل ( :)23-3تحرير م�شاركة.

ب  -اكتب عنوان الم�شاركة ،كما في الرقم ( )1من ال�شكل (.)23-3
حيز العمل ،كما في الرقم ( )2من ال�شكل (.)23-3
جـ	 -حرر الم�شاركة في ّ

د  -قم بتن�سيق الم�شاركة من �أدوات التن�سيق في �أعلى ال�صفحة ،كما في الرقم ( )3من
ال�شكل (.)23-3

هـ	  -انقر زر ن�شر

 ،لن�شر الم�شاركة التي حررتها ،كما في الرقم ( )4من ال�شكل

�ستظهر لك �صفحة الم�شاركات والتي تحتوي على كل الم�شاركات التي
(،)23-3
ُ

َ�ستن�شرها من خالل المدونة ،كما يو�ضح ال�شكل (.)24-3
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ال�شكل (� :)24-3صفحة الم�شاركات في المدونة.

و  -انقر على رز عر�ض المدونة

 ،لتظهــر لك الم�شاركــات على �صفحـــة

المدونة كما يراها الآخرون ،وكما يو�ضح ال�شكل (.)25-3

ال�شكل ( :)25-3يعر�ض المدونة كما ي�شاهدها المتابعون.

تابعين له على
الم
ز  -ي�ستطيع
َ
ّ
المدون ال�ضغط على عنوان � ّأي م�شاركة وقراء َة تعليقات ُ
هذه الم�شاركة والر َّد عليها.
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 - 6التعديل على الم�شاركات

المدون تعديل الم�شاركات التي ن�شرها ،فمثال لتعديل م�شاركة ب�إ�ضافة �صورة لها
ي�ستطيع
ّ

اتبع الخطوات الآتية:

�أ  -انقر زر م�شاركات

 ،ثم ا�ضغط على عنــوان الم�شاركـة التي تريد

فتظهر لك الم�شاركة على �صفحة التحرير.
تعديلها،
َ
ب  -انقر زر �إ�ضافة �صورة

من �أدوات التن�سيق ،فيظهر لك �شا�شة �إ�ضافة ال�صور،

كما في ال�شكل (.)26-3

المدونة.
ال�شكل (� :)26-3شا�شة �إ�ضافة ال�صور لم�شاركة في
ّ
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جـ	 -انقر زر اختيار الملفات

 ،ثم اختر ال�صور التي تريد �إ�ضافتها ،وبعد

�ض على �شا�شة �إ�ضافة ال�صور كما في ال�شكل (.)27-3
عر ُ
اختيار ال�صورة �س ُت َ

ال�شكل (� :)27-3شا�شة �إ�ضافة ال�صور لم�شاركة بعد اختيار �صورة.

د  -انقر زر �إ�ضافة ال�صور المحددة

 ،فتظهر ال�صورة التي اخترتها على

�شا�شة تحرير الم�شاركات ،كما في ال�شكل (.)28-3

ال�شكل (� :)28-3صورة م�ضافة �إلى م�شاركة.
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من �أجل تحديث الم�شاركة ،ثم اذهب �إلى عر�ض المدونة،

هـ	  -ا�ضغط زر
،
تم على الم�شاركة ،وكما في ال�شكل (.)29-3
و�شاهد التعديل الذي ّ

ال�شكل ( :)29-3الم�شاركة بعد التعديل عليها.

المدونات
ن�شاط (:)10-3
ّ

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك نفذ الآتي:
ادخل �إلى مدونتك في (.)Blogger
• ُ
• قم ب�إن�شاء مدونة جديدة.

• قم ب�إ�ضافة م�شاركة جديدة.

• قم بالتعديل على م�شاركاتك ب�إ�ضافة �صور.

وتعرف �آلية
• ابحث عن مواقع �إلكترونية �أخرى تقدم خدمات التدوين غير (ّ )Blogger
المدونات فيها.
�إن�شاء
ّ

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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أسئلة الفصل
 -1ما �أ�سباب التوجه نحو الن�شر الإلكتروني.
تكاليف الن�شر ،اال�ستمراري ُة ،التفاعلية،
حيث
ُ
 -2قارن بين الن�شر التقليدي والن�شر الإلكتروني من ُ
حماية حقوق الملكية الفكرية.

ِ
متطلبات الن�شر الإلكتروني.
 -3اذكر
 -4حدد ما �إذا كانت مزايا الن�شر الإلكتروني الآتية للنا�شر �أم للم�ستخدم:
�أ  -التفاعلي ُة (

).

االنت�شار (
جـ-
ُ

).

ب -الح�صول على التغذية الراجعة (
د � -سهولة البحث عن معلومات معينة (
هـ  -الن�شر الذاتي (

).

).
).

 -5ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أكمل الفراغ في الجمل التي تلية:

المدونة الإلكترونية هو ................
�أ  -الموقع الإلكتروني المقدم لخدمة
ّ
ب -عنوان الم�شاركة.................

جـ -ا�سم الجزء الم�شار �إليه في ال�شكل ال�سابق ...................

د  -لن�شر الم�شاركة انقر زر ..................
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الف�صل الثالث

�شبكات التوا�صل االجتماعي
من منا لم ي�سمع عن �شبكات التوا�صل

�شخ�صا
االجتماعي؟ ومن منا ال يعرف
ً
ينت�سب لإحدى هذه ال�شبكات؟ فقد

�أ�صبحت �شبكات التوا�صل االجتماعي

واحدة من �سمات الإنترنت في هذا الع�صر،
فوجود الإنترنت �أ ّدى لن�شوء هذه ال�شبكات

التي تقوم ب�شكل �أ�سا�سي على ربط المنت�سبين
�إليها فيما بينهم.

أهم الخدمات التي تقدمها هذه ال�شبكات مع تو�ضيح ميزات
�ستتعرف في هذا الف�صل �إلى � ّ

هذه الخدمات ومحدداتها ،و�ستتعرف �إلى بع�ض التنبيهات التي يجب �أن ت�أخذها بعين االعتبار

عند ا�ستخدام هذه ال�شبكات من �أجل الح�صول على �أكبر فائدة منها ،بالإ�ضافة �إلى ن�شر ثقافة
تحم ِل الم�س� ِ
ؤولية كم�ستخدم م�س�ؤول لهذه ال�شبكات.
ُّ

أول :خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي
� اً

أ� ّدى تنوع الخدمات التي تقدمها �شبكات التوا�صل
فتنوع هذه
االجتماعي �إلى �سرعة انت�شار هذه ال�شبكاتّ ،
الخدمات �ساعد على ن�شرها لقاعدة وا�سعة من الم�ستخدمين،

فهي تلبي جميع االهتمامات والخدمات والأذواق لجميع

الفئات ،ومن �أ�شهر الخدمات التي تقدمها �شبكات التوا�صل
االجتماعي:

 - 1التوا�صل واالت�صال

تعد خدمة التوا�صل بين منت�سبي �شبكات التوا�صل االجتماعي من الخدمات الرئي�سة التي بني
ُّ
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عليها مفهوم هذه ال�شبكات ،وتنق�سم و�سائل التوا�صل في هذه ال�شبكات �إلى:

�أ  -الر�سائل الن�صية :وت�ستخدم بين فردين �أو مجموعة من الأفراد من منت�سبي ال�شبكة ـ وعاد ًة
ما تكون خدمة الر�سائل الن�صية مقت�صر ًة على منت�سبي ال�شبكة الواحدة فقط .وتوفر هذه

وتطورت خدمة الر�سائل الن�صية
الر�سائل و�سيلة جيدة للحوار وتبادل الأفكار والآراء،
ّ

لت�شمل �إرفاق �صور� ،أوملفات� ،أو روابط مع الر�سالة الن�صية.وتطلق بع�ض �شبكات
التوا�صل االجتماعي على نظام الر�سائل الن�صية لديها م�سميات مختلفة منها المحادثة
( ،)chattingومنها الر�سائل البريدية (.)e-mails

ب  -المحادثة المرئية :هي من �أكثر و�سائــل التوا�صل فعالية؛ لأنها تنقـــل التعابير الج�سدية
للمتحدثين ،وتعتمد جودة التوا�صل المرئي على �سرعة إالنترنت المتوافرة لدى طرفَي

المحادثةَ ،وت�سمح هذه الو�سيلة بالتوا�صل ال�صوتي فقط عند رغبة الم�ستخدمين .ومن
الأمثلة عليها (.)Skype

جـ  -االت�صال الهاتفي� :أ ّدى انت�شار الهواتف الذكية �إلى �إن�شاء هذه الخدمة ،ف�أ�صبح من الممكن

االت�صال الهاتفي المبا�شر عبر تطبيقات ال�شبكات االجتماعية� ،شريطة �أن يمتلك طرفَي
االت�صال التطبيق نف�سه ،فخدمة االت�صال الهاتفي بين هذه التطبيقات المختلفة غير

م�ستخدمة حتى الآن.

وفيما ي�أتي بع�ض مميّزات ومخاطر هذه الخدمة:

�أ  -ميزات التوا�صل عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي:
 . 1ال�سرعة العالية في التوا�صل بين الأفراد.

 . 2التكلفة الرمزية �أو المجانية عند �إجراء المكالمات الهاتفية.

 . 3القدرة على الم�شاركة في الفعاليات العالمية من خالل التوا�صل المرئي.
� . 4إمكانية حفظ الر�سائل الن�صية.

� . 5إمكانية نقل الملفات وال�صور والروابط بين الأفراد.

 . 6عمل مجموعات درا�سية ،ت�ساعد في تح�سين الم�ستوى الأكاديمي لمنت�سبيها.
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ب  -مح ّددات ومخاطر التوا�صل عبر �شبكة التوا�صل االجتماعي:

َ
التوا�صل وخ�صو�صا الهاتفي جعل هذه الخدمة غير متوفرة حول
 . 1منع بع�ض الدول
العالم ب�شكل ف َّعال.

 . 2القدرة على التوا�صل مع �أ�شخا�ص ال نعرفهم ولي�سوا من �أفراد العائلة �أو الأ�صدقاء.
 . 3ا�ستخدام هذه الو�سائل في الإزعاج وم�ضايقة الآخرين.
ن�شاط ( :)11-3التوا�صل
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

مع �أحد �أفراد المجموعة من خالل الر�سائل الن�صية ،فهل ت�ستطيع �أن تعرف �إن كان
• توا�صلْ َ
�سعيدا �أم حزينا من خالل الر�سائل الن�صية؟

• توا�صلْ مع �أحد �أفراد المجموعة من خالل االت�صال المرئي ،فهل ت�ستطيع �أن تعرف �إن
كان �سعيدا �أم حزينا من خالل االت�صال المرئي؟
�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.
 - 2الن�شر الإلكتروني

تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الرئي�سة في �شبكات

التوا�ص��ل االجتماعي ،وهي الأكثر ا�سخداما؛ ل ّأن
منت�س��بي ال�ش��بكات االجتماعية ي�س��تطيعون ن�شر

�أفكاره��م وخواطرهم واهتماماته��م للآخرين من
وتتنوع و�س��ائل الن�شر إاللكتروني
خالل ال�شبكة،
ّ

لت�شمل:

أخبارا
�أ  -الن�صو�ص :على �شكل عبارات ق�صيرة محددة �أو طويلة م�سهبة ُت�شكل خواطر و� ً
أ�شعارا ،ومو�ضوعات متنوعة.
ومقاالت و� ً

ب  -ال�صور :منها �صور التقطها �شخ�ص لآخرين� ،أو
�صور التقطها ال�شخ�ص لنف�سه (،)selfie
ٌ
ِ
توثيقية ل ّأي مرحلة من مراحل الحياة اليومية �أو الرحالت
�سلية� ،أو
ومنها �صور ُم ّ
وتجمعات الأ�صدقاء ،والمنا�سبات االجتماعية.
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جـ  -المقاطع الم�صورة :وتتميز المقاطع الم�صورة باحتوائها على ال�صوت ،وتوثيق الأحداث
ك�أنك تراها ،وقد تكون هذه المقاطع معدلة ب�إحدى و�سائل تحــرير الفيديو مثـل
( )Movie Makerكما تعلمت في ال�صف التا�سع.

وال تقت�صر عملية الن�شر إاللكتروني في و�سائل التوا�صل االجتماعي على �إنتاج ال�شخ�ص

نف�سه لن�صو�ص و�صور وفيديو ،فمعظم مواقع التوا�صل االجتماعي ت�سمح ب�إعادة ن�شر
م�شاركات الآخرين مع حفظ حقوق الن�شر لهم وذلك بذكرِ �أ�سمائهم مرفقة مع عملية

�إعادة الن�شر.

وفيما ي�أتي بع�ض مميزات ومخاطر هذه الخدمة:
�أ  -ميزات الن�شر الإلكتروني عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي:
 . 1ن�شر الأفكار المفيدة وم�شاركتها مع الآخرين.

تعد م�ساحــة جيدة للتعبير عن الذات ون�شر الإبداعات ال�شخ�صية من خواطر �أو
ُّ . 2
مقاالت �أو �أ�شعار� ،أو مهارات في الت�صوير والإنتاج الفني.

 . 3ن�شر المواد الم�سلية والممتعة والألغاز والأحاجي.

 . 4ا�ستخدام الن�شر ب�شكل ّ
منظم الطالع الآخرين على �آخر الم�ستجدات في �أمر ما
ِ
أ�سبوعيا من خالل
مقاالت الأدباء �
على الم�ستوى ال�شخ�صي �أو العام ،مثل ن�شر
ًّ
ح�ساباتهم على �شبكات التوا�صل االجتماعي.

ب  -محددات ومخاطر الن�شر الإلكتروني:

 .1عدم التزام البع�ض في ن�شر �أو �إعادة ن�شر بع�ض المواد المخلة للأدب والمخالفة
للأخالق العامة.

 .2خرق خ�صو�صية الآخرين ،عنـد ن�شر �أخبـار �أو �صور �أو مـقاطع فـيديو ُم َم ْن َتجة
تخ�صهم.

 . 3الت�أكيد على بع�ض ال�سلوكيات ال�سلبية من خالل تكرار ن�شرها ب�شكل مبالغ فيه.
 . 4عدم احترام حقوق ملكية الآخرين.
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ن�شاط ( :)12-3الن�شر االلكتروني
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

اح�ص ب�شكل تقريبي عدد المرات التي ن�شرت بها عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي هذا
• ِ
الأ�سبوع.

تقريبي عدد الن�شرات التي �أنتجتها.
اح�ص ب�شكل
• ِ
ّ
تقريبي عدد الن�شرات التي �أَ َع ْد َت ن�شرها ولم ُتنتجها.
• اح�ص ب�شكل
ّ
• � ّأيهم �أكثر؟
• قارن نتائجك بنتائج �أفراد المجموعة.
�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.
ّ

 - 3الألعاب الإلكترونية

تقدم بع�ض �شبكات التوا�صل االجتماعي

خدمة الألعاب إاللكترونية لمنت�سبِي هذه
علمية ومفيدة
ال�شبكات ،وهذه الألعاب
ّ

تثير و ُت ْثرِ ي التفكير ،وهي كثيرة ومتنوعة

وم�س ّلية.

ولكن ما يميز هذه الألعاب قدرة العبيها

على م�شاركة اللعب مع العديد من الأ�صدقاء في كل �أنحاء العا َلم ،ولعبها يكون في الوقت
نف�سه؛ مما يزيد المتعة والمناف�سة بين الالعبين.

ولهذه الخدمة مميزات ومخاطر هي:
�أ  -ميزات الألعاب الإلكترونية:

� . 1إثارة التفكير ك�ألعاب الذكاء والأحاجي.

 . 2التناف�س ال�شريف بين الالعبين ورفع الروح الريا�ضية.

 . 3بع�ض الألعاب تزيد من �سرعة رد الفعل وقوة االنتباه ودقة التركيز.
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ب  -مح ّددات ومخاطر الألعاب الإلكترونية:

 .1اللعب لفترات طويلة ي�ؤثر على ال�صحة ب�شكل عام ،ويقلل الن�شاط.

 .2الإدمان على الألعاب الإلكترونية.

ٍ
أح��داث غيرِ مالئمة
 . 3بع���ض الألعاب ق��د تحتوي على م�ش��اهد و�أحداث عنف �أو �
للأخالق العامة وتعاليم الأديان.

 .4بع�ض الألعاب تدفع الالعب ل�شراء خ�صائ�ص وميزات في اللعبة من �أجل �أن ي�ستمر
في اللعب.

خا�صية المحادثة العامة غير المعدة م�سبقا بين الالعبين،
 .5بع�ض الألعاب تحتوي على
ّ
مما قد يفتح مجا ًال للحوار غير المنا�سب مع الالعبين.

ملحوظة

مع الالعبين الآخرين
المحادثة المع ّدة م�سبَقا :هي
خا�صية في بع�ض الألعاب لفتح ِحوار َ
ّ

محددة فقط لال�ستخدام ،وال ي�ستطيع الالعب
عدة جمل
ّ
من خالل اختيار جملة من ّ
ا�ستخدام غير هذه الجمل في التوا�صل مع الالعبين الآخرين ،وهذه المحادثة من �أكثر

وخا�صة للأطفال.
و�سائل المحادثة �أمانا
ّ
فكر

ناقش

شارك

ناق�ش �أنت و�أفراد مجموعتك المو�ضوعات الآتية:
 �أَ ُف�ضل لعبة تلعبها في مواقع التوا�صل االجتماعي ،ولماذا في نظرك هي �أف�ضل لعبة؟

 -كيف تك�سب ال�شركة الم�صنعة للألعاب المجانية المال على �شبكة التوا�صل االجتماعي؟

مفيدا من خالل �شبكة التوا�صل االجتماعي؟
 -كيف �أجعل اللعب ً

 -هل هنالك �ألعاب على �شبكة التوا�صل االجتماعي عربية ال�صنع؟

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
ّ
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 - 4التطبيقات المجانية

تقدم بع�ض �شبكات التوا�صل االجتماعي

مجموعة من التطبيقات المجانية
لمنت�سبي هذه ال�شبكات ،وتتعدد هذه
التطبيقات ب�شكل كبير ،فمنها المفيد

ومنها الم�سلي ،وتلتزم هذه التطبيقات

بطلب موافقتك على ا�ستخدامك لهذه
التطبيق ،وال بد من موافقتك على

�شروط اال�ستخدام من �أجل ال�سماح

لك با�ستخدامها ،ومن �أ�شهر التطبيقات على �شبكة التوا�صل االجتماعي تطبيقات تعديل
ال�صور ور�سمها ،وتطبيقات المناطق ال�سياحية حول العا َلم ،وتطبيقات الترجمة بين ال ّلغات،

والريا�ضي،
والمحلي
العالمي
باال�ضافة �إلى التطبيقات الأخبارية التي تنقل الأخبار ب�أنواعها
ّ
ّ
ّ

وغيرها.

وفيما ي�أتي بع�ض مميزات ومخاطر هذه الخدمة:
�أ  -مميزات التطبيقات

 . 1اال�ستفاده من الخدمات التي تقدمها هذه التطبيقات ب�أنواعها.

 . 2م�شاركة الأ�صدقاء في هذه التطبيقات.
ب  -محددات ومخاطر التطبيقات

 . 1بع�ض هذه التطبيقات يحتوي على معلومات غير �صحيحة ،وفي بع�ض الأحيان غير
مع �شركات موثوقة.
دقيقة ،فالأف�ضل اال�شتراك في تطبيقات معروفة� ،أو َ

 . 2بع�ض هذه التطبيقات ي�شترط على الم�ستخدم الموافقه على ا�ستخدام معلوماته
ال�شخ�صية ،وقائمة �أ�صدقائه ،والتي قد ي�ستخدمها التطبيق ب�شكل غير منا�سب.

 . 3التعر�ض لالختراق من خالل بع�ض التطبيقات غير الآمنة.
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فكر

ناقش

شارك

ناق�ش �أنت و�أفراد مجموعتك تطبيقات االختبارات ال�شخ�صية التي تقوم ب�س�ؤالك عن بع�ض
الأمور ال�شخ�صية ،ثم تربط �شخ�صيتك ب�إحدى الأمور مثل ((اعرف َمن ت�شب ُه �أنت ِم َن
الم�شاهير))« ،ما الوظيفة المنا�سبة لك؟»« ،ما الأكلة التي تتنا�سب مع �شخ�صيتك»؟

 -هل هذه االختبارات دقيقة؟

 -هل هذه االختبارات علمية؟

 -هل ي�ستطيع ال�شخ�ص االعتماد عليها؟

ملف المجموعة.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ّ

ن�شاط ( :)13-3التطبيقات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

• ابحث عن تطبيقات تقوم بالن�شر التلقائي من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي.

• هل المو�ضوعات التي تن�شر من خالل التطبيقات ت�ستحق الن�شر؟

• هل عدد المو�ضوعات التي تن�شر من خالل هذه التطبيقات كبير ومزعج؟
�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.

 - 5متابعة �آخر الأخبار (دائرة االهتمام)

�إن خدمة متابعة �آخر الأخبار (دائرة االهتمام) تبقي منت�سبي ال�شبكة على ّ
اطالع م�ستمر

معين
على �آخر الم�ستجدات التي يهتمون بها ،فقد تكون اهتماماتهم تتعلق في مو�ضوع ّ

مثل الثقافة �أو ال�سيا�سة �أو الأدب �أو العلوم �أو الف�ضاء �أو الريا�ضة� ،أو حتى متابعة �أخبار �أحد

ال�شخ�صيات الم�شهورة.

وفيما ي�أتي بع�ض مميزات ومخاطر هذه الخدمة:
�أ  -مميزات �آخر الأخبار

ّ .1
االطالع على كل ما هو جديد في دائرة االهتمام.
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 . 2توفّر على منت�سبي ال�شبكة البحث عن هذه الأخبار في �أكثر من موقع.
ِ
الوقت نف�سه.
 . 3متابعة �آخر الأخبار من م�صادر متعددة وفي
ب  -محددات ومخاطر �آخر الأخبار

 . 1تكرار الأخبار �أحيانا من عدة م�صادر مختلفة.

 . 2و�صول َك ٍّم هائل من الأخبار ي�صعب متابعتها.

أخبارا خاطئة ،فيجب الت�أكد منها.
 . 3هنالك بع�ض المجموعات قد تنقل � ً

فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش الآتي:

 هل االلتزام بدائرة اهتمام واحدة �أمر مفيد؟ -كيف يمكن تو�سيع دائرة االهتمام؟

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

والعجاب ،و�إعادة الن�شر
 - 6التعليقات ،إ

ت�سمح العديد من مواقع التوا�صل االجتماعي بالتعليق على الموا�ضيع المن�شورة لديها� ،أو

و�ضع عالمة إالعجاب �أو عدم إالعجاب على هذه

بال�ضافة �إلى �إمكانية �إعادة ن�شر هذه
الموا�ضيع ،إ
الموا�ضيع.
وفيما ي�أتي بع�ض مميزات ومخاطر هذه الخدمة:
�أ  -مميزات التعليقات ،والإعجاب ،و�إعادة الن�شر

 .1معرفة مدى قبول الآخرين للمو�ضوع المن�شور.

 . 2الح�صول على تغذية راجعة للمو�ضوع المن�شور.
� . 3إثارة ِ
الحوار المفيدة والمناق�شة المثمرة.
ب  -مح ّددات ومخاطر التعليقات ،والإعجاب ،و�إعادة الن�شر
المن�شور ب�شكل غير ب ّناء.
 . 1نقد الآخرين
َ
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ٍ
العامة ،وتعاليم الأديان اعتمادا
أ�شخا�ص
بع�ض ال
ِ
 . 2كتابة ِ
تعليقات مخالف ًة للأخالق ّ
على حرية الر�أي.

ن�شاط ( :)14-3التعليقات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:
�صورا ي�ؤيد فيها ظاهرة �إطالق
• اكتب ثالثة تعليقات ذات نقد ب ّناء ل�صديقك الذي ن�شر
ً
العيارات النارية ال�ضارة في الأفراح.
• اكتب ثالثة تعليقات تن�صح فيها �صديقك ب� ْأن يزيل مقطع فيديو يخترق فيه خ�صو�صيات
�أحد الأ�شخا�ص.
يحث فيه على الأخالق
• اكتب ثالثة تعليقات ُتثني فيها على �صديق لك ن�شر مو�ضوعا
ّ
الحميدة.
�سجل هذه التعليقات في ملف المجموعة.
ّ

 - 7الدعايات (الت�سويق الإلكتروني)

خدمة ن�شر الدعايات هي من الخدمات المدفوعة في مواقع التوا�صل االجتماعي ،ل ّأن هذه
الدعايات لجني الأرباح ،وعاد ًة ما تكون الدعاية
المواقع تعتمد على الدخل العائد من ّ

ت�شعبيا بموقع
المن َتج �أو الخدمة ،وتكون ال�صورة مرتبطة ارتباطا
على �شكل �صورة تعر�ض ُ
ّ

المن َتج �أو الخدمة ،وقد تكون الدعاية التي تعر�ض المن َتج �أو الخدمة
الم�ؤ�س�سة التي تقدم هذا ُ
مد ُته ٍ
ثوان.
على �شكل فيديو ق�صير ّ

�إن الت�سويق من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي ُي�ساعد �صاحب المن َتج �أو الخدمة على

الو�صول �إلى الفئة الم�ستهدفة بدقة عالية؛ لأنه يعر�ض إالعالن لمنت�سبي ال�شبكة باالعتماد

على معلوماتهم ال�شخ�صية والخا�صة التي وافق الأفراد المنت�سبون �إلى هذه ال�شبكات على

�إعطاء حقوق ا�ستخدامها عند الموافقه على تعليمات اال�ستخدام والت�سجيل لهذه ال�شبكات.
وي�ستطيع ُك ّل فرد الت�سويق ب�شكل مجاني من خالل هذه ال�شبكات من خالل وذلك بن�شر

الموا�ضيع وال�صور عن المنتج �أو الخدمة باالعتماد على الأهل �أو الأ�صدقاء �أو المعارف
ب�إعادة الن�شر لت�صل �إلى �أكبر عدد ممكن .الطريقة ب�سيطة ومجدية ولكن �إمكانية و�صولها

للفئة الم�ستهدفة محدودة مقارنة مع الدعايات المدفوعة الموجهه.
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وهذه الخدمة لها مميزات ومخاطر هي:
�أ  -ميزات الدعايات

 .1التعريف والإنت�شار ال�سريع للمنتج �أو الخدمة.
 . 2و�صول الإعالن �إلى الفئة الم�ستهدفة.

 .3الإعالنات غير المدفوعة و�سيلة جيدة ورخي�صة لأ�صحاب الم�شاريع ال�صغيرة والنا�شئة.

ب  -مح ّددات ومخاطرالدعايات

 .1الإعالنات المدفوعة قد تكون مكلفة كالفيديو.

 .2بع�ض الدول تمنع الإعالنات على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وية المعلن.
 .3معظم �شبكات التوا�صل االجتماعي ال تت�أكّ د من ُه ّ

 .4قد تحتوي الإعالنات على منتجات �أو خدمات ال تتنا�سب مع �أخالقنا وقيمنا.

 .5قد ُتعر�ض الإعالنات �إلى فئة غير م�ستهدفة.
ن�شاط ( :)15-3الدعايات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

• اكتب قائمة بالمعلومات ال�شخ�صية التي تطلبها مواقع التوا�صل االجتماعي عند الت�سجيل
فيها.

• اكتب قائمة بالمعلومات ال�شخ�صية التي قد ين�شرها ال�شخ�ص من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي.

• قم بمحاولة منع ظهور الإعالنات على �إحدى مواقع التوا�صل االجتماعي التي تنت�سب
�إليها؟

• لماذا لم تنجح محاولتك في منع ظهور الإعالنات؟

تقدم لك مواقع التوا�صل االجتماعي كل هذه الخدمات المجانية وال ت�سمح لك
• لماذا ّ
ب�إزالة الإعالنات؟

�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.
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 - 8البحث عن عمل

البحث عن عمل من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي خدمة تقدمها �شبكات قليلة ،فهي

ت�سمح ُلمنت�سبي هذه ال�شبكة ب�إدخال معلومات عن �سيرتهم الذاتية ،وتعمل على تحديثها

بناء عالقات تعارف بين �أ�صحاب التخ�ص�ص الواحد؛ لتناقل المعلومات
با�ستمرار ،وتتيح َ

خا�صية البحث عن الآخرين من خالل معلومات
ون�شرها بينهم ،وتقدم ال�شبكات
ّ
ال�سيرالذاتية ،وهذا يعطي فر�صة لأ�صحاب الم�ؤ�س�سات للبحث عن موظفين ُج ُدد.
ِّ
�أ  -مميزات ومخاطرخدمة البحث عن عمل
� . 1إن�شاء عالقات وا�سعة في �سوق العمل.

 . 2توفير فر�ص عمل.

 . 3عمل �شبكة من �أ�صحاب التخ�ص�ص الواحد.
ب  -المحددات والمخاطر في هذه الخدمة

 . 1في بع�ض المواقع يفر�ض مبلغ من المال على الم�ؤ�س�سات عند البحث عن موظفين
جدد من خالل �شبكتها.

فكر

ناقش

شارك

تخيل �أنك �صاحب م�ؤ�س�سة وتريد �أن تقوم بتوظيف �شخ�ص جديد ،ناق�ش �إجاباتك عن

الأ�سئلة الآتية:

تم تر�شيحه من
 هل تقوم بتوظيف موظف جديد من �أفراد عائلتك� ،أو �أ�صدقائك� ،أو من ِّق َب ِل الأهل والأ�صدقاء؟ (نعم  ،ال)
 �إذا كانت �إجابة ال�س�ؤال ال�سابق نعم ،فهل تقوم بتوظيف ال�شخ�ص الذي قدم لك �سيرتةالذاتية على �أنه �صاحب مهارة �أعلى وخبرة �أكبر؟
 هل من الممكن �أن ّتوظف
�شخ�صا �سيرته الذاتية معرو�ضة على إالنترنت؟
ً

أردن؟
 كيف تقابلوجد َت �سيرته الذاتية عبر إالنترنت وهو ي�سكن في دولة غير ال ّ
�شخ�صا ْ
ً
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 - 9الت�سويق لإعالنات �شبكة التوا�صل االجتماعي
تدفع بع�ض �شبكات التوا�صل االجتماعي المال لمنت�سبيها �إذا قاموا بالت�سويق إلعالنات لها

ينق�ص
من خالل �صفحاتهم ومقاطع الفيديو التي ي�صورونها ،ويزيد هذا المقدار من المال �أو ُ
ح�سب عدد مرات م�شاهدة إالعالنات ,ومقاطع الفيديو هي الو�سيلة الأكثر �إنت�شارا و�سرعة
وجذبا لعدد الم�شاهدين.

العديد من منت�سبي �شبكة التوا�صل االجتماعي يعتمدون على الدخل العائد من هذه إالعالنات
في حياتهم.
مميزات ومخاطر هذه الخدمة:
�أ  -ميزات الت�سويق

 . 1ك�سب المال.

مرة.
� . 2إثارة الدافعية لعمل موا�ضيع ومقاطع فيديو جديدة تن�شر لأول ّ

ب ُ -محددات الت�سويق ومخاطره

 .1تتحكم �شبكات التوا�صل االجتماعي بقيمة المبلغ المدفوع للت�سويق لهذه الإعالنات.
 .2قيام البع�ض بن�شر مو�ضوعات غير مفيدة من �أجل الح�صول على �أكبر عدد من
الم�شاهدين.

 .3عدم قدرة ال�شخ�ص على التحكم بنوع الإعالن الذي يظهر من خالل �صفحاتهم.
ن�شاط ( :)16-3ن�شر مقطع الفيديو
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

�صور مقطع فيديو ي�شرح معلومة ما ،من �أي كتاب من كتبك المدر�سية.
• ّ

• ان�شر هذا المقطع على �شبكة التوا�صل االجتماعي ،وقم ب�إعالم �أ�صدقائك عن الرابط.
• كم عدد الم�شاهدين لهذا الفيديو؟

واحدا لكل  1000م�شاهدة لمقطع الفيديو ،فاح�سب
دينارا
ً
• اذا كانت �شبكة التوا�صل تدفع ً
المبلغ الذي �ستح�صل عليه مقارنة بعدد م�شاهدات الفيديو التي ن�شرتها.

�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.
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 - 10خدمة الحجب ( )Blockوالبالغ ()Report

تقدم �شبكات التوا�صل االجتماعي خدمة الحجب
والبالغات ،في�ستطيع منت�سبو هذه ال�شبكة منع

الآخرين من التوا�صل معهم من خالل و�ضع
ح�ساباتهم على قائمة الحجب ،ومن الممكن

تقديم بالغ بح�ساب ما او مو�ضوع تم ن�شره على ال�شبكة ،وهذا البالغ يذهب مبا�شرة �إلى
الم�س�ؤولين في �شبكة التوا�صل ّ
لالطالع عليه والت�أكد من �صحة البالغ ،ف�إذا كان المن�شور

يخالف تعاليم �شبكة التوا�صل ف�إنها تقوم بحذف المو�ضوع ،و�إذا كان البالغ عن ح�ساب
لأحد المنت�سبين لل�شبكة ،وقام هذا الح�ساب باختراق القوانين ،ف�إن ال�شبكة تقوم بعدة
�إجراءات منها :تنبيه �صاحب الح�ساب� ،أو حذف المن�شور المخالف الذي تم إالبالغ

عنه� ،أو حتى حذف الح�ساب كامال �إذا كان مخالفا لتعليمات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل
االجتماعي التي ينت�سب �إليها.

وفيما ي�أتي بع�ض مميزات ومخاطر هذه الخدمة:
�أ  -ميزات خدمة الحجب والبالغات:

 . 1منع المزعجين والمتطفلين من الح�سابات الأخرى.

 . 2حماية الآخرين من خطر مو�ضوع غير منا�سب بمنع انت�شاره.
 . 3حذف الح�سابات ال�ضارة ومنتحلي ال�شخ�صية من ال�شبكة.

ب  -محددات خدمة الحجب والبالغات:

 . 1ي�ستخدم البع�ض خدمة الحجب في حال عدم قدرته على ا�ستخدام الحوار مع
الآخرين.

 . 2تتبع قوانين �شبكة التوا�صل للدولة التي ت�أ�س�ست بها ،مما يعني عدم حذف عدد
من الموا�ضيع غير الأخالقية عند الإبالغ عنها لأن قوانين ال�شبكة ال تمنع ذلك.
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ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك:

 -ابحث عن خدمة البالغات التي تقدمها �إحدى �شبكات التوا�صل االجتماعي.

بالبالغ عنها في هذه ال�شبكة.
 -اقر�أ عن الأمور التي ي�سمح إ

 اقر�أ عن كيفية إالبالغ عن مو�ضوع ما �أو ح�ساب ما من خالل هذه ال�شبكة.اعر�ض ما تتو�صل �إليه �أمام زمالئك.

ثانيًا :تنبيهات عند ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي

يعد تعدد خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي �أمرا �إيجابيا؛ لأ ّنها تزيد التوا�صل والتفاعل

أبوابا للحوار �إذا ا�ستخدمت ب�شكل �صحيح ،وخ�صو�صا � ّأن هذه الخدمات
بين الأفراد ،وتفتح � ً

معظمها مجاني .ولزيادة الفائدة من هذه الخدمات ولدفع ال�ضرر المتوقع حدوثه عند ا�ستخدامها

يجب عليك مراعاة الأمور الآتية:

 - 1قَبول �صداقة الآخرين عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي

مخ�ص�صة للأهل والأ�صدقاء ،فاحر�ص على اختيار
معظم �شبكات التوا�صل االجتماعي
ّ
الأ�صدقاء عبر هذه ال�شبكات كحر�صك عند انتقاء الأ�صدقاء في الحياة الواقعية .فال تقبل
�صداقة �أي �شخ�ص جديد قبل الت�أكد من �شخ�صيته وت�أكّ ْد �أنه لي�س ب�شخ�ص وهمي ،من خالل

الت�أكد من ح�سابه ومن الموا�ضيع التي ين�شرها ،وتذكّ ْر ب�أنك ت�ستطيع حجب هذا ال�شخ�ص �أو
وقم بالتبليغ عنه �إذا كان
حذفه من قائمة الأ�صدقاء �إذا ت�أكدت من �أن �صداقتك له غير منا�سبةْ ،

ينتحل �شخ�صية �آخرين.

واجبك ك�أخ كبير و�شخ�ص م�س�ؤول:

تحدث عن �أهمية اختيار الأ�صدقاء عبر �شبكات التوا�صل لإخوتك ال�صغار ،و�ضرورة

�إعالمك في حال تعر�ضهم لأي م�ضايقة �أو طلبات غريبة من ه�ؤالء الأ�صدقاء.
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 -2الكذب ب�ش�أن العمر لال�شتراك في �شبكات التوا�صل االجتماعي

عمر الم�ستخدم واحدة من المتطلبات الأ�سا�سية ال�ستخدام �شبكات التوا�صل ،والكذب ب�ش�أن

العمر قد يعر�ض المنت�سب لهذه ال�شبكة �إلى مواد ومو�ضوعات غير منا�سبة لعمرة ،وقد ت�ؤثر
�سلبا في نف�سيتة و�سلوكه ،فاحر�ص على �أن ال تقوم باالنت�ساب �إلى �شبكات ال تنا�سب �سنك.

واجبك ك�أخ كبير و�شخ�ص م�س�ؤول

ت�أكّ د من �أن ال�شبكات والمواقع التي ي�ستخدمها �إخوتك ال�صغار منا�سبة لفئتهم العمرية ،و�إذا

وجدتهم ي�ستخدمون �شبكات ومواقع غير منا�سبة لعمرهم ،فعليك �أن تبحث عن البديل
المنا�سب لهم.

فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش الآتي:
 لو �شاهد �إخو ُتك ال ُعبر �شبكات
أطفال مقطع فيديو يحتوي على وحو�ش ت�ؤذي الب�شر َ

التوا�صل االجتماعي ،فما هي ردة فعلهم وخ�صو�صا �أنهم ال يميزون بين الواقع والخيال في
هذه ال�سن المبكرة؟

 -ماذا لو توا�صل �أحد البالغين مع �أحد �إخوتك ال�صغار ظنا منه �أنه �شخ�ص بالغ؟

 ما الحلول الممكنة لم�شكلة الكذب ب�ش�أن العمر الحقيقي لمنت�سبي �شبكة التوا�صلاالجتماعي؟

� - 3سرقة ح�سابك على �شبكة التوا�صل االجتماعي
تتم �سرقة ح�سابك على �شبكة التوا�صل
قد ّ
االجتماعي ،وقد ي�ستخدم ح�سابك إلزعاج
الآخرين �أو إال�ساءة لهم� ،أو االحتيال عليهم
با�سمك .و�سرقة الح�ساب �سببها ا�ستخدام
تطبيقات غير �آمنة الم�صدر� ،أو عدم ا�ستخدام كلمة �سر منا�سبة �أو عدم الحفاظ عليها� ،أو قد
يخترق ح�سابك من قبل المخترقين ( )Hackerل ّأي �سبب من الأ�سباب.
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وعند �سرقة ح�سابك يتوجب عليك اتخاذ إالجراءات الآتية:

�أ  -محاولة ارجاع الح�ساب من خالل و�سائل الحماية التي تم �إعدادها م�سبقا ،كرقم الهاتف
والبريد الإلكتروني ,و�أ�سئلة الحماية وغيرها.

تم �سرقة ح�سابك.
ب  -تقديم بالغ ل�شبكة التوا�صل االجتماعي على �أنه ّ

جـ -محاولة التوا�صل مع جميع الأ�شخا�ص على قائمتك لتو�ضيح �أن الح�ساب قد �سرق و�أن
عليهم تقديم بالغات بهذا ال�ش�أن ،و�أنك غير م�س�ؤول عن �أي �إزعاجات �أو من�شورات

ت�صدر عن ح�سابك الم�سروق.

د � -إخبار �شخ�ص بالغ م�س�ؤول ك�أحد الوالدين �أو �أخ كبير بما جرى من �سرقة لح�سابك.

هـ	  -عدم الر�ضوخ لأي ابتزاز قد يقدمة ال�سارق مقابل �إرجاع الح�ساب.

و  -في بع�ض الحاالت التي قد تعر�ض �صاحب الح�ساب لم�شاكل على �أر�ض الواقع يجب
الر ْقمية ،حتى تقوم بالالزم لمحاولة تتبع ال�سارق ومعاقبته.
عليه �إبالغ دائرة الجرائم ّ

فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش الآتي:

 -قام �أحد ل�صو�ص الح�سابات بطلب مبلغ مال مقابل �إعادة الح�ساب.

 قام �أحد ل�صو�ص الح�سابات بن�شر �صور خا�صة كانت موجودة على ح�ساب التوا�صلاالجتماعي.

 قام �أحد ل�صو�ص الح�سابات بن�شر مو�ضوعات ثقافية وم�سلية من خالل ح�سابك الم�سروق.ابحث

ابحث بالو�سائل المتاحة لديك عن كيفية حماية مواقع التوا�صل االجتماعي من الأ�شخا�ص

المعروفين ب�سرقة الح�سابات.

اعر�ض ما تتو�صل �إليه �أمام زمالئك.
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 - 4ن�شر المعلومات الخا�صة وال�شخ�صية
َن ْ�ش ُر َك المعلومات الخا�صة وال�شخ�صية عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي يفقدها الخ�صو�صية،

ّ
باالطالع على �أدق التفا�صيل في حياتك ،وهذا قد يف�شي
وهي ت�سمح لجميع �أ�صدقائك
بع�ض الأ�سرار العائلية التي يجب الحفاظ عليها.

واجبك ك�أخ كبير و�شخ�ص م�س�ؤول

تحدث عن �أهمية ن�شر المعلومات الخا�صة وال�شخ�صية عبر �شبكات التوا�صل لإخوتك
ّ
كمية ممكنة من هذه المعلومات.
ال�صغار و�ضرورة ن�شر �أقل ّ

تمكث به الآن
 - 5ن�شر المكان الذي
ُ

يقوم العديد من ال�شباب بن�شر �صور �أو
�إحداثيات الموقع الذي هم ماكثون فيه الآن
خ�صو�صا �إذا كانوا مع العائلة والأ�صدقاء،
وهذا الأمر �أحد �أ�سباب �سرقات المنازل،

فن�شر مكان وجود العائلة الآن دليل وا�ضح
على �أن المنزل ٍ
خال ،وقد �أظهرت الدرا�سات

ب�أن العديد من الل�صو�ص يتابعون الح�سابات

التي يقوم �أفرادها بن�شر معلومات عن �أماكن وجودهم ،لي�سهل عليهم �سرقة المنزل عند

خروجهم.

الخبراء
فيف�ض ُل
و�إن كان ال بد من �إخبار الأ�صدقاء والأهل عن الأماكن الماكثين فيها،
ّ
ُ
أمنيون �أن يتم هذا بعد العودة �إلى المنزل.
ال ّ
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واجبك ك�أخ كبير و�شخ�ص م�س�ؤول

ت�أكّ د من �إخوتك ال�صغار ب�أن ال ين�شروا معلومات عامة موجهة للجميع ،و�إنما معلومات

ت�شمل الأ�صدقاء والأهل فقط ،و�أن ال تحتوي قائمة �أ�صدقائهم على �أ�شخا�ص غير معروفين.

وت�أكد من عدم قيام �إخوتك بن�شر تفا�صيل زيارتهم لإحدى الأماكن خارج المنزل �إال بعد

العودة �إليه ،والت�أكيد على عدم تفعيل خدمة تحديد الأماكن تلقائيا.
 - 6ن�شر �صور الحفالت والرحالت

تعتبر الحفالت والرحالت من الأوقات الجميلة والممتعة التي يرغب الجميع بتوثيق لحظاتها
الجميلة ،ولكن هذه اللحظات يف�ضل عدم ت�صويرها ون�شر �صورها ،خ�صو�صا �إذا كانت

تحتوي على بع�ض المواقف الآتية:
�أ  -ت�صرفات هزلية.

ب  -مقالب م�ؤذية ،قد تحرج �صاحبها.
جـ	  -ال�صور الخا�صة للعائلة والأ�صدقاء.

د  -ال�صور ومقاطع الفيديو التي تنافي �أخالقنا وقيمنا.
فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش المواقف الآتي:

 -قام مدير ال�شركة التي ترغب بالتوظف فيها بم�شاهدة ح�سابك على �شبكات التوا�صل

�صورا لت�صرفات هزلية ومحرجة ،فهل ُي ّ
وظفك؟
االجتماعي ووجد
ً
دخن ،ماذا تتوقع �أن
 �شاهد والداك�صورا خا�صة لك في رحلة مع الأ�صدقاء وبع�ضهم ُي ّ
ً
تكون ردة ِف ْع ِلهما؟

 ن�شرت �إحدى الفتيات �صورة لها مع �صديقاتها في �إحدى الحفالت ،فاعتر�ضت �إحداهنعلى ن�شر �صورها وطلبت من �صديقتها حذف ال�صور من ح�سابها.
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� - 7إدمان �شبكات التوا�صل االجتماعية

� ّإن توافر الهواتف الذكية �ساعد كثيرا في ظهور م�شكلة إالدمان على �شبكات التوا�صل؛
�ضيع وقته في ت�صفح
إ
كبيرا من عالقاته االجتماعيه على �أر�ض الواقعُ ،
فالن�سان يفقد ً
وي ّ
جزءا ً

هذه ال�شبكات ،فيجب عليك و�ضع الهاتف الذكي جانبا في المنا�سبات والأماكن الآتية:

�أ  -المنا�سبات االجتماعية من زيارات ،واجتماعات ،وحفالت ،وغيرها من المنا�سبات.
ب  -دور العبادة.

جـ	 -عند ال�سير في الطرقات.
د  -المدر�سة.

ومن �أجل تخفيف �أثر �شبكات التوا�صل االجتماعي على حياتك ا ّتبع الن�صائح الآتية:

�أ � -أوقف خدمة التنبية ( )Notificationعلى الهاتف الذكي كلما و�صلتك ر�سالة على �شبكات
التوا�صل االجتماعي.

ب  -تفقد �شبكة التوا�صل االجتماعي قبل الذهاب �إلى المنا�سبات االجتماعية حتى يت�سنى لك
وقت للتوا�صل الحقيقي مع الأهل والأ�صدقاء.

الكبير
جـ	 �	-إن متابعة الأخبار ومقاطع الفيديو المن�شورة على �شبكة التوا�صل ي�ستهلك الوقت
َ
منك ،فاختر بعناية ما تريد �أن تقر�أه وما تريد م�شاهدته.
 - 8ا�ستخدام عبارات غير منا�سبة �أثناء الحديث عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي
ا�ستخدامك وانتقا�ؤك الكلمات المنا�سبة في الحديث يثري ِ
جوا من االحترام
الحوار وي�ضفي ً

بين المتحاورين ،والكلمات غير المنا�سبة ُتثير الجدل والبغ�ضاء بين المتحاوريين ،فاحر�ص

على �أن ت�ستخدم القول الح�سن عند الحديث على �شبكات التوا�صل.
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واجبك ك�أخ كبير و�شخ�ص م�س�ؤول

 الت�أكيد على �إخوتك ال�صغار ب�أن يختاروا الكلمات الم�ؤ ّدبة عند الحوار على ال�شبكة،حتى و�إن �أثير غ�ضبهم.

 الت�أكيد على �إخوتك ال�صغار ب�أن يرف�ضوا الحوار مع �شخ�ص ي�ستخدم كلمات غير منا�سبة،و�أن يحجبوا ح�سابه �إذا ا�ستمر بالخط�أ.

� -9شراء منتجات الكترونية غير نافعة

عبر إالنترنت� ،أو تدفع الفواتير وااللتزامات �أي�ضا ،ولكن �أن ت�شتري
من الجيد �أن ت�شتري َ

خ�صائ�ص وميزات في بع�ض الألعاب المجانية فهذا لن يعود عليك بالنفع ،وال يمكن �إعادة
بيعها كما في الحياة الواقعية ،فلهذا يجب �أن تفكر مليا �أين تدفع نقودك؟

واجبك ك�أخ كبير و�شخ�ص م�س�ؤول

�إقناع �إخوتك ال�صغار ب�أن �شراء منتجات �إلكترونية غير مفيدة هو م�ضيعة للمال ،و�إن كان

ال بد من ذلك فاحر�ص على �أن تجعل والديك يحددان ميزانية رمزية لهذه الم�شتريات ال
يتجاوزها �إخوتك ال�صغار.

مطوري �شبكات التوا�صل االجتماعي
� - 10صالحيات و�أخطاء ِّ

يعتقد البع�ض ب�أن معلوماته و�صوره الخا�صة التي �أ�ضافها على �شبكات التوا�صل االجتماعي

تم حفظها
في �أمان ،ولكن الواقع ينفي ذلك ،فبمجرد ن�شر هذه المعلومات وال�صور فقد ّ
على �أجهزة الخادم لدى �شركة التوا�صل االجتماعي ،مما يجعلها متاحة لمدراء هذه الخوادم

والعاملين على تطوير مواقع التوا�صل االجتماعي ،ولكن تلتزم �شبكات التوا�صل بالحفاظ
ت�سريب � ّأي معلومات
على خ�صو�صية الم�ستخدمين لديها من قبيل �أخالقيات المهنة ،ف�إن ّ

خا�صة �سي�ؤدي ذلك �إلى خ�سارة العديد من الم�شتركين في هذه ال�شبكات.

يتعر�ض جميع
وعند تطوير ال�شبكة وتحديث �أ�ساليب حمايتها من قبل ّ
مطوري ال�شبكة قد َّ
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مطورو �إحدى ال�شبكات في
م�ستخدمي ال�شبكة لثغرة �أمنية دفعة واحدة ،ففي �سنة ما وقع ّ

خط�أ �أمني جعل َّ
كل ال�صور الخا�صة متاحة للجميع حتى لغير المنت�سبين لل�شبكة؛ مما �أوقع

كبيرا في �إ�شكاالت محرجة نتيجة ن�شر �صورهم الخا�صة دون �إذن.
عد ًدا ً
ٍ
لذا يف�ضل �أن يحتفظ ُّ
واحد ب�صوره ومعلوماته الخا�صة بعيدا عن �شبكات التوا�صل
كل
االجتماعي.

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ا�ستخدم �شبكة إالنترنت وابحث عن الآتي:

� -شروط ا�ستخدام �إحدى مواقع التوا�صل االجتماعي.

تم ن�شر �صور خا�صة بك دون �إذنك؟
 هل ت�ستطيع �أن تقا�ضي �شبكة التوا�صل �إذا ّاعر�ض ما تتو�صل �إليه �أمام زمالئك

فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش العبارة الآتية:

� -شبكات التوا�صل االجتماعي �سالح ذو حدين.
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أسئلة الفصل
 -1اذكر ثال ًثا من خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي.
 -2اذكر ميزات الن�شر الإلكتروني عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي.
مما يلي:
 -3علل كال ّ

�أ  -لماذا يجب ال�سماح بلعب الألعاب الإلكترونية عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي.
ب  -وجود خدمة الإبالغ في �شبكات التوا�صل االجتماعي.

 -4ما الإجراءات التي يجب ا ّتخاذها في كل من الحاالت الآتية:
�أ � -سرقة ح�سابك على �شبكة التوا�صل االجتماعي.

ب  -بعد قبولك ل�صداقة �شخ�ص ما ،وجدت �أنه ين�شر من�شورات غير منا�سبة.

جـ	 � -أثناء ت�صفحك للمن�شورات على �شبكة التوا�صل االجتماعي وجدت �صورة لك ن�شرها
�أحد �أ�صدقائك دون علمك.

 -5اذكر ثالثة مقترحات لحماية نف�سك و�أ�صدقائك من مخاطر �شبكات التوا�صل االجتماعي.
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الف�صل الرابع

الحو�سبة ال�سحابية

Cloud Computing

تخيل �أنك قمت ب�شراء جهاز حا�سوب جديد،

وعندما قمت بت�شغيلة وجدت جميع البرامج

والملفات الخا�صة بك على جهازك القديم
الزالت موجودة ...؟

في ظل التطور الهائل في ع�صرنا الحالي ،ومع

�سمى بالحو�سبة
ازدياد �سرعة الإنترنت ظهرما ُي ّ
ال�سحابية �أو الخدمات الحا�سوبية التي تتم عبر �أجهزة وبرامج مت�صلة ب�شبكة الإنترنت تحمل

بياناتها في �سحابة افترا�ضية .و�ستتعرف في هذا الف�صل �إلى مفهوم الحو�سبة ال�سحابية ومتطلباتها

ومحددات ا�ستخدامها و�أ�شهر مواقع خدمات الحو�سبة ال�سحابية.
ومزاياها
ّ

أول :مفهوم الحو�سبة ال�سحابية
� اً

الحو�سبة ال�سحابية هي خدمة تعتمد على نقل المعالجة وم�ساحة التخزين الخا�صة بالحا�سوب

الى ما ي�سمى بال�سحابة ،وهي جهاز خادم يتم الو�صول �إلية عن طريق الإنترنت.

ظهر مفهوم الحو�سبة ال�سحابية عام  1997من قبل العالم (رامنيث �شيالبا) ،وفي عام 2006

هام في عملية
دور ٌ
قام الموقع �أمازون ب�إطالق �أول خدمة تطبق مبد�أ الحو�سبة ال�سحابية ،وكان له ٌ

تطوير مفهوم الحو�سبة ال�سحابية ،وفي عام  2007بد�أت �شركة (جوجل) بالعمل على منظومة

الحو�سبة ال�سحابية ،وفي عام  2008كانت االنطالقة الأكبر لهذا المفهوم؛ فالعديد من الجهات

ن�شطت لتبني هذه الفكرة والعمل على تطويرها بما يخدمها بتدعيم البنية التحتية التي تعتمد عليها
العاديون اال�ستفادة منها بالح�صول على جميع ملفاتهم
في تنفيذ �أعمالها ،فا�ستطاع الم�ستخدمون
ّ

ال�ضرورية �أينما كانوا ،والتعديل عليها و�إعادة حفظها و�إر�سالها �إلى � ّأي جهة .ففي زمن الحو�سبة

ال�سحابية لم نعد بحاجة لحمل �أجهزة التخزين الخارجية معنا �أينما ذهبنا؛ لأننا نحتاج �إلىمت�صفح
و�إنترنت فقط للدخول �إلى ال�سحابة الإلكترونية وا�ستخدام ملفاتنا.
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من �أ�شهر ال�شركات التي تطرح تطبيقات الحو�سبة ال�سحابية �شركة ( ،)Microsoftويو�ضح
ِ
للم�ستخدمين.
ال�شكل ( )30-3بع�ض الخدمات التي تقدمها �شركة ()Microsoft

ال�شكل ( :)30-3الخدمات إاللكترونية المقدمة من �شركة (.)Microsoft

ولال�ستفادة من خدمة الحو�سبة ال�سحابية يجب �أن تتوافر المتطلبات الآتية:

 - 1جهاز حا�سوب مت�صل ب�شبكة �إنترنت.

 - 2مزود خدمات الحو�سبة ال�سحابية :وهو مقدم خدمة الحو�سبة ال�سحابية الذي ي�سمح
لجميع الم�ستخدمين با�ستخدام الموارد المتاحة في الخادم بكفاءة �أف�ضل ووقت �أطول من

مزودي هذه الخدمة،
مزود خدمات ا�ست�ضافة المواقع العادي .ومن الأمثله على ّ
ا�ستخدام ّ
(  ) Google Drive, iClouds, DropBoxوغيرها.

ّ
فكر

�سميت الحو�سبة ال�سحابية بهذا اال�سم؟
لماذا ّ
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ثانيًا :مزايا الحو�سبة ال�سحابية

تمتاز الحو�سبة ال�سحابية بالعديد من المزايا الأمر الذي جعلها تنت�شر ب�سرعة فائقة في جميع

الأو�ساط ،ومن هذه المزايا:
 - 1تخفي�ض التكاليف

تكاليف باهظة على م�ستخدميها ،ويعود ذلك للأ�سباب الآتية:
توفر الحو�سبة ال�سحابية
َ

�أ  -لم يعد من ال�ضروري �شراء �أ�سرع �أو �أف�ضل �أجهزة حا�سوب من حيث م�ساحة الذاكرة
�أو �سرعة المعالج ،بل يمكن لأي جهاز حا�سوب عادي ،وبا�ستخدام �أي مت�صفح
ُ
الو�صول للخدمات ال�سحابية المختلفة.
إللنترنت

ب -لم يعد هناك حاجة �إلى �شراء الوحدات التخزينية ال�ضخمة لعمل الن�سخ االحتياطية
للبيانات والمعلومات.

جـ -توافر البرمجيات بكلفة ب�سيطة ،ولن ت�ضطر للدفع �إال في مقابل خدمة ،فال يوجد نظام
دفع �شهري �أو دوري.

� - 2سرعة معالجة البيانات

البنى التحتية ال�ضخمة التي تقدمها الخدمات ال�سحابية للقيام
حيث يتم اال�ستفادة من ُ
باالختبارات والتجارب العلمية ،فبع�ض الح�سابات المعقدة تحتاج �إلى وقت طويل جداً
إلجرائها على �أجهزة الحا�سوب العادية ،بينما تتيح �شركات
�سحاباتها الم�ؤلفة من �آالف �أجهزة الخادم المرتبطة بع�ضها ببع�ض إلجراء مثل هذه العمليات
مثل(Google

و)Amazon

الح�سابية بوقت قليل.

� - 3إمكانية الح�صول على الخدمات في �أي زمان ومكان

ت�سمح الحو�سبة ال�سحابية بالو�صول �إلى جميع تطبيقات وخدمات الم�ستخدم من � ّأي مكان
وفي � ّأي وقت عبر بيئة �شبكة إالنترنت؛ وذلك لأن المعلومات تخزن على خادمات ال�شركة

ال�صلب الخا�ص بالم�ستخدم.
المقدمة للخدمةْ � ،أي �أنها لي�ست ّ
مخزنة على القر�ص ُّ
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 - 4توفّر م�ساحة تخزينية كبيرة

وذلك من خالل اال�ستفادة من الموا�صفات العالية للجهاز البعيد
في ال�سحابة ،فمثال توفّر �شركة ( )Microsoftم�ساحة تخزينية ت�صل

الى  15جيجابايت ،ويمكنك زيادة الم�ساحة التخزينية �أو تقليلها

دون الحاجة �إلى �شراء �أقرا�ص �صلبه جديدة.
التو�سع والتطوير
� - 5إمكانية ُ

الم�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم الحو�سبة ال�سحابية ال تحتاج إل�ضافة �أجهزة وبرمجيات ذات معايير

اً
فبدل من �أن ي�شتري �أو ي�ست�أجر الم�ستخدم
وكفاءات �أعلى عند زيادة عدد الم�ستخدمين،

همة ما ،ف�إ ّنه يطلب من مزود الخدمة
خادما
ً
جديدا بم�ساحة عالية وموا�صفات �أعلى لتنفيذ َم ّ
معين.
التو�سع �أو التطوير وقد يكون
ّ
مجانيا �أو مقابل مبلغ ّ
ّ

 - 6التخل�ص من� أعباء ال�صيانة والتطوير والتحديث الدوري الم�ستمرللبرامج

مما يق ّلل العبء على
فال�شركة
ِّ
المزودة لهذه الخدمة هي الم�س�ؤولة عن ال�صيانة والتطوير؛ ّ
الم�ستخدمين.

 - 7م�شاركة الملفات مع عدد ال ينتهي من الم�ستخدمين

ال يحتاج ّ
كل م�ستخدم ن�سخة منف�صلة من الملفات فكلهم ي�شاركون الملف نف�سه ويمكنهم

مما يق ّلل من ا�ستهالك م�ساحات
التعديل عليه في الوقت ذاته ِب َن ًاء على رغبة �صاحب الح�ساب؛ ّ

التخزين.
 - 8الأمان

تتمتع البرامج الم�شاركة في ال�سحابة بمزيد من الأمان ل ّأن ال�شركات المطورة لها تعمل على
تحديثها با�ستمرار مما َي ْ�ص ُعب اختراقها.

ن�شاط ( :)17-3مزايا الحو�سبة ال�سحابية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ابحث عن مزايا �أخرى للحو�سبة ال�سحابية لم ترد في
الف�صل.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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ثالثًا :تحديات الحو�سبة ال�سحابية

المحددات:
المحددات ،ومن هذه
تواجه خدمة الحو�سبة ال�سحابية بع�ض
ّ
ّ

 - 1االت�صال الدائم بالإنترنت

بالنترنت ،وقد
ال ت�ستطيع اال�ستفادة من خدمات الحو�سبة ال�سحابية �إذا انقطع االت�صال إ

وجدت بع�ض الم�ؤ�س�سات �أن �أعمالها تتوقف بانقطاع إالنترنت ،فبا�شرت ب�إيجاد حل لهذه
الم�شكلة.

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ابحث عن الحلول التي �أوجدتها الم�ؤ�س�سات وال�شركات
لحل م�شكلة انقطاع االت�صال بالإنترنت.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

 - 2الأمن وخ�صو�صية المعلومات

قد تتعر�ض الملفات لالختراق ب�سبب االت�صال الدائم
ب�شبكة إالنترنت؛ فيخ�شى البع�ض من و�ضع كل معلوماته
مزودي الخدمات ال�سحابية .وقد تلج�أ
وملفاته لدى ّ

المزودة لخدمة الحو�سبة ال�سحابية
بع�ض ال�شركات
ّ
غير الموثوقة �إلى بيع معلومات الم�ستخدم �أو اال�ستفادة

منها ب�شكل �أو ب�آخر ،فال توجد �أية �ضمانات تثبت �أنه عندما يحذف الم�ستخدم ملفاته ف�إنها
ّ
والحل الوحيد هو اللجوء �إلى ال�شركات الكبيرة ذات الموثوقية العالية.
تزول عن الخادم،

 - 3التطبيقات ال�سحابية لم ت�صل �إلى م�ستوى تطبيقات �سطح المكتب التقليدية

قد يفقد ا�ستخدام البرمجيات والتطبيقات على ال�سحابة بع�ض المزايا المتوافرة خالل

اال�ستخدام الفعلي على الحا�سوب ال�شخ�صي ،فمثال لم ت�صل تطبيقات تحرير الن�صو�ص عبر
إالنترنت �إلى م�ستوى برمجيات (.)Microsoft Office
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رابعا� :أنواع الحو�سبة ال�سحابية
ً

تنق�سم الحو�سبة ال�سحابية من حيث تقديم الخدمة ال�سحابية �إلى �أربعة �أنواع رئي�سة ،ويو�ضح

ال�شكل ( )31-3هذه الأنواع:

م�ؤ�س�سات م�شتركة بنوع الخدمة نف�سها

مغلقة لعدد محدد للم�ستخدمين

المقدمة للم�ستخدمين
�سحابة م�شتركة

�سحابة خا�صة

�سحابة عامة

�سحابة مختلطة
خليط يجمع بين

متاحة للجميع

خ�صائ�ص الحو�سبة
ال�سحابية العامة والخا�صة

ال�شكل(� :)31-3أنواع الحو�سبة ال�سحابية.

�أنواع الحو�سبة ال�سحابية ح�سب الخدمة المقدمة:
الخا�صة
 - 1الحو�سبة ال�سحابية
ّ

محدد من الم�ستخدمين ،ولي�ست مفتوحة للجميع كالحو�سبة ال�سحابية
تكون مغلقة لعدد ّ

لم�ؤ�س�سة �أو جامعة.

العامة
 - 2الحو�سبة ال�سحابية ّ

تكون متاحة للجميع لال�ستفادة من الخدمات المقدمة على �شبكة إالنترنت مثل خدمات

(.)Google

 - 3الحو�سبة ال�سحابية الم�شتركة
تكون الخدمات فيها مقت�صرة على م�ؤ�س�سات م�شتركة بنوع الخدمة نف�سها المقدمة
للم�ستخدمين ،ولها �أهداف مت�شابهة ،فت�شترك هذه الم�ؤ�س�سات في النفقات والتكاليف
لتح�صل على درجة عالية من الأمان وحماية المعلومات كالخدمات ال�سحابية التي تقدمها
�شركات االت�صاالت.
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 - 4الحو�سبة ال�سحابية المختلطة

تكون الخدمات في هذا النوع متاحة �إلى خليط يجمع بين خ�صائ�ص الحو�سبة ال�سحابية

عامة،
والخا�صة بحيث يح�صل الم�ستخدم على �سحابة
العامة
ّ
ّ
خا�صة تكون �ضمن �سحابة ّ
ّ
فمث ً
لمزود تجاري
العامة ّ
ال بع�ض ال�شركات تح�صل على بيئة �سحابية خا�صة �ضمن ال�سحابة ّ
كبير مثل ( )Amazonثم تقوم بدورها ببيع الخدمات لعمالء �آخرين.

خام�سً ا� :أ�شهر مواقع خدمات الحو�سبة ال�سحابية

هنالك العديد من المواقع التي تقدم خدمات الحو�سبة ال�سحابية �سواء كانت ب�شكل مجاني

�أو مدفوع ،وفيما ي�أتي �أهم هذه المواقع ،والتي معظمها مجاني:
 - 1ح�ساب جوجل ()Google Account

تقدم �شركة جوجل العديد من الخدمات ال�سحابية لمن يمتلك ح�ساب جوجل المجاني،
ولقد تعرفت في الف�صل ال�سابق كيفية عمل ح�ساب (جوجل) من �أجل �إن�شاء مدونة .وتتنوع

الخدمات التي تقدمها (جوجل) وال�شكل ( )32-3يو�ضح بع�ض هذه الخدمات:

يقدمها موقع (جوجل).
ال�شكل ( :)32-3يو�ضح بع�ض الخدمات ال�سحابية التي ّ
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أهم هذه الخدمات للطالب لأنها ت�سمح
ّ
وتعد خدمة جوجل درايف ( )Google Driveمن � ّ

ومحرر �صفحات المحا�سبة ،والعرو�ض التقديمية،
محرر الن�صو�ص،
با�ستخدام خدمة
ّ
ّ
وال�شكل ( )33-3يو�ضح الخدمات التي يقدمها (جوجل درايف).

ال�شكل ( :)33-3خدمات (جوجل درايف).

ن�شاط ( :)18-3خدمات (جوجل)
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،نفذ الآتي:

• ادخل على خدمات (جوجل درايف) من خالل ح�سابك.

• ا�ستعر�ض الخدمات التي يقدمها (جوجل درايف).

ثم ان�شرها.
• اعمل �صفحة ويب من خالل خدمة تحرير لغة (ّ ،HTML (HTML Editey
�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.

 - 2ون درايف ()OneDrive

تقدم �شركة مايكرو�سوفت من خالل موقع

www.OneDrive.com

التابع لها العديد من

أهمها مجموعة
الخدمات ال�سحابية المجانية ،و� ّ

يو�ضح هذه الخدمات:
مايكرو�سوفت �أوف�س  ،Microsoft Officeوال�شكل (ّ )34-3

238

ال�شكل ( :)34-3الخدمات التي يقدمها موقع (ون درايف).

ن�شاط ( :)19-3خدمات ()OneDrive
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

�سجل في موقع ون درايف (.)www.onedrive.com
• ّ
• ا�ستعر�ض الخدمات التي يقدمها الموقع.

عر�ضا با�ستخدام خدمة ( ،)Swayثم ان�شره.
�صمم ً
• ّ
�سجل مالحظاتك في ملف المجموعة.
ّ

 - 3ح�ساب �أبل على ()iCloud

تقدم �شركة �أبل العديد من الخدمات ال�سحابية المتعلقة �أ�سا�سا
ب�أنطمة الت�شغيل التي تعتمد ( ،)iOSمثل الهواتف الذكية

والحوا�سيب المكتبية واللوحية ،و�أهم الخدمات التي يقدمها
موقع ( )iCloudخدمة حفظ دفتر العناوين المخـزن على

الهاتف و�إمكانية ا�سترجاعه في حال �ضياع هذه المعلومات،

بال�ضافة �إلى �إمكانية معرفة موقع الهاتف �إذا �ضاع من خالل خدمة ( ،)Find Phoneوال�شكل
إ

( )35-3يو�ضح الخدمات التي يقدمها الموقع:
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ال�شكل ( :)35-3خدمات موقع (.)iCloude
ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ابحث عن الآتي:

 �أين يحتفظ م�ستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ( )Androidبن�سخة احتياطية مندفتر عناوينهم.

 �أين يحتفظ م�ستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ( )Windows Phoneبن�سخةاحتياطية من دفتر عناوينهم.

اعر�ض ما تو�صلت �إليه على �أفراد مجموعتك.

 - 4ح�ساب ()Dropbox

يقدم موقع ( )www.dropbox.comخدمة التعامل مع
ّ

الملفات المختلفة ب�شكل احترافي ،هو ال يكتفي بحفظ

الملفات فقط بل يقوم با�سترجاع الن�سخ القديمة من الملف
تم التعديل عليه ،ومن ميزات هذا الح�ساب القدرة
نف�سه �إذا ّ
على �إدارة الملفات من خالل جهاز الحا�سوب دون الحاجة
�إلى الدخول �إلى الموقع.
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 - 5خدمات الويب من �أمازون (()Amazon Web Services (AWS
خدمات الويب من �أمازون هي من �أكثر

الخدمات المقدمة للحو�سبة ال�سحابية

و�أ�شهرها� ،إال �أ ّنها موجهة لل�شركات ب�شكل

خا�ص .وقد تقدم �شركة �أمازون فترة تجريبية

مجانية لبع�ض خدماتها �إال �أن خدماتها مدفوعة ولي�ست مجانية .ولالطالع على المزيد من

الخدمات قم بزيارة موقع (.)https://aws.amazon.com
ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ابحث عن الآتي:

مواقع �أخرى تقدم خدمة ال�سحابة (.)Cloud Computing Websites
اعر�ض ما تو�صلت �إليه على �أفراد مجموعتك.
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أسئلة الفصل
 - 1ما المق�صود بالحو�سبة ال�سحابية.
 - 2اذكر �أربعة من مزايا الحو�سبة ال�سحابية.
 - 3ما الفرق بين ٍّ
مما يلي:
كل ّ

�أ  -الحو�سبة ال�سحابية الم�شتركة والحو�سبة ال�سحابية المختلطة.
ب  -تطبيقات �سطح المكتب وتطبيقات الحو�سبة ال�سحابية.

 - 4ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أكمل الفراغ في الجمل التي تلية:

�أ  -يمثل ال�شكل ال�سابق �أ�شهر مواقع .................................

ب  -عنوانه الإلكتروني .............................................

جـ	  -من �أ�شهر الخدمات التي يقدمها ..................................

د  -موقع �آخر يقدم الخدمة نف�سها ....................................
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أسئلة الوحدة
 -1اذكر الم�صطلح المنا�سب لكل من العبارات الآتية:

 �سل�سلة من الأن�شطة �أو العمليات التي ت�ؤديها الجهات الم�س�ؤولة با�ستخدام تكنولوجياالمعلومات واالت�صاالت ،بهدف تلبية حاجات االفراد والقطاعات العامة ب�أقل وقت

وجهد ومال( .

)

 خدمة تعتمد على نقل المعالجة وم�ساحة التخزين الخا�صة بالحا�سوب الى ما ي�سمىبال�سحابة ،وهي جهاز خادم يتم الو�صول �إليه عن طريق إالنترنت( .

)

 هي مواقع الكترونية تقوم على ا�سا�س ن�شر االفكار وم�شاركتها وتبادل المعلوماتواالهتمامات بين منت�سبيها ( .

)

 -منع ح�ساب معين من القدرة على الم�شاهدة او التوا�صل او التفاعل مع ح�ساب ما.

									

)

(

 -ه��و ا�س��تخدام �أجهزة الحا�س��وب وبرام��ج الن�ش��ر إاللكتروني في طباع��ة المعلومات

وتوزيعها ون�شرها وتقديمها للم�ستفيدين ب�صورة �إلكترونية وقد تكون هذه المعلومات

على �شكل ن�صو�ص �أو �صور �أو ر�سومات متحركة �أو مقاطع فيديو ( .

)

 �أداء كافة الأن�شطة المتعلقة بالتجارة من عمليات الت�سويق والتوزيع والبيع �أو ال�شراءلل�سلع والخدمات با�ستخدام �شبكة إالنترنت( .

 -2ما الفرق بين كل مما يلي:

)

 -الن�شر التقليدي والن�شر الإلكتروني.

 البنك التقليدي والبنك الإلكتروني. -3اذكر ثال ًثا من المواقع إاللكترونية المقدمة لخدمة الحو�سبة ال�سحابية مع عنوانها
إاللكتروني.
 -4عدد ثال ًثا من و�سائل التوا�صل عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي.

 -5اذكر اال�ضرار التي قد ت�صيب ال�شخ�ص الذي يكذب ب�ش�أن عمره على �شبكات التوا�صل .
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� -6أكمل ال�شكل الآتي:
الحو�سبة ال�سحابية

تعريفها

متطلباتها

محددات ا�ستخدامها

.2

.2

.1

.1
.3

كل مما يلي:
 -7اذكر مزايا ٍ
 -الن�شر الإلكتروني.

 -خدمة الحجب والبالغات.

 -خدمة التعليقات واالعجاب.

 -8حدد نوع الخدمة التي يقدمها البنك إاللكتروني في كل مما يلي:
 -التبادل الإت�صالي بين البنك وعمالئه كالبريد الإلكتروني.

(

 -التحويل بين ح�سابات العميل داخل البنك �أو مع جهات.

(

 تقديم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته الم�صرفية( . -9علل:

)

)
)

 متابعة الل�صو�ص للأطفال الذين ين�شرون اماكن تواجدهم بكثرة على �شبكات التوا�صلاالجتماعي.

 -يجب عليك ا�ستخدام الكلمات والعبارات المنا�سبة عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي.
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ذاتي
تقوي ٌم
ٌّ

بعد درا�ستك الوحدة الثالثة� ،أكمل �سلم التقدير الآتي لتقويم نف�سك ذاتيا ومعرفة نقاط ال�ضعف

لديك محاوال �إيجاد الحلول المنا�سبة:

�أ�ستطيع �أن:
الرقم

المجال

ممتاز

جيد

�ضعيف

 1اعرف مفهوم الخدمة الإلكترونية.
 2احدد انواع التجارة الإلكترونية.
 3ابين ا�شكال التجارة الإلكترونية وم�ستوياتها.
� 4أعدد مزايا البنوك الإلكترونية ومخاطرها.
 5ان�شىء مدونة الكترونية.
 6اعدد مزايا المدونات الإلكترونية.
 7اعدد ال�شبكات االجتماعية.
 8اعدد مميزات ومخاطر ال�شبكات الإلكترونية.
 9احدد الخدمات التي تقدمها ال�شبكات الإلكترونية.
 10اعرف مفهوم الحو�سبة ال�سحابية.
 11اعدد مزايا تطبيقات الحو�سبة ال�سحابية.
 12ابين التحديات التي تواجه الحو�سبة ال�سحابية.
�أن�شىء ملفا �شخ�صيا وا�شاركه با�ستخدام الحو�سبة
13
ال�سحابية.
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الوحدة الرابعة
نظم المعلومــات Information Systems
مع التطور المتزايد ال�ستخدامات الحا�سوب وتطبيقاته في �شتى مناحي الحياة ف�إن معظم

م�ؤ�س�سات ومنظمات الأعمال الحديثة �أ�صبحت تعتمد على تقنيات تكنولوجيا المعلومات

واالت�صاالت لدعم عملياتها و�أن�شطتها� .ستتعرف في هذه الوحدة مجموعة من المفاهيم والق�ضايا
يتم بناء هذه ال ّنظم �أو الح�صول عليها؟
المتعلقة بنظم المعلومات الحا�سوبية وا�ستخداماتها ،وكيف ّ

و�ستتعرف مفهوم الأعمال الذكية وتحليل البيانات وكيفية اال�ستفادة منها للم�ساعدة في ا ّتخاذ
القرارات المنا�سبة وخدمة للتنمية.

ويتوقع من الطالب في نهاية الوحدة �أن:

يتعرف مفهوم نظم المعلومات.
ّ

يتعرف كيفية �إدارة م�شاريع نظم المعلومات.
ّ
يتع ّلم طرق الح�صول على نظم المعلومات.
يتع ّلم مراحل تطوير نظم المعلومات.

يتعرف مفهوم �إدارة البيانات والمعرفة.
ّ

يتعرف مفهوم الأعمال الذكية و�أهميتها.
ّ

يتعرف �أنواعا مختلفة من نظم المعلومات.
ّ
يتعرف نظم المعلومات الذكية.
ّ

طبق نظم المعلومات الذكية في خدمة المجتمع.
يدرك كيف ُت َّ

الف�صل الأول

�أ�سا�سيات نظم المعلومات
ال بد �أنك تعاملت مع �أحد نظم المعلومات
الحا�سوبية بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
يوما للت�سوق من �أحد الأ�سواق
فهل ذهبت ً
التجارية الكبرى؟ �أو هل زرت دائرة الأحوال
المدنية للح�صول على البطاقة ال�شخ�صية؟ �أو
هل زرت مع والدك �إحدى دوائر الدولة كدائرة الأرا�ضي �أو �ضريبة الدخل �أو البلدية للح�صول
على خدمة؟ وهل �شاهدت �أحد الموظفين ي�ستخدم الحا�سوب لخدمتك �أو لخدمة من ذهبت
معه؟ وهل زرت مع �أحد والديك ً
بنكا للح�صول على خدمة من الخدمات البنكية كالإيداع �أو
مالي؟
ال�سحب لمبلغ ّ
قبل تعرف نظام المعلومات ال بد من التعريف بمجموعة المفاهيم الآتية:
والجراءات
النظام ( :)Systemهو مجموعة من
المكونات ت�شمل الأ�شخا�ص والم�صادر والمبادئ إ
ّ

مكو ٌن من
همة ّ
محددة �أو لخدمة هدف محدد .ومثال على ذلك الجامعة ٌ
نظام ّ
الالزمة لتنفيذ َم ّ
ُ
يهدف
الطالب والمدر�سين والكليات و�إدارة الجامعة والمباني والأجهزة والأفكار والقوانين

�إلى تعليم الطالب و�إجراء البحث العلمي وخدمة المجتمع.
ن�صو�صا
البيانات ( :)Dataهي مجموعة من الحقائق والم�شاهدات التي قد تكون �أرقاما �أو
ً
تم
�أو رمو ًزا �أو
ً
�صورا �أو �أ�صوا ًتا ،وهي الو�صف المبدئي للأ�شياء والأحداث والن�شاطات التي ّ
امتالكها �أو ت�سجيلها ،والتي تحتاج �إلى تنظيم ومعالجة لتقدم معنى محدداً .ومن الأمثلة على
البيانات �أ�سماء الطلبة و�أعداد الطلبة ،وعالمات الطلبة .وهذه البيانات يمكن �أن تجمع عن طريق

المالحظة �أو الم�شاهدة.
تمت معالجتها
المعلومات ( :)Informationهي مجموعة من البيانات المنظمة والمن�سقة التي ّ
ثم تطبيقها وتحليلها وتنظيمها وتلخي�صها ب�شكل ي�سمح با�ستخدامها واال�ستفادة منها .ومثال
على ذلك معلومات عن عالمات الطلبة موزعة ح�سب ال�سنوات ون�سب النجاح لكل �سنة ولكل
فئة معينة من الطلبة.
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أول :مفهوم نظام المعلومات ()Information System
� اً

حا�سوبي يقوم على الجمع والمعالجة والتخزين والتحليل والتوزيع
نظام المعلومات هو نظام
ّ

ويتكون
محدد با�ستخدام التقنيات المختلفة لتكنولوجيا الحا�سوب
للمعلومات لتحقيق خدمة وهدف ّ
ّ
نظام المعلومات من مجموعة من
الم َع ّدات ( ،)Hardwareوالبرمجيات
المكونات الرئي�سة وهيَ :
ّ

المعدات �أجهزة الحا�سوب
( )Softwareوالأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون النظام ( ،)Usersوت�شمل
ّ

والوحدات الطرفية و�شبكات الحا�سوبّ � ،أما البرمجيات فت�شمل الوثائق و�أدلة التدريب ال�ستخدام

النظام ( ،)Documents and Training Manualsوبرمجيات النظام ( )System Softwareالتي
ت�شمل نظام الت�شغيل ونظام �إدارة قواعد البيانات ،والقيود التي تتحكم وت�ضبط عمل النظام وتوفّر

مكونات نظام المعلومات وقد
له الأمان الكافي من العبث �أو االختراق .ويمثل ال�شكل (ّ )1-4

عدات،
تعرفت �سابق ًا �إلى مفهوم بع�ض هذه
الم ّ
المكونات ب�شكل ّ
مو�سع ،فتعرفت �إلى مفهوم َ
ّ

والبرمجيات ،و�شبكات الحا�سوب .وال َّ
المكونات لنظام المعلومات هو البرمجيـــات
أهم
ّ
�شك � ّأن � ّ

محددة
همة محددة �أو عملية ّ
يتم ت�صميمها لدعم َم ّ
التطبيقيــة ( ،)Software Applicationوالتي ّ

و�إنجازها �ضمن منظومة الأعمال للم�ؤ�س�سة التي ت�ستخدم نظام المعلومات.

نظام المعلومات الحا�سوبي
Computer - Bassed
Information System
Application

System Software

Hardware

برمجيات النظام

المعدات

Documentation
and Training Manuals

الوثائق و�أدلة التدريب

User of the System

م�ستخدموا النظام

Controls

Data Base

قواعد البيانات

القيود والتحكم بالنظام

المكونات الأ�سا�سية لنظام المعلومات.
ال�شكل (:)1-4
ّ
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ثانيًا :عنا�صر نظام المعلومات

يتكون نظام المعلومات ،ك�أي نظام �آخر ،من مجموعة من العنا�صر التي ت�ستخدم إلنجاز مهمة
ّ

خرجات (،)Outputs
الم َ
ّ
دخالت ( )Inputsومجموعة من ُ
محددة وت�شمل مجموعة من ُ
الم َ

وتتم فيه مجموعة من العمليات ( ،)Processesك�إجراء العمليات الح�سابية �أو عمليات ا�سترجاع
ّ

البيانات من قواعد البيانات م�ستخدمين المدخالت للح�صول على المخرجات النهائية .وهناك

هام لغايات تح�سين
أولي للنظام وما يقوم به من َم ّ
ما ّ
ي�سمى تغذية راجعة ( )Feedbackوهي تقييم � ّ
العالقة بين
ومن َث َّم تح�سين نظام المعلومات ب�شكل كامل .ال�شكل (ّ )2-4
يو�ضح َ
�أداء العمليات ْ
هذه العنا�صر.

المدخالت

العمليات

المخرجات

Inputs

Processes

Outputs

تغذية راجعة

Feedback

ال�شكل ( :)2-4مخطط �سير انتقال البيانات في نظام المعلومات.
ملحوظة

يتم تحويلها �إلى
(الم َ
يتعامل نظام المعلومات ب�شكل �أ�سا�سي مع البيانات ُ
دخالت) التي ّ
خرجات) ُت�ستخدم في �إدارة الم�ؤ�س�سة و�صناعة القرار وا ّتخاذه.
معلومات ُ
(م َ

ن�شاط ( :)1-4نظام المعلومات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

حدد عنا�صر نظام العالمات في المدر�سة.
• ّ

أهمية التغذية الراجعة في نظام العالمات؟
• ما � ّ

وحدد عنا�صرها.
• اذكر �أنظمة المعلومات الأخرى الموجودة في مدر�ستك،
ّ
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

250

ابحث

وتعرف نظام المعلومات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك قم بزيارة �إحدى الجامعات الأردنيةّ ،

تو�صلت �إليه �أمام زمالئك.
فيها ّ
ثم اعر�ض ما ّ
وحدد عنا�صره ّ ،

ثالثًا :فوائد ا�ستخدام نظم المعلومات

لنظم المعلومات فوائد تعود على الأ�شخا�ص والمدراء ومنظومة العمل في الم�ؤ�س�سات ،ومن

هذه الفوائد:

لكمية �ضخمة من البيانات،وهذا يزيد من فعالية
 -1تنفيذ العمليات الح�سابية ب�سرعة فائقة
ّ
الم�ؤ�س�سة و�أدائها.

 -2تخزين َك ٍّم هائل من البيانات في مكان ي�سهل الو�صول �إليه؛ مما ي�ساعد في زيادة �إنتاجية

الموظفين والتقليل من الوقت الالزم التخاذ القرار ،وذلك ل�سرعة الح�صول على المعلومات
المطلوبة من خالل البيانات والمعلومات المتوافرة في النظام.

الكم الهائل من البيانات بطريقة �سريعة ومثالية ي�ساعد في تقييم �أن�شطة الم�ؤ�س�سة
 -3تحليل
ِّ
و�إجراء عملية الرقابة.

 -4تقديم و�سيلة توا�صل وتعاون �سريعة ودقيقة بين الأفراد والأق�سام المختلفة للم�ؤ�س�سة؛ مما

ي�ؤ ّدي �إلى تقديم المعلومات �إلى الم�ستويات الإدارية المختلفة لم�ساعدتها على ا ّتخاذ القرار.

الخا�صة لأداء عملهم ب�سهولة لوجود �أنظمة
 -5الت�سهيل على الموظفين من ذوي االحتياجات
ّ
ُدمج مع نظم المعلومات مثل �إمكانيات تمييز ال�صوت وال�صور.
م�ساعدة كثيرة لهم ،يمكن �أن ت َ

ابحث

ثم اعر�ض
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن فوائد �أخرى ال�ستخدام نظم المعلوماتّ ،

تو�صلت �إليه �أمام زمالئك.
ما ّ
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رابعا� :أمثلة على نظم المعلومات
ً

ت�ستخدم نظم المعلومات في العديد من التطبيقات ،ومن الأمثلة على نظم المعلومات:

نظم المعلومات المحا�سبية التي ت�ستخدم في الم�ؤ�س�سات لم�ساعدة �أق�سام المحا�سبة فيها للقيام
بعملهم ،ونظم المعلومات في المجاالت التعليمية.مثل :نظام المعلومات في وزارة التربية

والتعليم ( )OpenEMISوالذي ي�ستخدم كمنظومة متكاملة لدعم بيئة التعلم إاللكتـروني.
وال�شكــل ( )3-4يو�ضح ال�شا�شة الرئي�سة لنظام (.)Open EMIS

ال�شكل ( :)3-4ال�شا�شة الرئي�سة لنظام معلومات في وزارة التربية والتعليم .OpenEMIS

ونظم المعلومات في الجامعات ،ويمثل ال�شكل ( )4-4ال�شا�شة الرئي�سة لنظام معلومات

مكتبة الجامعة الأردنية.
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ال�شكل ( :)4-4ال�شا�شة الرئي�سة لمكتبة الجامعة الأردنية.

كما يعتبر نظام الحكومة الإلكترونية من الأمثلة على نظم المعلومات ،وفي هذا المجال

�أطلقت الحكومة الأردنية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المواطن الأردني من

الح�صول على الخدمة التي يحتاجها من خالل مواقع �إلكترونية مرتبطة مع نظم المعلومات

لتلك الم�ؤ�س�سات التي تقدم هذه الخدمات ،وذلك دون �أن يحتاج المواطن �إلى مراجعة تلك
الم�ؤ�س�سات ب�شكل مبا�شر.

ن�شاط ( :)2-4نظام المعلومات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

• ق��م بزيارة بوابة وزارة التربية والتعليم لنظام المعلوم��ات با�ستخدام العنوان الإلكتروني
( )http://emis.moe.gov.joوتعرف عنا�صر نظام المعلومات والخدمات التي يقدمها.

• ق��م بزيارة مكتبة الجامعة الأردني��ة ( )http://library.ju.edu.joوتعرف نظام المعلومات
الم�ستخدم فيها.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
ّ
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خام�سً ا :عمليات الأعمال ()Business Processes

هي مجموعة من الأن�شطة المختلفة المترابطة التي ت�ؤ ّدي �إلى منتج �أو خدمة ذات قيمة لخدمة
�أفراد الم�ؤ�س�سة وعمالئها و �شركائها .ولهذه العملية مدخالت ومخرجات و�أن�شطة �أو عمليات
مختلفة يمكن تحديدها وقيا�سها من خالل معايير مختلفة مثل ر�ضا الم�ستخدم ومدى تقليل
التكاليف عند ا�ستخدام هذه الخدمة �أو �سرعة تنفيذها ودقة المعلومات.
ومن الأمثلة على عمليات الأعمال :عملية دفع فواتير الهاتف �أو الكهرباء ،وعملية الح�صول
على قر�ض بنكي ،وعملية بيع الأرا�ضي و�شرا�ؤها ،وعمليات �سحب النقود و�إيداعها في البنك،
الدخل �أو �ضريبة
وعملية حجز التذاكر لل�سفر ،وعملية حجز غرفة فندقية ،وعملية دفع �ضريبة ّ
المبيعات ،وعملية التقدم بطلب موحد لدخول الجامعة ،وغيرها.
وفيما ي�أتي تو�ضيح لمخطط لإحدى الأمثلة على عمليات الأعمال وهي خدمة الح�صول على
يو�ضح ال�شكل (.)5-4
�سند ت�سجيل للأر�ض (قو�شان) من دائرة الأرا�ضي والم�ساحة .كما ّ
�إدخال معلومات القطعة

�إدخال الرقم الوطني

�إبراز البطاقة ال�شخ�صية

الت�أكد من المعلومات
المعلومات �صحيحة
نعم
دفع الر�سوم

تعبئة طلب الخدمة

ال

مواطن
ا�ستالم �سند
الت�سجيل

�إ�صدار �سند الت�سجيل

ال�شكل ( :)5-4عملية الح�صول على �سند ت�سجيل للأر�ض من خالل دائرة الأرا�ضي والم�ساحة.

ومن ال�شكل ال�سابق يتبين �أن الخطوات الالزمة للح�صول على �سند ت�سجيل للأر�ض هي:
 - 1الخطوة االولى تبد�أ بتعبئة الطلب الخا�ص بالخدمة من قبل المواطن والذي ي�شمل المعلومات
تتم
كافة المتعلقة بطالب الخدمة وقطعة الأر�ض المطلوبة (في الوقت الحا�ضر هذه الخطوة ّ
ب�شكل يدوي في دائرة الأرا�ضي من خالل تعبئة طلب ورقي).
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يتم الـت�أكد من �صحة البيانات الموجودة على الطلب بعد �إبراز البطاقة ال�شخ�صية
 - 2في الخطوة التالية ّ

الر ْقم الوطني لمقدم الطلب �إلى نظام معلومات دائرة الأرا�ضي والمرتبط مع نظام
و�إدخال ّ
يتم �إ�شعار طالب
معلومات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ،واذا لم تكن المعلومات �صحيحة ّ

يتم �إر�سال �إ�شعار
الخدمة بوجود خط�أ في المعلومات المقدمة ،واذا كانت المعلومات �صحيحة ّ
بدفع الر�سوم �إلى المحا�سب ليقوم المواطن بدفع الر�سوم المطلوبة نقدا.

يتم �إر�سال �إ�شعار �إلى ق�سم �إ�صدار ال�سندات ،ثم يتوجه المواطن �إلى الموظف
 - 3وفي الخطوة التالية ّ
الم�س�ؤول عن �إ�صدار �سندات الت�سجيل.

 - 4وبعد ذلك يقوم الموظف ب�إ�صدار (طباعة) �سند الت�سجيل وتوقيعهِ ،
ومن َث ّم ت�سليمه �إلى طالب الخدمة.

تعد معلومات طالب الخدمة مثل اال�سم والرقم الوطني وتاريخ الميالد ،وكذلك
و�ضمن هذه العملية ّ
دفع الر�سوم ،هي مدخالت لعملية �إ�صدار �سند ت�سجيل الأر�ضّ � ،أما �سند الت�سجيل وكذلك و�صل دفع الر�سوم
فهما من مخرجات هذه الخدمة .وتعد خطوات الح�صول على �سند الت�سجيل هي الأن�شطة والعمليات.
ن�شاط ( :)3-4عمليات الأعمال
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:
وية) �أو
• ح��دد المدخالت والمخرج��ات والعمليات الالزمة لعملية �إ�صدار بطاق��ة �شخ�صية ُ
(ه ّ
إلكتروني مرتبط بنظام معلومات .يمكنك �س�ؤال
�شراء تذكرة طيران �إلكترونية من خالل موقع �
ّ
�أحد والديك �أو زيارة �إحدى دوائر الأحوال المدنية القريبة منك.
ً
مخططا لهذه العملية.
• ار�سم
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
ّ
فكر

ٍ
أردن
بنظام
معلومات يمكن �أن ي�ساعد ذوي االحتياجات الخا�صة في مدر�ستك �أو ال ّ

ثم ق ُْم بو�صف فكرة هذا النظام.
ّ
ابحث

حدد �أحد �أنظمة المعلومات الم�ستخدمة في الم�ؤ�س�سات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ّ
قم بتحديد بع�ض ميزات ا�ستخدام هذا النظام مقارنة
الحكومية �أو الخا�صة في الأردنّ ،
ثم ْ
بالطريقة اليدوية التقليدية التي كانت م�ستخدمة �ساب ًقا.
اعر�ض ما تو�صلت �إليه �أمام زمالئك.
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أسئلة الفصل
عرف ما يلي ،مع �إتيانك بمثال على ّ
كل واحد منها:
ّ -1
النظام ،المعلومات ،البيانات ،نظام معلومات.

 -2ت�أمل ال�شكل الآتي الذي يمثل العالقة بين عنا�صر نظام المعلومات ،ثم املأه بالعبارات
المنا�سبة:

 -3علل ما ي�أتي :

�أ  -ت�سهم نظم المعلومات في زيادة �إنتاجية الموظفين والتقليل من الوقت الالزم ال ّتخاذ
القرار.

نظم المعلومات الموظفين من ذوي االحتياجات الخا�صة على �أداء عملهم.
ب -ت�ساعد ُ

وحدد عنا�صر كلاّ منها.
 -4اذكر مثالين على نظم المعلوماتّ ،

� -5ص ّنف الآتي ح�سب ال�صفة التي تغلب عليها �إلى بيانات �أو معلومات:
�أ  -عالمات الطلبة في مبحث الحا�سوب.

الدرا�سي 2016/2015م.
العامة للعام
ب  -ن�سبة النجاح في الثانوية ّ
ّ
عدد �ساعات عمل الموظفين اليومية.
جـ ّ -

د � -أعداد الرا�سبين في مبحث الريا�ضيات.
هـ  -تاريخ الميالد للطلبة.

و � -أعداد الموظفين الذين تزيد �أجورهم عن ( )400دينار.
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الف�صل الثاني

الح�صول على نظم المعلومات
ال �شك � ّأن هناك العديد من الطرق المتوافرة للم�ؤ�س�سات المتالك نظام معلومات جديد يلبي

احتياجاتها .فيمكن لم�ؤ�س�سة وبعد عمل درا�سة الحتياجاتها �إتباع �إحدى الطرق الآتية للح�صول

على نظام معلومات ينا�سبها :

�شراء

�أم

تطوير

أول� :شراء نظام جاهز ()Off the Shelf
� اً

تم
يتوافر في ال�سوق مجموعة من الحلول والأنظمة تتوافق مع احتياجات الم�ؤ�س�سة .وقد ّ
بناء هذه الأنظمة من قبل �شركات تكنولوجيا المعلومات؛ تكون مهمتها بناء هذه الأنظمة وبيعها

لمن يحتاج �إليها .وهناك بع�ض ال�شركات تقدم حلولاً متكاملة لأن�شطة الم�ؤ�س�سة كافة ،وهي
ما ت�سمى ب�أنظمة المعلومات الم�ؤ�س�سية (()Enterprise Information Systems (EISبدال من

امتالك تطبيقات مختلفة من م�صادر مختلفة ،وميزة هذه الطريقة �أنها توفّر الوقت الالزم لبناء
نظام المعلومات المطلوب ،والكثير من التطبيقات عند �شرائها تكون �أقل تكلفة مقارنة بتكلفة

تطويرها داخل الم�ؤ�س�سة.

وال �شك �أن هناك مجموعة من المحددات منها ،عدم وجود �إمكانية للتطوير �أو التعديل لهذا

النظام �إذا كانت هناك حاجة لذلك التعديل في وقت الحق ،وكذلك �سعر ذلك النظام و�سهولة

المحددات الأ�سا�سية التي يجب درا�ستها و�أخذها بعين
يو�ضح بع�ض
اال�ستخدام .ال�شكل (ّ )6-4
ّ
االعتبار عند اختيار �شراء نظام جاهز.
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Functionality

Coast

المهام والحلول التي يقدمها النظام

التكلفة

Viability of Vendor

فر�صة ا�ستمرارية المزود

Vendor Support

الدعم الفني من المزود
Information System

نظام المعلومات

Documentation

التوثيق

Ease of Installation

�سهولة التهيئة واال�ستخدام

Flexibility

المرونة

Response Time

�سرعة اال�ستجابة من النظام

محددات �شراء نظام معلومات جاهز.
ال�شكل (ّ :)6-4

وت�شمل هذه المح ّددات ما ي�أتي:

 - 1تكلفة امتالك نظام المعلومات بحيث يتنا�سب �سعر نظام المعلومات مع الميزانية المو�ضوعة
للم�شروع ومقارنة ذلك بتكلفة بناء نظام المعلومات في الم�ؤ�س�سة.

 - 2مدى توافق المهام والحلول التي يقدمها نظام المعلومات مع احتياجات الم�ؤ�س�سة التي تم
درا�ستها في المرحلة الأولى.

 - 3مدى التزام ِ
�ستخدم،
الم
َ
وج ّدية ّ
مزود نظام المعلومات بالدعم الفني طيلة فترة ت�شغيل النظام ُ
ِ
للم�ستخدمين ،وكذلك �إجراء ال�صيانة الالزمة عند
وذلك من خالل تقديم التدريب الفني
الحاجة لذلك و�أي�ضا تكلفة هذه ال�صيانة.

 - 4المرونة في اال�ستخدام وفي مدى �إمكانية تعديل �إعدادات النظام من قبل كوادر ال�شركة
المزودة لنظام المعلومات �أو من قبل كوادر الم�ؤ�س�سة.
ّ

 - 5التوثيق وي�شمل �أدلة ا�ستخدام نظام المعلومات وكذلك الوثائق الفنية المتعلقة بمهام نظام
المعلومات.

 - 6وقت اال�ستجابة الذي يق�صد به الوقت الذي ي�ستغرقه النظام لال�ستجابة لطلب �أحد
ِ
�ستخدمين للنظام ،والوقت الالزم لتنفيذ المهام المتوافرة في النظام.
الم
ُ
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�إذا كانت حاجة الم�ؤ�س�سة لهذا النظام �أو �أحد تطبيقاته لفترة محدودة فال داعي المتالك

النظام ،فيمكن ا�ستئجاره للفترات التي تحتاجه فيها .وال �شك �أن هذه الطريقة فيها توفير للمال
والوقت ،وفيها ِميزة الح�صول على �آخر �إ�صدار من النظام المطلوب ا�ستئجاره ،كما تتحمل

ال�شركة الم�ؤجرة للنظام تكلفة ال�صيانة وتطوير النظام.
فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش �أيهما �أف�ضل �شراء نظام جاهز �أم ا�ستئجاره  ،ولماذا؟

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ثانيًا :تطوير نظام المعلومات

ت�ستطيع الم�ؤ�س�سة تطوير نظام المعلومات المطلوب ب�إحدى الطرق الآتية:
 -1تكليف �شركات �أخرى لتطوير النظام المطلوب ()Out Sourcing

فيمكن �أن تتعاقد الم�ؤ�س�سة مع �شركة لتكنولوجيا المعلومات �أو �أ�شخا�ص لتطوير النظام

المطلوب .وهذا الخيار ينا�سب الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة ذات الميزانيات المحدودة

والعدد المحدود من موظفي تكنولوجيا المعلومات.

يتم فيها �شراء النظام من ال�سوق �أو تكليف �شركة
يو�ضح ال�شكل ( )7-4الطريقة التي ّ

لتطوير النظام ،فبعد تحري الخيارات المتاحة للم�ؤ�س�سة �إذا رغبت الم�ؤ�س�سة بتكليف �أحد
يتم اختيار
ال�شركات بتطوير النظام الجديد ،ف�إنها تقوم بطرح عطاء لبناء النظام ومن ثم ّ

ال�شركة التي �ستقوم بتطوير النظام والتفاو�ض معها على �آلية العمل وربما على ال�سعر ،وبعدها
طلب ْتها
الم ِّ
يتم توقيع اتفاقية مع ال�شركة ُ
ّ
طورة لتبد أ� العمل على تطوير النظام بالموا�صفات التي َ

طورة بت�سليم النظام
منظم ُة الأعمال مالك ُة النظام الجديد ،وبعد اتمام العمل تقوم ال�شركة ُ
الم ّ
وتهيئته على �أجهزة الحا�سوب التابعة للمنظمة �صاحبة النظام.

و� ّأما �إذا قررت الم�ؤ�س�سة امتالك النظام الجديد عن طريق �شرائه  ،فعليها تحديد المتطلبات

يتم البحث في ال�سوق
التي تحتاجها والتي يجب �أن يمتلكها النظام المطلوب ،وبعدها ّ
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لتحديد �إلى � ّأي مدى تتوافر الموا�صفات المطلوبة �ضمن موا�صفات النظام المعرو�ض في
تم تطويرها
يتم طرح عطاء ل�شراء �أحد الأنظمة المتوافرة في ال�سوق التي ّ
ال�سوق ،وبعدها ّ

يتم اختيار ال�شركة التي
م�سبق ًا من قبل �إحدى �شركات تكنولوجيا المعلومات .وبعد ذلك ّ
يتم توقيع اتفاقية �شراء مع ال�شركة ،وبعدها تقوم ال�شركة بتهيئة النظام
ثم ّ
�ستزود هذا النظامّ ،

على �أجهزة الحا�سوب التابعة للمنظمة �صاحبة النظام.

تحري البرمجيات المتوافرة في ال�سوق
تطوير البرمجية

�شراء البرمجية
تحديد متطلبات النظام

طرح عطاء التطوير

اختيار موا�صفات النظام

طورة
الم ِّ
اختيار ال�شركة ُ

طرح عطاء لل�شراء

التفاو�ض مع ال�شركة

اختيار ال�شركة المزودة

توقيع اتفاقية التطوير

توقيع اتفاقية �شراء النظام

تطوير النظام
امتالك النظام
تهيئة النظام
ت�شغيل النظام

ال�شكل ( :)7-4طريقة الح�صول على برمجية لنظام المعلومات.
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ن�شاط ( :)4-4الح�صول على نظم المعلومات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

حيث التكلف ُة ،الوقت� ،سرعة اال�ستجابة
• قارن بين عملية �شراء نظام المعلومات وتطويره من ُ
من النظام� ،إمكانية ال�صيانة وتطوير النظام.

محددات عملية تكليف �شركات �أخرى لتطوير نظام المعلومات.
تعرف ّ
• ّ
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

 - 2تطوير النظام المطلوب داخل الم�ؤ�س�سة ()In House Application

في هذه الطريقة يتم ت�صميم وتطوير النظام المطلوب داخل الم�ؤ�س�سة من قبل كادر من

موظفي ق�سم تكنولوجيا المعلومات العاملين في الم�ؤ�س�سة .ورغم � ّأن ا�ستخدام هذه الطريقة

يكون مكلفا ماديا ويحتاج �إلى وقت ٍ
كاف إلنجازها ف� ّإن لها مجموعة من الميزات منها،

اك�ساب الموظفين خبرات ومهارات عالية في تطوير نظم المعلومات والتي يمكن اال�ستفادة
منها لبناء نظم المعلومات الأخرى التي قد تحتاجها الم�ؤ�س�سة الحقا.

وكمثال على ذلك ف�إن جامعة اليرموك هي �إحدى الم�ؤ�س�سات التي قامت بتطوير بع�ض

نظم المعلومات إلدارة �ش�ؤونها داخل الم�ؤ�س�سة من ِق َب ِل الكادر العامل في مركز الحا�سوب

ي�ضم كوادر متميزة من خبراء تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة
والمعلومات والذي ّ

ومهند�سي البرمجيات .وهناك الكثير من الأمثلة من الم�ؤ�س�سات الوطنية الأخرى.
فكر

ناقش

شارك

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ناق�ش �أيهما �أف�ضل تكليف �شركات �أخرى لتطوير النظام

المطلوب� ،أم تطوير النظام المطلوب داخل الم�ؤ�س�سة ،ولماذا؟

261

ن�شاط (� :)5-4أمثلة على نظم المعلومات
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

• هن��اك نظام المعلومات الذي ي�ستخ��دم في الم�ست�شفيات والمراك��ز ال�صحية الأردنية،
ت��م الح�صول عليه؟ وه��ل ت�ستطيع �أن تبحث عن
ابح��ث ع��ن م�صدر هذا النظام ،وكيف ّ

نظام �آخر؟

أردن ،وحاول �أن تح�صل
همة تطوي��ر نظم معلومات في ال ّ
• ابح��ث عن �شركات تقوم َ
بم ّ
على القدر الكافي من المعلومات عن تلك ال�شركات.

• ابحث عن م�ؤ�س�سة قامت ببناء نظام معلومات داخلها.
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

ابحث

بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ابحث عن طرق �أخرى للح�صول على ُن ُظ ِم معلومات لم
تو�صلت �إليه �أمام زمالئك.
ثم اعر�ض ما ّ
تذكر في الدر�س ّ ،
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أسئلة الفصل
 -1قارن بين طرق تطوير نظم المعلومات ح�سب الجدول الآتي :
طرق تطوير نظام المعلومات

التكلفة

الوقت

�إمكانية �صيانة النظام

�إمكانية تطوير النظام

تكليف �شركات �أخرى
لتطوير النظام المطلوب
تطوير النظام المطلوب
داخل الم�ؤ�س�سة

محددات �شراء نظام معلومات جاهز.
 -2اذكر ّ
�سية (.)EIS
 -3ما المق�صود ب�أنظمة المعلومات الم� ّؤ�س ّ
 -4اذكر بالت�سل�سل الخطوات الالزمة لتنفيذ الآتي:
�أ  -تكليف �شركة لتطوير نظام المعلومات.
ب � -شراء نظام معلومات جاهز.
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الف�صل الثالث

دورة حياة تطوير نظام المعلومات

(()System Development Life Cycle (SDLC
بعد �أن تعرفت طرق الح�صول على برمجيات نظم المعلومات� ،ستتعرف الآن �إلى المراحل

المتبعة لتطوير نظام المعلومات داخل م�ؤ�س�سة الأعمال �أو من قبل �شركة تكنولوجيا معلومات.
اتفق المخت�صون على ت�سمية مراحل تطوير نظم المعلومات الكبيرة بدورة حياة تطوير النظام

وهو ما �أطلق عليه باللغة إالنجليزية ( ،System Development Life Cycle (SDLCوهي منهجية

تقليدية ت�ستخدم لتطوير نظام المعلومات المطلوب .وال �شك �أن هناك طرق مختلفة حديثة
ت�ستخدم لتطوير نظم المعلومات.

تعريف النظام

تحليل النظام

SDLC
ت�صميم النظام

�صيانة النظام

تنفيذ النظام

فح�ص النظام
برمجية النظام

يتم بناء النظام
تتكون دورة حياة تطوير نظم المعلومات من مجموعة من المراحل المتتالية� ،إذ ّ

ب�شكل تطوريْ � ،أي �أن النظام يتطور بعد كل مرحلة �إلى �أن ي�صل �إلى النظام النهائي المطلوب.

والبع�ض حدد هذه المراحل ب�سبعة مراحل كما هو مو�ضح في ال�شكل (.)8-4
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تعريف النظام

System Definition

تحليل النظام

System Analysis

ت�صميم النظام

System Design

برمجة النظام

Programming

فح�ص النظام
Testing

تنفيذ النظام

Implementation

�صيانة النظام

Maintenance

العودة �إلى مرحلة �أو خطوة �سابقة

Go Back To Previous Stage Or Step

ال�شكل ( :)8-4المراحل الأ�سا�سية لتطوير نظام المعلومات.

وفيما ي�أتي �شرح لهذه المراحل من خالل مناق�شة نظام ا�ستعارة الكتب في المكتبة المدر�سية.
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أول :تعريف النظام
� اً

()System Definition

تعتبر هذه المرحلة من �أهم المراحل ،فهي المرحلة الأولى التي ُيبنى عليها جميع المراحل

تحديد الآتي:
ويتم في هذه المرحلة
ُ
التي تليهاّ ،
 - 1تحديد الهدف من بناء النظام

تحدد الأهداف الرئي�سة والمنفعة المرجوة من بناء النظام  ،فالهدف من بناء نظام ا�ستعارة
ّ
الكتب في المكتبة المدر�سية هو:

�أ  -ت�سهيل عملية ا�ستعارة الطالب للكتب.
ب  -عمل قاعدة بيانات للكتب.

جـ  -الح�صول على تقارير محو�سبة عن المكتبة المدر�سية.
 - 2تحديد متطلبات النظام ()System Requirements

تحدد �أهم المهام التي َ�سيقوم بها النظام ،فمن متطلبات بناء نظام ا�ستعارة الكتب
وفيه ّ
المدر�سية:

�أ  -ال�سماح للطالب با�ستعارة الكتب.
ب � -إمكانية البحث عن كتاب.

جـ � -إخراج تقارير �إح�صائية عن اال�ستعارة والكتب.
فكر

ناقش

شارك

ناق�ش مع �أفراد مجموعتك متطلبات نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سية ،واكتب ثالث متطلبات
�أخرى لم تذكر في ال�شرح.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

 - 3تحديد مهام النظام ()Functional Requirements

ومحددة ،ففي نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سية،
تف�صل متطلبات النظام �إلى مهام مجز�أة
ّ
وهنا ّ
أهم المهام:
ّ
المهام الآتية ً
تعد َ
جزءا من � ّ

266

محدد من الكتب.
�أ  -ال�سماح للطالب با�ستعارة عدد ّ
محدد.
ب  -تحديد فترة ا�ستعارة الكتاب بزمن ّ

جـ  -البحث عن كتاب من خالل (ا�سم الكتاب� ،أو الم�ؤلف� ،أو الت�صنيف)

د  -ت�صدير تقارير عن �أ�سماء الطالب الم�ستعيرين.

(المعارة ،وغير المعارة).
هـ  -ت�صدير تقارير بالكتب الموجودة في المكتبة ُ

فكر

ناقش

شارك

ثم اكتب خم�س مهام
ناق�ش مع زمالئك في المجموعة مهام نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سيةّ ،

�أخرى لم تذكر في ال�شرح.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

 - 4تحديد الخيارات التكنولوجية المتاحة لتطوير النظام

�ض الخيارات التكنولوجية المتاحة �سواء كانت �أدوات �أو برمجيات؛
وفي هذه المرحلة
ت�ستعر ُ
َ

الختيار الأن�سب منها وبما يخدم متطلبات النظام .فيمكن االختيارمن بين قواعد البيانات
المختلفة ما �سيتم ا�ستخدامه في بناء نظام ا�ستعارة الكتب.

ن�شاط ( :)6-4نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك قارن بين الأمور الآتية في نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سية
وبين نظام ا�ستعارة الكتب في مكتبة عامة.
الجهاز

نظام مكتبة مدر�سي

نظام مكتبة عامة

َع َد ُد �أجهزة الحا�س��وب الم�ستخدمة في
الإعارة والبحث

نوع قواعد البيانات الم�ستخدم
الحاجة لوجود �شبكه حا�سوب
وجود موقع �إلكتروني
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
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 - 5تحديد الم�شاكل وال�صعوبات المتوقعة والمحتملة التي قد تعيق بناء النظام

وفي المرحلة هذه يتم تحديد �أهم الم�شاكل والحلول المقترحة لها ،ففي نظام ا�ستعارة الكتب

المدر�سية ،قد تكون الم�شاكل في عدم توافر جهاز حا�سوب مخ�ص�ص للمكتبة� ،أو الوقت

الم�ستخدم لإدخال جميع الكتب الموجودة في المكتبة �إلى نظام اال�ستعارة إاللكتروني الجديد.

ويجب �أن تتم هذه المرحلة (تعريف النظام) على �أكمل وجه؛ لأن � ّأي نق�ص في كتابة
المتطلبات �أو المهام يجعل �إ�ضافة � ّأي متطلبات �أو مهام جديدة �أمر �صعب �أو غير ممكن
على إالطالق ،فلهذا تعطى هذه المرحلة كل الوقت واالهتمام الالزم إلنجازها.
ثانيًا :تحليل النظم ()System Analysis

كل المعلومات عن النظام المراد بنا�ؤه للم�ؤ�س�سة وب�شكل ٍ
في هذه المرحلة تجمع ّ
واف
ٍ
وكاف لبناء النظام المعلوماتي الجديد ،ويجب مراعاة الأمور الآتية عند جمع المعلومات عن

النظام وتحليلها:

 -1متطلبات الم�ستخدمين واحتياجاتهم.

 -2متطلبات العمليات التي يجب �أن تتوافر في النظام.

 -3المتطلبات الأمنية للنظام.

وم ّعدات و�شبكة حا�سوب.
 -4تحديد البِنية التحتية للنظام من �أجهزة َ

ففي نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سية ،يجب جمع المعلومات عن الم�ستخدمين وكيفية

ا�ستخدامهم للنظام ،وفي العادة يكون الم�ستخدم في نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سية هو الطالب

و�أمين المكتبة ،ومن �أب�سط الإجراءات الأمنية لحماية النظام ،هو و�ضع ا�سم الم�ستخدم وكلمة
وتحدد البِنية التحية للنظام ب�شكل ٍ
يتم
ال�سر عند الدخول �إليه للحفاظ عليه من العبث،
ّ
واف حتى ّ
توفيرها عند ت�شغيل النظام.
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ثالثًا :ت�صميم النظام ()System Design

كيفية عمل النظام ،وكيف يتفاعل مع الم�ستخدمين؟ وفي هذه
يتم في هذه المرحلة
ُ
و�صف ّ

يتم:
المرحلة ّ

 -1تحديد مدخالت النظام ومخرجاتهّ ،
وكل جزء من �أجزائه.

 -2ت�صميم واجهات عمل الم�ستخدم ،والتي من خاللها �سيتفاعلون مع النظام.
 -3ت�صميم قواعد البيانات للنظام.

 -4تحديد طريقة عمل إالجراءات المطلوبة من النظام.

وفي نهاية هذه المرحلة ي ّتم �إن�شاء مجموعة من المخططات التي ت�صف كيفية عمل كل جزء

يتم �إر�سالها �إلى المبرمجين للبدء في برمجة النظام.
من �أجزاء النظام ،التي ّ
ن�شاط ( :)7-4ت�صميم النظام
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الأمور الآتية:
• حدد مدخالت نظام المكتبة المدر�سية.

من جداول قواعد البيانات يحتوي على الحقول الآتية (ا�سم الكتاب ،ر ْقم
• �صمم جدوال ْ
الكتاب ،ا�سم الم�ؤلف ،ت�صنيف الكتاب ،ا�سم الطالب الم�ستعير).

ف العا�شر.
ال�ص ّ
تعرفت �إليها في ّ
• ّ
طبق الجدول على برمجية ( )MS Accessالتي ّ
احفظ الم�شروع في ملف المجموعة.

رابعا :البرمجة ()Programming
ً

في هذه المرحلة تترجم المخططات التي تم ت�صميمها في المرحلة ال�سابقة �إلى برامج،

وتطبق ت�صاميم قواعد البيانات با�ستخدام �إحدى
با�ستخدام �إحدى لغات البرمجة المختلفة،
ّ
تم اختيارها في المرحلة الأولى
قواعد البيانات المعروفة ،وغالبا ما تكون قاعدة البيانات التي ّ

من بناء النظام.

و�إذا كان النظام المعلوماتي ب�سيط ،فمن الممكن برمجته كامال على �إحدى برمجيات قواعد

ف العا�شر.
ال�ص ّ
تعرفت �إليها في ّ
البيانات مثل برمجية ( )MS Accessالتي ّ
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خام�سً ا :فح�ص النظام ()Testing

في هذه المرحلة تت�أكد من �أن النظام يقوم بمهامه ب�شكل �صحيح ،وتت�أكد من خلو النظام من

الأخطاء ،وب�أ ّنه ح ّقق جميع المتطلبات والمهام المطلوبة منه.
فكر

ناقش

شارك

ناق�ش مع �أفراد مجموعتك الأمور الآتية عند فح�ص نظام المعلومات:
 ظهور خط�أ في مخرجات النظام.تم تحديدها في ال�سابق.
 عدم احتواء النظام على �إحدى المتطلبات التي ّ طلب الم�ؤ�س�سة �إ�ضافة مهمة جديد على النظام لم تكن قد طلبتها من ُقبل.

 واجهة الم�ستخدم غير مرتبه. عدم عمل النظام على الأجهزة الموجودة في الم�ؤ�س�سة.يتم االتفاق عليها �أو تحديدها من ُ
قبل.
 احتياج النظام �إلى معدات ّمادية لم َّ
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

�ساد�سً ا :تنفيذ النظام ()System Deployment
وفي هذه المرحلة يتم تحويل العمل في الم�ؤ�س�سة من العمل بالنظام القديم �إلى العمل با�ستخدام
النظام الجديد ،وتتم هذه العملية في ثالث طرق:
 - 1اال�ستخدام المبا�شر
�أي العمل ب�شكل مبا�شر على النظام الجديد ،والتوقف عن العمل بالطريقة اليدوية �أو ا�ستخدام
النظام القديم �إن وجد ،ففي نظام ا�ستعارة الكتب المدر�سية ،فقد يتوقف ا�ستخدام اال�ستعارة
بال�سجالت اليدوية �إلى ا�ستخدام النظام إاللكتروني مبا�شرة.
 - 2اال�ستخدام المتزامن
من خالل ا�ستخدام النظام الجديد مع البقاء على ا�ستخدام الطريقة القديمة لفترة محددة؛
للت�أكد من خلو النظام الجديد من الأخطاء ،وعندها يتم التحويل الكامل �إلى النظام الجديد.
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 - 3اال�ستخدام المرحلي المتدرج
ت�ستخدم هذه الطريقة عندما يكون نظام المعلومات �ضخما وكبيرا يحتوي على العديد من
فيتم تطبيق هذه الأنظمة ب�شكل تدريجي للت�أكد من �أنها ال تحتوي على
الأنظمة الفرعيةّ ،
�أخطاء ،وعندها يتم ا�ستخدام نظام فرعي �آخر حتى يكتمل النظام ب�أكمله .وفي نظام ا�ستعارة
جزءا من نظام مدر�سي
الكتب المدر�سية ي�صعب تطبيق هذه الأ�سلوب �إال �إذا كان نظام المكتبة ً
�أكبر ي�شمل الطالب والعالمات والهيئة التدري�سية وغيرها من �أق�سام.
فكر

ناقش

شارك

ناق�ش مع �أفراد مجموعتك وبم�ساعدة المعلم ،الميزات والمحددات ّ
لكل من الطرق الثالث
عند تطبيق النظام.

�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.
�سابعا :ال�صيانة ()Maintenance
ً

عدة �سنوات
عند االنتهاء من تطوير النظام الجديد ف�إنه �سيعمل لفترة من الزمن قد تمتد الى ّ

ما دام النظام يحقق الأهداف المطلوبة منه .وقد ينتهى الأمر بعد هذه ال�سنوات �إلى تطوير نظام
التطور الحا�صل في منظمة الأعمال .وال �شك �أن النظام
جديد وا�ستبدال النظام القديم لمواكبة
ّ

و�أثناء فترة الت�شغيل �سيخ�ضع �إلى التدقيق والمراقبة إلدامة عمله ب�شكل �صحيح و�أنه ما زال يحقق
حتما �إلى �أنواع مختلفة من
الأهداف المرجوة منه .وخالل فترة ت�شغيل النظام ف�إنه �سيحتاج ً

ال�صيانة إلدامة عمله بال�شكل ال�صحيح منها:

 - 1تحري الأخطاء المختلفة في البرامج والتي قد تظهر خالل فترة عمل النظام ومعالجتها.

التطور في �شروط العمل مثل �إ�ضافة قوانين جديدة على م�ستوى
 - 2تحديث النظام لمواكبة
ّ
منظمة الأعمال �أو على م�ستوى الدولة مثل �إ�ضافة نوع جديد من ال�ضرائب �أو زيادة �ضريبة

�سابقة.

� - 3إ�ضافة �إمكانيات جديدة للنظام لم تكن متوافرة �أ�ص ً
ال في النظام� ،إذا كان ت�صميم النظام
ي�سمح بذلك.
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ثامنًا :فريق عمل تطوير نظام المعلومات

ال �شك �أن تطوير نظم المعلومات الكبيرة تحتاج �إلى جهود فريق متكامل من المتخ�ص�صين

في كل مرحلة من المراحل ال�سابقة .وي�ضم هذا الفريق:
 - 1الم�ستخدمون للنظام ()Users

مجموعة من الأ�شخا�ص الذين �سي�ستخدمون النظام عند االنتهاء منه .فمثال �إذا كان النظام

المطلوب بنا�ؤه مكتب ًة مدر�سية فيجب م�شاركة إالدارة والمعلمون والطالب في تحديد
متطلبات النظام المطلوب.

 - 2محللو النظم ()System Analysts

هم مخت�صون في تحليل نظم المعلومات يمتلكون مهارات عالية في تحليل ما هو مطلوب

من النظام وتحويل ذلك �إلى ت�صميم منا�سب با�ستخدام �أحد نماذج الت�صميم للبدء ببناء النظام.

 - 3المبرمجون والمطورون ()Programmers and Developers

هم �أ�شخا�ص مخت�صون يمتلكون مهارات عالية في لغات البرمجة والأدوات الالزمة لبناء

النظام مثل لغة �سي بل�س بل�س (� )C++أو جافا ( ،)Javaويمتلكون كذلك مهارات في بناء

قواعد البيانات ،با�ستخدام نظام �إدارة قواعد البيانات مثل �أك�س�س ( )MS- Accessمن �شركة
مايكرو�سوفت �أو نظام قواعد البيانات �أوراكل (.)Oracle

 - 4الخبراء التقنيون ()Technical Specialists

هم �أ�شخا�ص لديهم الخبرة والمهارات الكافية في الأدوات الالزمة لتطوير نظم المعلومات
مثل مخت�صو �شبكات الحا�سوب.

ابحث

ابحث عن �أ�شخا�ص �آخرين يمكن �أن يكونوا �أع�ضاء في فريق تطوير نظم المعلومات .وال

تن�س �أن تذكر الم�صدر لمعلمك.
َ

اعر�ض ما تتو�صل �إليه �أمام زمالئك
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أسئلة الفصل
حدد ال�شخ�ص الم�س�ؤول عن
 -1يتكون فريق تطوير نظام المعلومات من مجموعة مخت�صينّ ،
�أداء المهام التالية:
المهمة

فريق العمل

تحليل النظام
برمجة النظام
ت�صميم النظام
تطبيق النظام
 -2ما المهام التي يقوم بها الم�س�ؤول في مرحلة ت�صميم النظام؟

 -3ما عالقة مهند�س البرمجيات بفريق تطوير النظام؟ ولأي فئة يمكن �أن ينتمي؟

ّ � -4أي من خطوات بناء النظم هي الأهم؟ ولماذا؟

 -5املأ الفراغ في ال�شكل الآتي بما ينا�سب من مراحل تطوير نظام المعلومات:
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الف�صل الرابع

نظم المعلومات في خدمة التنمية
من خالل ما تم عر�ضه �سابقا ف�إن جميع
تطبيقات نظم المعلومات تحتاج �إلى بيانات
لكي ت�ؤدي الهدف الذي �أن�شئت من �أجلها،
ولهذا البد �أن تتمتع هذه البيانات بجودة عالية
لتكون دقيقة وكاملة وحديثة وغير متناق�ضة
وذات �صلة بالم�ؤ�س�سة ،ويمكن الو�صول �إليها
عند الحاجة ب�أ�سرع وقت.
�سنتعرف في هذا الف�صل المعرفة وعالقتها بالبيانات والأعمال الذكية والنظم الخبيرة.

أول� :إدارة البيانات والمعرفة
� اً

هناك بع�ض التعريفات الأ�سا�سية المرتبطة بنظم المعلومات مثل البيانات والمعلومات (تعرفت
�إليها �ساب ًقا) والمعرفة ,فما هي المعرفة وما عالقتها بالبيانات والمعلومات .
 - 1المعرفة ()Knowledge
تم تنظيمها ومعالجتها
المعرفة
هي عبارة عن معلومات ّ
بيانات
معلومات
knowledge
Data
وتطبيقها وممار�ستها لتحويلها �إلى خبرة � ،أو
information
هي الح�صيلة النهائية ال�ستخدام المعلومات من
بل �ص ّناع القرار والم�ستخدمين ودمجها مع
ِق ِ
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الخبرات لإنتاج عمل مثمر يخدمهم ويخدم مجتمعهم .ف�إنتاج ُمن َتج لأول مرة �أو ابتكار
يتم الح�صول عليها من
طريق جديدة في الت�سويق �أو إالنتاج يعبر عنه بالمعرفة ،وهذه المعرفة ّ
الخبرة المتراكمة للعاملين في منظمة الأعمال �أو عن طريق تحليل البيانات للح�صول على
بع�ض �أنواع المعرفة (ال�ضمنية) الكامنة في البيانات بوا�سطة تقنيات التنقيب في البيانات� ،أو
من خالل الخبرات والمهارات المخزنة في عقول الأفراد.
وقد يتم الح�صول عليها من البيانات والمعلومات المتوافرة والمكتوبة والمحفوظة
كال�سجالت والكتب (المعرفة الظاهرة).

ن�شاط ( :)8-4البيانات والمعلومات والمعرفة
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ،ن ّفذ الآتي:

و�ضح طريقة لتحويل البيانات �إلى معلومات .مع ذكر �أمثلة.
• ّ
و�ضح طريقة لتحويل المعلومات �إلى معرفة .مع ذكر �أمثلة.
• ّ
و�ضح الفرق بين المعرفة ال�ضمنية والظاهرة مع ذكر �أمثلة.
• ّ
�سجل ما تو�صلت �إليه في ملف المجموعة.

� - 2إدارة البيانات
الحفاظ على البيانات لتكون ذات جودة عالية يحتاج �إلى �إدارة ذات فاعلية لمواجهة
الم�شاكل المتعلقة بهذه البيانات والتي ت�شمل:
�أ  -حجم البيانات الهائل الذي يمكن �أن يتوفر في منظومة الأعمال .فالنظام قد يحتفظ
بحجم هائل من البيانات القديمة لفترة زمنية طويلة لغايات المراجعة والتحليل وكذلك
إلدارة البيانات الجديدة المتدفقة.

عدة �أجهزة وفي عدة �أماكن وب�أ�شكال مختلفة.
ب -توزيع البيانات في منظومة الأعمال على ّ
تعدد م�صادر البيانات التي تدخل �إلى نظام المعلومات ،فبع�ض هذه البيانات ت�أتي
جـُّ -
من م�صادر داخلية في منظمة الأعمال �أو من م�صادر �شخ�صية كالتقارير �أو الآراء� ،أو
م�صادرخارجية كالبيانات الحكومية �أو قواعد البيانات التجارية.
الكم الهائل من البيانات يمكن تنظيمها من خالل قواعد البيانات ()Database
إ
ولدارة هذا ِّ
وم�ستودعات البيانات (. )Data Warehouseوفي ما ي�أتي �سنتعرف �إلى هذه المفاهيم و�أهميتها.
تعرف قواعد البيانات ( )Databaseب�أنها مجموعة من البيانات
�أ  -نظام �إدارة قواعد البياناتّ :
محدد ف��ي الم�ؤ�س�سة والمخزنة �ضمن
المنطقي��ة المترابطة ،الت��ي وجدت لخدمة هدف ّ
ولدارة هذه البيانات والتعامل معها ف�إننا نحتاج �إلى تطبيق يدعى نظام
نظام المعلومات .إ
تمكين
هم ُت��ه
ُ
�إدارة قواع��د البيان��ات (َ ، )Database Management System /DBMSم ّ
الم�ستخدم من إال�ضافة والحذف والتعديل للبيانات ،وكذلك الو�صول �إليها وا�سترجاعها
ويعد برنامج قواعد البيانات �أك�س�س ( )MS-ACCESSالذي تعلمته �ساب ًقا من
وتحليلهاّ .
الأمثلة على نظم �إدارة قواعد البيانات.
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ب -م�ستودعات البيانات :يمكن تعريفها ب�أنها مخزن للبيانات ُت َّ
معينة
نظم ح�سب موا�ضيع ّ
لخدمة عمليات اتخاذ القرار ،فمثال يمكن تخزين جميع البيانات المتعلقة بعملية ال�شراء
�سهل عملية
فقط لم� ّؤ�س�سة معينة في مخزن بيانات واحد؛ فتنظيم البيانات بهذا ال�شكل ُي ِّ
تحليل البيانات ،والتنقيب فيها ،ومن َث ّم اتخاذ القرار المنا�سب ّ
معينة تتعلق
لحل م�س�ألة ّ
بعملية �شراء الب�ضائع.
تم ا�ستخراجها من البيانات
ّ
وتتكون م�ستودعات البيانات عادة من بيانات م� َّؤرخة ّ
الموجودة في قواعد البيانات ،ويمكن �أن تحتوي على بيانات من م�صادر �أخرى
الن�صية والوثائق الأخرى ومن �سماتها �أنها متغيرة ح�سب الوقت.
كالملفات ّ
ابحث

ت�ستخدم قواعد البيانات وم�ستودعات البيانات في �إنتاج المعرفة من خالل تطبيقات التنقيب

في البيانات ( ، )Data Miningابحث عن مفهوم التنقيب في البيانات وفوائده في المجاالت
الآتية:

 -قطاع البنوك.

 -قطاع المبيعات.

اعر�ض ما تو�صلت �إليه على �أفراد المجموعة.
� - 3إدارة المعرفة ()Knowledge Management

هي العمليات التي ت�ساعد المنظمة على تحديد المعلومات المهمة والخبرات المكت�سبة

وتت�ضمن �إدارة المعرفة عدة عمليات
واختيارها وتنظيمها وتوزيعها ونقلها وا�ستثمارها.
ّ
�أهمها :اكت�ساب المعرفة و االبتكار ،ومعالجة المعرفة ،وتخزين المعرفة ،وم�شاركة المعرفة،

تتلخ�ص في
واال�ستفادة منها .كما � ّأن الوظيفة الأ�سا�سية إلدارة المعرفة في �أي منظمة �أعمال ّ
تطوير الأنظمة الم�ستخدمة لدعم الأ�شخا�ص وتحفيزهم على الم�شاركة في عمليات �إدارة

المعرفة .وتهدف �إدارة المعرفة �إلى تح�سين مجموعة المعارف في منظمة الأعمال حتى

قادرين على اتخاذ القرارات
يتح�سن ال�سلوك الم�ؤ�س�سي للمنظمة وللعاملين فيها وليكونوا
َ
ّ
ال�صائبة والدقيقة.
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ت�شج ُع النا�س على م�شاركة معارفهم وخبراتهم
وللح�صول على المعرفة فالبد من �إيجاد طريقة ّ

غير
التي اكت�سبوها؛ ل ّأن ً
كثيرا من المعارف والخبرات التي يمتلكها النا�س ومنهم الموظفون ُ
مكتوبة �أو موثقة ب� ّأي �شكل.

نوع
ولتنظيم المعرفة والتعامل مع الق�ضايا المتعلقة ب�إدارتها بم�ساعدة الحا�سوب ظهر حديثا ٌ
�سمى نظم �إدارة المعرفة ( .)KMSوهي تطبيقات للأعمال إاللكترونية
ٌ
جديد من النظم ُي ّ
ِ
عمليات �إدارة المعرفة من خالل
مختلف
لتدعم
معينة
َ
َ
المعتمدة على الحا�سوب لمنظمة ّ
تخزين المعارف المختلفة في مخازن ت�سمى مخازن المعرفة (،)Knowledge Repository
يتم الرجوع �إليها وا�ستخدامها كلما دعت
التي ت�ستخدم لحفظ الن�صو�ص بطريقة منظمة ّ

الحاجة �إلى ذلك.

ن�شاط ( :)9-4نظم المعلومات في الدوائر الحكومية
بالتعاون مع �أفراد مجموعتك ن ّفذ الآتي:

 ا�ستخدم �شبكة إالنترنت �أو قم بزيارة �إن �أمكن لإحدى الدوائر الحكومية الأردنية مثلوتعرف �إلى نظم المعلومات الم�ستخدمة
دائرة الأرا�ضي �أو دائرة الجمارك �أو البلدية ّ

تتعرف �إلى م�صادر البيانات الم�ستخدمة في نظام المعلومات لديهم.
فيها ،وحاول �أن ّ

�سجل ما تتو�صل �إليه في ملف المجموعة
ّ
ّ
فكر

كيف يمكن تحفيز الموظفين والمدراء العاملين في الم�ؤ�س�سات لي�ساهموا في

تحقيق الهدف من �إدارة المعرفة؟

ثانيًا :نظم المعلومات الذكية

تعد الأنظمة الذكية ()Intelligent Systems
ُّ
�إحدى التطبيقات التجارية لمفهوم الذكاء

اال�صطناعي ( .)Artificial Intelligenceوت�شمل
كل من الأنظمة الخبيرة ،ونظم معالجة ال ّلغات الطبيعية ،ونظم تمييز
تطبيقات الأنظمة الذكية اًّ
ويعد الذكاء اال�صطناعي �أحد فروع علوم الحا�سوب وهو يهتم
الأ�صوات وال�صور وغيرها.
ّ
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ِ
بدرا�سة منهجية تفكير إالن�سان في ّ
حل الم�سائل المختلفة ومعالجتها ،ومن َث ّم تحويل هذه
المنهجية �أو ترجمتها �إلى برامج وتطبيقات حا�سوبية؛ لال�ستفادة من قدرة الحا�سوب على ّ
حل
ّ
وتمكنه من ّ
حل عدد هائل من الم�سائل بوقت �أق�صر� .سنتعرف
الم�سائل المعقدة بطريقة �أ�سرع،
في ما ي�أتي �إلى بع�ض تطبيقات النظم الذكية.
 - 1النظم الخبيرة ()Expert Systems

معقدا �أو م�س�ألة تحتاج �إلى حل ف�إنها عادة ما تلج�أ �إلى خبراء
قرارا
ً
عندما تواجه الم�ؤ�س�سات ً

متخ�ص�صين للح�صول على الن�صح والم�شورة إليجاد ّ
الحل المنا�سب لتلك الم�س�ألة .ل ّأن ه�ؤالء

الخبراء يمتلكون المعرفة المتخ�ص�صة والخبرة الكافية في مجال الم�س�ألة المطروحة ،مثل
الخبراء في مجال ّ
الطب �أو الخبراء في المجاالت المالية �أو البنكية �أو خبراء القطاع ال�صناعي

يقدمون حلو ًال مختلفة لحل الم�س�ألة ،كما يمكن �أن يتنب�ؤ وا
�أو الزراعي .وه�ؤالء الخبراء عادة ّ

ب�أف�ضل الحلول المالئمة للم�س�ألة .ولكن هذه العملية متعبة وتحتاج �إلى وقت لذلك تم التفكير
في جمع هذه الخبرات وتنظيمها في برنامج حا�سوبي ُ�س ِّمي بالنظام الخبير (.)Expert System
والنظام الخبير هو برنامج حا�سوبي يحاكي طريق َة حكم إالن�سان و�سلوكه في مجال

معين مثل المجال الطبي.
ّ
ويت�ضمن النظام الخبير قاعدة للمعرفة ( )Knowledge Baseتحتوي على الخبرات المتراكمة

للم�ؤ�س�سة ،وكذلك تحتوي على ما ي�سمى بمحرك اال�ستدالل (� ،)Inference Engineأو محرك
القواعد وهي مجموعة من القواعد ت�ستخدم لتطبيق المعرفة على كل حالة مو�ضحة في النظام.

ومن ميزات النظم الخبيرة المتطورة �أنه يمكن تعزيزها بمجموعة �إ�ضافية من المعارف �أو

مجموعة من القواعد .وقد ا�ستخدمت النظم الخبيرة ولعبت دوراً كبيراً في الخدمات المالية في
البنوك ،وم�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية ،وال�صناعة التحويلية و�ألعاب الفيديو .وبع�ض النظم الخبيرة
يتم ت�صميمها ِ
لتح َّل َم ِح ّل الخبراء من الب�شر ،والبع�ض الآخر تم ت�صميمه بهدف م�ساعدتهم.
ّ

ابحث

ابحث عن م�ؤ�س�سة �أردنية �أو م�ؤ�س�سة عالمية ّ
توظف تطبيقات النظم الخبيرة في �أعمالها،
ثم اعر�ضه �أمام زمالئك.
ثم اكتب تقريراً مخت�صراً عن ذلكّ ،
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 -2نظم المعلومات الجغرافية (()Geographic Information Systems (GIS

نظم المعلومات الجغرافية هي نظم حا�سوبية تعمل على الجمع وال�صيانة والتخزين والتوزيع
والمعالجة والتحليل والإخراج والعر�ض للبيانات والمعلومات التي لها عالقة بالمكان وذلك

خدمة لأهداف محددة .وتحتوي نظم المعلومات الجغرافية على قاعدة بيانات لدرا�سة

الظواهر المكانية وتوزيعها والأن�شطة المختلفة لجزء من الأر�ض كالخطوط والم�ساحات،
ويتم درا�سة وتحليل هذه البيانات وا�سترجاعها وقت الحاجة ،ومن نتائجها الخرائط كبيرة

المقيا�س.

ويتكون نظام المعلومات الجغرافي من مجموعة من �أجهزة الحا�سوب والبرامج
ّ
المدربة لتقوم بتنفيذ هذه المهام ،وت�ساعد هذه
والمعلومات الجغرافية والطاقة الب�شرية
ّ
النظم على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالعديد من المجاالت الجغرافية ،ويمكن لهذا

النظام التعامل مع المعلومات الجغرافية من خرائط و�صور جوية ومرئيات ف�ضائية وعر�ضها
ّ
وتمكن
على �شا�شة الحا�سوب� ،أو على ورق ب�شكل خرائط �أو تقارير �أو ر�سومات بيانية،

ِ
الم�ستخد َم من �إدخال الخرائط وال�صور الف�ضائية للأر�ض عالية
نظم المعلومات الجغرافية
ُ
الجودة وال�صور الجوية الملتقطة عبر الطائرات .ومن الم�ؤ�س�سات الأردنية التي ت�ستخدم

هذا النوع من الأنظمة دائرة الأرا�ضي والم�ساحة والمركز الجغرافي الملكي.

ومن مجاالت ا�ستخدامها :التخطيط العمراني والتو�سع في ال�سكن وكذلك خدمة

اال�ست�شعار عن بعد و�إدارة الموارد الطبيعية والب�شرية والمرافق العامة ،لمعالجة الم�شكالت

المكانية.

والتجمعات
ال�سكانية
كما ت�ساهم نظم المعلومات الجغرافية في تحديد التجمعات
ّ
ّ
المائية وال�صحراء ،وم�ستويات المياه بال�سدود ،ويمكن با�ستخدام تقنيات متقدمة معرفة �إن

كان هذا الماء قاب ً
ملوثاً .كما يمكن ا�ستخدام هذه النظم لمعرفة النمط الزراعي
ال لل�شرب �أو ّ
ال�سائد في منطقة معينة ،وما هي المحا�صيل المزروعة في ُر ْقع ٍة مكانية معينة؟ وما �أف�ضل

البقعة من
المحا�صيل التي يمكن زراعتها في تلك المنطقة؟ وكذلك نوع التربة في تلك ُ

الأر�ض.
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ابحث

بالتن�سيق مع معلمك ومدر�ستك قم بزيارة علمية �إلى المركز الجغرافي الملكي لمعرفة
ثم اقر�أه في إالذاعة المدر�سية.
ثم ّ
�سجل تقريرا بها ّ
الأن�شطة والمهام التي يقوم بهاّ ،
ن�شاط ( :)10-4نظم المعلومات الجغرافية
بالتعاون مع زمالئك ت�أمل ال�شكل ( )9-4ون ّفذ الآتي:

الم�ستخدم في �أخذ هذه ال�صورة الجوي��ة؟ ابحث عنه بالو�سائل المتاحة في
• م��ا التطبيق
َ
مدر�ستك.

تحدد مكان بيتك ومدر�ستك.
مدر�سك حاول �أن ت�ستخدم التطبيق و ّ
• بم�ساعدة ّ
دون ما تتو�صل �إليه في ملف المجموعة
ّ

ال�شكل (� :)9-4صورة جوية من �إحدى برامج المعلومات الجغرافية.
ابحث

هل �سمعت بنظام ()GPS؟ هل هو متوافر على هاتفك �أو هاتف �أحد والديك؟ ابحث عن

هذا النظام في إالنترنت لمعرفة ا�ستخداماته .وما هي عالقته مع نظم المعلومات الجغرافية؟
اعر�ض ما تتو�صل �إليه �أمام زمالئك
280

أسئلة الفصل
 -1و�ضح المق�صود بالم�صطلحات الآتية:

الذكاء اال�صطناعي ,النظام الخبير ,نظم المعلومات الجغرافية.

 -2اذكر �أهمية واحدة لكل من:
�أ  -النظام الخبير.

ب -نظام �إدارة قواعد البيانات.
جـ -م�ستودعات البيانات.
د  -نظام �إدارة المعرفة.

� -3صنف ما ي�أتي �إلى بيانات �أومعلومات �أومعرفة:
�أ  -خبرة طبيب مخت�ص.

ب -عدد العمالء في البنك.

جـ -ك�شف ب�أ�سماء المعلمين وتخ�ص�صاتهم.
د � -سجل الح�ضور والغياب للطالب.

هـ  -مهارة مخت�ص في �صيانة الحا�سوب.

كيفية ذلك
 -4هل يمكن �أن ت�ساعد �أنظمة الحا�سوب إالن�سان في عمليات ا ّتخاذ القرار؟ ّبين ّ
دع ًما �إجابتك بمثال.
ُم ِّ

 -5ما �أهمية ا�ستخدام نظم المعلومات الجغرافية؟

281

أسئلة الوحدة
 -1عرف الم�صطلحات الآتية:
�أ  -النظام

ب  -البيانات

جـ  -المعلومات

د  -نظام المعلومات

ز � -إدارة المعرفة

ح  -عمليات الأعمال

هـ  -المعرفة

 -2علل ما ي�أتي:

و � -إدارة البيانات

�أ  -قيام بع�ض الم�ؤ�س�سات بتطوير نظام المعلومات داخل الم�ؤ�س�سة .In House
أهم مرحلة في دورة حياة تطوير نظام المعلومات.
ب  -يعتبر تعريف النظام � ّ
أهمية وجود نظام قواعد بيانات في �إدارة المعرفة.
جـ ّ � -
د  -الحاجة �إلى م�ستودعات للبيانات.

هـ  -تعتبر الوثائق و�أدلة التدريب من المكونات الأ�سا�سية لنظم المعلومات.

و � -إمكانية العودة للمرحلة الأولى في مراحل نظام المعلومات بعد الو�صول �إلى
مرحلة ال�صيانة.

 -3ار�سم مخطط �سير انتقال البيانات في نظام المعلومات.

 -4قارن بين تطوير نظام المعلومات داخل الم�ؤ�س�سة �أو جعل م�ؤ�س�سة �أخرى تقوم بذلك.
داخل الم�ؤ�س�سة

م�ؤ�س�سة خارجية

محددات �شراء نظم المعلومات الجاهزة هو الأهم في ر�أيك؟ ولماذا؟
ّ � -5أي من ّ

عدد المراحل التي تتدخل فيها الم�ؤ�س�سة في مراحل دورة حياة تطوير النظام ،مع ذكر
ّ -6
وظيفة الم�ؤ�س�سة في متابعة كل مرحلة من المراحل.
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 - 7هل تحتاج النظم الخبيرة �إلى م�ستودع للبيانات؟ ولماذا؟

 - 8هل تحتاج نظم المعلومات الجغرافية �إلى م�ستودع للبيانات؟ ولماذا؟

 - 9اذكر كيف قامت نظم المعلومات بخدمة المجتمع ،مع ذكر مثال على �إحدى هذه
النظم.

 - 10اقترح ثالثة �أهداف لبناء نظام للمعلومات في مرحلة تعريف النظام في دورة حياة تطوير
النظام للأنظمة الآتية:

�أ  -نظام حجز المقاعد في الطائرة.

ب  -نظام حجز الغرف في فندق.
جـ  -نظام ا�ستئجار لل�سيارات.
د  -نظام الم�ست�شفى.

هـ  -نظام ل�شبك مراكز إالطفاء مع الدفاع المدني.
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ذاتي
تقوي ٌم
ٌّ

بعد درا�ستك الوحدة الرابعة� ،أكمل �سلم التقدير الآتي لتقويم نف�سك ذاتيا ومعرفة نقاط ال�ضعف
لديك محاوال �إيجادالحلول المنا�سبة:

�أ�ستطيع �أن:
الرقم

المجال

أعرف مفهوم النظام ،والبيانات ،والمعلومات.
ّ � 1
أعرف مفهوم نظام المعلومات وعنا�صرها.
ّ � 2
أعدد فوائد ا�ستخدام نظم المعلومات.
ّ � 3

أعرف مفهوم عمليات الأعمال في نظم المعلومات.
ّ � 4
أميز بين طرق تطوير نظم المعلومات.
ّ � 5

أعدد مراحل دورة حياة تطوير نظم المعلومات.
ّ � 6

أعدد الأمور التي يجب تحديدها في مرحلة تعريف النظام.
ّ � 7

أعرف مفهوم تحديد متطلبات النظام.
ّ � 8

أميز بين الخيارات التكنولوجية المتاحة لتطوير النظام.
ّ � 9

أعرف المتطلبات الالزمة لتحليل نظم المعلومات.
ّ � 10
أعدد العمليات الثالث الم�ستخدمة لتطبيق النظام.
ّ � 11
� 12أقارن بين طرق تطبيق نظام المعلومات.
أعرف مفهوم �إدارة البيانات.
ّ � 13
أعرف مفهوم �إدارة المعرفة.
ّ � 14

� 15أقارن بين قواعد البيانات وم�ستودع البيانات.

أعرف مفهوم النظام الخبير.
ّ � 16

أعدد مجاالت ا�ستخدام النظم الخبيرة.
ّ � 17

أعرف مفهوم نظم المعلومات الجغرافية.
ّ � 18

أعدد فوائد ا�ستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
ّ � 19
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ممتاز

جيد

�ضعيف

مسرد المصطلحات
الخدمات إاللكترونية :هي �سل�سلة من الأن�شطة �أو العمليات التي ت�ؤديها الجهات الم�س�ؤولة
با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ،بهدف تلبية حاجات الأفراد والقطاعات العامة

ب�أقل وقت وجهد ومال.

البطاقات االئتمانية ( :)Credit Cardsوهي بطاقات بال�ستيكية ي�صدرها البنك لعميله ،وعليها

ا�سم �صاحب البطاقة ورقم ح�سابه ،فتقوم الجهة المزودة للبطاقات االئتمانية بو�ضع حد �أعلى من

النقود يمكن ا�ستخدامها في عمليات الدفع وال�شراء.

ال�شيكات إاللكترونية ( :)E- Checksهي ر�سالة �إلكترونية موثقة وم�ؤ منه ير�سلها ُم�صدر ال�شيك
�إلى م�ستلم ال�شيك فيقدمه للبنك ليقوم بتحويل قيمة ال�شيك المالية �إلى ح�ساب حامل ال�شيك،

تم �صرف ال�شيك فعلاً .
و�إلغاء ال�شيك و�إعادته �إلكترونيًّا �إلى حامله ليكون دليلاً على �أنه قد ّ

التجارة إاللكترونية :هي �أداء الأن�شطة كافة المتعلقة بالتجارة التقليدية من عمليات الت�سويق والتوزيع

والبيع �أو ال�شراء لل�سلع والخدمات با�ستخدام �شبكة إالنترنت.

�شبكات التوا�صل االجتماعي :هي مواقع �إلكترونية تقوم عى �أ�سا�س ن�شر الأفكار وم�شاركتها وتبادل
المعلومات واالهتمامات بين منت�سبيها.

نظام الت�شغيل :هو مجموعة من البرامج التي تقوم ب�إدارة جهاز الحا�سوب وتتحكم في جميع المهام التي

يقوم بها.

�صيانة الحا�سوب :هي الأعمال واالجراءات التي تحافظ على ديمومة عمل الجهاز وت�ؤمن عمله بكفاءة

عالية وب�أقل التكاليف.

نظام المعلومات :هو نظام حا�سوبي يقوم على جمع ومعالجة وتخزين وتحليل وتوزيع المعلومات
لتحقيق هدف محدد.

المعرفة :هي معلومات تم تنظيمها ومعالجتها تطبيقها وممار�ستها لتحويلها �إلى خبرة.

النظام الخبير :هو برنامج حا�سوبي يحاكي طريقة حكم الإن�سان و�سلوكه في مجال معين.
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أول :المراجع العربية
� اً

قائمة المراجع

� - 1سلوى �أمين ال�سامرائي و العكيدي ،عبد القادر عبد الجبار .)2012( .م�ستقبل ذكاء الأعمال
في ظل ثورة الحو�سبة ال�سحابية .الم�ؤتمر العلمي ال�سنوي الحادي ع�شر ،عمان :الأردن،
.343-323

 -2مجدي عزيز �إبراهيم :)2009( ،معجم م�صطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم .جمهورية م�صر
العربية ،القاهرة ،دار الكتب

 -3محمد ربايعة ( )2012توظيف تطبيقات جوجل في العملية التعليمية في جامعة القد�س المفتوحة:
الفر�ص والتحديات ،جامعة القد�س المفتوحة ،فل�سطين.

 - 5مروة زكي توفيق زكي .)2012( .تطوير نظام تعليق �إلكتروني قائم على بع�ض تطبيقات ال�سحب

الحا�سوبية لتنمية التفكير االبتكاري واالتجاه نحو البرامج التي تعمل كخدمات ،مجلة كلية التربية،

العدد .600 - 543 ،)2( 147

 - 4محمد عبد الحميد معو�ض« )2013( .الحو�سبة ال�سحابية وتطبيقاتها في بيئة المكتبات» ،مجلة
مكتبة الملك فهد الوطنية.258 - 212 ،
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