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 تشغیل الأنظمة 

(Operating Systems) 

 ما ھو نظام التشغیل
والتعلیمات التي تتحكم في المكونات المادیة للحاسب اآللي حیث یقوم ھو عبارة عن مجموعة من البرمجیات األساسیة 

مستخدم یسر البرمجیات على ال, فھو یوكافة وظائف الحاسوب تقریبا في كافة البرامج والتطبیقاتتحكم بإدارة جھاز الحاسب وی
إنّھ البرنامج األّول الذي نراه متى نشغّل الحاسوب،  .االستفادة من األجھزة التي یتكون منھا الحاسب والملحقات التابعة لھمن 

نامج الذي یمّكن كل البرامج التي نستخدمھا على الحاسوب. یعمل على الربط بین والبرنامج األخیر الذي نراه عندما یتم قُِفلھ. والبر
و حزمة إذا ھ نظام الكمبیوتر ومستخدم النظام، تماماً كدور المترجم الذي یقوم بالترجمة بین شخصین ال یعرف أحدھما لغة اآلخر.

 .یل االتصال بین المستخدم والجھازتسھبرمجیة تقوم بالتحكم في كیفیة عمل جھاز الحاسب والربط بین مكوناتھ و

ت برنامج معقد مكتوب بإحدى لغا , كما انھ یعتبریعد نظام التشغیل أھم البرمجیات فھو عصب الحیاة بالنسبة للحاسب  
ونظام التشغیل  ++Cو  #C  البرمجة القویة، ومن أقوى لغات البرمجة في الوقت الراھن التي تبني بھا أنظمة التشغیل ھي لغة الـ

windows .من األنظمة التي كتبت بھذه اللغة 

 

المستخدمین  تعتمد كافة أجھزة الكمبیوتر على نظام التشغیل وذلك لتوفیر واجھة للتفاعل بین كیف یعمل نظام التشغیل:
ات. ولكافة أنظمة التشغیل الحدیثة الكمبیوتر وإدارة نظام الملف والتطبیقات ومكونات الكمبیوتر المادیة. ویقوم نظام التشغیل بتمھید

 .CPUدعم أكثر من مستخدم أو مھمة أو وحدة  تقریبًا القدرة على

 .ROM قراءة وتنفیذ التعلیمات واألوامر من ذاكرة القراءة الثابتة -

 . POST فحص وحدات الحاسب للتأكد من سالمتھا - 

 .أو من القرص الصلب أو الضوئیة المرنةتحمیل نظام التشغیل من األقراص  - 

 .استالم أوامر مستخدم الجھاز - 

  .تحمیل البرمجیات التطبیقیة وتنفیذ تعلیماتھا - 

 العودة إلى نظام التشغیل وانتظار أوامر المستخدم وتكرار الخطوات السابقة بدءاً من الخطوة الرابعة. - 

أنظمة التشغیل تقوم بنفس الوظائف  الذي یعمل بھ، فإن كافةبغض النظر عن حجم الكمبیوتر ومدى تطوره ونظام التشغیل إذا 
توفیر واجھة و إدارة الملفات والمجلداتو الوصول إلى المكونات المادیة األساسیة األربع. حیث تتحكم أنظمة التشغیل في

 .إدارة التطبیقاتو للمستخدم
 

 :التحكم في الوصول إلى المكونات المادیة
الكمبیوتر المادیة واالتصال  التفاعل بین التطبیقات ومكونات الكمبیوتر المادیة. وللوصول إلى مكونات بإدارة یقوم نظام التشغیل

لكل مكون من المكونات المادیة. وبرنامج تشغیل الجھاز ھو برنامج  بھا، فإن نظام التشغیل یقوم بتثبیت برنامج تشغیل الجھاز
المادي، یتم تثبیت برنامج  كتابتھ وتقدیمھ مع المكون المادي. وعند تثبیت الجھازالمصنِّعة للمكونات المادیة ب صغیر قامت الشركة

كما یمكن تنفیذ عملیة تعیین موارد النظام وتثبیت برامج .الجھاز تشغیل الجھاز أیًضا حتى یتسنى لنظام التشغیل االتصال بھذا
 في نظام (PnP) تم تقدیم عملیة التوصیل فالتشغیلفقد (PnP: Plug-and-Play) التوصیل فالتشغیل التشغیل باستخدام خاصیة

كافة أنظمة التشغیل الحدیثة مع عملیة  لتسھیل تثبیت مكونات الكمبیوتر المادیة الجدیدة. كما تتوافق Windows 95 التشغیل
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 یقوم بتثبیت PnP ق معنظام التشغیل تلقائیًا باكتشاف المكون المادي الذي یتواف ، یقومPnP وباستخدام (PnP) التوصیل فالتشغیل
وھو عبارة عن قاعدة بیانات  (registry) برنامج التشغیل لھذا المكون. ثم یقوم نظام التشغیل بتكوین الجھاز وتحدیث السجل

  .تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالكمبیوتر

 .وإعدادات الشبكة وأنواع الملفاتوالمكونات المادیة  یحتوي السجل على معلومات حول التطبیقات والمستخدمین :مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 :إدارة الملفات والمجلدات

عبارة عن كتلة من  التشغیل بإنشاء بنیة ملف على محرك األقراص الثابتة للسماح بتخزین البیانات. والملف یقوم نظام
 تجمیع البرامج وملفات البیانات معًا في دلیلكوحدة مستقلة. ویتم  البیانات ذات الصلة یتم إعطاؤه اسًما معینـًا ویتم التعامل معھ

(directory) دالئل أخرى. ویشار  یتم تنظیم الملفات والدالئل حتى یسھل استعادتھا واستخدامھا. ویمكن حفظ الدالئل داخل كما
لدالئل الفرعیة ، كما تعرف اWindows في أنظمة التشغیل إلى الدالئل المضمنة بالدالئل الفرعیة. وتعرف الدالئل بالمجلدات

 .بالمجلدات الفرعیة

 :User OS Interfaceنظام التشغیل  مستخدمواجھة 

 :التعامل مع البرامج والمكونات المادیة. وھناك نوعان من واجھات المستخدم یتیح نظام التشغیل للمستخدم إمكانیة
بكتابة األوامر في الموجھ، حیث یقوم المستخدم  – (CLI: Command Line Interface) واجھة سطر األوامر •

 .MS-DOSذات الشاشة السوداء, ومن أمثلة ھذه الواجھة ھو نظام  موضح بالشكل كما ھو
 حیث یتفاعل المستخدم مع القوائم والرموز – (GUI: Graphical User Interface) واجھة المستخدم الرسومیة •

 ، كما  CLIو GUI كالً من  - Windows 10و Windows 2000 مثل نظام -وتتضمن معظم أنظمة التشغیل 
 ذات الشاشة الملونة. ھو موضح في الشكل

ھي نوع من انواع الواجھات الرسومیة, – (ZUI: Zoomable User Interface) واجھة رسومیة قابلة للتكبیر  •
إختیار  المكتب, وإذا تمولكنھا تختلف عن الواجھات العادیة في أنھا التستخدم النوافذ, حیث أن العناصر تظھر على سطح 

العنصر فإنھ بدال من أن یفتح في نافذة فإنھ یتم تكبیره إلى المستوى المطلوب والعمل علیھ, وعند اإلنتھاء یتم تصغیره 
 .İ Phone و Appleفي أجھزة  İ OSو  MAC OS على سطح المكتب, ومن أمثلة ھذه الواجھة ھو نظام
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  إدارة التطبیقات

 الخاصة بالكمبیوتر. أما التطبیقات فھي عبارة عن RAM التطبیقات وتحمیلھ على ذاكرة التشغیل بتحدید موضع أحدیقوم نظام 
التطبیقات األخرى. ویكفل نظام التشغیل  برامج، مثل معالجات النصوص وقواعد البیانات وجداول البیانات واأللعاب والعدید من

 .أن یتمتع كل تطبیق بموارد نظام كافیة
 فھي عبارة عن مجموعة من اإلرشادات التي Programming Interface Application: (API (ا واجھة برمجة التطبیقاتأم

 :API  وفیما یلي مثاالن على واجھات .یستخدمھا المبرمجون لضمان أن التطبیق الذي یقومون بتطویره یتوافق مع نظام التشغیل
  مع أكثر من نظام لرسومات الوسائط المتعددة فات معاییر متوافقةمواص – (OpenGL) مكتبة الرسومات المفتوحة •
• DirectX  واجھات مجموعة من API تتعلق بمھام الوسائط المتعددة الخاصة بـ Microsoft Windows  

 
 نظام التشغیلو وظائف مھام 

 تختلف مھام نظم التشغیل باختالف أحجام الحاسب:

 التحكم في مسار البیانات  -1

 تحمیل البرمجیات التطبیقیة  -2

 وإدارة وترتیب المھام أثناء تشغیل الجھاز وضمان عدم تداخلھا . التحكم في وحدة الذاكرة الرئیسة -3

 وحدات اإلدخال واإلخراجطریقة عمل كل جزء من أجزائھا إضافة الى التحكم في التعرف على المكونات المادیة بالجھاز و -4
 والربط بین األجزاء المكونة للجھاز.

 اكتشاف األعطال: المحافظة على كفاءة التشغیل (وذلك بمتابعة مكونات الجھاز واكتشاف العیوب وإصالحھا) . -5

 User Interfaceواجھة المستخدم  -6

 انات والبرمجیات.األمان والحمایة: المحافظة على سریة النظام وذلك لضمان عدم الوصول غیر المسموح بھ للبی -7

إدارة المعالجات والعملیات ھي طریقة نظام التشغیل في التعامل مع العملیات العدیدة العاملة، فإن الحصول على تعدد المھام  -8
 یكون ببساطة عن طریق التحویل بین المھام بسرعة.

نظمة ل طبیعي، لینوكس لدیھ أكبر تنوع من ألدى الكثیر من أنظمة التشغیل العدید من أنظمة الملفات التي یمكن استخدامھا بشك
 .NTFSو FAT32و FAT16و FAT12الملفات ھذه، أما ویندوز فمحدود من ناحیة دعمھ ألنظمة الملفات حیث یدعم فقط:  

 

 :أھداف نظام التشغیل
 :تسھیل االتصال بین المستخدم والحاسب اآللي وذلك عن طریق •

 .مثل برامج تحریر النصوص. یوفر نظام التشغیل برامج مساعده 1

 .. یقوم نظام التشغیل بتحدید طرق تنفیذ العملیات وأولویاتھا2

 .. ربط األجھزة الفرعیة للحاسب مع وحدة التشغیل المركزیة3

 .. توفیر الحمایة للكیانات والمعلومات المحفوظة على الحاسب4

 .. تزوید الجھاز بمصححات و مستكشفات أخطاء5
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 :الحاسب اآلليإدارة موارد  • 

 . . قیاس دقة تنفیذ األوامر1

 .. وضع آلیة مناسبة یقوم الجھاز على أساسھا بترتیب تنفیذ العملیات (المعالج)2

 .. توفیر المصادر الالزمة  لتنفیذ العملیات3

الج لتنفیذ فیر وقت المع. إیجاد مساحة تخزینیة وإیجاد مكان مناسب على الذاكرة لتبادل المعلومات المطلوبة لتنفیذ المھمة وتو4
 . ھذه المھمة

 .واحدإتاحة الفرصة لتنفیذ أكثر من مھمة في آن  • 

  توفیر إمكانیة المشاركة على جھاز واحد من عدة مستخدمین • 

 تعظیم الفائدة من الموارد المتاحة داخل الجھاز. • 

 تحدیث نظم التشغیل
تستوعب االختراعات الجدیدة والبرمجیات الحدیثة. وتحسین كفاءة تشغیل دائما ھناك حاجة ماسة لتطویر نظم التشغیل بحیث 

 الحاسب أكثر فأكثر,  لذلك تتلخص أھمیة التطویر في النقاط التالیة :

 مواكبة التطور المتالحق في صناعة الحاسبات.1

 تحسین كفاءة األجھزة ومحاولة  االستفادة من موارد الحاسب ..2

 ستخدام وتسھیل عمل المستخدمین .إضافة مرونة أكثر في اال.3

 ظھور أنواع من الخدمات الجدیدة التي یؤدیھا الحاسب اآللي ..4

 اكتشاف العیوب فیصبح من الضروري تالفیھا في اإلصدارات الحدیثة ..5

 ظھور برمجیات جدیدة تحتاج إلى دعم من نظم التشغیل ..6

 ددة) .(ظھور النوافذ المتع تطویر طرق العرض على الشاشات.7

 :أنواع نظم التشغیل
 : ھناك عدة طرق لتصنیف نظم التشغیل المتعارف علیھا

 :حیث تنقسم حسب طبیعة نظم التشغیل

 نظم تشغیل مدمجة: -1

مثل  األجھزةعلى شرائح الكترونیة داخل  تكون جزء من صناعة الجھاز المدمجة فیھ وال یمكن تحدیثھا وال إصالحھا ألنھا تثبت
 نظم تشغیل السیارات واألجھزة المنزلیة

 : نظم تشغیل مرنھ غیر مدمجة -2

 Windowsوھي تلك النظم التي یمكن تطویرھا وتحدیثھا وتغیرھا وإصالحھا وھي النظم الموجودة على أجھزة الحاسبات مثل 
 .Dosأو 
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 :في نفس الوقت إلى قسمین تخدمتشغیل أكثر من برنامج لنفس المستنقسم نظم التشغیل من حیث قدرتھا على كذلك 

  Multi-Tasking  أنظمة متعددة المھام -

 Single-Taskingأنظمة وحیدة المھام  -

  :في نفس الوقت إلى قسمین ألكثر من مستخدم بتشغیل برامجھاتنقسم نظم التشغیل من حیث قدرتھا على السماح كما 

 Multi-user أنظمة متعددة المستخدمین -

 Single-userأنظمة وحیدة المستخدم  -

      single-user Single-tasking . نظام وحید المستخدم وحید المھام1

وھو أقل األنظمة قوة ویسمح لمستخدم واحد فقط بالعمل علیھ، وال یستطیع مستخدمھ أن یشغل أكثر من برنامج في نفس الوقت.      
حیث ال یستطیع أكثر من مستخدم القیام بتنفیذ مھام على نفس الجھاز الذي یحتوي مة. وھذا النظام مستخدم مع أجھزة الحاسب القدی

 نظام التشغیل .

      Multi-user Single-tasking . نظام متعدد المستخدم وحید المھام2

وھو شائع االستخدام على أجھزة الحاسب الخادم حیث یسمح لعدد من المستخدمین بالعمل معاً ولكن یجري تشغیل برنامج واحد    
حیث یستطیع أكثر من مستخدم الدخول على الجھاز من خالل بوابات مختلفة وتنفیذ ما یحتاج من مھام بنفس فقط لكل مستخدم. 

 .Unix –linux) ویندوز الشبكات.  windows NTالوقت ومن أمثلة ھذا النظام  (

                                 Single-user Multi-tasking . نظام وحید المستخدم متعدد المھام3

وھو النظام الشائع االستخدام حالیاً على أجھزة الحاسب الشخصي ومحطات العمل حیث یتیح للمستخدم الواحد القدرة على تنفیذ    
 .رنامج في نفس الوقتأكثر من ب

وھو                                                           Multi-user Multi-tasking . نظام متعدد المستخدم متعدد المھام4
أقوى األنظمة وھو السائد على أجھزة الحاسب المركزیة والمتوسطة. وقد بدأ زحف ھذا النظام مؤخراً على أجھزة الحاسب 
الشخصي. وفي ھذا النظام یقوم كل مستخدم بالتعامل مع الحاسب وكأن الحاسب یعمل لھ وحده، وذلك لما یتمیز بھ من سرعات 

 ما أن أي خطأ یرتكبھ مستخدم ما ال یؤثر على باقي المستخدمین وال یعطل أعمال الحاسب. عالیة في التشغیل وتنفیذ األوامر. ك

 مكونات نظم التشغیل:
وتقوم بالمھام . قلب نظام التشغیل وتسمى أیضا المدیر التنفیذي لنظام التشغیل التشغیل وتسمىنواة التشغیل: أھم جزء في نظام •

 :اآلتیة

 . إثناء التشغیل عملیة التنقل بین البرامج. 1

 . التحكم في المكونات المادیة لجھاز الحاسب. 2

 .التحكم في البرمجیات. 3

 . إدارة وتنسیق العملیات. 4

 . ترتیب تنفیذ العملیات وتوفیر المتطلبات الالزمة لتنفیذھا. 5

 .الربط بین العملیات وأماكن تخزین نتائجھا. 6

 . ات  لنھایة كل عملیةالتأكد من إتمام العملیات وتحدید عالم. 7



 مدرس المادة
 د. فراس شوكت الحامد

 قسم التقنیات االلكترونیة / فرع الحاسبات

 .العملیاتمدیر •

 .منسق ترتیب األولویات•

 .الملفاتمدیر •

 مدیر الذاكرة.•

 :أوضاع التشغیل
وبیئة  CPU تشغیل مختلفة. ویشیر وضع التشغیل إلى قدرة وحدة الحدیثة في أوضاع CPU یمكن تشغیل كافة وحدات

الذاكرة  مثاالً لتخصیص 1للتطبیقات والذاكرة. ویوضح الشكل رقم  CPU التشغیل كیفیة إدارة وحدة التشغیل. كما یحدد وضع
 (Protected Mode) والوضع المحمي (Real Mode) المنطقیة. وأكثر أوضاع التشغیل األربعة شیوًعا ھي الوضع العادي

 .(Compatible Mode)  المتوافق والوضع (Virtual Real Mode) والوضع الظاھري العادي
 Real Mode الوضع العادي -1

 التشغیل العادي تنفیذ برنامج واحد فقط في المرة الواحدة، كما یمكنھا التعامل فقط مع التي تعمل في وضع CPU یمكن لوحدة
بھا وضع التشغیل العادي، إال أنھ یُستخدم  میجابایت من ذاكرة النظام في كل مرة. على الرغم أن كافة المعالجات الحدیثة یتوفر 1

وعند قیام تطبیق في وضع  .Windows 3.x بت، مثل 16أو من قبل أنظمة تشغیل  وتطبیقاتھ DOS نظام التشغیلفقط من قِبل 
بوصول مباشر إلى الذاكرة. مما قد  العادي بارتكاب خطأ، یمكن أن یتأثر بھ الكمبیوتر بأكملھ، حیث إن البرنامج یتمتع التشغیل

 التشغیل أو إیقاف التشغیل نتیجة للتلف الحادث في مساحة الذاكرة.  دةیؤدي إلى توقف الكمبیوتر عن االستجابة أو إعا
 

 
 

 Protected Mode الوضع المحمي -2
 إلى الذاكرة الكلیة للكمبیوتر، بما في ذلك الذاكرةالتشغیل المحمي بإمكانیة الوصول  التي تعمل في نظام CPU تتمتع وحدة

یمكن ألنظمة التشغیل التي تستخدم الوضع . RAMالظاھریة. والذاكرة الظاھریة ھي مساحة القرص الثابت المستخدمة لمضاھاة 
وبرامج التشغیل بت إلى الذاكرة  32ویوفر الوضع المحمي إمكانیة وصول من نوع  المحمي إدارة برامج متعددة في نفس الوقت

 Windows بت، مثل 32التشغیل  یُستخدم الوضع المحمي من قِبل أنظمة  (I/O) النقل بین أجھزة اإلدخال واإلخراج وعملیات
 .التطبیقات من استخدام الذاكرة المحجوزة لتطبیق آخر قید التشغیل وفي الوضع المحمي، تتم حمایة Windows 8 أو 2000

 

 

 

Program Code directly 
controls PC hardware. 

PC hardware can be 
interrupted by bad code. 

Program Code 
directly controls PC 

hardware. 

PC hardware 
cannot be 

interrupted by 
bad code. 

Hardware 
Abstraction 
Layer (HAL) 

Program 
talks to 

HAL 

HAL controls 
hardware 
and stops 

 



 مدرس المادة
 د. فراس شوكت الحامد

 قسم التقنیات االلكترونیة / فرع الحاسبات

 Virtual Real Mode الوضع الظاھري العادي -3
 التشغیل الظاھري العادي إمكانیة تشغیل تطبیق یعمل في الوضع العادي في نظاموضع  التي تعمل في CPU تتیح وحدة

 بت، مثل 32تشغیل من نوع  في نظام DOS تشغیل یعمل في الوضع المحمي. ویمكن أن یتضح ذلك عند تشغیل أحد تطبیقات
Windows 10 . 

 
 
 
 
 
 

 Compatible Mode وضع التوافق -4
التطبیق  تشغیل سابق للتطبیقات التي ال تتوافق مع نظام التشغیل الحالي. ومثاالً على ذلك، یقوم وضع التوافق بإنشاء بیئة نظام

 حزمة خاصة للخدمة ویتطلب Windows NT الذي یقوم بفحص إصدار نظام التشغیل من الممكن كتابتھ لـ
 (service pack) إصدار من نظام التشغیل للسماح بتشغیل التطبیق كما لو كان في  ویمكن لوضع التوافق إنشاء البیئة المثالیة أو

 .البیئة المقصودة

 : مسجالت وحدات التشغیل المركزیة
 .البیاناتوحدة تسجیل .1

 : إلى ثالثة أقساموحدة تسجیل العناوین على الذاكرة. وتنقسم .2

a .مسجل مؤشر العنوان. 

b .مسجل عنوان القطاعات. 

c. نتائج العملیات. مسجل 

 : اآلتيكما تكتمل أھمیة وحدة المسجالت في وحدة التشغیل المركزیة في 

 .الحفاظ على البیانات وعدم تشتیتھا اثناء التشغیل. 1

 منع تداخل البرامج وتضارب العملیات اثناء التشغیل. .2

 التشغیل: وحدة مسجالت
 . العملیات أولویات تنفیذ بترتیب المختص الجزء وھيھي جزء من أجزاء نظام التشغیل : المجدوالت -

 :المجدوالت أنواع

 ( F1, F0)أوال تأتي التي العملیة تنفیذ یتم العملیة: أسبقیة حسب .1
میزاتھا أنھا تنفذ عدد لألصغر حجماً. من  فاألولویة وطولھا حجمھا حسب العملیات ترتیب یتم  (STF) العملیة: حجم حسب .2

 واضح وھو التأخیر الكبیر في تنفیذ العملیات األكبر حجماً . من الوقت ولكن یوجد عیب من العملیات في قدر صغیركبیر 
المستخدمة في إدارة األنظمة  وتستخدم مثل ھذه المجدوالت في. األھم العملیة فتنفذ ترتیبھا یتم  (HPF)أھمیة: األكثر حسب .3

 األماكن واتخاذ القرار والبورصات والبنوك .
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 .محددة نتائج على للحصول محدد بترتیب باستخدام الحاسب اآللي تنفیذھا یتم التعلیمات وألوامر من سلسلة ھو :البرنامج

 خطوات عمل البرنامج:
 تحدید المشكلة المراد عمل برنامج لحلھا. .1
 المشكلة (خوارزمیة).تصمیم طریقة حل لھذه  .2
 تصمیم خریطة سیر العملیات كنموذج لعمل البرنامج . .3
 اختیار لغة مناسبة من لغات البرمجة لكتابة البرنامج . .4
 اختبار دقة كفاءة البرنامج ومعالجة مابھ من أخطاء . .5

 . sore codبعد االنتھاء من كتابة البرنامج یسمى ماكتبناه بكود المصدر 

 :نوعان) (التنفیذ أثناء البرامج بین االنتقال

تنفذ  یتم ترتیب العملیة ترتیب معین في دورة تنفیذ العملیات وعندما یتم تشغیل العملیات :operative تعاوني االنتقال ال .1
 . أخرى عملیة بدخول لتسمح محدد وقت عند المعالج من بالخروج تتطوع تنفیذھا یتم التي العملیة العملیات حسب األولویة.

جاھز الستقبال  وفیھ یتم قطع أو إیقاف تنفیذ العملیة بعد مرور وقت معین لترك المعالج :preemptive القھري االنتقال  .2
 العملیة التالیة.

 

 عیوب ومزایا االنتقال التعاوني والقھري :
 العیوب:-

 في االنتقال التعاوني یمكن إن  تشغل عملیة المعالج إلى وقت كبیر جداً. .1
 مرة أخرى . القھري یمكن قطع العملیة قبل تنفیذھا فیعود المعالج إلى نقطة البدایة في االنتقال .2
 

 المزایا:-

 .االنتقال التعاوني ضمان تنفیذ العملیة كاملة .1
 االنتقال القھري ضمان عدم إشغال المعالج في عملیة واحدة في وقت كبیر . .2

 

 مراحل: بأربعة تتم الفصل عملیة

 الفصل. لعملیة وثابت منتظم وقت تحدید .1
 المفصولة المقطوعة. العملیة نتائج حفظ .2
 تشغیل عملیة االنتقال . وضع عالمات البتداء .3
 . السابقة العملیة فصل من االنتھاء عند التالیة العملیة وتشغیل تحمیل .4

 

 مراحل: بثالث تمر األوامر: تنفیذ دورة

 البحث مرحلة .1
 التنفیذ مرحلة .2
 اإلیقاف مرحلة .3
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 : Process Manager  العملیات مدیر
كما عرفنا في السابق العملیة : ھي جزء من البرنامج إثناء التشغیل على ذلك فإن البرنامج یتكون من عدة عملیات كل 

 واحدة منھا وحدة منفصلة قائمة بذاتھا ویكون ھناك اتصال بین كل عملیة وأخرى .

 الحاالت التي تكون علیھا العملیة :

1. Running التنفیذ. جاریة 
2. Locked .مغلقة مقفلة 
3. Ready للتنفیذ. جاھزة 

 

  (PCB: Process control Block)  العملیات في التحكم وحدة

 مفصلة عن كل عملیات التشغیل وتتكون من حقول بیانات عناصر كاألتي :وھي تركیبة بیانات تحتوي على معلومات متصلة 

 الذاكرة. على العملیة عنوان .1
 العملیة. أولویة تنفیذ ترتیب .2
 للعملیة. الشخصي الرقم .3
 العملیة. حالة .4
 . العملیة بتنفیذ المرتبطة البیانات .5

 

 العملیات: تنفیذ في تتحكم التي الدوال

 العملیة. بتنشیط الدالة ھذه تقوم Wake UP   التنشیط .1
 . العمل بتعلیق الدالة ھذه وتقومSuspend   التعلیق .2
 العملیة . بإنھاء تقوم الدالة وھذهBlock اإلغالق   .3
 آخر. إشعار حتى العملیة ھذه عمل بتجمید الدالة ھذه وتقومSleep تنویم  .4
 جدیدة . أولویة بإعطائھا الدالة ھذه وتقومChange Priority تغیر أولویة التنفیذ  .5

 

 العملیات بین االتصال

 . العملیات بین تماماً عن بعضھما منفصلین برنامجین طریق عن العملیات بین االتصال یتم

 یقوم البرنامج بإرسال المعلومات الالزمة لتنفیذ العملیة التالیة في الترتیب . Send message : المرسل برنامج •
 یقوم باستقبال المعلومات والبیانات الالزمة لتنفیذ العملیة من العملیات السابقة. :get messageبرنامج المستقبل  •

 

عند  یضمن عدم دخول أي عملیة في المعالج حیث المعالج إلى العملیات لدخول منظم ھو:(Semaphore) منظم دخول العملیات
 وقیمة تحت عالمة قیمة تمثل حیث ،)قیمتین یحتمل صحیح عدد(بـ یمثل السیمافور متغیر انشغال المعالج بتنفیذ عملیة أخرى.

 وإذا السیمافور، متغیر داخل فوق عالمة تمثل التي القیمة ستضع مشتركة بیانات استخدام عملیة بدأت إذا ثم .فوق عالمة أخرى
 باستخدام لھا یسمح ال أنھ یعني فھذا فوق عالمتھ أن وبما السیمافور ستختبر المشتركة البیانات استخدام أخرى عملیة أرادت

 .اآلن المشتركة البیانات
 على إحدى الحالتین : Semaphoreعلى ذلك یكون 

 عندما یكون المعالج غیر مشغول . Semaphoreیكون مفتوح  open :مفتوح .1
 مغلق في حالة انشغال المعالج . Semaphoreیكون  :   Lockedمغلق .2
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 : Thread  الخیوط )( الفسیلة

  على تعتمد التي التشغیل نظممن  حده. على تنفذ واحده وكل فسائل عدة من تتكون أن یمكن العملیة.  من جزء ھي
 . ( Windows NT ) الفسائل

 

 

 

 

 

 

 

 التشغیل نظام تحمیل
 .Rom الذاكرة على یكون موجود  Bootstrapالمحمل  یسمى خاص ببرنامج التشغیل على الحاسب اآللي نظام تحمیل یتم

 -وتنقسم عملیة التحمیل إلى عدة أجزاء:

 قراءة نظام التشغیل من األقراص الخارجیة . .1
 البحث عن أجزاء التثبیت وتحمیلھا . .2
 بالبحث وبفحص وتھیئة القرص الصلب وتثبیت عملیة التحمیل .تقوم عناصر التثبیت  .3
 على القرص الصلب . یقوم المحمل بتحمیل نظام التشغیل من على األقراص الخارجیة إلى مكان المعادلة .4

 
 موقع نظام التشغیل على الحاسب

لیشغل  RAM العشوائیة من نظام التشغیل من على القرص الصلب إلى الذاكرة %80فور تشغیل الحاسب ینتقل حوالى 
یطرة وھو یمثل الس“ المشرف”المنقول  جزء منھا.  بیقى الجزء الباقى على القرص الصلب حتى یستدعى للعمل. یسمى الجزء

 والقیادة.         
 

 

 

 

 

 

 Shell : یل. ل الطبقة الخارجیة لنظام التشغللمستخدمین األجراء أو تنفیذ األوامر من خالل نظام تشغیل. كذلك یمث یوفر برنامج ھو
 على ذلك: أمثلة

Linux Unix Windows NT Windows Dos  نظام التشغیل 

Koruna shell Bourn shell ,sh Shell Command com Command com القشرة 



 مدرس المادة
 د. فراس شوكت الحامد

 قسم التقنیات االلكترونیة / فرع الحاسبات

 : األوامر التي یتم تنفیذھا من خالل قشرة نظام التشغیلأمثلة على 

 نسخ الملفات . .1
 . formatتھیئة األقراص لالستخدام  .2
 استدعاء الملفات. .3
 البحث عن الملفات . .4
 عرض الملفات . .5
 تحمیل البرامج . .6
 تشغیل البرامج . .7

 

 إدارة الملفات 
 ھو: الملفات إدارة من الرئیسي الغرض

 جدیدة. ملفات إنشاء .1
 تخزین الملفات بطریقة مرتبة. .2
 الملفات. عن البحث سرعة .3
  . البحث من النتائج إرجاع .4

 وظائف مدیر الملفات الخارجیة :
1. (Create) جدید ملف إنشاء.     
2.  (Open) الذاكرةملف منشئ من قبل وتحمیلھ على  فتح. 
3. (Close)  وسط التخزین مرة أخرى. إلى إرجاعھإغالق ملف و 
4.  ( Copy)نسخ وھذه العملیة تقوم بعمل نسخ إضافیة من نفس الملف    
5. Name) إعطاء اسم محدد لكل ملف یمكن استدعاءه بواسطة ھذا االسم.) التسمیة وھي مھمة 
6. (Last) المطلوب.مھمة استعراض الملفات بغرض تحدید الملف  وھي العرض 

 

 العملیات التي یقوم بھا مدیر الملفات داخل الملف نفسھ:
1. Read .قراءة. ما بداخل الملف 
2. Edit رسومات وھكذا).تحریر. وھي كتابة ما بداخل الملف من عناصر مثل (نصوص 
3. Seek .بحث. وھي تقوم بالبحث داخل الملف عن عنصر یحدده المستخدم 

 

 التحكم في العملیات : توحدا
ھي عبارة عن تركیبة من البیانات تحتوي عناصرھا على معلومات تفصیلیة شاملة عن كل ملف موجود في أي وسط من وسائط 

 التخزین. وتتكون عناصرھا كاآلتي :

 اسم الملف . .1
 حجم ما یشغلھ الملف من مساحة على وسائط التخزین. .2
 تاریخ إنشاء الملف . .3
 نوع الملف . .4
 عنوان الملف على وسائط التخزین . .5

 

 :File name  الملفات  تسمیة
نظم التشغیل تختلف في طرق تسمیة الملفات ویعتمد كل نظام تشغیل على طریقة خاصة في تسمیة الملفات قبل تخزینھا وعلى 

ویعد من أوائل أنظمة التشغیل اإللكترونیة التي عرفھا مستخدمو الحواسیب،    DOSنظام التشغیل التخزین ومن أمثلة ذلك :وسائط 
یعتمد . وMS-DOS  م على تطویره، لیسمى1982وخصوصاً المصنعة بالتعاون مع شركة مایكروسوفت، والتي عملت في عام 

  ملف امتداد مكون من ثالث أحرفویكون لكل  مكون من ثمانیة أحرفھذا النظام في تسمیة الملفات على إعطاء كل ملف اسم 
ساھم في توفیر البیئة األساسیة الخاصة بتشغیل جھاز الحاسوب، ویعالج البیانات من  على األكثر وھذا االمتداد یحدد نوع الملف.
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بتھا المستخدم في اللوحة الخاصة بالنظام، والتي تتكون من اللون األسود، ولكن لم یستمر العمل علیھ خالل أوامر یعمل على كتا
بشكل فردي، وذلك بسبب عدم سھولة التعامل معھ بالنسبة للمستخدمین الجدد، لذلك حرصت شركة مایكروسوفت على إیجاد بدیل، 

 .دیل نظام تشغیل ویندوزفي عملھ، وكان ھذا الب DOSاعتمد بشكل رئیسي على بیئة 

 :  DOS الملفات تسمیة خصائص -
 وجود امتداد ألسم الملف یحدد نوع الملف. .1
 والصغیرة عند التسمیة . الكبیرة الحروف بین یفرق ال .2
 : Unix –Linux الملفات تسمیة خصائص -
 امتداد. أحرف إلى ثالث حرف باإلضافة 254  التسمیة في یستخدم .1
  . والصغیرة الكبیرة الحروف بین یفرق .2
 : Windows الملفات تسمیة خصائص -
 . امتداد حروف وثالث حرف 255 التسمیة في یستخدم .1
 والصغیرة. الكبیرة الحروف بین یفرق .2
 

 تتبع الملفات -
 یتم تتبع ومالحقة الملفات بواسطة نظام التشغیل لألسباب اآلتیة:

إنشاء ملف البد من توفیر العدد الكافي لھ من القطاعات وعند  وسائط التخزین ھائلة الحجم مقسمة لعدد ضخم من القطاعات. -
 الستیعاب الملف كامالَ ثم التأشیر على ھذه القطاعات أنھا مشغولة.

معینة لتعرف على األماكن الفارغة وسط التخزین وكذلك معرفة أماكن  استراتیجیةالبد من نظام التشغیل من وضع  -
 الملفات وكذلك عناوین القطاعات المخزنة علیھا.

 یقوم نظام التشغیل بعمل جدول لمتابعة عناوین القطاعات والتغیرات التي تتم علیھا. -
 

 اختالف أنواع الملفات  -
نوع 

 الملف
System 
library  

Basic 
file 

Pascal 
file 

C 
file 

C++ 
file 

Word 
file 

Executable 
file 

Text 
file 

 dll .bsc .pas .c .cpp .doc .exe .txt. االمتداد
 جذور ملفات النظام : -

عندما یتم تشغیل نظام التشغیل ألول مره ینشئ جدول یسمى جذور ملفات النظام على القرص الصلب وھذا الجدول یحتوي على 
 اآلتي :

 الموجودة في القرص .عدد القطاعات  .1
 عدد القطاعات المشغولة . .2
 عدد القطاعات الفارغة . .3

وھذا الجدول یكون ثابت ومحدد الحجم فإذا  وعلى ذلك فإن جذور وملفات النظام ھي عناصره تشبھ إلى حد كبیر فھرس المجلدات.
 امتالء ھذا الجدول لیمكن إضافة أي ملف جدید لھ.

 عناصر جدول جذور الملفات
  ملف.ال اسم .1
 الملف . فیھ یوجد الذي تجمع القطاعات رقم .2
  الملف. حجم .3
 . الملف نوع .4
 . الملف إنشاء تاریخ .5
 دلیل الوصول إلى الملف. .6
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   Clusterالتجمع  -
 ھو تجمع من القطاعات لھ اسم وعنوان ممیز على القرص الصلب. 
 أھم الممیزات: •

 عدم تشتت الملفات .1
 تقلیل حجم جدول الملفات .2

 

   Cluster التجمع عملیة
  :اعیوبھ
ویقوم بتجمیع القطاعات   de-Fragmentation یتم التغلب على ھذا العیب بواسطة برنامج صغیر یسمى .التخزین وسائط تفتت

 وتحویلھا إلى قطاعات جدیدة. المفتتة 

  النظام ملفات -
وتدرج التطور في ھذا النوع في الجداول مع تالحق التطور  FATنظام تشغیل التعامل مع الملفات على جداول وعناوین الملفات  

 في وسائط التخزین ونظم التشغیل . 

• FAT : ھو یقوم بعملیة إرجاع وحفظ وتتبع الملفات في أماكن وجودھا على تجمع القطاعات ویكون ھذا الجداول على المسار
 أحرف. 8طول أي منھا عن رقم صفر في وسائط التخزین وھو یحتوي على أسماء الملفات ال یزید 

• FAT32  : وھو التطور المھم على نظامFAT   ویقوم بنفس عمل النظامFAT  .ولكن مع مرونة أكثر في تسمیة الملفات 
 :ممیزاتھا أھم

 وما یلیھ. 95ظھورھا مع ویندوز  .1
  الملفات ضغط یدعم خاصیة .2
  .     االمتداد إلى باإلضافة حرف 255 إلى تصل FAT من أطول تكون الملفات تسمیة .3

• NTFS: ویندوز وھذا النوع من ملفات النظام ظھر مع ظھور نظم التشغیل التي تدعم الشبكات. NT  
 :ممیزاتھ أھم

 . الملفات استرجاع في السرعة الكبیرة  .1
 یكون مكانة في منتصف وسط التخزین. .2
  الملفات. ضغط یدعم خاصیة .3
 حرف. 255یحتوي على ملفات یصل طولھا إلى  .4

 

 فیھ. الملفات الموجودة تجمع من أصغر أحجام ذات ملفات تخزین نتیجة التخزین وسط تفتت عملیة ھي ت:التفت •
• De – Fragmentation:  جدیدة. قطاعات إلى وتحویلھا التخزین وسط من المفتتة األجزاء المساحات تجمیع إعادة 

 

 :إدارة الذاكرة  -
في جھاز الحاسب اآللي االستغالل األمثل بحیث یمكن االستفادة من كل جزء  إدارة الذاكرة : ببساطة ھي كیفیة استغالل الذاكرة

 من ھذه الذاكرة دون إھدار أو تعطیل لھذه األجزاء وبذلك یمكن تشغیل اكبر عدد ممكن من البرامج في آن واحد.

 الذاكرة إدارة نظم أھداف •
 الذاكرة على الملفات عناوین تحدیث .1
 التشغیل أثناء والملفات البرامج حمایة .2
 الذاكرة على البرامج بین المشاركة .3
 التشغیل ذاكرة كفاءة تحسین .4
 تقلیل حجم األجزاء الغیر مستقلة من الذاكرة ومحاولة االستفادة منھا. .5
 المتاحة. الذاكرة على لتشغیلھا الممكن البرامج عدد زیادة .6
 التشغیل. أثناء البرامج والى من البیانات نقل سرعة .7
 بالذاكرة االفتراضیة .أنشاء ما یسمى  .8
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 وسائل تنفیذ األھداف الرئیسیة لنظم إدارة الذاكرة : •

 حصر المساحات الشاغرة والمستقلة على الذاكرة . .1
 تقسیم الذاكرة. .2
 تعین أماكن محددة لحفظ نتائج البرامج على وسائط التخزین وكذلك الملفات بحیث یمكن استدعائھا عند اللزوم .  .3
 التي تم إنھاء تشغیلھا ونقلھا إلى أماكن تخزین على وسائط التخزین.عملیة فصل البرامج  .4
 ة عملیة التبادل للبیانات بین البرامج إثناء التشغیل وكذلك في البرنامج الواحد بین ذاكرة التشغیل ووسائط التخزین.ادار .5

 الذاكرة تقسیم •
لة التي علیھا في وقتنا الحاضر وأدا ذلك لظھور طرق مرت عملیة تقسیم الذاكرة بمراحل تطور كثیرة جداً حتى وصلت على الحا

 یستخدم إلى وقتنا الحاضر ومنھا ما أصبح  تاریخاَ یدرس فقط . تقسیم الذاكرة المشھورة منھا ما

 طرق تقسیم الذاكرة  •
 وفي ھذه الطریقة یتم تقسیم الذاكرة إلى عدد ثابت من األجزاء متفاوتة الحجم . طرق التقسیم السائد : .1
وفي ھذه الطریقة یتم تقسیم إلى عدد من األجزاء متفاوتة الحجم ویمكن إن یتغیر الحجم إثناء تشغیل التقسیم المرن لذاكرة:  .2

 البرنامج وكذلك یتغیر حجم األجزاء .
) Page Frame) إلى إطارات خالیة (RAMفي ھذه الطریقة یتم تقسیم الذاكرة الفیزیائیة (: تقسیم الذاكرة إلى صفحات .3

یساوي  حجمھا من أجزاء صفحات منطقیة . تمثل أجزاء البرنامج المراد  ذه اإلطارات تكون جاھزة لالستقبال ماوھ
تشغیلھ بذلك یوضع كل جزاء من البرنامج في إطار مناسب لھ على الذاكرة .بحیث یكون حجم اإلطار اكبر من أو یساوي 

 حجم جزء البرنامج الموضوع علیة.
 

 الذاكرة  ادارةطرق  •
في ھذه الطریقة یعتمد مدیر الذاكرة على تقنیة سھلة وبسیطة لكنھا بدائیة للغایة في إدارة  ذاكرة واحدة: / أوال : برنامج واحد

الذاكرة حیث یتم تشغیل برنامج واحد فقط مھما كان حجمھ صغیراً على الذاكرة ومھما كان حجم الذاكرة كبیراً. وال یتم تشغیل 
  من الذاكرة ویأتي الذي یلیھ. وإغالقھ إخراجھي عمل األول ویتم أي برنامج آخر حتى ینتھ

 :ممیزاتھ
 سھولة تحمیل وتشغیل البرامج. .1
 سھولة نقل البرامج من وسائط التخزین إلى الذاكرة والعكس . .2
 سھولة وقت حفظ المخرجات من البرنامج . .3
 الحمایة المطلقة للبیانات من التداخل والتضارب. .4
 :عیوبھ
 مع الحاسبات الكبیرة .عدم التوافق  .1
 إھدار الوقت والجھد. .2
 بطيء تنفیذ البرامج . حیث أنھا تعتمد على توالي التنفیذ ولیس التنفیذ في آن واحد . .3
 ھذه الطریقة مناسبة فقط للحاسبات أحادیة المھمة (البدائیة). .4

معقدة وتحتاج إلى مدیر ذاكرة أقصى مرونة  في ھذه الحالة تكون عملیة إدارة الذاكرة :ذاكرة متعددة / برامج متعددة ثانیاَ :
 ودینامكیة في الحالة السابقة وفي ھذه الحالة تكون وظائف مدیر الذاكرة كاآلتي:

 إعداد قائمة انتظار للبرامج المراد تحمیلھا على الذاكرة.  .1
 وضع طریقة للمفاضلة في ترتیب أولویة تحمیل البرامج على الذاكرة.  .2
 م الذاكرة المتاحة لتشغیل .إعداد قائمة بأجراء وحج .3
 تحدید طریقة یتم على أساسھا تخصص الجزء المناسب من الذاكرة لبرنامج محدد. .4
 حمایة البرامج إثناء التشغیل . .5
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 أولویة تحمیل البرامج على الذاكرة  •
 .FCFL البرنامج الذي یتم طلبة أوال یتم تحمیلھ أوال :أوالَ :معیار األقدمیة

 ممیزاتھ: •
 . سھولة العمل .1
 بساطة األسلوب المتبع . .2

. حیث یمكن لبرنامج صغیر الحجم ان یشغل حیزاَ على الذاكرة یفوق  ھناك عیب كبیر وھو تشتت الذاكرة :عیوبھ •
 حیث یعتبر ھذا المعیار المستخدم في معظم الحاسبات الشخصیة المتعارف علیھا . حجمھ بمئات المرات.

حجم البرنامج وحجم الجزء المخصص لھ في الذاكرة حیث یكون الفرق بینھما ھذا المعیار یراعي : ثانیاَ :معیار الحجم
 اقل ما یمكن .

 عیوبھ : •
 االنتظار الطویل للبرامج الصغیرة لحین تحمیلھا على الذاكرة . .1
 تقلیل التفتت الداخلي للذاكرة بنسبة كبیره . .2

ناء العیوب التي ظھرت إث بعض التعدیالت لتالفيھو نفس معیار الحجم السابق مع إضافة : ثالثاَ :معیار الحجم المعدل
وضع حد معین لعدد مرات تخطي  -2تقسیم الذاكرة إلى أجزاء شدیدة التفاوت.  -1التشغیل, وأھم ھذه التعدیالت: ھي 

 البرامج الصغیر.
 ممیزاتھ: •

 التقلیل النسبي لتفتت الذاكرة . .1
 تقلیل مدة انتظار البرامج الصغیرة . .2

 موجودة مع إتباع ھذه الطریقة .مشكلة تفتت الذاكرة ال تزال  العیوب : •
 (عدد غیر محدد من البرامج وعدد غیر ثابت من الذاكرة ).للذاكرة: التقسیم المرئي  •

یعاب على طریقة التقسیم الثابت لذاكرة انخفاض كفاءة التشغیل أي انھ دائماً وابداَ یوجد ھناك جزء مھدر من الذاكرة 
ھذه المشكلة . وج عن ذلك التفتت الداخلي للذاكرةصغیر الحجم على جزء كبیر من الذاكرة فینتوذلك بسبب وضع برنامج 

 . وتعتمد ھذه الطریقة على قاعدتین أساسیتین :ما یسمى بالتقسیم المرئي للذاكرةأدت إلى ظھور 
 السماح بتغیر عدد أجزاء الذاكرة في أي وقت . .1
 اعاَ لیما یحتوي من برامج في أي وقت .السماح بتغیر كل جزاء من أجزاء الذاكرة تب .2

 :ممیزاتھا •
 زیادة كفاءة تشغیل الذاكرة وذلك بتشغیل عدد اكبر من البرامج في اقل حجم ممكن من الذاكرة . .1
 تقلیل عملیة التبادل بین الذاكرة الرئیسیة والذاكرة الثانویة (وسائط التخزین). .2
 تقلیل حجم الذاكرة الغیر مستقلة بدرجة كبیرة . .3
 لزیادة النسبیة في سرعة وكفاءة تشغیل الحاسب كوحدة واحدة .ا .4

 :عیوبھ •
 زیادة مطردة  في حجم البرنامج إثناء التشغیل تؤدي إلى : .1

a.  إما المبالغة في حجم الذاكرة المخصصة لھذه الزیادة 
b. .وأما تمدد البرنامج اكبر مما خصص لھ من الذاكرة  فیحتاج إلى زیادة حجمھ مره أخرى 

 ذاكرة موجودة وان كانت بشكل ضئیل.مشكلة تفتت ال بقاء .2
 أسباب زیادة حجم البرنامج إثناء التشغیل •

 استدعاء برامج مساعدة أو فرعیة . .1
 تخزین نواتج العملیات التي یجریھا البرنامج على الذاكرة . .2
 زیادة حجم مصفوفة البیانات. .3
 عملیة ترجمة البرامج إلى لغة اآللة یزید كثیراً في حجمھا. .4
 عملیة ربط أجزاء البرنامج مع ملفات اإلدخال واإلخراج یزید في حجم البرنامج. .5
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 ت الداخلي للذاكرةتمشكلة التف •
التشغیل وخوفا من حدوث زیادة غیر متوقعة یقوم نظام التشغیل  ءحیث انھ من الصعب التنبؤ بحجم الزیادة في البرنامج اثنا

إذا تكررت ھذه العملیة مع عدة برامج تؤدي إلى إھدار اكرة ویخصصھا لنمو حجم البرنامج. بحجز مساحھ غیر مبالغ فیھا من الذ
 كبیر للذاكرة وھو ما یؤدي إلى التفتت الداخلي للذاكرة.

 نظم التشغیل الحدیثة  •
برامج ة لزیادة التقوم على نظام التقسیم المرئي وھي مزودة ببرامج  تقوم باسترجاع األجزاء الغیر مستقلة من الذاكرة المحجوز

ودمجھا مره أخرى مع بعضھا البعض إلنشاء جزء جدید  من الذاكرة جاھز الستقبال برنامج أخر وبذلك یتم التغلب على مشكلة 
 التفتت الداخلي للذاكرة

 الذاكرة الوھمیة أو األفتراضیة •
سیة الذاكرة االفتراضیة مع الذاكرة الرئیجزء من القرص الصلب یقوم نظام التشغیل بتحویلھ للعمل وكأنھ ذاكرة وتعمل ھذه 

  :كوحدة واحدة. یتم الربط بین الذاكرة الرئیسیة والذاكرة الوھمیة كالتالى
توضع باقى الطبقات فى الجزء االفتراضى   .یتم تقسیم البرنامج إلى طبقات ، یتم تحمیل الطبقات النشطة فقط فى الذاكرة

  .(الوھمى)
ذھا وتستبدل بطبقات من على الذاكرة األفتراضیة. قد یحدث تداخل متوقع بین البرامج أثناء التشغیل تزال الطبقات التى تم تنفی

أو أثناء نمو البرنامج. فالذاكرة االفتراضیة جزء واحد من القرص الصلب. ولذلك تقسم الذاكرة االفتراضیة إلى قطاعات (مثل 
وبذلك یتم توسیع وتكبیر حجم الذاكرة  بشكل كبیر وفي  لقطاعات.قطاعات القرص الصلب) كل قطاع یكون مستقالً عن باقى ا

 ھذا تكون أھمیة الذاكرة االفتراضیة .

 تطویر العمل یتالءم مع وجود الذاكرة االفتراضیة •
أصبح من الضروري تطویر أسالیب تحمیل البرامج على الذاكرة الستیعاب مفھوم الذاكرة االفتراضیة بحیث ال یحدث مشاكل 

  -ط بین الجزء االفتراضي والجزء الرئیسي من الذاكرة وبذلك یتم إدارة الذاكرة كالتالي:في الرب

 تقسیم البرامج إلى طبقات یتم تحمیل الطبقات النشطة فقط على الذاكرة.  .1
 وضع باقي الطبقات على الجزء االفتراضي لذاكرة. .2
ي تم وذلك بتحمیل الطبقات التي تنشط وتنزیل الطبقات التیتم التبادل بین الجزء االفتراضي والجزء الرئیسي من الذاكرة  .3

 تنفیذھا .
 االستفادة من ھذا التوسع في الذاكرة بتشغیل عدد كبیر من البرامج في آن واحد. .4

 تقسیم الذاكرة إلى صفحات  •
 ): pageت (أداة االستعانة  بمفھوم الذاكرة االفتراضیة وتطبیقھا في تقنیات الكمبیوتر في ظھور ما یسمى بالصفحا

وذلك لتالئم عملیة التبادل بن أجزاء البرنامج الواحد في كل من الذاكرة الرئیسیة والذاكرة االفتراضیة (وسائط التخزین ) وبذلك 
 أمكن توسعة الذاكرة وتقسیمھا بطریقة تستوعب اكبر عدد ممكن  من البرامج وتشغیلھا في آن واحد.

 طریقة تقسیم الذاكرة إلى صفحات •
 ذه العملیة على معاملین ھما :تقوم ھ
 سعة الذاكرة  .1
 حجم البرنامج  .2

 وتتم كاألتي: 

 ) .  Framesالفیزیائیة ) إلى إطارات ( (RAMتقسیم الذاكرة الرئیسیة  .1
) بحیث یكون حجم كل صفحة اصغر من أو یساوي حجم اإلطار الموافق لھ على Pagesیتم تقسیم البرنامج إلى صفحات ( .2

 الذاكرة الفیزیائیة وبالتالي یتم تحمیل كل صفحھ على إطار. 
 یتم تبادل الصفحات بین الذاكرة والذاكرة الثانویة. .3
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 ممیزات التقسیم إلى صفحات  •
1.  ً  األجھزة التي تدعم تعدد المھام وتعدد المستخدمین. تدعیم االتجاھات الحدیثة لتطویر الحاسبات والبرمجیات وخصوصا
 تناسب عملیة توزیع الذاكرة الرئیسیة مع مفھوم االستعانة بالذاكرة الثانویة (الذاكرة االفتراضیة ) . .2
 التحمیل الجزئي للبرنامج على الذاكرة الرئیسیة یؤدي إلى زیادة عدد البرامج التي یتم تشغیلھا آلیاَ. .3
 في معالجة مشكلة التفتت الداخلي للذاكرة.النجاح الكبیر  .4
 سھولة تحویل فتات الذاكرة إلى صفحات جدیدة . .5

 

 الخصائص الممیزة لتقسیم الذاكرة إلى صفحات  •
 توسیع حجم الذاكرة بمفھوم الذاكرة االفتراضیة . .1
 تشغیل عدد كبیر من البرامج في آن واحد . .2
 التحمیل الجزئي للبرنامج على الذاكرة . .3
 فحات أجزاء البرنامج بین الذاكرة الرئیسیة والذاكرة الثانویة.تبادل ص .4
 اختفاء ظاھرة التفتت الداخلي للذاكرة. .5

 تقسیم الذاكرة االفتراضیة  •
 أسباب تقسیم الذاكرة االفتراضیة:

لبرامج احیث إن الذاكرة االفتراضیة جزء من القرص الصلب فإذا كانت جزء واحد فقط بالتأكید سیحدث تداخل متوقع بین  .1
 اثنا التشغیل.

 البرنامج یتوقع نمو البرنامج لذلك من الضروري تحدید حجم مناسب لھ یراعي خاصیة النمو. ءاثنا .2

 القواعد المتبعة لتقسیم الذاكرة االفتراضیة  •
 تقسیم الذاكرة االفتراضیة یكون إلى قطاعات حیث إن الذاكرة االفتراضیة جزء من القرص الصلب. .1
 مستقل عن باقي القطاعات ویعمل كجزء منفصل تماماً.كل قطاع یكون  .2
 یعمل كل قطاع كسلسلة متصلة من خالیا الذاكرة . .3

 تقسیم الذاكرة المنطقیة (البرامج)  •
 تقسیم بسیط وفیھ یتم تقسیم البرامج إلى طبقات ویتم تحمیل كل طبقة على قطاع من قطاع الذاكرة. .1
 التقسیم إلى صفحات ویكون على طریقتین: .2
 التصفح البسیط: .أ

 وفیھ یتم تقسیم البرامج إلى صفحات متساویة الحجم وذلك یؤدي إلى تقسیم الذاكرة الرئیسیة إلى إطارات متساویة الحجم.

 التصفح المرئي :.ب
وفیھ یتم تقسیم الصفحات إلى صفحات غیر متساویة وتوضع كل صفحة على اإلطار المناسب لھا على الذاكرة الرئیسیة 

 ى أطارت غیر متساویة كذلك .التي تقسم إل

 ممیزات تقسیم الذاكرة المنطقیة •
 زیادة كفاءة الذاكرة واالنتفاع األمثل بھا مقارنة باألسالیب األخرى . .1
 تقلیل التفتت الداخلي للذاكرة.  .2
 استخدام مفھوم الذاكرة االفتراضیة مما یزید كثیراً من حجم الذاكرة اثنا التشغیل.  .3
 الحمایة اثنا التشغیل . تحقیق اكبر قدر ممكن من .4
 تشغیل اكبر قدر ممكن من البرامج في آن واحد. .5

 عیوب تقسیم الذاكرة المنطقیة •
 تعقید أسالیب إدارة الذاكرة التي تتعامل مع إدارة  الذاكرة. .1
 مشكلة التفتت الداخلي ال تزال موجودة . .2
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 أدوات النظام •
وحدة واحدة قائمة بذاتھا وتقوم ھذه البرامج بمساعدة برامج مساعدة وكل برنامج یعمل ك ھي أجزاء من نظام التشغیل تسمى   

 المستخدم في تشغیل الجھاز وتحقیق المھام التي یرغب فیھا وكذلك تصحیح وتطویر العمل على جھاز الحاسب اآللي.

 المحررات : •
 وظائف المحررات : 

 تحریر المستندات . .1
 حفظ المستندات. .2
 المستندات.فتح وتحمیل  .3
 تعدیل النص المكتوب داخل المستند. .4
 البحث داخل المستند على جمل محددة . .5
 حذف ما بداخل المستند. .6
 نسخ أجزاء من النص داخل المستند. .7
 لصق أجزاء من النص داخل المستند. .8

 أنواع المحررات •
 تنقسم المحررات إلى قسمین رئیسیین حسب طبیعة عمل ھذه المحررات :

یعتمد محرر السطور على طریقة بدائیة في كتابة النصوص حیث یتم تحریر النص على ھیئة سطر واحد  السطور:أوال : محرر 
 فقط وال یستطیع االنتقال  إلى أعلى أال بعد حذف كل النص قبل النقطة المراد الوصول ألیھا .

 خصائص محررات السطور: -
 تحریر وكتابة النص في سطر واحد فقط .  .1
 واصل مع السطر الذي یسبقھ مباشرة بعد االنتھاء.السطر الجدید یت .2
 التعدیل بالنص یستلزم حذف جزء منھ.  .3
 ممیزات محررات السطور: -
 رخیصة الثمن . .1
 سھل التصمیم. .2
 بساطة االستخدام والتعلم. .3
  :عیوب محررات السطور -
 عملیة تصحیح النصوص یتبعھا إھدار كثیر من الوقت. .1
 ة البرامج الكبیرة.فقدان الفعالیة تماما في حالة كتاب .2
 الجھد المبذول یكون كبیراً بالنسبة للبرامج . .3
تم ویوب في محرر السطور السابق ذكره. تم تصمیم ھذا النوع من المحررات لتالفي القصور والع ثانیا :محررات الصفحات: 

 إضافة مجموعة من الخواص التي لم تكن موجودة في محرر السطور .
 :خصائص محرر الصفحات -
 الحركة داخل الصفحة حیث یمكن للمستخدم التحرك في االتجاھات األربعة . مرونة .1
 سرعة وكفاءة تحمیل البرامج والنصوص . .2
 تسھیل التعامل مع تطبیقات االنترنت مثل كتابة البرید االلكتروني  . .3
 توفیر إمكانیة التدقیق اإلمالئي واللغوي للنصوص . .4
 من البرنامج أو النص دون حذف جزء منھ. توفیر إمكانیات الحذف واإلضافة في أي جزء .5
 إمكانیة تعلم ھذه البرامج دون تعقید. .6
 الكفاءة الواضحة في التعامل مع النصوص والبرامج كبیرة الحجم. .7
 :عیوب محررات الصفحات -

 غالیة الثمن بشكل كبیر بالنسبة لمحرر السطور. .1
 تحتاج إلى جھد من المستخدم لتعلم كیفیة استخدامھا. .2
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 أمثلة على محررات الصفحات : 

 

 

  Translatorsالمترجمات  •
عمل كما ت تقوم المترجمات بعمل دور الوسیط بین اللغة التي یستخدمھا المبرمج واللغة التي یفھمھا الحاسب (لغة اآللة).

 لتنفیذلعند ترجمة البرنامج یتم تحویلھ إلى ملف قابل  البرامج المكتوبة بأي لغة برمجة إلى لغة اآللة.المترجمات على تحویل 
 (ملف تنفیذي) على دفعھ واحدة أو بالمرور إلى عدة مراحل على حسب نوع المراحل.

 أنواع  المترجمات:
 إلى لغة اإللھ .  Language Assemblerالمجمع ھو المترجم المخصص لترجمة لغة التجمیع : المجمع Assemblerأوال: 

 طریقة عمل المجمع :
 یقوم بالتعرف على لغة التجمیع التي ھي بذاتھا قریبة من لغة اآللة. .1
 ھذه المتغیرات . المتغیرات في لغة التجمیع ال تكون أماكن محجوزة في الذاكرة ولكنھا عبارة عن رموز محددة تكفئ قیمة .2
 المعالج یتعرف على ھذه الرموز بسھولة تامة . .3
 المجمع یقوم بترجمة لغة التجمیع إلى لغة أآللھ بسرعة فائقة. .4
 سرعة ترجمة البرنامج یؤدي إلى سرعة فائقة في تنفیذ البرنامج. .5
 المجمع یوفر إمكانیة اكتشاف األخطاء. .6
 . Re-Assemblyة إعادة التجمیع تصحیح األخطاء یتم بسھولة وكفاءة عالیة بواسط .7
المجمع یوفر أدوات مساعدة للكتابة البرامج بلغة التجمیع مثل إمكانیة الوصول إلى أي جزء من الكود بسھولة كبیرة ووجود  .8

 تركیبات ومتغیرات سابقة التجھیز .
یتم تحویل الملف  ثم, objectالمجمع ال یحول  البرنامج إلى لغة اآللة في الغالب ولكن یحول البرنامج إلى ملف شیئي  مالحظة : 

 ما یسمى بالرابط إلى الملف التنفیذي . الشیئي عن طریق
 لغات المستوى العالي

 التراكیب جمل مفھومة ویكون مطلوب ھي مجموعة تراكیب وتعلیمات مكتوبة باللغة االنجلیزیة عند كتابة برنامج تكون ھذه
 تحویل ھذه الجمل إلى لغة یفھمھا الحاسب .

كانت بدایة البرمجة تعتمد على لغة واحدة فقط وھي لغة التجمیع التي تحتاج لمھارات خاصة وإمكانیات فائقة من المبرمجین 
لغة المعقدة ھو استخدام اللغات الحیة كاالنجلیزیة مما جعل عملیة البرمجة حكراً على عدد صغیر من األشخاص. كان البدیل لھذه ال

وتوجھت أنظار وجھود الباحثین إلى تطویر لغات جدیدة في البرمجة تعتمد على فكرة استخدام اللغة االنجلیزیة  في كتابة البرامج .
) لتحویل   (Interpreterالمفسراتأنواع جدیدة من المترجمات لتفعیل استخدام اللغات فقام الباحثون بابتكار  ذلك إلى ظھور ىوأد

,  Cأو ترجمة اللغات المستخدمة أو ما سمیت الحقا بلغات المستوى العالي إلى لغة اآللة. أمثلة على لغات المستوى العالي : 
C++,VB ,...باسكال , فوتران , 

 ممیزات لغات المستوى العالي
 سھولة كتابة كود البرنامج بھذه اللغات. .1
 برنامج ومعرفة الغض منھ.سھولة فھم كود ال .2
 اإلمكانیات الكبیرة لھذه اللغات تساعد على كتابة البرامج الكبیرة واألكثر تعقیداً. .3
 المرونة الكبیرة في التعامل مع أنواع البیانات المختلفة. .4
 ظھور ھذه اللغات أدى اللي زیادة إنتاجیة المبرمج. .5
 توفیر الوقت والجھد على لمبرمجین . .6
 واالحتفاظ بمراجع عند كتابة أي برنامج كما في لغات التجمیع. الرموز عدم الحاجة لحفظ .7
 مالئمة عمل ھذه اللغات على جمیع أنواع األجھزة المختلفة وان حدث اختالف یكون طفیف للغایة. .8
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ھي نوع من أنواع المترجمات تقوم بتحویل البرامج المكتوبة بإحدى لغات المستوى العالي :  Interpreterالمفسرات ثانیا: 
 .VB ,Javaإلى لغة اآللة وتعمل  محدده بعینھا مثل 

 -طریقة عمل المفسر:
 یتم تحویل كود البرنامج إلى لغة اآللة سطراَ سطراَ. .1
الثاني على الذاكرة وتتكرر ھذه العملیة حتى انتھاء كل عندما ینتھي  المفسر من ترجمة السطر األول ینتقل إلى السطر  .2

 الكود.
 الملف الناتج عن عملیة التحویل ھو ملف تنفیذي یتم تنفیذه مباشرة للحصول على النتائج . .3

 لیة ترجمة كود المصدر (البرنامج) إلى لغة اآللة باستخدام المفسرات بعملیة الترجمة وقت التشغیل .متسمى ع مالحظة :

 -المفسرات:خواص 
 ال تحتاج إلى برامج مساعدة للحصول على ملف تنفیذي . .1
تحتوي المفسرات على المكتبات الخاصة بھا وھذه المكتبات تحتوي على الدوال التي تقوم بعملیات اإلدخال واإلخراج  .2

 وحفظ وفتح الملف.
 الملف التنفیذي الناتج في المفسرات یكون قابل للتنفیذ مرة واحدة فقط . .3

 

 

   

 

 

 -المترجمات : •
 -ھي النوع الثاني من البرامج المساعدة التي تقوم بتحویل لغات المستوى العالي إلى لغة اآللة وتتم  ھذه العملیة على مرحلتین:

 ).(Object fileیتم تحویل كود البرنامج إلى ملف شیئي  .1
غة المكتوب بھا البرنامج مع ملفات اإلدخال واإلخراج للحصول على لیتم ربط الملف الشیئي مع مكتبة الدوال القیاسیة بال .2

 ملف تنفیذي .
 مة للمترجمات:الخواص العا

1. Compiler  اآللة.بتحویل البرنامج دفعة واحدة كامالَ إلى لغة  یقوم 
 یتم التحویل في البدایة إلى حالة وسطیة تسمى شفرات شیئیة. .2
 الرابط. یتم تحویل الملف الوسطي الھیكلي إلى ملف تنفیذي  باستخدام ما یسمى .3
 تكون سریعة جداَ مقارنة بالمفسرات. Compilerالملفات التنفیذیة الناتجة عن  .4
 ن تعمل على نوع من األجھزة وال تعمل على باقي األجھزة .یمكن أ  Compilerت الشیئیة الناتجة عنالملفا .5
6. Compiler   تقوم بالعمل على لغات من المستوى الرفیع مثلC ,C++. باسكال , 

 ظاھرة الروابط مع ظھور المترجمات •
ملفات تنفیذیة على أكثر من مرحلة فتكون المرحلة  ظاھرة الروابط مع ظھور المترجمات التي تحول الملفات أو البرامج إلى

مع مكتبة الدوال  لنوع من الملفات ال یمكن تنفیذه إال بعد ربطھ) وھذا اObject fileاألولى ھي عملیة التحویل إلى ملف شیئي (
 ذي .) الرابط إلنتاج ملف تنفیlinker(ـیة الربط ھذه ما یسمى بإدخال وإخراج البیانات یقوم بعمل وملفات

 

 

 

Code object exe 
Linker compiler 

Code exe 
Interpreter  

 مثال على المفسرات :

10 Time=20 

20 Speed=1500 

50 Distance=Speed*Time 

60 Print Distance  

100 end 
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 مع مكتبة الدوال: Object fileخطوات ربط الملف الھیكلي 
 بمرحلة وسطیة في عملیة ترجمة البرامج . Object fileیتم حفظ  الملف الھیكلي  .1
 الملف مع أوساط التخزین .یتم تحدید عنوان  .2
یتم التبادل المعلومات بین ھذا الملف مع كل مكتبة الدوال وملفات اإلدخال واإلخراج وكذلك مع األجھزة الطرفیة مثل  .3

 لوحة المفاتیح والشاشة والطابعة .
 

ة أماكن فارغة مناسب المحمالت ھي برامج صغیرة جزء من نظام التشغیل تقوم بعملیة تحمیل الملفات على:  Loaderالمحمل  •
 لھذه الملفات على ذاكرة الجھاز .

 
 أنواع المحمالت :

  :أوال: المحمل المطلق
 خواصھ :

 یحمل الملف في المكان المحدد لھ سلفا على الذاكرة .  .1
 إذا كان العنوان على الذاكرة  مشغول ال یتم تحمیل البرنامج أال بعد إفراغ ھذا المكان . .2
 الشكل تؤدي إلى ضعف الذاكرة وظھور مشكلة التفتت.عملیة التحمیل بھذا  .3
 مع ھذا الضعف في كفاءة الذاكرة إال أن ھناك میزة وھي بساطة األسلوب والسرعة الفائقة في تحمیل الملفات . .4

 

 :Re-locater loaderثانیا: المحمل الباحث عن األماكن 
المحمالت الھدف األساسي منھا ھو تالفي تلك العیوب  دعت العیوب الواضحة في المحمل المطلق إلى تطویر نوع جدید من

وخصوصاً العیب المرتبط بتثبیت عنوان البرنامج على الذاكرة الذي یؤدي إلى إھدار جزء كبیر من الذاكرة أو انتظار مدة طویلة 
 لحین تفریغ ھذا العنوان إذا كان مشغوالً لذلك ظھر المحمل الباحث عن األماكن .

 خواصھ:
 امج أو الملفات على أي مكان في الذاكرة یتناسب  مع حجمھا .یحمل البر .1
 یتم تغیر العناوین إذا لزم األمر لضمان صحة المرجعیة. .2
 قرار تحمیل أي برنامج أو ملف على مكان محدد على الذاكرة یتخذه نظام التشغیل. .3
 یستطیع المحمل الباحث عن األماكن القیام بتحمیل الملفات الناتجة من الرابط . .4
 المحمل الباحث عن األماكن أكثر كفاءة وفاعلیة من المحمل المطلق. .5
 المحمل الباحث عن األماكن أبطء من المحمل المطلق. .6
 آللة.في الترجمة إلى لغة ا المحمالت والروابط تكون غیر ضروریة في حالة استخدام اللغات التي تعتمد على المفسرات مالحظة :

 متطلبات تحمیل نظم التشغیل: 
 مساحة خالیة مناسبة على القرص الصلب. .1
 ذاكرة تتناسب مع حجم نظام التشغیل . .2
 وحدة إدخال طرفیة مثل مشغل األسطوانات أو األقراص المرنة وذلك لتحمیل النظام. .3
 شاشة عرض تعمل على كرت شاشة مناسب . .4

 locaterالباحث عن األماكن  •
وھذه  .ملفات قابلة لتحمیل على الذاكرة الملفات الناتجة من الرابط إلىھو برنامج صغیر من أجزاء نظام التشغیل یقوم بتحویل 

 قة على أماكن محددة على الذاكرة .الملفات تصبح عال
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  Dis-Assemblerالمشتت  •

 -یقوم بالعملیات اآلتیة:

 التجمیع . لغةیحول البرامج المكتوبة بلغة اآللة إلى أكواد رمزیة وعناوین تماثل  .1

 م بھذه الرموز.یقوم بإنشاء قوائ .2

 یقوم بمعالجة الملفات على الذاكرة وتعدیل الملفات المكتوبة بلغة اآللة وتبادل ھذه الملفات بین الذاكرة ووسائط التخزین. .3

 یقوم بعملیة تتبع البرامج المكتوبة بلغة اآللة وتصحیحھا. .4

 یحتوي على مستكشف أخطاء البرامج المكتوبة بلغة اآللة . .5

 Monitorالمستكشف  •
 -برنامج صغیر یوفر وسیلة نفاذ إلى الكود المكتوب بلغة اآللة اثنا عملیة الترجمة ویوفر الوسائل التالیة:

 فحص وتتبع الذاكرة . .1

 تسجیل وحفظ نواتج العملیات. .2

 تتبع وتسجیل العملیات خطوة بخطوة . .3

 وضع عالمات تسمى أماكن توقف داخل كود البرنامج. .4

 .شغیل على وحدات اإلدخال واإلخراجواإلخراج وكذلك حفظ النواتج إثناء التتتبع أوامر عملیات اإلدخال  .5

 یقوم المستكشف بالمھام التي یقوم بعملھا المشتت. .6

 Debuggerالمصحح  •
 المستكشف. یوفر المصحح نفس الخواص التي یوفرھا المستكشف لكنھ أكثر شمولیة في الخواص من

 -خواصھ:
 المكتوبة بلغات المستوى العالي . اكتشاف وتصحیح األخطاء في البرامج .1
 یقوم بتقسیم الشاشة لعدة نوافذ. .2
 عمل مراجع وعالمات على أجزاء البرنامج.یقوم بعملیة إسناد  .3
 ألجزاء الحاسب المادیة للبحث عن التوقف . دینامیكیةیقوم بمتابعھ  .4
 التنفیذ. ءاثناتتبع واستدعاء تراكیب البیانات وملفات نظم التشغیل الالزمة لتشغیل البرنامج  .5

 

نوع نظام التشغیل الذي یتم اختیاره على  قد یُطلب من الفني اختیار أحد أنظمة التشغیل وتثبیتھا على كمبیوتر العمیل. یعتمد
 متمیزان من أنظمة التشغیل: أنظمة تشغیل سطح المكتب وأنظمة تشغیل الشبكات. ونظام متطلبات العمیل للكمبیوتر. وھناك نوعان

ذات العدد المحدود من  (SOHO) المكتب معد خصیًصا لالستخدام في المكاتب الصغیرة/المكاتب المنزلیة تشغیل سطح
الشركات لتخدم العدید من المستخدمین الذین لدیھم نطاق واسع  فھي مصممة لبیئة (NOS) المستخدمین. أما أنظمة تشغیل الشبكات

  .من االحتیاجات
  :صائص التالیةیتمتع نظام تشغیل سطح المكتب بالخ

  دعم مستخدم واحد •
  تشغیل تطبیقات المستخدم الواحد •
  مشاركة الملفات والمجلدات على شبكة صغیرة بأمان محدود •

 :تنقسم إلى ثالث مجموعات في االستخدامو حدیثا  في السوق الحالي للبرمجیات، أكثر أنظمة تشغیل سطح المكتب شیوًعا
Microsoft Windows وApple Mac OS  و UNIX/Linux.. 
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 DOS-MSتفاصیل العمل على النظام یتم االعتماد على محاضرات  :مالحظة :)DOS-MSنظام التشغیل ( 
وتعتبر من أقدم الواجھات التي تعتمد على كتابة :CLI (Command Line Interface) وھي من نوع واجھة سطر األوامر

 تنفذ ال فھي البرمجة، تعدد تدعم ال DOS األنظمة التي تستخدماألوامر بواسطة لوحة المفاتیح فیقوم المعالج بتنفیذھا مباشرة، 
 .Single user Single task المھام أحادي واحد مستخدم علیھا ونطلق الوقت، نفس في برنامج من أكثر

 
  .یطلق على نظام تشغیل الحاسب الشخصي 

  .یعتبر من األنظمة ذات أسلوب المواجھة الخطیة 

 ) اختصار للعبارةDisk Operating System.أي نظام تشغیل األقراص ( 

   م وأنتجتھ شركة 1981من األنظمة وحیدة المھام. وقد ظھر ھذا النظام عامIBM. 

  ن المستخدم من عمل المطلوب. نظام قوي جداً مكون من مجموعة من البرامج  واألوامر یمّكِ

 

 

 

 

 

 یتكون نظام التشغیل من ثالثة ملفات أساسیة تمثل البنیة األساسیة للنظام والعمود الفقري لھ وھي كاآلتي:

 : وھذا الملف خاص بالتحكم في االدخال واالخراج.IO.SYSاوال: 

 من األوامر التي توضع في الذاكرة عند التشغیل. : وھذا الملف یحتوي على مجموعة كبیرةMSDOS.SYSثانیا: 

 : وھذا الملف یحتوي على جمیع أوامر نظام التشغیل الداخلیة.COMMAND.COMثالثا: 

 ینقسم نظام التشغیل الى ثالثة أجزاء رئیسیة:

الجزء االول منھ یتحكم في االجھزة, والجزء الثاني عبارة عن مجموعة من التعلیمات واألوامر تعمل بصورة تلقائیة ال دخل 
والتي الیمكن مسحھا أو تعدیلھا والجزء الثالث  ROMللمستخدم فیھا والیمكنھ التحكم بھا وھي مخزنة في ذاكرة القراءة فقط 

 رامج تعتبر خدمات للمستخدم وتیسر لھ استخدام الكومبیوتر.عبارة عن مجموعة من األوامر والب

 الى قسمین: DOSتنقسم أوامر نظام 
 وامر داخلیة.أ -1
 أوامر خارجیة. -2

 بینما تنقسم أوامر نظام التشغیل الداخلیة والخارجیة الى:
 أوامر النظام. -1
 أوامر االقراص. -2
 أوامر الفھرسة. -3
 أوامر الملفات. -4
 األوامر الحزمیة. -5



 مدرس المادة
 د. فراس شوكت الحامد

 قسم التقنیات االلكترونیة / فرع الحاسبات

 Windowsتفاصیل العمل على النظام یتم االعتماد على محاضرات  :مالحظة :)Windowsالنوافذ ( نظام تشغیل

وھو  وھو اشھر نظم التشغیل وأوسعھا انتشارعلى اإلطالق م1983وھو نظام تشغیل صممتھ شركة مایكروسوفت في عام 
التعامل معھ، مقارنة بنظام التشغیل السابق (دوس)؛ ألنّھ ، وامتاز بالقدرة على  أنظمة التشغیل استخداًما في ھذه اآلونة أحد أكثر

احتوى على واجھة مستخدم أكثر تفاعلیة، تتضمن وجود نوافذ، وأیقونات مرتبطة مع مجموعة تطبیقات، وفرت بیئة عملیة كاملة، 
ز، وفرھا نظام تشغیل ویندوكالقدرة على الكتابة، والرسم، والقیام بالعملیات الحسابیة، وغیر ذلك من الوسائل األخرى التي 

أحد أكثر  Windowsیُعتبر نظام تشغیل  .وتحرص شركة مایكروسوفت على تطویره بشكل مستمر، وتصمیم نسخ محدثة منھ
عبارة عن واجھة GUI (Graphical User Interface)  من نوع واجھة المستخدم الرسومیة وھوأنظمة التشغیل استخداًما 

ام تقنیة حیث یتیح استخد للمستخدم التعامل معھا وتعتبر من انسب أنواع الواجھات وأكثرھا استخداماتوفر صور وأیقونات تسھل 
ویندوز بإصداراتھ المختلفة ولینكس ویونكس وماكنتوش، ھي األنظمة التي تستخدم ھذه الواجھات  أحد، الفأرة والرموز الصوریة 

 ومن خصائصھ: استخدام واجھة سطراألوامر ضمن الواجھات الرسومیة. من الجدیر بالذكر أن أكثر األنظمة تمكن المستخدم من
   یمتلك خاصیةSystem Restore .وفائدتھا إنھا تعید النظام إلى وضعھ الذي كان علیھ في أي یوم 

 كذلك خاصیة أخرى ھيSwitch user  .أي االنتقال بین الحسابات المفتوحة بدون الحاجة إلغالقھا 

 ى إضافة الى تقنیة تسمRemote Assistance  .والتي تسمح لخبراء الصیانة بالتحكم في األجھزة وحل المشاكل عن بعد 

  :ظھر من ھذا النظام عدة إصدارات من أھمھا 
windows 95, windows 98, windows Millennium, windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 : Microsoft Windows المكتب من نظام التشغیل وتعد المنتجات التالیة من إصدارات سطح
• Windows Professional  ویُستخدم في معظم أجھزة الكمبیوتر التي تتصل بخادم Windows Server على الشبكة  
• Windows Home Edition  محدود للغایة یُستخدم في أجھزة الكمبیوتر المنزلیة ویتمتع بأمان  
• Windows Media Center   عرض األفالم واالستماع إلى الموسیقى الكمبیوتر التي تستخدم للترفیھ في في أجھزةیُستخدم  
• Windows Tablet PC Edition  یستخدم ألجھزة الكمبیوتر الشخصیة اللوحیة (tablet PC)  
• Windows 64-bit Edition  بت 64بسرعة  یستخدم ألجھزة الكمبیوتر التي تحتوي على معالجات  

 :فوائد كثیرة منھاائص وخصلھذا النظام 
 االستخدام.التحمیل وسھولة  .1
 .بخطوة مرشد لعملیة التثبیت خطوة یتم التثبیت أو التحمیل من خالل صنادیق حواریة لسھولة التتبع, حیث یوجد .2
 .یعتمد على الواجھات الرسومیة, وذلك باستخدام الرموز أو الرسومات واإلیقونات بدل من كتابة األوامر .3
 .النوافذ حیث یتم عرض عدة نوافذ في آن واحد, بحیث تكون النافذة النشطة ھي الوحیدة التي تستجیب لألوامرتعدد  .4
 تنفیذ األوامر یكون باستخدام لوحة المفاتیح أو الفارة, مما یمیزه في سرعة تنفیذ األوامر. .5
 تشغیل المتعدد للبرامج والتطبیقات (تعدد المھام).إمكانیة ال .6
 .ام اللغة العربیة ولغات أخرى كواجھة تطبیق لنظام التشغیلإمكانیة استخد .7
 .توفیر خاصیة الحذف واإلضافة من لوحة التحكمإمكانیة التراجع مع  .8
توجد العدید من البرامج الملحقة والتطبیقات المساندة لھذا النظام مثل برامج الصیانة، تفحص األقراص، ...  .9

كما یمكن  .تثبیت اإلعدادات ونسخ وحذف الملفات ومجاالت أخرى كثیرةوغیرھا واستخدامات أخرى للفأرة مثل 
 ), إضافة الى سھولة وبساطة التعلم واالستخدامMultimediaھذا النظام من تشغیل برامج الوسائط (

 یث:ح الجاھزیة لالستخدام والتعامل مع شبكة االنترنتالدعم الكامل لخاصیة التوصیل والتركیب والتشغیل فلدیھ  .10
 یوفر الدعم الكامل لعملیة التوصیل . .أ

 سھولة االتصال مع مواقع االنترنت. .ب
 توفیر متصفح  لصفحات االنترنت. .ت
 توفیر بروتوكوالت تحمیل وتنزیل الملفات من االنترنت. .ث
 إمكانیة االتصال بأكثر من خدمة من خدمات االنترنت مثل البرید االلكتروني. .ج
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  :)UNIX/Linux( /لینیكسنظام تشغیل یونكس
 Linuxتفاصیل العمل على النظام یتم االعتماد على محاضرات  :مالحظة

م، وھو من أنظمة التشغیل المستخدمة عبر أجھزة 1991، وھو نظام تشغیل صمم في عام (Linux) یسمى باللغة اإلنجلیزیة    
وبیة، وحرصت العدید من الشركات الحاسالحاسوب، ویوفر العدید من التطبیقات التي تتشابھ مع تطبیقات نظام تشغیل ویندوز، 

تم إنتاج ھذا النظام في معامل الھاتف للشركة  .على استقطابھ والعمل على تطویره، حتى یتناسب مع بیئة عملھا
ستخدامھ في أجھزة الحاسب الخادم والتعامل مع , یفھو أحد أقدم أنظمة التشغیلم 1969عام  AT&Tاألمریكیة 

 ظام عن غیره بمزایا عدیدة منھا: الشبكات. ویتمیز ھذا الن
 یمكن استخدامھ مع جمیع أنواع الحاسبات اآللیة.  •
 یعد نظام یونكس أول نظام یسمح إمكانیة البرمجة المتعددة المھام. •
 توفر نظام أمني لحمایة المستندات لمنع اآلخرین من االطالع علیھا. •
البرمجیات التي تتعامل مع الشبكات وتدیرھا تعتمد على ھذا ھذا النظام قوي جداً في مجال الشبكات ألن معظم  •

 ). TCP/IPالنظام مثل بروتوكول االتصاالت (
واحدًا من أحدث اإلصدارات المنتشرة بكثرة.  Linuxالمختلفة. یُعد إصدار  UNIXیتوفر الیوم العدید من إصدارات 

، وتم تصمیمھ على أنھ نظام تشغیل مفتوح المصدر 1991في عام  Linuxبتطویر نظام  Linus Torvaldsقامت شركة 
)open-source وتتیح البرامج مفتوحة المصدر إمكانیة قیام أي شخص بتوزیع كود المصدر وتغییره في صورة تنزیل .(

 مجاني أو من الجھات المطورة بتكلفة تقل بكثیر عن أنظمة التشغیل األخرى.

 :)Macintosh/İ phone )Mac OS/ İ OSنظام تشغیل آبل ماكنتوش 
 OSİ / Mac OSتفاصیل العمل على النظام یتم االعتماد على محاضرات  :مالحظة

فقط، وال یعمل على غیرھا،  Apple ، وھو نظام تشغیل خاص بأجھزة شركة(Macintosh) یسمى بالغة اإلنجلیزیة  
ویحتوي على العدید من التطبیقات التي ، Appleویستخدم مع أجھزة حاسوب ماكنتوش التي صممتھا شركة 

تساھم في تقدیم الخدمات للمستخدم، ومع اختراع األجھزة الرقمیة (الذكیة)، تم تصمیم نسخة من ھذا النظام 
فھو نظام تشغیل خاص بأجھزة آبل . Apple تتوافق مع األجھزة الخلویة، واللوحیة الذكیة التي صنعتھا شركة

. ویتمیزھذا النظام عن نظام النوافذ بقدرتھ وكفاءتھ في التعامل مع الصور IBMزة ماكنتوش وال تعمل على أجھ
. وقد تم Mac OSملكیة خاصة كما أنھا تستخدم نظام تشغیل  Appleوالرسوم. تعد أجھزة الكمبیوتر من نوع 

" مبنى MACنظام "أن  لیكون نظام تشغیل ذا واجھة مستخدم رسومیة مألوفة للمستخدم العادي. Mac OSتصمیم نظام 
تعنى "توزیعھ   BSD، وھو أحد أشكال أنظمة لیونكس حیث إن Berkeley Software Distribution: BSD على نظام

التى تعمل على فاعلیة وسرعة معالجة مجموعات صغیرة  "PowerPC" برمجیات بیركلى"، وھو یعمل على معالجات
تقوم بالعدید من الوظائف التى ال یمكن القیام بھا فى ویندوز، خاصة تستطیع أن  MACأن برامج  .وبسیطة من التعلیمات

وأن تثبیت البرامج ال یحتاج من المستخدم إال أن یقوم بتحمیل أیقونة البرنامج ویضعھا بمجلد خاص بالبرامج، وعند الرغبة 
إن كل ما التنقل بین نوافذ البرامج ففى إزالتھا ینبغى نقل البرنامج إلى السلة حتى یتم حذفھ من النظام، وعند الرغبة فى 

 ، كما یحتوى ھذا النظام أیضا على خاصیة كبیرة للبحث تسمىF11 یحتاجھ المستخدم ھو الضغط فقط على زر
"spotlight" والتى تمكن المستخدم من البحث عن أى برنامج أو ملف بسرعة كبیرة للغایة، باإلضافة إلى سھولة تغییر ،

وأجھزة أبل تستھدف مستخدمى المنازل والقطاعات التعلیمیة  MACأن أنظمة  كما .ألیقوناتالواجھة والخیارات وا
والترفیھ واإلنتاج الفني، مما یجعلھا مطلوبة للغایة فى الطباعة واإلخراج الصحفى وتصمیمات الجرافیكس، وصناعة األفالم 

أداء الكمبیوتر، فالغالبیة من البرامج التى تستخدم  ألن ھذه البرامج تحتاج أداء قوى من الجھاز ألنھا تستھلك الكثیر من
لتصمیم الرسومات والصور تكون متاحة بإصدار للویندوز واصدار لماك، إال أن ویندوز یعتبر أفضل فى البرامج المكتبیة 

صدار االخیر . كما یوفر االلكن أبل تتفوق فى تشغیل الوسائط المتعددة والرسومات، لكنھا تعتبر سیئة للغایة فى األلعاب
أو الوضع المظلم، والذى یقوم بتحویل واجھة نظام   Dark Mode میزة Mojave-OS 10.14لنظام التشغیل الجدید 

التشغیل إلى اللون األسود، كما أنھ یدعم التطبیقات المدمجة فى نظام التشغیل مثل البرید والرسائل والخرائط والتقویم 
والتى تقوم بتنظیم سطح المكتب بشكل تلقائى، وذلك عن طریق جمع الملفات ذات  Stacks میزة, إضافة الى والصور
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الصلة مع بعضھا البعض فى حزمة واحدة، وھو ما یتیح للمستخدمین تجمیع الملفات على سطح المكتب حسب النوع 
مین میزة الدردشة مع یتیح نظام التشغیل أیضا للمستخدكما  .PDF لمشاھدة الصور والمستندات وجداول البیانات وملفات

شخصا، سواء من خالل التواصل مع األصدقاء من خالل آیفون أو آیباد أو أجھزة  32عدة أشخاص فى نفس الوقت حتى 
، Finder كما وفرت أبل عدد من الممیزات الجدیدة لمستعرض الملفات. Apple Watch  ماك أو حتى صوتیا من خالل

ینة الملفات بسھولة، ویمكن بعدھا للمستخدم عبر اإلجراءات السریع فى أثناء عرض والذى یشمل میزة تتیح للمستخدمین معا
الملفات فى وضع المعاینة تدویر الصور أو حمایة المستندات بكلمة مرور أو قص مقطع فیدیو والمزید من اإلجراءات 

التقدیمیة وجداول البیانات عروض الالتي تسمح بتخزین كافة  iCloud Drive مزوداً بمیزة Mac یأتيكما  .األخرى
 یمكن الوصول إلیھا من أي جھاز، بما في ذلك حیثبكل أمان.  iCloud والصور والملفات األخرى على PDF وملفات

iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac أو PC.  نظامیسمح كما Mac جدید بتثبیتال Windows  وتشغیلھ بالسرعة
 یتموبعد االنتھاء من التثبیت،  Mac اإلعداد سھل وآمن لملفاتحیث یكون Boot Camp  نفسھا باستخدام األداة المدمجة

استعمال  اضافة الى امكانیةBoot Camp  تسمیةاتت من ھنا Windows أو macOS باستخدام Mac بدء تشغیل
 ببرنامج باالستعانة Windows تثبیت یمكنفي الوقت نفسھ، من دون إعادة التشغیل،   Macو Windows تطبیقات

VMware أو برنامج  Parallel. 
 

              ومن إصداراتھ:

     OS X -Tiger ,OS X 10.3-Panther, OS X 10.2-Jaguar, OS X 10.1-Shitaa, OS X 10-Puma
OS 10.14.-Mojave ……..OS X 10.7-Lion, OS X 10.6-Snow Leopard, OS X 10.5-Leopard, 10.4 

سداسیة النوى  Intel Core i9و  Intel Core i7ھي معالجات  Appleمن شركة  Mac Book Proومن أبرز میزات 
, 5GHzالتي تقوم بزیادة تردد النواة الواحدة الى  Turbo Boostمع خاصیة  GHz 4.8ویصل الى  GHz 2.9بتردد لغایة 

, مع دعم معیاري لتصحیح األخطاء 32GBبسعة لغایة و 2666GHzالتي تعمل بتردد  DDR4ذاكرة وصول عشوائي من نوع 
 SSDفي جمیع النماذج, ومساحة تخزین داخلیة  4GBفیدیو لغایة  مع ذاكرة Radeon Proووحدة معالجة رسومیات منفصلة 

ومستشعر بصمات  Touch Bar, والشریط اللمسي T2, وشریحة أبل True Tone, مع تكنولوجیا العرض 4TBبسعة لغایة 
 .Touch IDاألصابع 

 NOSمالحظة: تفاصیل العمل على النظام یتم االعتماد على محاضرات : NOS تشغیل الشبكات امنظ
أنظمة تشغیل الشبكات ال تختلف عن أنظمة التشغیل األخرى إال أنھا مھیأة بحیث تسمح ألجھزة الحاسب المتصلة بالشبكة   

الطابعة أو األقراص المدمجة، باإلضافة إلى أن لھا قدرات أمنیة بتبادل المعلومات فیما بینھا واالستفادة من الموارد المتوفرة مثل 
 :یتمتع نظام تشغیل الشبكة بالخصائص التالیةھا, ولمنع التسلل أو العبث ب

  دعم العدید من المستخدمین -
  تشغیل تطبیقات المستخدمین المتعددین -
  قوي ومتعدد االستخدامات -
 األجھزة ... وغیرھا.توفیر أمان زائد مقارنة بأنظمة تشغیل سطح المكتب  -

 :أمثلة على أنظمة تشغیل الشبكات

 ) من إنتاج مایكروسوفتwindows NTنظام النوافذ إن تي ( •

•  windows 2000 server  وwindows 2003 server  

 .  Novellمن إنتاج شركة نوفل  Net-wareنظام  •
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 Androidمالحظة: تفاصیل العمل على النظام یتم االعتماد على محاضرات  :Androidنظام تشغیل 
ندروید أ .( إنسان وآلة) أو الروبوت الذي یكون على ھیئة إنسان "اإلنسالة"ھي كلمة إنجلیزیة تعني ” Android” كلمة 
تم إنشاؤه للھواتف النقالة یعمل على نواة لینكس مع مكتبات وواجھة برمجة التطبیقات مكتوبة بلغة السي، وتشغیل  ھو اول نظام

وھو نظام تشغیل تابع لشركة جوجل، والتي  .تطبیقات برمجیة في إطار عمل من مترجمات الجافا ومكتبات متوافقة مع األباتشي
مة التشغیل استخداماً في األجھزة الذكیة الحدیثة، وذلك لسھولة تصمیمھ، والتعامل ، ویعد من أكثر أنظ2007أعلنت عنھ في عام 

معھ، كما وفر القدرة على تنزیل التطبیقات المجانیة، والمدفوعة حتى یوفر للمستخدم إمكانیة التحكم بالمحتویات التي یستخدمھا 
المصدر یرتكز على نواة لینكس بشكل مباشر ویتم استخدامھ ، ھو عبارة عن نظام مفتوح Android األندروید .في جھازه الذكي

مع األجھزة الذكیة ذات شاشات اللمس ومن بینھا الھواتف الذكیة والحواسیب اللوحیة. ویتولى التحالف المفتوح للھواتف النقالة 
ة الركیزة األساسیة لواجھة المتفرع عن شركة جوجل مسؤولیة إدارة ھذا النظام المجاني وتطویره، وتعتبر المعالجة المباشر

المستخدم فیھ، حیث تُدخل إلیھ األوامر والتعلیمات بواسطة اإلیماءات اللمسیة التي تالئم الحركات الواقعیة كالنقر والمسح كأسلوب 
فى  .زاللتعامل مع األیقونات الموجودة في الشاشة، كما توجد فیھ أیضاً لوحة مفاتیح افتراضیة تستخدم إلدخال النص إلى الجھ

بالتعاون   Qualcommخطوة تنافسیة بل ھي فى واقع االمر ھي نقلة مھمة فى خطوات نجاح و انتشار نظام اندروید قامت شركة
ھد ش. االمریكیة بتصنیع اول رقاقة معالج مخصصة لالجھزة العاملة بنظام التشغیل اندروید  Texas Instrumentsمع شركة

  :ات منذ انطالقھ كما یلينظام األندروید عدداً من التحدیث

ً :  Alphaالصدار االوليا - و ظھر عندما اعلنت جوجل عن ھاتف یحمل اسمھا  و الذى كان إصداراً تجریبیاً غیر تجاریا
  .”Google Phone“ونظام تشغیلھا

 

باإلضافة إلي الوظائف والخدمات المعتادة مثل  Googleوجاء بدعم معظم خدمات : Angel Cake 1.0الصدار ا -
Bluetooth , Wifi , Camera , Video and Music Player. 

 لتقوم بتصحیح بعد األخطاء وإضافة عدة خواص جدیدة تم إصدارھا  Battenberg 1.1االصدار  -

ظھرت النسخة الجدیدة من نظام التشغیل اندروید والذي كان من المفروض ان  2008في عام : Cupcake 1.5االصدار  -

وكان بمثابة طفرة في  1.5ولكن الن التحدیثات بھ كانت جوھریة وكثیرة فضلت جوجل ان یحمل الرقم  1.2یحمل الرقم 

إلستخدامھا بدال من التي  boardKeyلما كان یحملھ من وظائف وومییزات جدیدة مثل إمكانیة تركیب  Androidنظام 

 أمكانیة الحصول علي تحدیثات من خالل ھذه الـ Home screenلـ  Widgets أیضا إضافة Androidتأتي مع نظام 

Widget  3مثل الطقس ودرجات الحرارة والوقت والتاریخ أیضا خاصیة تسجیل مقاطع فیدیو بصیغGP  و-MPEG

4 H  موقع  علىوأمكانیة رفع فیدیوYoutube . 

وحدثت من أخطاء اعادة التشغیل النظام وكذلك اضافة ممیزات وتجدیدات للصور والفیدیو :  Donut 1.6االصدار  -

من أھم اإلضافات التي كان یحملھا ھذا  أیضا قدم الدعم لشاشات اكبر في الحجم وتحسین وظائف البحث وأضاف أنھ

، دعم  WVGA دعم اإلصدار ھي خاصیة البحث في األنترنت عن طریق األوامر الصوتیة ، كما اضاف

بتشغیل أحد التطبیقات التي قمت  Androidتخصیص شكل معین تقوم برسمھ علي الشاشة لیقوم  (Gesturesالـ

 فة تحسینات كثیرة علي الكامیرا أیضا.ابتخصیصھا سابقا) ، و تمت ایضاً إض

وتضمن العدید من اصالح االخطاء التي كانت موجودة في النظام السابق وكذلك اضافة تحسینات : Eclair 2.0االصدار  -

 LEDالوظائف الجدیدة للكامیرا مثل دعم  واضافة الفالش الي التصویر بالكامیرا و 2.1جدیدة مثل اضافة البلوتوث االصدار 

ocusColor effect and macro f Scene mode , Digital zoom , Flash ,  والشاشة متعددة اللمس والخلفیات ،

عند النقر بشكل أسرع علي الشاشة وإضافة خاصیة  Androidالخاصة بـ  أیضاتحسین أستجابة لوحة المفاتیح الحیة المجسمة ،

http://en.wikipedia.org/wiki/Widget_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_VGA#WVGA_.28800.C3.97480.29
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القاموس الذي یقوم بالتدقیق اإلمالئي كما جاء متصفح األنترنت بخاصیة التقریب عن طریق النقر مرتین علي الشاشة 

 Homeإضافة صورة أو عدة صور متحركة في خلفیة الـ ( Live Wallpapers, أیضا إضافة خاصیة  HTML5 مودع

screen ،(  تم إطالق نسخة  2009في دیسمبرAndroid 2.0.1 خطاء وتشغیل ولكنھا لم تحمل الكثیر غیر تصحیح بعد األ

وھو األخر لم یحمل الكثیر من التغییرات فقط المزید من  Android 2.1تم إطالق  2010النظام بشكل أسرع ثم في ینایر 

 .اإلصالحات في واجھة النظام لیس إال

ھذا التحدیث الجدید اضاف العدید من الممیزات الكبیرة مثل زیادة سرعة نظام التشغیل وسرعة : Froyo 2.2االصدار  -

 usbو  WiFiودعمھ لالتصال عن طریق  GIFالمتصفح باالضافة الى دعم نظام التشغیل للصور المتحركة بصیغة 

اص بالھاتف بشكل أفضل كما بتطویر النظام لیستغل المعالج المركزي الخ Googleكما قامت , 10.1ودعمھ للفالش 

أیقونات متصفح األنترنت  3اضاف ھذا االصدار لمسة جمالیة لواجھة الھاتف و اصبحت شریط اداوت صغیر شفاف بھ 

أیضا إضافة خاصیة  ، Dialerلفتح قائمة البرامج، قائمة البرامج و الـ ىعلألبدالً من القائمة الصغیرة التى یتم سحبھا ل

USB Tethering نك تستطیع أن تجعل ھاتفك یعمل كـوھي أAccess Point أو Fi Hotspot-Wi  بمعني أنھ أي

سیقوم باإلتصال باألنترنت من خالل ھاتفك عن طریق ھذه الخاصیة طبعا بشرط أن یكون ھاتفك  Fi-Wiجھاز یعمل بـ

دم بإستطاعتھ تصفح بھذا اصبح المستخ Adobe Flashكما شھد ھذا اإلصدار وجود دعم كامل لـ , متصل باألنترنت

 Android، و تمت أیضا إضافة خاصیة التحدیث من  المواقع بشكل أسرع و اقرب كثیراً للتصفح عبر الحاسب الشخصي

Market بشكل تلقائي. 

نسخ / لصق ، وتحسین میزات ووفیھ تم تحسین واجھة المستخدم، لوحة المفاتیح لینة :  Gingerbread 2.3االصدار  -

حیث تم رصد تمثال على شكل خبز الزنجبیل  (المكالمات عبر بروتوكول اإلنترنت). SIPأداء األلعاب، وأضاف دعم 

دیسمبر من نفس العام أعلنت  7بھذا اإلسم وفى  2.3فى شركة جوجل ثم تم االعالن الحقا عن إصدار األندروید الجدید 

. وجاء االصدار الجدید 2.3سامسونج حیث كان أول ھاتف باالصدار الجدید من  Nexus Sجوجل رسمیا عن ھاتف 

وممیزات جدیدة مثل دعم  ودعمھ أیضا أكثر من كامیرا فى الجھاز، NFCبدعمھ العدید من الخواص أبرزھا خاصیة 

ان لنصوص فكوظیفة نسخ ولصق ااضافة الى ، إضافة الكثیر من التحسینات WXGAالشاشات الكبیرة التي تأتي بأبعاد 

في السابق ال تستطیع أختیار كلمة معینة من النص بل النص كلھ لكن في ھذا اإلصدار أصبح األمر أكثر سھولة عند 

أیضا من التحدثیات الجدیدة علي  أختیارك كلمة معینة أو عدة كلمات للتعدیل علیھم أو نسخھم ولصقھم في نص أخر.

بیھات مثل الرسائل المكالمات الفائتة ورسائل البرید اإللكتروني أیضا التخلص واجھة المستخدم والتي یظھر بھا جمیع التن

أستبدالھ بشریط أسود بھ البطاریة و Cupcake 1.5من اللون األبیض الذي كان موجودا في أعلي الشاشة منذ اإلصدار 

یتغیر اللون الخاص  Fi-Wiواألشارة والتنبیھات أیضا من أحد الخصائص الجدیدة أن المؤشر الخاص باألشارة وعالمة 

لسھولة الوصول للملفات التي قمت  Download Managerكما تم إضافة , Googleبھما طالما كنت متصال بخدمات 

بدعم لكامیرا أمامیة باألضافة لكامیرا خلفیة للھواتف التي تأتي بكامیرا  2.3یضا جاءت النسخة بتحمیلھا من األنترنت، أ

علي عمر  حفاظمن شأنھا ال تحسینات اخرىالفیدیو، و ىأمامیة لمكالمات الفیدیو والمحادثات التي تعتمد عل ىخلفیة وأخر

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
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لدعم  2.3.4بعض التحسینات لیس أكثر ثم إطالق وكانت تحمل  2.3.3تم إطالق النسخة  2011في فبرایر  البطاریة.

، تم إطالق  2.3.5تم إطالق النسخة  2011في یولیو , Google Talkالمحادثات عن طریق الصوت والفیدیو لبرنامج 

 .Google Walletفقط إلضافة  Samsung Google Nexus Sلھاتف  2.3.7و  2006في سبتمبر  2.3.6النسخة 

یدعم الشاشات الكبیرة، ویقدم العدید من المیزات الجدیدة  انھ ابرز ما یمیز ھذا اإلصدار: Honeycomb 3.0االصدار  -

في واجھة المستخدم، ودعم المعالجات متعددة النواة وتسریع أجھزة الرسومات. وأول جھاز تم طرح ھذا االصدار فیھ 

لجات المركزیة متعددة األنویة بدعم للمعا Honeycomb) ، جاء أیضا Xoomھو، جھاز موتوروال زوم اللوحي (

أیضا ھي أستخدام المعالج الرسومي في  Android v3.0وخاصیة دعم تشفیر البیانات، من الوظائف التي جاء بھا 

: صدر في مایو Honeycomb 3.1 .، وقد تفرع من نفس التحدیث  Hardware Accelerationالتسریع العتادي أو 

لنقل المعلومات مباشرة من الكامیرات  USBاإلدخال إضافیة، ووضع المضیف  ، وتم فیھ تقدیم الدعم ألجھزة2011

, وتم فیھ التحسین 2011: صدر في یولیو  Honeycomb 3.2 غوغل.واألجھزة األخرى، وأفالم وتطبیقات وكتب 

ة من مباشر وضع التوافق الشاشة، تحمیل ملفات الوسائط” تكبیر إلى ملء“لمجموعة أوسع من أحجام الشاشات الجدیدة 

وجاء ھو األخر بعدة  2011: صدر في سبتمبر  Honeycomb 3.2.1 الموسعة. API، ودعم الشاشة SDبطاقة 

بإطالق  Google، وقبل إطالق ھذا اإلصدار قامت  Adobe Flashو  Fi-Wi ىتحسینات ثانویة منھا تحسینات عل

 إلصالح عدة مشاكل وتحسین بعض وظائف النظام. Motorola Xoom 4Gفي أغسطس لجھاز  3.2.2اإلصدار 

، وفیھ تم إضافة میزات قرص العسل إلى 2011أكتوبر  19وقد أُعلن عنھ یوم : Ice Cream Sandwich 4.0االصدار  -

الھواتف الذكیة، وأضافة المیزات الجدیدة بما في ذلك التعرف على الوجھ، ورصد استخدام شبكة البیانات والتحكم، 

الموحدة والشبكات االجتماعیة، والتحسینات التصویر الفوتوغرافي، وتبادل المعلومات باستخدام ساندویتش  االتصاالت

 Foldersفي قائمة البرامج والتطبیقات، سھولة إنشاء  Widgetsمنفصل خاص بالـ Tabإضافة  4.0.4اآلیس كریم 

األسم في  ىجدید وتسمیتھ بالضغط عل Folderشاء إلن ىبالضغط المستمر علي أحد األیقونات وتحریكھا إلي أیقونة أخر

وسائل األمان  ىوھي تستخدم كأحد Face Unlockبأضافتھا أیضا لھذا األصدار خاصیة  Googleالتي قامت  األسفل،

وجھك عن طریق مسح تقوم بھ الكامیرا األمامیة لوجھ من یجمل الھاتف,  ىال بالتعرف علإوھي تقوم بجعل ھاتفك ال یعمل 

وأمكانیة تسجیل الدخول بنفس  Tab 16بحد أقصي  Tabsأیضا تم تحسین متصفح األنترنت عن طریق أضافة خاصیة 

 eGoogle Chromحفظھا في تم التي  Bookmarksالحاسب الشخصي لعمل نقل جمیع الـ ىالحساب الذي تستخدمھ عل

وبعد  Samsung Galaxy Nexusھذا التحدیث ھو  ىو كان اول االجھزة التي حصلت عل  الشخصي، حاسبال ىعل

 .ىذلك تبعتھ العدید من االجھزة االخر

ھو البحث  هما یمیز اكثرو وناعمة ابرز ممیزاتھ سریعةو 2012صدرت ھذه النسخة في : Jelly Bean 4.1االصدار  -

التي تجلب لك المعلومة المناسبة في الوقت المناسب باألضافة لتواجد كل ممیزات  Google Nowالصوتي وخدمة 

أعلنت جوجل عن تحدیث   2012أكتوبر  29االصدار السابق ساندویتش اآلیس كریم أو یمكن القول انھ فرع منھ، و في 
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 Nexusھي  بھاة تعمل وكانت أول أجھز 2013یولیو  24في  4.3عن جلي بین  Google، وأعلنت 4.2جدید أندروید 

 بذات االسم جیلي بین. Samsung Note 3و  5

وتتمیز بواجھات أجمل وأبسط وتم فیھا إستخدام  2013أكتوبر  30وتم الكشف عنھ بتاریخ :  KitKat 4.4االصدار  -

ضل مثل فالتصامیم البسیطة مثل األشرطة الشفافة لكي یظھر الخلفیة بشكل كامل و ممیزات برمجیة لتجربة إستخدام أ

، مع تغیرات بسیطة على تصامیم بعض األیقونات مثل أیقونة اإلتصال، اضافة النداء الصوتى عبر خاصیة ARTااللة 

Ok Google ،التحكم فى التطبیقات التى تستنزف البطاریة . مع، البحث عن ھویة المتصل الغریب عبر خرائط جوجل 

 Google I/O 2014أعلنت عنھ شركة جوجل في مؤتمرھا السنوي للمطورین  :Android Lollipop 5.0االصدار  -

 Materialایس كریم ساندویتش وخاصةً فیما یتعلق بمفھوم التصمیم  4.0ویعتبر من أضخم التحدیثات منذ اندروید 

Design ھو تحدیث فرعى من نظام و 5.1م ق.. وقد اعلنت جوجل عبر مدونتھا الرسمیة عن إصدار آخر جدید یحمل الر

 ".لولى بوب"اندروید 

 :ممیزات نظام األندروید
 االنفتاح الكامل. -

 وفرة التطبیقات. -

 إمكانیة استخدام الخرائط الجغرافیة. -

 التحكم بشفرات الفیدیو المفتوحة. -

الخدمات  اإمكانیة دمج كافة برمجیات أندروید، إذ یفتح األفق أمام المستخدم بتفادي التشقق التقلیدي الذي یعاني منھ مستخدمو -

 .الحالیة في باقي األنظمة

 :العمیل تحدید نظام التشغیل وفقًا الحتیاجات

. ستخدام الكمبیوترال بھا المستخدمالكیفیة التي یرید  استیعاب فیجب، المستخدمالختیار نظام التشغیل المثالي الذي یفي بمتطلبات 
على الكمبیوتر. وفي  فیجب أن یتوافق نظام التشغیل مع أي تطبیق سیتم استخدامھ، كما یجب أن یدعم كافة المكونات المادیة المثبتة

 ویحدد نوع الشبكة .ى على الشبكةالجدید مع أنظمة التشغیل األخر حالة توصیل الكمبیوتر بشبكة، فیجب أن یتوافق نظام التشغیل
الكمبیوتر التي تستخدم إصدارات  على العدید من أجھزة  Microsoft Windowsأنظمة التشغیل المتوافقة. قد تحتوي شبكات

 :على تحدید أفضل نظام تشغیل مناسب للكمبیوتر تساعداإلرشادات التي  وھناك بعض  Microsoftمختلفة من أنظمة تشغیل

أو تطبیقات مخصصة تمت برمجتھا  shelf) -the-(offالكمبیوتر على تطبیقات جاھزة لالستخدام بدون تعدیلھل یحتوي  •
 سیستخدم تطبیقًا مخصًصا، فسیقوم مبرمج ھذا التطبیق بتحدید نظام التشغیل المستخدم ؟ إذا كانلذلك المستخدمخصیًصا 

قائمة بأنظمة التشغیل المتوافقة على  ة لالستخدام بدون تعدیلالمتوافق مع ھذا التطبیق. وتحدد غالبیة التطبیقات الجاھز
  .غالف حزمة التطبیق

دید إذا ما كان ینبغي حالمعلومات على ت ھذهھل التطبیقات مبرمجة لمستخدم واحد أم لمستخدمین متعددین؟ سوف تساعد •
ستخدام افیجب التأكد من شبكة. إذا كان سیتم توصیل الكمبیوتر بشبكة،  التوصیة بنظام تشغیل سطح مكتب أو نظام تشغیل

  .األساسي لنظام التشغیل الذي تستخدمھ أجھزة الكمبیوتر األخرى الموجودة على الشبكة نفس النظام
فق أو كمبیوتر منزلي؟ لضمان توا مثل كمبیوتر محمول ھل توجد ملفات بیانات مشتركة مع أجھزة الكمبیوتر األخرى، •

األساسي لنظام التشغیل الذي تستخدمھ أجھزة الكمبیوتر األخرى التي تقوم  تنسیقات الملفات، ینبغي أن استخدام النظام
  .ملفات البیانات بمشاركة
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من أجھزة الكمبیوتر إلى الشبكة. في  ویرید إضافة مزید  Windowsقد قام بتثبیت شبكة المستخدمومثاالً على ذلك، قد یكون 
 أیة أجھزة كمبیوتر المستخدمألجھزة الكمبیوتر الجدیدة. إذا لم یكن لدى   Windowsاستخدام نظام تشغیلیتم ھذه الحالة، یجب أن 

ى من متطلبات ا أدنتتطلب أنظمة التشغیل حدً . متواجدة، فعندئذ یزداد ترجیح خیار استخدام األنظمة األساسیة المتاحة لنظام التشغیل
زة التي تحدید األجھیتم لنظام التشغیل كي یقوم بالتثبیت وأداء وظائفھ على النحو الصحیح.  المكونات المادیة التي یجب استیفائھا

 إجراءفیجب ضروریة للوفاء بالحد األدنى من متطلبات نظام التشغیل،  إذا كانت عملیات ترقیة المكونات المادیةالمستخدم, فلدى 
كمبیوتر جدید أقل تكلفة  بشراء المستخدملتحدید اإلجراء األمثل الذي یجب اتخاذه. في بعض الحاالت، قد یكون قیام  تحلیل للتكلفة

بترقیة مكون واحد أو أكثر من المكونات التالیة فعاالً من ناحیة  من ترقیة النظام الحالي. وفي حاالت أخرى، قد یكون القیام
 :التكالیف

   (RAM)ول العشوائيذاكرة الوص •
  محرك األقراص الثابتة •
• CPU  وحدة المعالجة المركزیة  
   بطاقة مھیئ فیدیو •

المكونات المادیة لنظام التشغیل. ولكي یقوم التطبیق بأداء  في بعض الحاالت، قد تتجاوز متطلبات التطبیق متطلبات :مالحظة
 .بالمتطلبات اإلضافیةفمن الضروري الوفاء  وظائفھ على النحو الصحیح،

التأكد من أن كافة المكونات المادیة الموجودة في  وبمجرد تحدید الحد األدنى من متطلبات المكونات المادیة لنظام التشغیل، یجب
المكونات التشغیل على قائمة توافق  تحتوي غالبیة أنظمة. اختیاره لجھاز الكمبیوترتم الذي  الكمبیوتر تتوافق مع نظام التشغیل

الویب التابع للجھة المصنِّعة، كما ھو  التي یمكن العثور علیھا على موقع Hardware Compatibility List(HCL : (المادیة
 سردًا مفصالً بالمكونات المادیة التي خضعت لالختبار والمعروفة بأنھا تعمل مع نظام وتوفر ھذه القائمةالتالي موضح في الشكل 

ھذه المكونات في حاجة إلى ترقیة  القائمة، فإن مدرجة في بالمستخدمأي من المكونات المادیة الحالیة الخاصة  تكنالتشغیل. إذا لم 
 .HCL قائمة تتضمنھا لتتطابق مع المكونات التي

 

 

 

  

 

 

 

 تثبیت نظام التشغیل
 :جدید في الحاالت التالیةیتم تثبیت نظام تشغیل 

  موظف آخر عندما ینتقل الكمبیوتر من موظف إلى •
  في حالة تلف نظام التشغیل •
  تثبیت محرك أقراص ثابتة جدید في الكمبیوترعند  •
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 الثابتة التعرف على إجراءات إعداد محرك األقراص

یُطلق على التثبیت والتمھید األولي لنظام التشغیل إعداد نظام التشغیل. 

ن خالل خادم أو مكن تثبیت نظام تشغیل عبر الشبكة من الرغم من أنھ یم وعلى

ثابتة محلي، إال أن أكثر أسالیب التثبیت شیوًعا ھو التثبیت  محرك أقراص

لتثبیت  . (DVD)أو أقراص الفیدیو الرقمیة  (CD)باستخدام أقراص مضغوطة

إعداد على أوالً  العملرقمي،  نظام تشغیل من قرص مضغوط أو قرص فیدیو

أو قرص الفیدیو  القرص المضغوطبحیث یقوم بتمھید النظام من   BIOSنظام

 .الرقمي

 

 التقسیم والتھیئة

 األقراص الثابتة، ال بد أوالً من تقسیم محرك األقراص الثابتة وتھیئتھ. عند تقسیم قبل تثبیت نظام تشغیل على محرك
الثابتة، فإنھ یتم إعداد األقسام محرك األقراص  محرك األقراص الثابتة، فإنھ یُقسم منطقیًا إلى منطقة واحدة أو أكثر. وعند تھیئة

 الثابتة وتھیئتھ.  أثناء مرحلة التثبیت، تقوم معظم أنظمة التثبیت تلقائیًا بتقسیم محرك األقراص .لتحتوي على الملفات والتطبیقات
ثابتة تُستخدم عند اإلشارة إلى إعداد محرك األقراص ال .یجب أن یفھم الفني العملیة المتعلقة بإعداد محرك األقراص الثابتة

 :المصطلحات التالیة
العادة ھو القسم األول. وال یمكن تقسیم القسم األساسي إلى  یكون ھذا القسم في  (Primary partition)– القسم األساسي •

  .أن یصل عدد األقسام إلى أربعة أقسام لكل محرك أقراص ثابتة أقسام فرعیة أصغر. یمكن
القسم لتمھید الكمبیوتر. ویمكن تمییز قسم أساسي واحد  یستخدم نظام التشغیل ھذا  (Active partition)– القسم النشط •

  .فقط على أنھ نشط
بطبیعتھ باستخدام المساحة الحرة المتبقیة على محرك األقراص  یقوم ھذا القسم  (Extended partition)– القسم الموسَّع •

 محرك أقراص ثابتة على قسم موسَّع واحد فقط، كما یمكنأساسي. من الممكن أن یحتوي كل  الثابتة أو یحل محل قسم
  .تقسیمھ إلى أقسام فرعیة أصغر تعرف بالمحركات المنطقیة

القسم الموسَّع والذي یمكن استخدامھ لفصل المعلومات  ھذا المحرك ھو أحد أقسام  (Logical drive)– المحرك المنطقي •
  .ألغراض إداریة

  .في أحد األقسام لتخزین الملفات ھذه العملیة بإعداد نظام الملفاتتقوم   (Formatting)– التھیئة •
  .وھي أصغر وحدة مساحة تستخدم لتخزین البیانات .وتعرف أیًضا باسم وحدة تخصیص الملفات  (Cluster)– المجموعة •
ي من محرك توجد على أحد جوانب القرص المعدن المسار عبارة عن دائرة بیانات مفردة كاملة  (Track)– المسار •

   .(sectors)بایت، تعرف بالقطاعات 512مجموعات تبلغ مساحتھا  األقراص الثابتة. ویتم تقسیم المسار إلى
  .واحدة فوق األخرى لتكون شكل أسطوانة األسطوانة ھي تكدس من المسارات التي تتم محاذاتھا – األسطوانة •
فیھا تعیین حرف إلى محرك أقراص مادي أو  لتي یتمتخطیط محرك األقراص ھي العملیة ا – تخطیط محرك األقراص •

 .منطقي
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 إعداد محرك األقراص الثابتة
القرص جدیدًا، فال توجد أیة محاولة لالحتفاظ بأیة معلومات موجودة حالیًا  یستمر التثبیت الجدید لنظام التشغیل كما لو كان

الصلبة وتھیئتھ. حیث تقوم ھذه  التثبیت تقسیم محرك األقراصاألقراص الثابتة. تستلزم المرحلة األولى من عملیة  على محرك
الملفات بنیة الدلیل التي تقوم بتنظیم نظام التشغیل والتطبیقات والتكوین  العملیة بإعداد القرص لقبول نظام الملفات. ویوفر نظام

 :ظامي الملفات التالییناستخدام أحد ن  Windowsكما یمكن لنظام التشغیل .البیانات الخاصة بالمستخدم وملفات
 .تیرابایت 2یمكنھ دعم أقسام تصل أحجامھا إلى  وھو نظام الملفات الذي  (FAT32)- بت 32جدول تخصیص الملفات،  •
إكسابایت (ملیار ملیار  16دعم أقسام تصل أحجامھا إلى  وھو نظام ملفات یمكنھ  (NTFS)- نظام ملفات التقنیة الحدیثة •

 . FATمزیدًا من میزات أمان نظام الملفات والسمات الموسَّعة عن نظام الملفات  NTFSالملفات بایت) نظریًا. ویضم نظام

بھذا سیوفر مزایا األمان  والقیام  .CONVERT.EXEباستخدام أداة  NTFSإلى  FAT32یمكن تحویل األقسام من نظام
م بإعادة تھیئة القسم ثم استعادة وقن، FAT32 القسممرة أخرى إلى   NTFSوالستعادة قسم  NTFSاإلضافیة التي یتمتع بھا نظام

 .بنسخ احتیاطي للبیانات القیام یجبقبل تحویل نظام الملفات،  :تحذیر .االحتیاطي البیانات من النسخ

 وصف خیارات التثبیت المخصصة
ستستغرقھ عملیة تثبیت الوقت الذي  یستغرق تثبیت نظام التشغیل على كمبیوتر واحد مدة من الوقت. فلك إذن أن تتخیل

 استخدام أداة كبیرة. لتسھیل ھذا العملیة، یمكنتلو اآلخر في مؤسسة  أنظمة تشغیل على العدید من أجھزة الكمبیوتر واحدٍ 
Microsoft System Preparation  تحضیر نظاملMicrosoft  واختصارھاSysprep  التشغیل على العدید  لتثبیت نفس نظام

نظام التشغیل الذي سیُستخدم على أجھزة الكمبیوتر ذات  بتحضیر  Sysprepوتكوینھ. حیث تقوم األداة من أجھزة الكمبیوتر
للفنیین القدرة  ، یكون(disk cloning)وتطبیق نسخ القرص  Sysprepالكمبیوتر المادیة. وباستخدام التكوینات المختلفة لمكونات

  .إلعداد نظام التشغیل وتثبیت التطبیقات كوین النھائیةعلى تثبیت نظام تشغیل بسرعة وكذلك إتمام خطوات الت

 نسخ القرص
 :القرص نسخعملیة الخطوات التالیة  تبینلمحرك األقراص الثابتة في الكمبیوتر.   (image)تقوم عملیة نسخ القرص بإنشاء صورة

إنشاء تثبیت رئیسي على كمبیوتر واحد. یتضمن ھذا التثبیت الرئیسي نظام التشغیل وتطبیقات البرامج وإعدادات التكوین  .1
 التي ستستخدمھا أجھزة الكمبیوتر األخرى في المؤسسة. 

 . Sysprepبتشغیل  القیام .2
 بإنشاء صورة للقرص الخاص بالكمبیوتر الذي تم تكوینھ باستخدام برنامج نسخ القرص التابع لجھة أخرى.  القیام .3
نسخ صورة القرص على خادم. عند تمھید الكمبیوتر الوجھة، یؤدي ذلك إلى تشغیل نسخة مختصرة من برنامج إعداد  .4

Windows) ف أمان جدید للنظام ) وتثبیت برامج التشغیل لمكونات الكمبیوتر المادیة SID. وسیقوم اإلعداد بإنشاء معّرِ
 وكذلك إنشاء حسابات مستخدمین باإلضافة إلى تكوین إعدادات الشبكة إلتمام تثبیت نظام التشغیل.

  Windows عملیة تمھید
یقوم   (cold boot)علیك تشغیل الكمبیوتر أوالً، األمر الذي یعرف ببدء التشغیل العادي لبدء عملیة التمھید، ینبغي

الفیدیو لم تتم تھیئتھ بعد، فإن أي خطأ سیحدث في ھذه  ونظًرا ألن مھایئ. (POST) الكمبیوتر بتنفیذ االختبار الذاتي لبدء التشغیل
بعد  .Tone Code سیتم اإلبالغ عنھ عن طریق سلسلة من النغمات الصوتیة، تعرف بأكواد الصفیر المرحلة أثناء عملیة التمھید

شبھ الموصل المتمم ذو األكسید المعدني)   CMOSبتحدید موضع إعدادات التكوین المخزنة في  BIOS، یقوم نظام POSTباراخت
 الذي ستقوم األجھزة وفقًا لھ بالتحقق من وجود أي نظام تشغیل من عدمھ. یقوم نظام وإعدادات التكوین ھذه ھي الترتیب ,وقراءتھا
BIOS وبمجرد تحدید موقع محرك األقراص  .التشغیل محرك األقراص األول الذي یحتوي على نظام بتمھید الكمبیوتر باستخدام

 یقوم سجل التمھید الرئیسي.  (MBR)بتحدید موقع سجل التمھید الرئیسي  BIOSالذي یحتوي على نظام التشغیل، یقوم نظام
MBR أداة تحمیل تمھید نظام التشغیل. أما في نظام بتحدید موضعWindows  ، بأداة تحمیل تعرف أداة تحمیل التمھید    NT  

 . NTLDR اختصاًرا
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 Windows  وقائمة تمھید NTLDR أداة -
وجود أكثر من نظام  بالتحكم في العدید من خطوات التثبیت. على سبیل المثال، في حالة  NTLDRتقوم أداة عند ھذه المرحلة

بتحدید نظام التشغیل الذي ینبغي استخدامھ. أما في حالة  للمستخدمبمنح الفرصة   BOOT.INIتشغیل على القرص، یقوم الملف
 :التالیة أو إذا لم یقم المستخدم بإجراء أي تحدید قبل نفاد الوقت، فعندئذ تحدث الخطوات عدم وجود أنظمة تشغیل أخرى،

  .تةالمادیة المثب للحصول على معلومات حول المكونات  NTDETECT.COMبتشغیل  NTLDRتقوم األداة •
  .للعثور على قسم التمھید  BOOT.INIباستخدام المسار المحدد في ملف  NTLDRثم تقوم •
  NTOSKRNL.EXE:ھما بتحمیل الملفین الذي یتألف منھما الجزء األساسي في نظام التشغیل  NTLDRوتقوم •

  HAL.DLLو
  .برامج تشغیل الجھاز میلبقراءة ملفات السجل واختیار ملف تعریف المكونات المادیة ثم تح  NTLDRویقوم •

- Windows Registry 
 نظام التشغیل األجزاء في عملیة تمھید أحد أھم  Windowsتعد ملفات سجل

Windows  التعرف على ھذه الملفات بواسطة أسمائھا الممیزة، والتي تبدأ بـ یتم 
_HKEY متبوًعا باسم الجزء الخاص بنظام التشغیل 2بالشكل رقم  كما ھو موضح ،

ـ بدًءا من   Windowsكل شيء موجود في نظام التشغیل الخاضع لسیطرتھا. یتم تخزین
 الشاشة وحتى رخصة التطبیقات ـ في السجل خلفیة سطح المكتب ولون أزرار

(Registry). أیة تغییرات على إعدادات لوحة التحكم أو  وعندما یقوم المستخدم بإجراء
المثبتة، فإنھ یتم تخزین ھذه التغییرات في  برامجارتباطات الملفات أو نھج النظام أو ال

 یتمتع كل مستخدم بقسم خاص بھ في السجل. تقوم عملیة تسجیل الدخول إلى .السجل
Windows النظام من السجل إلعادة تكوین النظام لیكون على الحالة  عداداتبسحب إ

 .عندما قام المستخدم بتشغیلھ في آخر مرة التي كان علیھا

- NT Kernel 
 بتولي زمام األمور. واسم ھذا الملف ھو Windows نظام التشغیل وھو قلب NT kernel عند ھذه المرحلة، تقوم

NTOSKRNL.EXE .یقوم ببدء تشغیل ملف تسجیل الدخول الذي یُطلق علیھ وھوWINLOGON.EXE   كما یقوم بعرض
 بنظام التشغیل.الترحیب الخاصة  شاشة

 بنسخ الملف  Windowsفسیقوم ھو من سیقوم بتمھید الكمبیوتر،  SCSIاألقراص من نوعإذا كان محرك  :مالحظة
NTBOOTDD.SYS  إذا لم تُستخدم محركات األقراص أثناء عملیة التثبیت. لن یتم نسخ ھذا الملف ISCS. 

 

 التشغیل وصف كیفیة معالجة ملفات نظام
التالیة على نطاق واسع للقیام بتعدیالت  إجراء تغییرات على التكوین. وتُستخدم التطبیقات من الممكن،  Windowsنظام بعد تثبیت

 :ما بعد التثبیت
•  Msconfig: تعیین البرامج التي یتم تشغیلھا عند بدء التشغیل وتحریر ملفات  تتیح ھذه األداة الخاصة بتكوین التمھید

  ل.موضح بالشك، كما  Windowsتحكًما مبسًطا في خدمات التكوین. كما توفر
•  Regedit: ،كما ھو موضح بالشكل یتیح لك ھذا التطبیق إمكانیة تحریر السجل .  

فال یمثل  Windows Server 2003و  Windows XPفي أما  Windows NTكان یُستخدم مع  REGEDT32:مالحظة
 إدخال األمر ، یمكن XPWindowsفي .REGEDIT.EXE لألمر أكثر من كونھ اختصاًرا  REGEDT32ملف

REGEDT32.EXE أوREGEDIT.EXE األمرین یقومان بتشغیل نفس البرنامج ؛ فكال. 
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 صحیحة في حدوث مشاكل التكوین بصورة غیر   REGEDIT.EXEأو  REGEDT32.EXEقد یتسبب استخدام األمر :تحذیر
 .التشغیل مما قد یتطلب منك القیام بإعادة تثبیت نظام

 

 تشغیلأوضاع بدء 

 أثناء عملیة التمھید إلى  F8األوضاع العدیدة المختلفة. حیث یؤدي الضغط على المفتاح باستخدام أحد  Windowsیمكنك تمھید
األمر الذي یتیح لك تحدید  ،(المتقدمة  Windowsخیارات بدء تشغیل ) Windows Advanced Startup Optionsفتح قائمة

 :األكثر استخداًما التشغیل التالیة ھي وخیارات بدء  .Windowsكیفیة تمھید

• Safe Mode  یقوم ببدء تشغیل :الوضع اآلمنWindows   ،ولكنھ یقوم فقط بتحمیل برامج التشغیل للمكونات األساسیة
  .العرض مثل لوحة المفاتیح وشاشة

• Safe Mode with Networking Support  یقوم بتشغیل: الشبكة الوضع اآلمن مع دعمWindows   بشكل
  .برامج التشغیل لمكونات الشبكة مطابق للوضع اآلمن باإلضافة إلى تحمیل

• Safe Mode with Command Prompt  یقوم ببدء تشغیل: األوامر الوضع اآلمن مع موجھWindows   ویقوم
  .واجھة المستخدم الرسومیة  GUIواجھة بتحمیل موجھ األوامر بدالً من

• Last Known Good Configuration یتیح للمستخدم إمكانیة تحمیل إعدادات التكوینات : آخر تكوین جید معروف
بنجاح. ویتم ذلك بالوصول إلى   Windowsتستخدم في آخر مرة تم فیھا بدء تشغیل والتي كانت  Windowsالخاصة بـ
  .السجل التي تم إنشاؤھا لھذا الغرض نسخة من

ما لم یتم تطبیقھ مباشرةً بعد حدوث   "Last Known Good Configuration"استخدام خیار بدء التشغیل ال یفید :مالحظة
مفتاح السجل  رغم صعوبة ذلك فمن المحتمل أن یتم تحدیث   Windowsإعادة تشغیل الجھاز ونجح فتح فشل في النظام. إذا تم
 .خاطئة وماتبمعل  Last Known Good Configurationالخاص بخیار التشغیل

 (directory) وصف بنى الدالئل

 ملحقات الملفات وسماتھا -

  Windowsیحدث تنظیم لملفات بنیة الدلیل. ویكون المستوى األساسي في العادة لقسم ،Windows في نظام التشغیل
المجلدات، لنظام التشغیل تسمى  بعد ذلك توجد مجموعة أولیة من دالئل المعاییر، C:\< محرك األقراص الذي یحمل التسمیة ھو

التثبیت األولي، یمكن للمستخدمین تثبیت معظم التطبیقات والبیانات في أي  والتطبیقات ومعلومات التكوین وملفات البیانات. وبعد
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سمات تبدیلھ. وفیما یلي أكثر  وتحتفظ بنیة الدلیل بمجموعة من السمات لكل ملف وتتحكم في كیفیة عرض الملف أو .یختارونھ دلیل
 :الملفات شیوًعا

• R   - الملف للقراءة فقط.  
• A   - تتم أرشفة الملف في المرة القادمة التي یتم فیھا إجراء نسخ احتیاطي للقرص.  
• S   - لحذف الملف أو تعدیلھ یتم تمییز الملف بأنھ ملف نظام ویتم إصدار تحذیر في حالة صدور أیة محاولة.  
• H   - الملف مخفي في عرض الدلیل.  

، كما ھو  ATTRIBواستخدام األمر  DOSیمكن عرض أسماء الملفات وامتداداتھا وسماتھا بواسطة الدخول إلى إطار
م أحد االملف. استخد متبوعة باسم  ATTRIBةبا. كتاالھتمامإلى المجلد الذي یحتوي على الملف محل  االنتقال, موضح بالشكل

سمات كل ملف في العمود األیسر من الشاشة. كما یمكن  الملفات مرة واحدة. ستظھرأحرف البدل مثل *.* لعرض العدید من 
 یمكن الوصول إلى مكافئ.   ?/ATTRIBفي موجھ األوامر وذلك بكتابة  ATTRIBالعثور على معلومات حول األمر

Windows  لألمرATTRIB  ملف في وذلك بالنقر بزر الماوس األیمن فوقWindows Explorer  خصائص وتحدید. 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة األجھزة -
، عرض كافة اإلعدادات الخاصة باألجھزة الموجودة في الكمبیوتر. في الشكل أداة إدارة األجھزة، الموضحة ھذهتتیح 

الوصول  ) DMAوإعداد  I/Oوعنوان (طلب مقاطعة  IRQمھمة یشیع القیام بھا بین الفنیین وھي عرض القیم المعینة لـ وھناك
 المباشر إلى الذاكرة لكافة أجھزة الكمبیوتر.
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 إدارة المھام -
الشكل، عرض كافة التطبیقات التي تكون قید  إدارة المھام، الموضحة في ھذهتتیح 

توقفت عن االستجابة. تتیح أداة إدارة المھام مراقبة أداء  التشغیل وكذلك إغالق أیة تطبیقات
والذاكرة الظاھریة وعرض عملیات المعالجة قید التشغیل   (CPU)وحدة المعالجة المركزیة

لعرض المعلومات في إدارة المھام، استخدم  اتصاالت الشبكة. وكذلك عرض معلومات حول
 إدارة المھام :DEL > -ALT-CTRLالمسار التالي

 عارض األحداث -
یقوم "عارض األحداث"، بتسجیل تاریخ األحداث الخاصة بالتطبیقات واألمان 

بمثابة أداة قیمة الستكشاف األخطاء وإصالحھا. للوصول  والنظام. وملفات السجالت ھذه
 :المسار التالي إلى عارض األحداث، استخدم

 األحداث عارض  <األدوات اإلداریة  <لوحة التحكم  <ابدأ

 تثبیتھ تثبیت تطبیق والتنقل داخلھ وإزالة -
. تستخدم معظم التطبیقات عملیة التثبیت التلقائي عند إدخال بالمستخدم إضافة البرامج وإزالتھا من الكمبیوتر الخاص یمكن

البرامج. ویُطالب  ما في محرك األقراص الضوئي. وتقوم عملیة التثبیت بتحدیث أداة إضافة أو إزالة قرص مضغوط لتطبیق
  .یر المعلومات عند الطلبالمستخدم بالنقر خالل معالج التثبیت وتوف

 : "التطبیق الصغیر "إضافة أو إزالة البرامج* 

بأن یقوم المستخدمون دائًما باستخدام أداة إضافة   Microsoftتوصي
، عند تثبیت التطبیقات أو إزالتھا. ھو موضح في الشكل أو إزالة البرامج، كما

ت تطبیق، تقوم األداة بتعقب ملفاأو إزالة البرامج لتثبیت  عند استخدام أداة إضافة
تثبیت التطبیق تماًما عند الرغبة في ذلك. لفتح تطبیق  التثبیت بحیث یمكن إزالة
 : استخدم المسار التالي إضافة أو إزالة البرامج،

 
 إضافة أو إزالة البرامج < لوحة التحكم < ابدأ

 إضافة تطبیق* 

تلقائیًا عند إدخال القرص المضغوط، یمكنك استخدام التطبیق الصغیر الخاص  في حالة عدم تثبیت التطبیق أو البرنامج
ثم حدد الموقع الذي  برامج جدیدة إضافة نقر فوق الزریتم الإزالة البرامج لتثبیت التطبیق، كما ھو موضح في الشكل.  بإضافة أو

یمكن بدء تشغیل التطبیق من القائمة "ابدأ" أو من بمجرد تثبیت التطبیق،  .التطبیق بتثبیت  Windowsیوجد فیھ التطبیق. سیقوم
یعمل على النحو الصحیح. في  بفحص التطبیق للتأكد من أنھ القیاماالختصار الذي یقوم التطبیق بتثبیتھ على سطح المكتب.  رمز

  Microsoftطبیقات، مثلإزالة تثبیت التطبیق. وتوفر بعض الت بعملیة اإلصالح أو یتم البدأحالة وجود أیة مشاكل في التطبیق، 
Officeعلى النحو  استخدام ھذه الوظیفة لمحاولة تصحیح البرنامج الذي ال یعمل عملیة التثبیت. حیث یمكن ، خیار اإلصالح في
 .الصحیح

 إزالة تثبیت تطبیق* 

 وریةوإعدادات غیر ضرالتطبیقات بشكل صحیح، فقد تترك ملفات على محرك األقراص الثابتة  إذا لم تتم إزالة تثبیت أحد
الفارغة لمحرك األقراص الثابتة وموارد  في السجل. وعلى الرغم من أن ذلك قد ال یتسبب في أیة مشاكل، إال أنھ یستنزف المساحة

 إللغاء ویوضح الشكل التطبیق الصغیر "إضافة أو إزالة البرامج" الذي ینبغي استخدامھ, النظام والسرعة التي تتم بھا قراءة السجل
 .إزالة البرامج بإزالة كل ملف تم تثبیتھ ھذا المعالج خالل عملیة یقومالبرامج التي لم تعد في حاجة إلیھا بعد. 
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 وصف ترقیة أنظمة التشغیل -
ام التشغیل فحص الحد األدنى لمتطلبات نظیتم أحیانًا قد تكون ترقیة نظام التشغیل أمًرا ضروریًا. قبل ترقیة نظام التشغیل،

 قائمة توافق المكونات المادیة) لضمان HCL( فحص قائمةاألدنى للمواصفات المطلوبة.  للتأكد من أن الكمبیوتر یفي بالحدالجدید 
قبل ترقیة نظام التشغیل تحسبًا لحدوث مشكلة  بإجراء نسخ احتیاطي للبیانات القیامتوافق المكونات المادیة مع نظام التشغیل الجدید. 

 بالملفاتتستبدل األداة المساعدة حیث  لنظاملإجراء تثبیت جدید  أسرع من عتبر عملیة ترقیة نظام الكمبیوترت .مع عملیة التثبیت
  .الموجودة أثناء عملیة الترقیة. بینما یتم حفظ التطبیقات واإلعدادات الحالیة

) للبدء في عملیة ROM-CDفي محرك األقراص المضغوطة ( Windowsالقرص المضغوط الخاص بـ یتم إدخال  -1
 الترقیة: حدد ابدأ > تشغیل. 

حرف محرك األقراص للقرص المضغوط، ثم اضغط على  Dحیث یمثل  :winnt32\i386\Dفي المربع تشغیل، اكتب  -2
Enter" یتم عرض رسالة الترحیب .Welcome to the Windows Setup Wizard ." 

 ). License Agreement( یتم عرض صفحة اتفاقیة الترخیص .Nextنقر فوق لثم ا Upgrade to Windowsریااختیتم  -3
 ال بد من قراءة اتفاقیة الترخیص ثم النقر فوق الزر لقبول ھذه االتفاقیة.  -4
 ". Upgrading to the Windows NTFS File System. تظھر الصفحة "Nextنقر فوق لابعد  -5
 الترقیة. عند اكتمال التثبیت، ستتم إعادة تشغیل الكمبیوتر.  الكمالالمطالبات  متابعة -6

تلقائیًا عند إدخال القرص المضغوط في محرك األقراص   Windows Setup Wizardقد یتم تشغیل معالج اإلعداد: مالحظة
 .الضوئي

 Preventive Maintenance الصیانة الوقائیة

الثابتة وتحدیث التطبیقات على الدوام  النظام وإلغاء تجزئة محرك األقراصتتضمن الصیانة الوقائیة لنظام التشغیل تنظیم 
إن الھدف من خطة الصیانة الوقائیة لنظام التشغیل ھو تجنب .  بحثًا عن أخطاء وحذف التطبیقات غیر المستخدمة وفحص النظام

كافة اإلجراءات التي تتخذ والمالحظات  یتعین تسجیلالمستقبل. إذن یتعین القیام بالصیانة الوقائیة بانتظام، كما  حدوث المشاكل في
 الوقائیة عندما تتسبب في أقل قدر من المقاطعة لألشخاص الذین یستخدمون أجھزة التي تُشاھد. یجب القیام ببعض أعمال الصیانة

وعیة. كما توجد أدوات وتقنیات العطلة األسب الكمبیوتر. وھذا یعني في الغالب جدولة المھام مساًء أو في وقت مبكر صباًحا أو خالل
 .الصیانة الوقائیة لھا القدرة على أتمتة العدید من مھام

 تخطیط الصیانة الوقائیة -
 الوقائیة معلومات تفصیلیة حول صیانة كافة أجھزة الكمبیوتر والشبكة، مع التركیز على یجب أن تتضمن خطط الصیانة

 :المھام الھامة التالیة المؤسسة. وتتضمن أعمال الصیانة الوقائیةاألجھزة التي یكون لھا التأثیر األكبر على 

  تحدیثات نظام التشغیل والتطبیقات •
  تحدیثات البرامج المضادة للفیروسات وبرامج الحمایة األخرى •
  فحص أخطاء محرك األقراص الثابتة •
  النسخ االحتیاطي لمحرك األقراص الثابتة •
  إلغاء تجزئة محرك األقراص الثابتة •

المشاكل البسیطة قبل أن تؤثر على اإلنتاجیة  كما أن برنامج الصیانة الوقائیة الذي تم تصمیمھ إلصالح األشیاء قبل تلفھا وحل
 :للمستخدمین والمؤسسات یتمتع بإمكانیة توفیر الفوائد التالیة

  تقلیل وقت التعطل •
  تحسین األداء •
  تحسین الوثوقیة •
  تقلیل تكلفة اإلصالح •
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اإلصالح على تحدید أكثر وأقل األجھزة  . حیث سیساعد سجل عملیاتالتوثیقوھناك جزء إضافي في الصیانة الوقائیة أال وھو 
تم فیھ إصالح الكمبیوتر آخر مرة وكیفیة إصالحھ وما ھي المشكلة التي تم  وثوقیة. كما سیوفر سجالً یتضمن التاریخ الذي

 .إصالحھا
 حھاالعملیة استكشاف األخطاء وإص -

وإصالحھا. تساعد ھذه األدوات  تحتوي غالبیة أنظمة التشغیل على أدوات مساعدة تساعد في عملیة استكشاف األخطاء
 القیام بالتمھید بشكل صحیح. كما تساعد األدوات المساعدة أیًضا على تحدید المساعدة الفنیین في تحدید سبب تعطل الكمبیوتر أو

وتحدید سبب الخطأ للتمكن من إصالح نظام  الكمبیوتر بالقدرة على تحلیل المشكلة اأن یتمتع فنیولذا یجب  .المشكلة وكیفیة حلھا
 .استكشاف األخطاء وإصالحھا ویطلق على ھذه العملیة عملیة ,التشغیل
 .أول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل 
  تتحقق من المشاكل الواضحة.بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن 
 .بعد إتمام حل مشكلة نظام التشغیل، ستقوم بختام الحل مع العمیل 

أو التكوین أو اجتماع المشاكل الثالث  یمكن إرجاع مشاكل أنظمة التشغیل إلى مشاكل مكونات الكمبیوتر المادیة أو التطبیقات
 التشغیل أكثر من غیرھا من األنواع.مشكالت نظام  في آن واحد. وسوف تتعرض لحل أنواع معینة من

 جدولة مھمة -
بعض أعمال الصیانة الوقائیة تستخدم  .تتألف بعض أنواع الصیانة الوقائیة من التنظیف والفحص والقیام بإصالحات بسیطة

یمكن تعیین یمكن تحمیلھا على محرك األقراص الثابتة الخاص بالمستخدم. و أدوات تطبیقیة إما موجودة داخل نظام التشغیل أو
على األدوات   Windowsویحتوي نظام التشغیل .تطبیقات الصیانة الوقائیة لیتم تشغیلھا تلقائیًا وفقًا لجدول زمني معین غالبیة

 :المھام عند جدولتھا المساعدة التالیة التي تعمل على تشغیل

  .األوامربتشغیل مھام في وقت محدد باستخدام واجھة سطر   DOSفي  AT یقوم األمر •
 .في سطر األوامر ?/ AT  كتابةثم ,       cmd <تشغیل  <ابدأ :في المسار التالي  ATوتتوفر معلومات حول األمر

باستخدام المسار   .المستخدم الرسومیة بتشغیل المھام في وقت محدد باستخدام واجھة  Windowsتقوم جدولة المھام في •
  :التالي

 المھام المجدولة  <أدوات النظام  <البرامج الملحقة  <كافة البرامج  <ابدأ

لمرة واحدة أو تكرارھا في أیام أو أوقات  وتتیح كلتا األداتین للمستخدمین إمكانیة تعیین األوامر لیتم تشغیلھا في وقت محدد
عندما یتطرق األمر  یماالس  ATبأنھا أسھل من حیث تعلمھا واستخدامھا من األمر ،Windows محددة. وتتمیز جدولة المھام في

 .لتكرار المھام وحذف المھام المجدولة بالفعل

 أدوات النظام المساعدة -
النظام  تساعد في الحفاظ على وحدة  Windowsو  DOSالمساعدة المضمنة في نظامي تشغیل ھناك العدید من أدوات

 :وسالمتھ. وفیما یلي أداتان مساعدتان مفیدتان في الصیانة الوقائیة
• ScanDisk  أو-CHKDSK  : تقوم األداة ScanDisk في) Windows 2000( وCHKDSK  فيWindows ( 

) XPاستخدامھما یجب التذكر باألقراص بحثـًا عن أخطاء مادیة.  بفحص سالمة الملفات والمجلدات وفحص سطح محرك
  .إیقاف تشغیل النظام عندما یحدث انقطاع مفاجئ للتیار ینجم عنھ مرة واحدة شھریًا على األقل وكذلك

البیانات في المساحة التالیة المتوفرة على  مع إزدیاد أحجام الملفات، تتم كتابة بعض :Defragment  إلغاء التجزئة •
أو منتشرة في كل مكان من محرك األقراص الثابتة. ویستغرق األمر وقتًا  القرص. وفي النھایة تصبح البیانات مجزأة

األمر الذي یعمل  البیانات. ویعمل إلغاء التجزئة على جمع البیانات المتقطعة في مكان واحد،مقطع من  للبحث عن كل
  .على تشغیل الملفات بشكل أسرع

 أداة إلغاء تجزئة القرص < أدوات النظام < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ  :لوصول إلى كلتا ھاتین األداتین باستخدام ھذا المسارل
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 التلقائیة التحدیثات -
 مھمة صیانة كل مرة یتم تشغیلھا فیھا، فسیكون إصالح الكمبیوتر أكثر صعوبة مما ھو إذا كان من الواجب جدولة كل

 وظائف بشكل تلقائي. لكن كیف یمكنمن ال علیھ اآلن. ولحسن الحظ، فإن أدوات مثل معالج المھام المجدولة یسمح بالقیام بالعدید
یتم تحدیث أنظمة التشغیل والتطبیقات باستمرار ألغراض األمان وللحصول  تتم كتابتھ؟ أتمتة التحدیث التلقائي للبرنامج الذي لم

. كما یمكن لخدمة التحدیث فحص وشركات أخرى بتوفیر خدمة التحدیث  Microsoftإضافیة. ومن المھم قیام شركة على وظائف
وتثبیتھا بمجرد  زمة ثم التوصیة بما ینبغي تنزیلھ وتثبیتھ. ویمكن لخدمة التحدیث تنزیل التحدیثاتالال النظام بحثًا عن التحدیثات

 الكمبیوتر في المرة التالیة. ویتوفر معالج تحدیث توفرھا، أو یمكنھا تنزیل التحدیثات حسب الحاجة، وتثبیتھا عند تمھید
Microsoft في ھذا المسار: 

 التحدیثات التلقائیة  <النظام  <لوحة التحكم  <ابدأ
تحدیث كل من برامج التطبیقات  وتحتوي معظم البرامج المضادة للفیروسات على وسیلة التحدیث الخاصة بھا. إذ یمكنھا

 .توفیر حمایة فوریة كلما تطورت تھدیدات جدیدة وملفات قاعدة البیانات تلقائیًا. وتتیح لھا ھذه المیزة

 نقطة االستعادة -
مشاكل بالغة الخطورة. فربما  یتسبب التحدیث في بعض األحیان فيقد 

الحالي. وقد یقوم  یوجد برنامج قدیم في النظام وال یتوافق مع نظام التشغیل
مع النظام  التحدیث التلقائي بتثبیت كود یعمل لغالبیة المستخدمین لكن ال یعمل

 .الخاص بك
الحل لھذه المشكلة. حیث ، الموضحة بالشكل، ھي Windows نقطة استعادة

إنشاء صورة إلعدادات الكمبیوتر الحالیة،   Windowsلنظام التشغیل یمكن
االستعادة. ثم في حالة تعطل الكمبیوتر أو تسبب التحدیث في  تعرف بنقطة

 .للكمبیوتر الرجوع إلى التكوین السابق مشاكل للنظام، یمكن
التشغیل.  حدیث أو استبدال نظامدائًما بإنشاء نقطة استعادة قبل ت القیامویجب 

 :كما یجب إنشاء نقاط االستعادة في األوقات التالیة
  عند تثبیت تطبیق •
  عند تثبیت برنامج تشغیل •

النظام  التشغیل وملفات  تقوم نقطة االستعادة بإجراء نسخ احتیاطي لبرامج :مالحظة
 .وإعدادات السجل لكن ال ینطبق ذلك على بیانات التطبیقات

 :م المسار التالياالستعادة أو إنشاء نقطة استعادة، استخد
 استعادة النظام  <أدوات النظام  <البرامج الملحقة  <كافة البرامج  <ابدأ

-ERD  قرص إصالح حاالت الطوارئ و ASR تلقائیًا استرداد النظام: 
 إمكانیة إنشاء قرص إصالح حاالت  Windowsیوفر نظام التشغیل

الذي یعمل على حفظ ملفات  Emergency Repair Disk: (ERD (الطوارئ
  Windowsالستكشاف مشاكل التمھید الھامة ومعلومات التكوین الضروریة

 النظام تلقائیًا نفس المیزات مع معالج استرداد  Windowsوإصالحھا. یوفر
) Automated System Recovery: (ASR وعلى الرغم من أنERD   و 

ASR األخطاء وإصالحھا، إال أنھ ال ینبغي مطلقًا  یة الستكشافمن األدوات القو
ویحتوي قرص االستعادة  .جیدة اعتبارھما بدیالً عن وجود نسخة احتیاطیة

بعد حدوث مشكلة خطیرة، مثل تعطل محرك األقراص الثابتة.  المضغوط على الملفات الضروریة التي تُستخدم إلصالح النظام
وبرامج  وبرامج تشغیل المكونات المادیة  Windowsاالستعادة المضغوط على النسخة األصلیة من ویمكن أن یحتوي قرص

 .التكوین االفتراضي األصلي التطبیقات. وعند استخدام قرص االستعادة المضغوط، ستتم استعادة الكمبیوتر إلى
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 الثابتة النسخ االحتیاطي لمحرك األقراص -
باستعادة ملفات تكوین نظام كما أن نقاط استعادة النظام تسمح 

تسمح أدوات النسخ االحتیاطي باسترداد البیانات. فیمكنك  التشغیل، فبالمثل
، للقیام وضحة في الشكل، الم Microsoftاالحتیاطي لـ استخدام أداة النسخ

حسب الحاجة. من المھم تأسیس إستراتیجیة نسخ  بعملیات النسخ االحتیاطي
متطلبات المؤسسة عدد المرات  انات. وتحدداحتیاطي تتضمن استرداد البی

نوع النسخ  التي یجب فیھا إجراء النسخ االحتیاطي للبیانات وكذلك
 .االحتیاطي الذي یجب إجراؤه

قد یستغرق تشغیل النسخ االحتیاطي وقتًا طویالً. وفي حالة اتباع 
االحتیاطي بعنایة، لن یكون من الضروري النسخ  إستراتیجیة النسخ

احتیاطي. بل سیكون من الضروري  ي لكل ملف في كل عملیة نسخاالحتیاط
االحتیاطي األخیرة.  فقط إنشاء نسخ للملفات التي تغیرت منذ عملیة النسخ
 :لذلك یوجد العدید من أنواع النسخ االحتیاطي المختلفة

 
 

 النسخ االحتیاطي العادي •
كافة الملفات  الكامل. فأثناء النسخ االحتیاطي العادي، تتم أرشفةالعادي أیًضا بالنسخ االحتیاطي  ویعرف النسخ االحتیاطي

 على أنھا تمت أرشفتھا من خالل إلغاء تحدید سمة المحددة على القرص على وسیطة النسخ االحتیاطي. ویتم تمییز ھذه الملفات
archive bit  بت األرشیف. 

 النسخ االحتیاطي بالنسخ •
  .تمت أرشفتھا بنسخ كافة الملفات المحددة. كما أنھ ال یقوم بتمییز الملفات على أنھ قد االحتیاطي یقوم ھذا النوع من النسخ

 النسخ االحتیاطي التفاضلي •
آخر نسخ  التفاضلي بنسخ احتیاطي لكافة الملفات والمجلدات التي تم إنشاؤھا أو تعدیلھا إما منذ یقوم النسخ االحتیاطي

االحتیاطي التفاضلي بتمییز الملفات على أنھ قد تمت أرشفتھا. وفیھ  ال یقوم النسخ. ياحتیاطي عادي أو آخر نسخ احتیاطي تزاید
ویعد القیام بالنسخ االحتیاطي  .نفس نقطة البدایة حتى یتم القیام بالنسخ االحتیاطي التالي سواء التزایدي أو الكامل یتم إنشاء نُسخ من

 .حاجة فقط إلى آخر النسخ االحتیاطیة الكاملة أو التفاضلیة فيالتفاضلي أمًرا مھًما نظًرا ألن استعادة البیانات 

 النسخ االحتیاطي التزایدي •
آخر نسخ  التزایدي بنسخ احتیاطي لكافة الملفات والمجلدات التي تم إنشاؤھا أو تعدیلھا إما منذ یقوم النسخ االحتیاطي

 تمت أرشفتھا من خالل إلغاء تحدید سمة على أنھا احتیاطي عادي أو آخر نسخ احتیاطي تزایدي. ویتم تعلیم ھذه الملفات
archive bit  في تطویر نقطة البدایة الخاصة بالنسخ االحتیاطیة التفاضلیة دون الحاجة إلى إعادة بت األرشیف. ولھذا األمر أثره 

عادة آخر نسخة احتیاطیة كاملة، أوالً است حاجة إلى القیام باستعادة النظام، فیجبفي حالة المحتوى محرك األقراص بأكملھ.  أرشفة
احتیاطیة  بالترتیب، بعد ذلك استعادة أیة نسخ احتیاطیة تفاضلیة تم إنشاؤھا منذ آخر نسخة ثم استعادة كل نسخة احتیاطیة تزایدیة

 .تزایدیة
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 النسخ االحتیاطي الیومي •
وال  .تعدیلھا یوم إجراء النسخ االحتیاطي فقطالیومي بعمل نسخ احتیاطي للملفات التي تم  تقوم عملیات النسخ االحتیاطي

وللوصول إلى األداة المساعدة للنسخ االحتیاطي الیومي . بت األرشیف  archive bitیقوم النسخ االحتیاطي الیومي بتعدیل سمة
 :م المسار التاليا، استخدWindows Professionalعلى نظام التشغیل

 نسخ احتیاطي  <النظام أدوات  <البرامج الملحقة  <كافة البرامج  <ابدأ

 وسائط النسخ االحتیاطي 
  :النسخ االحتیاطي المتوفرة للكمبیوتر توجد أنواع عدیدة من وسائط

خادم الشبكة. وتعد محركات  محركات أقراص الشرائط ھي أجھزة تستخدم للنسخ االحتیاطي للبیانات على محرك أقراص •
  .البیانات الكثیر من أقراص الشرائط طریقة باھظة التكلفة لتخزین

البیانات بتنسیق التخزین الرقمي  مللیمتر لتخزین 4شرائط صوت رقمیة   (DAT)یستخدم معیار شریط الصوت الرقمي •
 . (DSS)للبیانات

  .لألشرطة بسرعة عالیة نسبیًا سعة تخزین أكبر وقدرات نسخ احتیاطي  (DLT)وتوفر تقنیة الشریط الخطي الرقمي •

التي یحتویھا القرص المرن. وتتوفر  أن تخزن بیانات أكثر بمئات المرات من  (flash)المحمولة  USBكما یمكن لذاكرة
 .توفر معدالت نقل أفضل من أجھزة الشرائط المحمولة بسعات عدیدة كما أنھا  USBأجھزة ذاكرة


