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الفصل األول

مبادئ الحاسوب
وتكنلوجيا الشبكات واالتصاالت

1
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(Computer)الحاسوب 

الحاسب االليأو الحاسوب
(Computer):

عبارة عن جهاز إلكتروني قادر 
جتها على استقبال البيانات ومعال

ة وتحويلها إلى معلومات ذات قيم
يستفاد منها كما أنه يخزنها في

ن وسائط تخزين مختلفة لتكو
.  جاهزة حين الطلب

3

ا يقوم بهاو الوظائف التي العمليات 
الحاسوب

Inputادخال البيانات 1)

Storageتخزين البيانات والتعليمات والمعلومات 2)

Processingمعالجة البيانات حسب التعليمات المحددة 3)

Outputاخراج المعلومات بالشكل المطلوب 4)

4
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اشكال الحاسوب
.تهاتتعدد أنواع الحاسبات من حيث طريقة عملها وحجمها باإلضافة الى سرع

5

مميزات الحاسوب
سرعة األداء1)

الدقة في تنفيذ العمليات2)

القدرة التخزينية العالية3)

القدرة على العمل المتواصل4)

ارسال وتبادل البيانات والمعلومات مع أجهزة اخرى5)
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http://techyshit.com/wp-content/uploads/2008/10/image15.png
http://techyshit.com/wp-content/uploads/2008/10/image15.png
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://codigopgt.files.wordpress.com/2008/01/eniac-2.jpg&imgrefurl=http://codigopgt.wordpress.com/2008/01/31/aunque-usted-no-lo-crea/&usg=__9DOEV62EbRUgR4S9gtlHsdBXz14=&h=990&w=803&sz=194&hl=en&start=10&tbnid=scriIq6ErKhQxM:&tbnh=149&tbnw=121&prev=/images?q=eniac&gbv=2&hl=en&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://codigopgt.files.wordpress.com/2008/01/eniac-2.jpg&imgrefurl=http://codigopgt.wordpress.com/2008/01/31/aunque-usted-no-lo-crea/&usg=__9DOEV62EbRUgR4S9gtlHsdBXz14=&h=990&w=803&sz=194&hl=en&start=10&tbnid=scriIq6ErKhQxM:&tbnh=149&tbnw=121&prev=/images?q=eniac&gbv=2&hl=en&sa=G
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أجيال الحاسوب

ع مر الحاسوب بمراحل تاريخية محددة تميز خاللها بخصائص معينة تغيرت م

.تغير التكنولوجيا المعتمد عليها

مسة يتفق علماء الحاسوب والباحثون في هذا المجال على أن الحاسوب قد مر بخ

.أجيال متعاقبة

ض العلماء لكنهم يختلفون في أي جيل من األجيال نحن اليوم ففي حين يعتبر  بع

ونحن أننا ال زلنا في الجيل الخامس يعتبر البعض اآلخر أننا تجاوزنا هذا الجيل

.اآلن في الجيل السادس أو السابع
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أجيال الحاسوب
 (1958–1942)الجيل األول
 استخدم الصمامات المفرغةVacuum Tubes   
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أجيال الحاسوب
 (1958–1942)الجيل األول
 استخدم البطاقات المثقبةPunch cardsفي عمليات ادخال البيانات
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أجيال الحاسوب
 (1958–1942)الجيل األول
 استخدم األسطوانات الممغنطةMagnetic Drumللتخزين     .
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أجيال الحاسوب
 (1958–1942)الجيل األول

:العــيوب

كبر الحجم وثقل الوزن1.

الحاجة الى طاقة كهربائية عالية للتشغيل     2.

انبعاث حرارة عالية3.

بطيئة السرعة4.

11

أجيال الحاسوب
 (1963–1959)الجيل الثاني
استخدم الترانزستور بدل الصمامات المفرغة
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أجيال الحاسوب
 (1963–1959)الجيل الثاني
استخدام لغات برمجة اعلى مستوى من الجيل األول.

اصغر حجما واعلى سرعة واقل استهالكا للكهرباء من الجيل األول

زيادة السعة التخزينية للحاسوب.

13

أجيال الحاسوب
 (1970–1964)الجيل الثالث
 استخدم تقنية الدوائر المتكاملة«Integrated Circuits»
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أجيال الحاسوب

 (1970–1964)الجيل الثالث

اصغر حجما واعلى سرعة ودقة في األداء

يكاد ال ينبعث منها حرارة اثناء التشغيل

 ظهور نظام المشاركة الزمنية

 ظهور الحاسبات الصغيرة

 في انتشار الحاسبات واستخدامهازيادة

15

أجيال الحاسوب
 (1980–1971)الجيل الرابع
 استخدم تقنية المعالج الدقيق«Microprocessor»

16
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أجيال الحاسوب
 (1980–1971)الجيل الرابع

 ظهور الحاسبات الشخصيةPersonal Computers 

 التوافق بين الحاسبات الشخصيةزيادة

 تطور نظم االتصاالت بين الحاسبات وظهور الشبكاتNetwork

17

أجيال الحاسوب
 (–1981)الجيل الخامس

اصبحت ظهور الحاسبات التي تحاكي قدرات اإلنسان في تحركاته وتصرفاته و

تستخدم في المراقبة واتخاذ القرارات فيما عرف باسم الذكاء الصناعي

Artificial Intelligence .

 استخدام الوسائط المتعددةMultimedia 

 أصغر حجما وأسرع بكثير من األجيال السابقة

قدرة تخزينية عالية جدا

اندماج تكنولوجيا الحاسبات مع تكنولوجيا االتصاالت

18

http://www.youtube.com/watch?v=kFgXEkzMq7A
http://www.youtube.com/watch?v=kFgXEkzMq7A
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https://www.youtube.com/watch?v=j0MKlwmx2i4

http://www.youtube.com/watch?v=70V6J4Y8hnc&index=54&list=WL

http://www.youtube.com/watch?v=Mr7U9pQtwq8&index=56&list=WL

http://www.youtube.com/watch?v=cNZPRsrwumQ&index=57&list=WL
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https://www.youtube.com/watch?v=j0MKlwmx2i4
https://www.youtube.com/watch?v=j0MKlwmx2i4
https://www.youtube.com/watch?v=j0MKlwmx2i4
http://www.youtube.com/watch?v=70V6J4Y8hnc&index=54&list=WL
http://www.youtube.com/watch?v=Mr7U9pQtwq8&index=56&list=WL
http://www.youtube.com/watch?v=cNZPRsrwumQ&index=57&list=WL
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1963 1980s
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ير مجموعة من العناصر او القيم ال تعطي معنى واضح ألنها غ
معالجة او مرتبة بطريقة تساعد على فهمها :البيانات

.مجموعة من المكونات المادية التي يتكون منها الحاسوب :األجهزة

مجموعة التعليمات التي توجه عمل الحاسوب وتنقسم الى
.برمجيات النظام و برمجيات التطبيقات :البرمجيات

28
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البيانات اإللكترونية والتعليمات

 قمية الرالحاسوب مصمم فقط للتعّرف إلى اإلشارات اإللكترونية
Digital.

 البيانات عملية معالجة، يجب أن يتم تحويليقوم الحاسوب بأي قبل أن
.  معالجتها إلكترونيا  للجهازيمكن الى إشارات 

29

تمثيل البيانات في الحاسوب
Data Representation in Computers 

 النظام العشري يسمى نظام األرقام الذي نستخدمه دائما باسم«Decimal» وذلك
.(9،8،7،6،5،4،3،2،1،0)ألنه يتكون من عشرة رموز فقط   

 النظام الثنائييتم تمثيل البيانات في نظام الحاسوب باستخدام«Binary» ألنه
.(1،0)فقط يتكون من رمزين 

 البت«Bit» الصفر أو )هو وحدة بناء ذاكرة الحاسوب ويأخذ احدى القيمتين
(.1،0( )الواحد

البايت«Byte » هو وحدة قياس الذاكرة في الحاسوب ويتكون من مجموعة من
(بت8=  بايت  1.)لتمثيل حرف أبجدي أو رقم أو رمز خاص( 8عادة )البت 

30
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الرموزتشفير

يفالثنائيالنظامالىوالرموزواألرقامالهجائيةاالحرفلتحويل

.للتشفيرأنظمةاستخداميتمالحاسوب

دم نفس نظام التشفير يستخدم لضمان ان جميع أجهزة الحاسوب تستخ

.الشفرة لتحويل البيانات الى النظام الثنائي

نظام 
يرالتشف

32
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الرموزتشفير

نظام أسكيللحاسوب هو اول نظام تشفيرASCII.

 رمزا فقط128يشمل أسكي نظام
بت لتحويل كل 8، ويستخدم (zالى Z ،aالى  A، 9الى 0: مثال)

.رمز الى النظام الثنائي

ASCII
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:مثال

36

C              A                R

01000011   01000001  01010010 

C              a                r

01000011   01100001  01110010 
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37

Hello Kuwait

01001000 01100101 01101100 
01101100 01101111  

01001011 01110101 01110111 
01100001 01101001 01110100

بت

Bit

بايت

Byte

http://www.unit-conversion.info/texttools/convert-text-to-binary/

:مثال

الرموزتشفير

تي للغة اإلنجليزية أو اللغات المناسبا لتشفير رموز اASCIIيعتبر نظام 

ألخرى اللغات اولكنه لم يكن مناسبا لتشفيرتستخدم الحرف الالتيني 

ن الرموز كالصينية واليابانية والعربية إذ تحتوي هذه اللغات على العديد م

.  بت8التي ال يمكن احتوائها بواسطة رمز أسكي المكون من 

ASCII

http://www.unit-conversion.info/texttools/convert-text-to-binary/
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الرموزتشفير

 موحد يشمل جميع رموز اللغات العالميةنظام تشفير ظهر:
UNICODEيونيكود 

  (  بت16)من البتات لعرض كل رمز اكبرنظام يونيكود يستخدم عددا

. يابانيةالصينية والومما يتيح عرض رموز اللغات األخرى مثل العربية 

UNICODE

40

بكممرحبا 

1101100110000101 1101100010110001 
1101100010101101 1101100010101000 

1101100010100111 
1101100010101000 1101100110000011 

1101100110000101

بت

Bit

بايت

Byte

http://www.unit-conversion.info/texttools/convert-text-to-binary/

http://www.unit-conversion.info/texttools/convert-text-to-binary/
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ذاكرة الحاسوب

Byte10110001بايت

KB1000 x Byteكيلو بايت

MB1000 000 x Byteميغا بايت

GB1000 000 000 x Byteجيجا بايت

TB1000 000تيرا بايت 000 000 x Byte

ل هو وحدة قياس الذاكرة في الحاسوب ويتكون من مجموعة من البت لتمثي« Byte»البايت

(بت8=  بايت  1.)حرف أبجدي أو رقم أو رمز خاص

41

1 MB

1000 000 Byte

1 GB

1000 000 000 Byte

1 TB

1000 000 000 000 Byte

42



2017-03-02

22

قام الحقائق الخام غير المعالجة  بما في ذلك النصوص واألر
.والصور واألصوات :البيانات

.مجموعة من المكونات المادية التي يتكون منها الحاسوب :األجهزة

مجموعة التعليمات التي توجه عمل الحاسوب وتنقسم الى
.برمجيات النظام و برمجيات التطبيقات :البرمجيات

43

«Hardware»األجهزة 

ين المكونات المادية للحاسوب وتشمل وحدة النظام والمدخالت والمخرجات والتخز
.الرئيسي والتخزين الثانوي

44
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 System Unitوحدة النظام 

ية عبارة عن صندوق يحتوي معظم المكونات اإللكترونوحدة النظام
.  التي تشكل نظام الحاسوب

45

مكونات وحدة النظام

األحجام الفعلية لوحدة رغم االختالف الواضح لبعض
:يةمكونات النظام األساستحتوي على نفس النظام، إال أنها 

Motherboardلوحة النظام 1.

Microprocessorالمعالج الدقيق 2.

Memoryبطاقات الذاكرة 3.

Power Supplyمزود الطاقة 4.

46
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لوحة النظام 
Motherboard 

 ـ أيضا  بلوحة النظام تُعرف
تسيطر على وهياللوحة األم

ام عمليات التواصل كافة في نظ
.الحاسوب بأكمله

 ملوحدة النظاالمكونات األخرى
يجب(الذاكرة والمعالج الدقيق)

.بلوحة النظامةمتصلان تكون 

47

لوحة النظام 
Motherboard 

 ال يمكن لألجهزة الخارجية مثل
لوحة المفاتيح والفأرة والشاشة أن

تتواصل مع وحدة النظام بدون لوحة
.النظام

ة تتواصل األجهزة الخارجية مع لوح
النظام عن طريق المنافذ

48
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Portsالمنافذ

 يح عبارة عن قطعة تتالمنفذ إن
لألجهزة الخارجية وصلها 

.بوحدة النظام

ة بعض المنافذ تتصل مباشر
خر بلوحة النظام فيما البعض اآل
ي يتصل ببطاقات تم إدخالها ف

.فتحات لوحة النظام

50
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 Microprocessorالمعالج الدقيق 

تقع وحدة المعالجة المركزية(Central Processing Unit) أو(CPU ) في
(Microprocessor)المعالج الدقيق 

 يتكون الـCPUمن مكونان اساسيان:

51

لمسئولة عن تملي على الحاسوب كيفية تنفيذ تعليمات أي برنامج فهي ا•
حركة اإلشارات االلكترونية في الجهاز

Control Unitوحدة التحكم 

نةتنفذ العمليات الرياضية والمنطقية التي تعتمد على المقار•

Arithmetic and Logic Unitوحدة الحساب والمنطق 

 Microprocessorالمعالج الدقيق 

سرعة المعالج

يانات تقاس سرعة المعالج الدقيق بواسطة سرعة الساعة الخاصة إلحضار الب
.  ومعالجتها في الثانية

 وحدة قياس السرعة تسمى ميجاهرتزMegahertz (MHz) وهي تساوي
.مليون دورة في الثانية

52
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Memoryالذاكرة  

هناك .تخّزن البيانات والتعليمات والمعلومات داخل الذاكرة
:في الحاسوب  الذاكرة من نوعان أساسيان

 ذاكرة القرص الصلب«Hard Drive»

 الدخول العشوائي ذاكرة«RAM»

53

«Hard Drive»القرص الصلب 

ينيعتبر القرص الصلب المكان الرئيسي لتخز
.واسترجاع البيانات في الحاسوب

رص يتم تخزين البرامج والملفات والصور في الق
.الصلب

اهم سعة التخزين وسرعة نقل البيانات تعتبر من
.عوامل تقييم األداء للقرص الصلب

54
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RAMذاكرة الدخول العشوائي 
 ن سلسلة م)رامجعلى البذاكرة الدخول العشوائي تحتوي رقاقات

«CPU»والبيانات التي تقوم وحدة المعالجة المركزية( التعليمات
.والعمل عليهابمعالجتها 

 حتويها ألن كافة البيانات التي تيتم تخزين هذه البرامج بشكل مؤقت
.تتالشى أو تختفي عند اقفال البرنامج أو إطفاء الحاسوب

55

القرص الصلب

Hard drive

ذاكرة الدخول العشوائي

RAM

56
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Power Supplyمزود الطاقة  

باء التي هو قطعة كهربائية تقوم بحفظ الحاسوب من تغيرات الكهر
قد ترتفع أو تهبط الى معدالت خطرة قد يؤدي إلى تعطيل 

.الطاقة يحميها من حصول ذلكمزودالحاسوب ووجود 

57

Secondary Storageالتخزين الثانوي 

از تقوم أجهزة التخزين الثانوي بحفظ المعلومات خارج جه
.الحاسوب لالستخدام الالحق

ام ترسل أجهزة التخزين الثانوي المعلومات إلى وحدة النظ
مباشرة حيث ( RAM)للمعالجة، ويتم إرسالها إلى الذاكرة 

يمكن الدخول اليها ومعالجتها بواسطة وحدة المعالجة 
. المركزية

58
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Secondary Storageالتخزين الثانوي 

 األقراص الصلبةHard-Disks 

 بطاقات الذاكرة اللحظيةMemory Cards

 محركات يو أس بيDrives  USB

 األقراص المرنةFloppy Disks 

 الشريط الممغنطMagnetic Tape 

5959

أجهزة اإلدخال واإلخراج

ا في المدخالت عبارة عن أي بيانات أو تعليمات يتم إدخاله
ذاكرة الحاسوب عن طريق أجهزة االدخال ليقوم بمعالجتها

.وتنفيذها

 المخرجات عبارة عن بيانات أو معلومات تمت معالجتها
. وعرضها للمستخدم عن طريق أجهزة االخراج

60
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أجهزة اإلدخال واإلخراج

مسئولة عن ترجمة  أجهزة االخراج 
هالحاسوب إلى شكل يمكننا فهملغة 

وأصوات أوأرقام أأحرف سواء كان 
. وصورأ

61

مسئولة عن أجهزة االدخال
األرقام واألحرف ترجمة 

ن يمكلغة إلى الرموز واألفعال و
.فهمها والتعامل معهاللحاسوب 

أجهزة اإلدخال واإلخراج

62
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 Input Devicesاجهزة االدخال

 لوحات المفاتيحKeyboards 

 أجهزة التأشيرPointing Devices :
 ( الماوس)الفأرةMouse

 شاشات اللمسTouch Screen 

    عصا التحكمJoystick(تستخدم لأللعاب)

 المرقم أو القلم الرقميDigital Pen 

63

 Input Devicesاجهزة االدخال

 أجهزة المسحScanning Devices 
       آالت المسح البصريScanners

      أجهزة قراءة البطاقاتCard Readers

 أجهزة قراءة الرموز العموديةBarcode Readers

أجهزة التقاط الصور
          الكاميرا الرقميةDigital Camera 

   كاميرا الفيديو الرقميةDigital Video Camera 

 الصوتيةاألدخالأجهزةAudio Input Devices 

64
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 Input Devicesاجهزة االدخال

65

Output Devicesاجهزة االخراج 

Screen or Monitorأو جهاز العرضالشاشة1.

Printersآالت الطباعة2.

Audio Outputخراج السمعيةأجهزة اإل3.

66

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://reviews.cnet.com/sc/21000563-2-200-DT1.gif&imgrefurl=http://reviews.cnet.com/ThinkPad_X31_Pentium_M_1_70GHz_256MB_40GB/4514-3121_7-30858535.html&h=150&w=200&sz=20&hl=en&start=2&tbnid=82roWdtQIlzhPM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q=pointing+stick&svnum=10&hl=en&lr=&safe=off&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://reviews.cnet.com/sc/21000563-2-200-DT1.gif&imgrefurl=http://reviews.cnet.com/ThinkPad_X31_Pentium_M_1_70GHz_256MB_40GB/4514-3121_7-30858535.html&h=150&w=200&sz=20&hl=en&start=2&tbnid=82roWdtQIlzhPM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q=pointing+stick&svnum=10&hl=en&lr=&safe=off&sa=G
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أجهزة المزج بين األدخال واألخراج

هناك العديد من األجهزة التي تمزج
وقد يكون. ما بين االدخال واالخراج

لمزيد السبب وراء ذلك أحيانا  توفير ا
من المسافات أو استخدام تطبيقات

:واألكثر استخداما  هي. متخصصة
أجهزة الفاكس

السماعات مع الميكرفون

شاشات اللمس

67

قام الحقائق الخام غير المعالجة  بما في ذلك النصوص واألر
.والصور واألصوات :البيانات

.مجموعة من المكونات المادية التي يتكون منها الحاسوب :األجهزة

مجموعة التعليمات التي توجه عمل الحاسوب وتنقسم الى
.برمجيات النظام و برمجيات التطبيقات :البرمجيات

68
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Softwareالبرامج 
اسوب البرامج هي مجموعة التعليمات والتوجيهات التي يحتاجها الح

.ألداء مهامه

.ائدةبدون البرمجيات، تكون المكونات المادية للحاسوب عديمة الف

69

Softwareالبرامج 
اء عملهبشكل عام يحتاج الحاسوب إلى ثالثة أنواع من البرامج  الرئيسة ألد:

(Operating System)برامج أنظمة التشغيل1.

Utility Programsبرامج الخدمات2.

Application programsبرامج التطبيقات3.

70
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Operating Systemبرامج أنظمة التشغيل ( 1

القة ويعرف نظام التشغيل بأنه مجموعة التعليمات التي تنظم ع
طبيقية المستخدم مع الحاسوب كونها تمثل الوسيط بين البرامج الت

التي يتعامل معها المستخدم وبين األجهزة والمعدات المكونة 
.  للحاسوب

71

Operating Systemبرامج أنظمة التشغيل ( 1

:أمثلة لبعض نظم التشغيل المشهورة

Disk Operating System (DOS)نظام تشغيل دوس 1)

Microsoft Windowsنظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز 2)

(متعدد المستخدمين)UNIXنظام التشغيل يونكس 3)

Mac OSنظام التشغيل ماك 4)

Windows mobile،Androidانظمة تشغيل لألجهزة المتنقلة  5)
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Utility Programsبرامج الخدمات ( 2

رتيب برامج تقوم بأعمال معينة عادة ما تكون لها عالقة كبيرة بت

:وتنظيم وإعداد وتصليح الحاسوب ومحتوياته، ومنها

File Management Programبرامج ادارة الملفات1.

Antivirus Programبرامج القضاء على الفيروسات2.

Disk Management Programبرامج تنظيف وتنظيم األقراص 3.

File Compression Programsبرامج ضغط الملفات4.

Back UP Programsبرامج النسخ االحتياطية5.

73

Application Softwareبرامج التطبيقات ( 3

 تلبية يتم إعداده ل( اتصال–العاب –معالجة النصوص : مثل)النوع من البرنامج هذا

.حاجات المستخدمين وتعاملهم المباشر

 د الوظائفتعطى للحاسوب صفة تعد–الختالف وظائف البرامج التطبيقية نتيجة.
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Application Softwareبرامج التطبيقات ( 3

:أهم برامج التطبيقات

Word Processing Programsبرامج معالجة النصوص1)

.لكتابة وتصميم الرسائل والتقارير والعقود وغيرها من المستندات•

Spreadsheet Programsبرامج الجداول الحسابية2)

.وم البيانيةتنظيم الحسابات واجراء العمليات الحسابية على البيانات واستخدام الجداول والرس•

Presentation Programsبرامج العروض التقديمية3)

انشاء وتصميم شرائح العرض باستخدام الحاسوب•

75

Application Softwareبرامج التطبيقات ( 3

:أهم برامج التطبيقات

Database Management Systems-DBMSبرامج ادارة قواعد البيانات  4)

.تنظيم وإدارة البيانات لالستفادة منها عن طريق استخدام استعالمات او تقارير•

Graphics Programبرامج الصور والرسومات5)

.تصميم وتعديل على الصور والرسوم والمخططات الثنائية والثالثية االبعاد•

76
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77

لى أدى التطور في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى االعتماد ع
:الحاسبات ووسائل االتصال من أجل

تغطية األحداث العالمية ومعرفة آخر االخبار بصورة فورية ومباشرة.

التواصل وتبادل المعلومات بين األفراد عن بعد بسرعة ودقة.
email - texting - video conference

التجارة االلكترونية .E-Commerce

78
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قنوات اتصال سلكية قنوات اتصال السلكية

79

قنوات االتصال السلكية1)

 االلياف الضوئيةFiber Optics Cables

مجموعة من االلياف الزجاجية تتكون من مادة السليكون وتنقل المعلومات
.بسرعة الضوء
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االتصال الالسلكيةقنوات 2)

 األشعة تحت الحمراءInfrared 

ن موجات لالتصال ضمن مسافات قصيرة جدا وتتطلب وضوح الرؤيا بي
.األجهزة دون عوائق مادية قد تمنع االتصال

 موجات الراديو الالسلكيةRadio Transmission

 فايايالوتستخدم اإلشارات الصوتية الهوائية في مناطق قصيرة المدى مثل
.والبلوتوث

81

االتصال الالسلكيةقنوات 2)

 الموجات الدقيقة أو الميكروويفMicrowave

ل كميات موجات قصيرة ذات نطاق تردد واسع تنتقل بخط مستقيم ويمكنها نق
ى والبد من توفر محطات للموجات الدقيقة تحتوي عل. هائلة من المعلومات

.الصحون الهوائية إلرسال واستقبال البيانات

82
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 النظام )الحاسبات تستقبل وترسل اإلشارات الرقمية غير متصلة
واستقبال رسالقنوات اتصال تعتمد على إولكن تعتمد على ( الثنائي

.اإلشارات والموجات االلكترونية المتواصلة

لذلك يحتاج الحاسوب الى جهاز(Modem ) لتحويل اإلشارات
المتواصلة الى إشارات رقمية غير متواصلة 

83

 كلمة مودم مشتقة من كلمتين بمعنى محولModulator ومحول
وهو يقوم بتحويل اإلشارات الرقمية  Demodulatorعكسي 

.ى رقميةإلى إشارات متصلة فيستقبلها مودم آخر ويعيد تحويلها إل

Telephone Modemالمودم الهاتفي 1.

DSL Modemمودم الخط الرقمي للمشترك 2.

Cable Modemالمودم الكيبل 3.

Wireless Modemالمودم الالسلكي 4.
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ستخدام تعرف الشبكات بأنها نظام اتصال لربط جهازين أو أكثر با
عضها إحدى تقنيات نظم االتصاالت التي تتيح التواصل بين ب
.البعض والمشاركة في تراسل البيانات ونقل المعلومات

85

افية التي يمكن تقسيم الشبكات إلى عدة فئات حسب المنطقة الجغر
ما ومن أهم أنواع الشبكات. تغطيها واألهداف التي أنشئت من أجلها

:يلي
Wide Area Network( WAN)الشبكة الواسعة 1)

Metropolitan Area Network( MAN)شبكة المدن الكبرى 2)

Local Area Network( LAN)الشبكة المحلية 3)

88
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الطريق السريع للمعلوماتInformation Superhighway 

 ووسائل االتصالالمعلوماتيةالمواردشبكة من.

93

What is the difference?
ما هو الفرق؟

THE INTERNET

شبكة االنترنت

THE WORLD WIDE WEB

شبكة المعلومات العالمية

94
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ظهور مفهوم الشبكة تاريخ االنترنت

لى العالمية والتركيز ع

ات تقنيات نقل البيان

ر بين أجهزة الكمبيوت

JCR. Licklider

ARPA

معتمد  ظهورنظام
(  ASCII)للرموز

اتولتبادل المعلوم

اول محاولة لالتصال

تر بين جهازين كمبيو

عن طريق شبكة 

الهواتف

4االتفاق مع 

جامعات لبناء 

شبكة ألجهزة 
كمبيوتر

•UCLA
•Stanford
•UCSB
•Univ. of Utah

ARPANET
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1969أكتوبر 29

اول محاولة ناجحة لنقل 
معلومات

الى  UCLAمن 

Stanford

“LOGIN”

تاريخ االنترنت

MIT, Harvard, BBN, 
NASA, Univ. of Illinois, …

انضمام المزيد من الجامعات 
والمؤسسات الى شبكة 

ARPANET

ظهور تقنية 
Ethernet

FTP TCP/IP
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ظهور شبكة المعلومات العالمية 
WWW والتي تعتمد

على الروابط االلكترونية

لبناء المواقع االلكترونية HTMLاستخدام لغة 1.

(URL)كل موقع له عنوان مميز 2.

HTTPربط المواقع عن طريق 3.
(Hypertext Transfer Protocol)

ARPANETتحول 
الى شبكة عامة 

واتصالها مع 

شبكات أخرى
Inter-Netwrok



INTERNET

تاريخ االنترنت

ات التطور المستمر لتقني

الكمبيوتر وشبكات 

االتصال ساعد على نمو 
ووصولها شبكة االنترنت

الى دول أخرى

سا مثل كندا، الدنمارك، فرن
والسويد 

(  Unicode)النظام العالمي ظهور 

بلغات العالم لتبادل المعلومات

المختلفة
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What is the difference?
ما هو الفرق؟

THE INTERNET

شبكة االنترنت

THE WORLD WIDE WEB

شبكة المعلومات العالمية

IP
IP

IP

IPIP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

URL

IP address :  145.231.11.64

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL:  http://www.example.com 98
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What is the difference?
ما هو الفرق؟

THE INTERNET

شبكة االنترنت

THE WORLD WIDE WEB

شبكة المعلومات العالمية

99

أول موقع الكتروني

http://info.cern.ch/

100

http://info.cern.ch/
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 ال يوجد مكان محدد لموقع شبكة
االنترنت فهي ناتج توصيل جميع
حتويه الحاسبات المتصلة بالشبكة بما ت

. هذه الحاسبات من معلومات 

عة ال يقتصر وجود اإلنترنت على بق
ها جغرافية محددة، إذ يمكن الوصول الي

من أي مكان من العالم يتوفر فيه 
حاسوب مزود بمودم وبرمجيات 

.االتصال المناسبة

101

اإلنترنت ال يملكه شخص أو مؤسسة.

سات تعود في ملكيتها إلى أفراد أو مؤساتالحاسب
.خاصة

 لقاء الخدمة المحدودة في توفيرالرسوم تجمع
.المرافق الالزمة لالتصال بالشبكة

 تقوم  جمعية اإلنترنتInternet Society 
(ISOC) وهي جمعية غير ربحية، بالتحكم في

.المعايير الفنية المنظمة لعمل االنترنت

102
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 متاحة برنامج يؤمن وسيلة للدخول على الموارد العبارة عن المتصفح
عيدة حيث وهذا البرنامج يصلك بالحاسبات الب. على الشبكة العنكبوتية

.يمكنك فتحها ونقل الملفات وعرض النصوص والصور

العنوان الموحد لصفحة االنترنت
Uniform Resource Locator (URL)

http://www.Alsarhan.info

103

http://www.Alsarhan.info
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بروتوكول تخاطب

شبكة المعلومات العالمية

اسم الجهة او الموقع

(تجاري، حكومي، تعليمي)نطاق لنوع الموقع 

http://www.alsarhan.info/
http://www.alsarhan.info/
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:هناك العديد من أنواع النطاقات وهي كالتالي

105

المجالالوصفالكلمة

comcommercialتجاري

edueducationalتعليمي

govgovernmentحكومي

netnetworkشبكة

orgorganizationمنظمة غير ربحية

milmilitaryعسكري

 Communicationاالتصال1)

Shoppingالتسوق2)

Searchingالبحث عن المعلومات3)

Entertainmentالتسلية4)

 Educationالتعليم5)
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Web 1.0 & Web 2.0

ما هو الفرق؟

WEB 2.0 WEB 1.0

Link toLink toLink toLink to

107
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 وتنظيم االنترنت التي تقدم من خالل مواقع متخصصه تسمح للمستخدمين بانشاءخدمات

.وتتيح لهم المشاركه والتواصل مع االخرينبهم، صفحات ومعلومات خاصه 

كل متزايد تعتبر شبكات التواصل االجتماعى واحدة من أكثر استخدمات االنترنت نموا بش

ه سواء نصيه النها تصل االفراد ببعضهم البعض وتتيح المشاركه بالمعلومات بأشكل متعدد

.أو صور أو صوت أو فيديو
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