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 ( WINDOWS 7)  7أوالً  : ويندوز 

األكثر سهولة وأمانًا من  7تشغيل ويندوز  يف حماولة لتصحيح أخطاء فيستا قامت مايكروسوفت بطرح نظام 

يناير من  شهر أواخراجلديد ذلك يف  7غيل ويندوز فيستا. وطرحت مايكروسوفت النسخة التجريبية األوىل لنظام التش

 م.9002العام 

ابع الشكل ر اليت تضفي طابع االحرتافية عوضا عن طروعي يف تطوير النظام التشغيلي اجلديد عدد من األمووقد  

 يستا.ويندوز ف السابقالذي كان ميتاز به نظام التشغيل 

 عوبةحيث كان املستخدم يعاني من ص سلكيةكما قامت مايكروسوفت بتغيري طريقة الربط على الشبكة الال 

 باستخدام نظام التشغيل ويندوز فيستا. تاحملاوالكة الالسلكية بعد عدد من للوصول إىل الشب

توي مع هذا النظام التشغيلي الذي حي 8كسبلورر كما قامت مايكروسوفت بدمج برنامج تصفح اإلنرتنت ويندوز ا 

لكمبيوتر سواًء كان ا   م تطوير نظام البحث يف ههازعلى عدد من التطويرات اجلديدة يف طريقة تصفح اإلنرتنت. وأيضًا

ث ااية يف كل ما حيتويه اجلهاز مما يوفر نتائج حب يف حمتويات اجمللدات أو على سطح املكتب حيث تتم فلرتة وفهرسة

 السرعة وبأفضل أداء.

وفر درهة ون أفضل من سابقه ويندوز فيستا حيث يأيضا قامت مايكروسوفت بتطوير نظام التشفري يف النظام ليك 

اإلمكان تشغيل ربجميات السابقة أكثر توافقًا معه، حيث بلتشفري الرقمي. كما راعت مايكروسوفت أن تكون العالية من ا

 الربجميات اخلاصة بويندوز اكس بي على النظام اجلديد.

 Paintوبرنامج الرسم WordPad د باد كما قامت مايكروسوفت بتطوير كل من برناجمي مايكروسوفت ور 

Brush ل للطاقة.حت هذه النسخة اجلديدة ذات استهالك أقتهالك الطاقة يف ويندوز فيستا، حيث أصبوحل مشكلة اس 

يندوز وسكنات النظام كما كان احلال يف وقد خففت مايكروسوفت من تدخل نظام احلماية يف كل حركات و 

رامج النظام تركيب أو تنصيب برنامج أو الدخول إىل ب . فمن خالل نظام التشغيل ويندوز فيستا يف كل مرة تريدفيستا

الكثري  ا سببذا األمر باالستكمال أو التوق  عنه مماألساسية تظهر لك شاشة السماح اليت من خالهلا تقوم بالسماح هل

دمني بعني االعتبار قد اخذت مايكروسوفت هذه الشكوى من قبل املستخوج لدى مستخدمي نظام ويندوز فيستا ، من االنزعا

 وأنتجت نظام تشغيلي اقل تدخال يف عمل النظام واكثر محاية.

ك من خالل تقديم لحملرتفني إىل أيدي املبتدئني وذوقد قامت مايكروسوفت أيضًا بنقل إنشاء الشبكات من أيدي ا 

نشاء شبكات توفري عدد من األدوات املستخدمة يف إحيث قامت مايكروسوفت بتسهيل عملية إنشاء شبكة حملية منزلية ب

اقي األههزة ط بإنشاء الشبكة على ههاز واحد وتربط بداخلية كما قامت بإضافة معاجل إنشاء شبكة منزلية سهل يقوم فق

  الشبكة لالستفادة من يميع مصادرها.هاز املطلوب الدخول إىلعن طريق مفتاح تشفري يتيح للج

 أنظمة التشغيل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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م الدخول تتيح ملستخدم النظا Direct accessوقد قامت مايكروسوفت بإضافة خدمة هديدة أطلق عليها اسم  

حيث باإلمكان استخدام  Server 2008 R1وادم على اخلادم الرئيسي والذي يعمل عليه نظام التشغيل اخلاص باخل

نك من الربط ادم الرئيسي وفتح ونقل امللفات كما ميكوارد ومصادر الشبكة من اي مكان وميكنك من الدخول على اخلامل

فر لك إمكانية االتصال ، حيث يقوم بتوفري شهادات مشفره توIPV6املباشر عن طريق اجليل اجلديد من عناوين األي بي 

 ة مما يوفر لك سهولة تامة.ريالنا باخلادم وجتاوز أنظمة احلماية مثل اجلدران

 باملقارنة باإلصدارات السابقة : 7يف ويندوز أساسية  مزايا 

  يندوزولضخخخمة اليت حيتاهها اأنه ال حيتاج إىل نفس الذاكرة  7ويندوز من اإلجيابيات اليت ميكن مالحظتها يف  -

 .فيستا

 .7التعريفات مشكلة تغلب عليها ويندوز -

ينافس يف   صخخخخخبحأدء التشخخخخخغيل وإنهاء التطبيقات، حيث ز إكس بي يف عمليات بأسخخخخخرو من ويندوز فيسخخخخختا وويندو -

 بعض األحيان سرعة أههزة املاكنتوش يف التشغيل واإلاالق.

طول خالل  طاريات األههزة احملمولة تسخخخخخخختمر لفرتة أمّتت مقارنة تشخخخخخخخغيل النظام اجلديد مع القديم، فتبي ن أن ب -

  .س بياستخدام فيستا أو إك ، مقارنة بعمرها خالل7استخدام ويندوز

 . 7 يف ويندوزاملشاركة مع األههزة املنزلية األخرى متاحة بشكل سهل هدًا -

 ؟ 7ويندوز ما اجلديد يف 

  (Gadjets)اإلدوات الذكية  خاصية

رئيسية ملوهز ويب وعرض مثل الساعة والتقويم والعناوين ال 7ويندوز  يوهد بعض األدوات الذكية املضمنة يف  -

ملكتب بواسطة ا صي  األدوات الذكية لسطحوميكن خت ،ئح ، ميكن إضافتها بأي مكان على سطح املكتبالشرا

 األدوات الذكية من اإلنرتنت. اصة بها كما ميكن محميل العديد منتغيري اإلعداد اخل
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  )Aero Snaps( خاصية

 شريط املهام لعرض ، وذلك باإلشارة إىللنافذة احلالية معاينة النوافذ املفتوحة بسرعة دون إخفاء اواليت تتيح  -

 خاصية لشاشة ، فذة مبلء افاصغرة يتم معاينة النصورة مصغرة هلذه النافذة ثم باإلشارة إىل هذه الصورة امل

AERO SNAPS  التطبيقأكثر من مل  بوفتح أكثر من تطبيق بتسمح 

 

 )Aero Peek(خاصية الخ 

مما ميكن احلصول ة، جتعل النوافذ املفتوحة )وبشكل مؤقت( شفاف اليتوذلك من خالل الزر "إظهار سطح املكتب"   -

 رة أخرى.أخرى خيتفى سطح املكتب وتظهر النوافذ م وبالضغط عليه مرةسطح املكتب ، على نظرة خاطفة ل

  )Aero Shake(خاصية

وم بهز املاوس قثم ي من شريط العنوان ملفتوحةيقوم املستخدم من خالهلا بالضغط على أحدى النوافذ احيث  -

 من قبل. انية لتعود كل النوافذ حبجممها املفتوحإلخفاء باقي النوافذ املفتوحة ، ثم يقوم بهز املاوس مرة ث

 خاصية حماذاة النوافذ على سطح املكتب

اشة بسحب شة ، فيمكن تكبري النافذة ليمأل الشميكن تغيري حجم النافذة بسهولة عن طريق سحبها حلواف الشا -

وان اخلاص نافذة حلجمها األصلي يتم سحب شريط العنمن شريط العنوان إىل أعلى الشاشة ، وإلعادة الالنافذة 

 بالنافذة بعيدا عن أعلى الشاشة.

ملفاتيح، تب األمين أو األيسر بإستخدام لوحة احملاذاة إحدى النوافذ النشطة إىل أحد هوانب سطح املك*** -

 اح السهم األمين أو األيسر.+  مفت اضغط على مفتاح شعار الويندوز 
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 Jump Listخاصية 

ط بزر مها يف برنامج ما وذلك من خالل الضغوهي طريقة سريعة للوصول إىل أحدث امللفات اليت  م استخدا -

ها باملاوس ويظهر بها فتظهر نفاذة مصغرة عند الوقوف علي   الفارة األمين على ذلك الربنامج يف شريط املهام

ملهام بزر الفأرة ت عند الضغط على أيقونة اجمللد يف شريط ا م إستخدامها ، ويف حالة اجمللداأحدث امللفات اليت 

 حهم.كما سيظهر آخر جملدات  م فت Pinnedاألمين سوف يظهر كل اجمللدات املفضلة يف تصي  
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 و الدبوس  : ملطلوبة ونزإلزالة أيقونة على شريط املهام يتم الضغط على األيقونة ا -

 

 PIN TO  أو بالزر األمين PIN / UNPIN  TO TASKBAR لوضع أو إزالة أيقونة على شريط املهام   -

TASKBAR 

 

 Windows Search البحث 

لفات فقط ن كل شيء يف نظام التشغيل أي ليس املباإلضافة إىل البحث التقليدي عن امللفات / تتيح البحث ضم -

ستخدم لقائمة "أو إ، وميكنك استخدام مربع البحث يف انرتنت إللكرتوني ومواقع اإلبل الربامج ورسائل الربيد ا

 و جملد.مربع البحث املوهود أعلى النافذة املفتوحة للبحث عن مل  أ

 املكتبات ***

 

 لفة ، أما يفتنظميها يف جملدات وجملدات فرعية خمت يف اإلصدرات السابقة من النوافذ كانت إدارة امللفات تعين -

واقع املخزنة لوصول إليها بسهولة بغض النظر عن املميكن إستخدام املكتبات لتنظيم امللفات واجمللدات وا 7ويندوز 

اقع املخزنة ضها  كمجموعة واحدة دون نقلها من املوفيه ، فتقوم املكتبة بتجميع امللفات من مواقع خمتلفة وعر

 عليها.

 الفيديو ( –الصور  –ملوسيقي ا –ويوهد أربع مكتبات إفرتاضية ) املستندات  -

كتبة اليت جمللد وحمتوياته ، إمنا فقط حذف املميكن إنشاء مكتبات هديدة ، وعند حذف مكتبة ال يعنى حذف ا -

 متثل اجمللد.
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Internet Explorer 8 

 Internet Explorer 8 من  نسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة  7يضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخم هخخخخخخذا اإلصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدار من وينخخخخخخدوز    -

يع  أنه يتيح للمسخختخدم اسخختعادة يم 8يف إنرتنت إكسخخبلورر  ديدوقد أظهر سخخرعة كبرية يف فتح الصخخفحات واجل

إمكانية تعطيل إنرتنت   7يف ويندوز  اإلضخخخخخخخخخخخافة أنه ب املواقع املفتوحة عند توقفه عن العمل بشخخخخخخخخخخخكل اضخخخخخخخخخخخطراري

   يعتمد عليها.ليختفي من قائمة بدء التشغيل دون حذف املكونات اليت 8إكسبلورر 

 

  ل افرتاضي وذلك من خالل:ج اليت تأتي بشكميكن تعطيل الكثري من الربام

- Control Panel 
- Programs 
- programs and Features 
- Turn Windows features on or off  

-  

  : BitLockerداة التشفري أ

اة دأ، وتساعد تسللنينات من املحلماية البيا 7ويندوز  BitLocker Drive Encryptionأداة التشفري هي   -

رك تى كلمات املرور وذلك عن طريق تشفري حماء كل شئ بأمان بدءا من املستندات وحالتشفري على إبق

لك يتم تشفري أي مل   م حفظه على ذ BitLocker  م تثبيت الويندوز عليه ، ومبجرد تشغيل الذياألقراص 

 احملرك تلقائيا .
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رور اليت تريد حلماية ومن ثم أدخل كلمة امل Turn on BitLockerاضغط الزر األمين على القرص واخرت  -

 القرص، ليبدأ تشفري املعلومات املوهودة على القرص. 

- BitLocker To Go    حملمولخخة اليت ميكن   توفر طريقخخة لتخخأمني أههزة التخزين ا  7ميزة هخخديخخدة يف وينخخدوز

 ة.احملمولة واألقراص الثابتة اخلارهي USBفقدها بسهولة مثل حمركات األقراص 

  -:USBلتشفري حمرك أقراص  -

o ط على زر أبدأ ثم أكتب أضخخخخغBitLocker   اسخخخختخدامبثم أضخخخخغط تشخخخخفري احملركات BitLocker 

Drive Encryption. 

o  جبانب أيقونة حمركات احملمول أضغط على تشغيلTurn on BitLocker. 

o .أخرت كلمة مرور ثم اضغط بدء التشفري 
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 خاصية اللمس

اللمس  بع وحيتاج فقط إىل حاسوب متوافق مع تقنيةاحيتوى هذا اإلصدار على تقنية اللمس املتعدد األص -

 املتعدد.

 

 

 الرياضيات معادالتكتابة 

ط ات الرياضية حتى املكتوبة خداخل الربامج امللحقة ميكن إدخال التعبري   Math Input Panelوذلك من خالل 

 الربامج احلسابية.عاجل النصوص أو اليد ، ومبجرد التعرف على املعادلة ميكن إدراهها يف برنامج م

 

 لوحة التحكم

ر وشبكة االتصال واملظهر أداة تقريبا للتحكم بإعدادات الكمبيوت 00على  7محتوي لوحة التحكم يف ويندوز  -

 .Security Centerوهو البديل ملركز األمان  Action Centerوالربامج، ومن أهم هذه األدوات 

 

MonitorResource  

اليت  Resource Monitorة مراقب املوارد رفة سبب تباطؤ الكمبيوتر املفاهئ أداملعطريقة  7يقدم ويندوز  -

ب. حتى أن لذاكرة واملعاجل والشبكة والقرص الصلتظهر قائمة بالربامج اليت تعمل حاليا وأثرها على كل من ا

 . لقرص الصلبهذه األداة تعرض سرعة الكتابة والقراءة لربنامج ما على ا
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 Resource Monitorامج امللحقة ثم أدوات النظام  ثم وهي توهد ضمن الرب -

 

 Snipping Toolالقطع أداة 

ملكتب أو الربامج سطح امن أي هزء من  لقطة لى وهى أداة فى ااية األهمية حيث نستطيع باستخدامها احلصول ع -

  . Snipping Toolثم  Accessories  قائمة  ن ضممما يفيد أثناء شرح الدروس وتوهد  الفعالة

للوحي ، كما بشكل يدوي بإستخدام الفأرة أو القلم ا مستطيل أو رسم خمطط ءميكن قطع نافذة كاملة أو هز -

 ميكن إضافة تعليق على الصورة.

 

 

Connect to a Projector 

عرض املرئي  ويتيح العرض على ههاز ال Connect to a Projectorثم  Accessoriesقائمة أوامر  ضمن -

 شة احلاسوب. مع أو بدون شا

 

 

Connect to a Network Projector 

 هو عبارة و  Connect to a Network  Projectorثم  Accessoriesقائمة أوامر ضمن  -

 . LANية أو سلكية لشبكة حملية عن ههاز عرض للفيديو و الذي يكون متصل إما بشبكة ال سلك 
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 Sticky Notes املالحظات امللصقة 

 Sticky Notes ثم Accessories قائمةأوامر  ضمن -

 . ب منا من أعمال ونلصقها فى مكان بارزوهو شبيه باملذكرات الصغرية التى نكتبها لتذكرنا باملطلو -

يدعم اإلدخال  Sticky Notesبرنامج  إذا كان لديك كمبيوتر لوحي أو شاشة تدعم تقنية اللمس فإن -

 بالقلم واللمس.

 

 تطوير العديد من الربامج

الذي أصبح  WordPadبرنامج  مظهرها مثل فة إىل جمموعة من الربامج التى  م تطويرها وتغيريباإلضا -

 حيث  م تغيري Paint Brush برنامج الرسامو Microsoft Wordالتعامل معه مقارب للتعامل مع برنامج 

ني "املربمج" و يف الوضع وبرنامج احلاسبةدد أنواو الفرشاة املستخدمة كما أنه يدعم تقنية اللمس املتع

 "اإلحصائيات" إىل هانب إمكانية محويل الوحدات.
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 XPSملفات 

ت د عرضه يف أي مكان مثل ملفااليت محافظ على تنسيق ومظهر املستند عن  XMLهي ملفات تعتمد على تقنية  -

PDF . 

- XPS  هي إختصار لخXML Paper Specification  . 

 Microsoft XPS Documentعند طباعة أي مل  ومحديد نوو الطابعة  XPSتندات وميكن إنشاء مس -

Writer .كطابعة بدون احلاهة ألي برامج إضافية 

 Remote Desktop Connectionاالتصال بسطح املكتب البعيد 

 Remote Desktop Connectionثم  Accessoriesقائمة أوامر  ضمن -

وامللفات باجلهاز  خر يف مكان أخر والوصول إىل كافة الربامجإىل حاسوب آاستخدام سطح املكتب البعيد للوصول  -

 البعيد.

د يف نفس ه من قبل املستخدم امام أي شخ  متواهتظهر شاشة احلاسوب البعيد فاراة أي ال يظهر ما يتم تنفيذ -

 مكان احلاسوب البعيد .

 Windows Remote Assistanceاملساعدة عن بعد 

 Windows Remote Assistanceثم  Maintenance أوامر الصيانة ضمن -

 .اسوب لتقديم املساعدة أو تلقيها عن بعد حلل مشكلة متعلقة باحل -

اعدة اال اذا ؤشر الفاره فيكون فقط ملن طلب املسكال احلاسوبني تظهر هلم نفس الشاشة اما بالنسبة للتحكم مب -

 قرر نقل التحكم مبؤشر الفاره ملن طلبت منه املساعدة .
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8.1 Windows  
 

 ( :   windows 8.1)  8.8من أهم مميزات ويندوز 

 

 : أصبح املألوف يف شكل أفضل -8

موهود هنا. وليس ذلك   -ة إىل اجمللدات واأليقونات املألوفة باإلضاف  -مازال سطح املكتب الذي كنت تستخدمه   

ح املكتب ة. وميكنك دوًما الوصخخخخخول إىل سخخخخخط    السخخخخخلسخخخخخ  فقط، بل أنه أفضخخخخخل من ذي قبل من خالل مدير املهام وإدارة املل 

 من خالل التحديد باللمس أو النقر. -والعودة جمدًدا إىل شاشة "البدء" اخلاصة بك"  -اخلاص بك 

 

 

 : الربامج -9

والربامج   PowerPointو  Excelو  Wordاسخخخخخخختخدمها بالطريقة اليت تروق لك دوًما. اسخخخخخخختمتع بربامج 

فاتيح وقم بتنظيم يت تعودت عليها. اسخختخدم املاوس ولوحة املعمل اخلاص بك بالطريقة الاألخرى اليت تسخختخدمها يف ال

 احملتويات اخلاصة بك يف جملدات على سطح املكتب.  

 

 :  األمان -3

تر الشخخخصخخي  يف محاية ههاز الكمبيو Windows SmartScreenو Windows Defenderيسخخاعد  

ن العائلة" بعض  لضخخارة األخرى يف الوقت الفعلي. مينحك "أماربامج ااخلاص بك ضخخد الفريوسخخات وبرامج التجسخخس وال

 يها.  االستقاللية ألطفالك مع استمرار االحتفاظ بعالمات التبويب عل

 

 



 /  للحاسوب العام  الفينالتوجيه 

 

 

 

 :  املاوس ولوحة املفاتيح -4

ا.  بالطريقة اليت تروق لك دوًم Windowsتب ميكنك اسخختخدام املاوس ولوحة املفاتيح للعمل على سخخطح املك 

والتنقل   Windowsثل اسخخختخدام التطبيقات من متجر يضخخًخا القيام باألشخخخياء اليت تقوم بها من خالل ملسخخخة مميكنك أ

   على شاشة "البدء" اخلاصة بك باستخدام املاوس ولوحة املفاتيح.

 :  طريقة عرض واحدة لكل شيء -0

ام يف أسخخخخخفل  يف شخخخخخريط املهاليت قمت بفتحها  عند العمل على سخخخخخطح املكتب املألوف، سخخخخختظهر يميع التطبيقات  

" اليت  Windowsملكتب وتطبيقات "متجر الشخخخاشخخخة. يتضخخخمن ذلك كال التطبيقني اللذين قمت بفتحهما من سخخخطح ا

 قمت بفتحها من شاشة "البدء".  

 ك: خصصه ليعرب عن -6

 املزيد بصورة مرور لمةك الشخصية التأمني شاشة التجانبات البدء شاشة 

 

 :  التطبيقات مع املهام تعدد -7

سخخخخخخخخخخخهولة من مهمة ألخرى من خالل  من أداء عملك بالطريقة اليت تريدها. انتقل ب Windows 8.1ميكنك  

. اسحب مقالة من موسوعة  Windowsحممول يعمل بخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ   تركمبيوتعدد املهام على أي ههاز كمبيوتر شخصي أو 

Wikipedia   لتسخخخوية هدال ما مع صخخخديق لك علىSkypeوب مبوسخخخيقى أثناء  شخخخغيل مقطع فيديو مصخخخح . أو قم بت

 ت واحد.  ة ما يزيد على أربعة تطبيقات يف وقتنقيح سريتك الذاتية. حسب حجم الشاشة اخلاصة بك، ميكنك مشاهد

 : احبث مرة واحدة وانطلق حيثما تريد  -8

بك  تطبيقات اخلاصخخخخخخخةنتائج من الكمبيوتر الشخخخخخخخخصخخخخخخخي اخلاص بك وال  Bingيوفر لك البحث الذكي من  

ه. )ال يث ميكنك الوصخخخخول بسخخخخرعة إىل ما تبحث عنوالويب. تتوفر النتائج يف طريقة عرض رسخخخخومات تتميز بالوضخخخخوح حب

 تتوفر بعض امليزات يف بعض املناطق(.

http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/personalize-pc-tutorial#customize
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 : املزيد حول البحث  -2

 

 : ، اخلاص بك يف كل مكان Windowsإصدار  - 80

  ههزة اخلاصخخخة بك اجلاري تشخخخغيلهاي من األاخلاص بك لتسخخخجيل الدخول أل Microsoftاسخخختخدم حسخخخاب  

دادات. يوفر لك أيضخخًخا تسخخخجيل    ، وسخخخوف تشخخخاهد التخطيط ذاته والتطبيقات واإلع  Windows 8.1من خالل النظام 

  ان بريد إلكرتوني وكلمة مروراخلاص بك )الذي يكون ببسخخخاطة عبارة عن عنو Microsoftالدخول من خالل حسخخخاب 

صخخخخور اخلاصخخخخة   ويتيح لك حفظ املسخخخختندات وال Windows من التطبيقات يف متجر من اختيارك( الوصخخخخول إىل عام

 .OneDriveبك وعرضها ومحريرها عرب اإلنرتنت وذلك من خالل 

 :   Microsoftاملزيد حول حسابات  -88

 

 
iveOneDr 

 ملفاتك معك دائًما

ات  . قم حبفظ املسخخختندWindows 8.1وسخخخيلة ختزين جمانية عرب اإلنرتنت مضخخخمنة يف   OneDriveيعد  

يوتر ي وقت من أيٍّ من أههزة الكمبتلقائًيا، حبيث ميكنك الوصول إليها يف أ  OneDriveوالصور وامللفات األخرى إىل  

ا ما حدث شخخخيء  حلماية امللفات اخلاصخخخة بك إذ OneDriveدام الشخخخخصخخخي أو األههزة اخلاصخخخة بك. وميكنك اسخخختخ 

 جلهاز الكمبيوتر اخلاص بك.

http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/microsoft-account-tutorial
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حملتويات اخلاصخخة بك على للمشخخاركة والتعاون مع ارخرين ومطالعة ا OneDriveميكنك أيضخًخا اسخختخدام  

 .Windowsاهلات  اجلوال واألههزة اليت ال تعمل بنظام 

  OneDriveل املزيد حو

 

 
Internet Explorer 11 

 سريع وانسيابي ومصمم للعمل باللمس

يب أكرب وأدوات محكم أبسخخخخخخخخخط وهو  وارن مع عالمات تبو -خاصخخخخخخخخخية اللمس  Internet Explorer 11 م تزويد 

م محميل املواقع بقوة تسخخريع اجلهاز، حتى يت Internet Explorerلإلمياءات. حيتفظ  أكثر سخخالسخخة يف االسخختجابة

 بشكل أسرو واالستعراض بسالسة.

 

http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial
http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial
http://windows.microsoft.com/ar-xm/internet-explorer/browser-ie
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Skype 

 الفيديو والصوت واملراسلة الفورية

بق التصخخال اخلاصخخة بك أسخخهل من ذي قبل. ا تطبيق يظل قيد التشخخغيل دوًما جيعل من اتصخخالك جبميع ههات ا 

تصخخخخل بأي   ة الفورية، وكل ذلك من خالل تطبيق واحد. ام من خالل مكاملات الفيديو والصخخخخوت واملراسخخخخل على اتصخخخخال دائ

لرسخخائل  جمانية، ويتم تسخخليم ا Skype-إىل-Skypeهات  بسخخرعة وسخخهولة. تعترب يميع مكاملات الفيديو والصخخوت من  

ل املزيد أثناء املراسخخخخخخخلة  سخخخخخخخاًرا وقم بعممييًنا أو ي Skypeاخلاصخخخخخخخة بك مباشخخخخخخخرة بغض النظر عما تقوم به. قم مبحاذاة 

 بك.   الفورية أو مكاملة الفيديو أو متابعة الشاشة الرئيسية اخلاصة

  Skypeاملزيد حول 

 

 

 Windowsمتجر 

 التحميل على التطبيقات

طبيقات اخلاصة بالطهي والصور     مباشرة من خالل شاشة "البدء" الستعراض الت        Windowsقم بفتح متجر  

والفئة. اعثر   معظمها جماني. قم بالفرز حسخخخب السخخخعر والتصخخخني  -والرياضخخخات واألخبار واملزيد وتنزيل تلك التطبيقات

 على املفضالت القدمية وأحدث التطبيقات.  

 

 

 

 

http://apps.microsoft.com/windows/app/skype/5e19cc61-8994-4797-bdc7-c21263f6282b
http://apps.microsoft.com/windows/app/skype/5e19cc61-8994-4797-bdc7-c21263f6282b


 /  للحاسوب العام  الفينالتوجيه 

 

 

 

  Windowsاملزيد حول متجر 

 

 التطبيقات الرائعة أصبحت قياسية

 
  يدالرب

معًا يف مكان  —!Yahooو  Outlookاباتك على مبا يف ذلك حسخخخخخخخ—اتكاحصخخخخخخخل على بريد إلكرتوني من حسخخخخخخخاب

 واحد.

 
  يقىاملوس

 من األااني املتدفقة  نييقى. متّكن من الوصول إىل املالي قم باستكشاف أحدث األااني وتنزيلها واالستماو إىل أحدث املوس     

 اجملانية.

 
  يديومقاطع ف

على  يوتر الشخخخخصخخخي اخلاص بك أو قم بالتشخخخغيل قم باسخخختعراض األفالم والعروض ومشخخخاهدتها. شخخخاهد على ههاز الكمب 

 يك.لد ههاز التليفزيون

 
  ورالص

تطبيقها  ها. قم بق  عوامل التصخخفية وإصخخالحها ومحرير الصخخور لتناسخخب شخخاشخخات اللمس، بالطريقة اليت جيب أن تكون ب 

 بسرعة وسهولة.  

 
  عاباألل

. تعقب تقدمك وقارن نقاطك مع  Windowsلخخخخخخخخخخخخ   اكتش  األلعاب اجلديدة املثرية والكالسيكية املفضلة واحلصرية

 األصدقاء.  

http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/apps-windows-store-tutorial
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
http://apps.microsoft.com/windows/app/16db93bf-8748-449a-96ba-e9ed3a5f872d
http://apps.microsoft.com/windows/app/64b22df1-5a9c-4c88-aa1f-42cefaf8b281
http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/photos
http://apps.microsoft.com/windows/app/15a9edda-c1ee-48bc-b670-847c610baf41
http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/apps-windows-store-tutorial
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
http://apps.microsoft.com/windows/app/16db93bf-8748-449a-96ba-e9ed3a5f872d
http://apps.microsoft.com/windows/app/64b22df1-5a9c-4c88-aa1f-42cefaf8b281
http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/photos
http://apps.microsoft.com/windows/app/15a9edda-c1ee-48bc-b670-847c610baf41
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  اكامري

 ضلها مع األصدقاء والعائلة. ر ومقاطع الفيديو واستعراضها ومشاركة أفقم بالتقاط الصو

 
  أشخاص

و   LinkedInو  Facebookدك اإللكرتوني على ميكنك دومًا التواصخخل مع ههات االتصخخال املتوفرة من حسخخابات بري 

Twitter   .واملزيد، وحمادثتهم 

 
  طخرائ

 رية واملزيد. لى االجتاهات وتعرف على احلاالت املروحدد املواقع اليت تهتم بها بدقة وقم حبفظها واكتشافها واحصل ع

 
  ويمالتق

يد وبذلك  دة يومني. احصخخخخل على إعالمات باملواعاحتفظ مبسخخخخار اجلدول الزمين بالشخخخخهر أو األسخخخخبوو أو بطريقة عرض مل 

 تتواهد دائًما يف الوقت احملدد.  

 
  لملاا عام

 ليت تثق بها.  أخبار مالية شاملة وبيانات تتعلق بالسوق من املصادر العامة ا

 
  هنبامل

 الرتكيز.  ريد تذكرها. قم بإاالقها عندما تراب يفبإعداد العديد من التنبيهات وختصيصها لكل األشياء اليت ت قم

 
  بةاحلاس

 ا، و م محسينه ليعمل باللمس.  ًرأحد التطبيقات الكالسيكية املوثوق بها، ال يزال متوف

 
  بالشراللطعام و

 من الطهاة املشهورين.   احصل على ارالف من الوصفات ومقاطع الفيديو اإلرشادية ونصائح

 
  وتمسجل الص

 ىل ههاز الكمبيوتر اخلاص بك. قم بتسجيل الصوت بسهولة ثم اقتطعه وقم حبفظه وإعادة إرساله إ

 
 ة لقراءا قائمة

 ع األصدقاء. احفظ الربامج اليت تهتم بها لتقرأها يف وقت الحق أو تشاركها م

 
  سالطق

http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/camera-app-faq
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
http://apps.microsoft.com/windows/app/97a2179c-38be-45a3-933e-0d2dbf14a142
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
http://apps.microsoft.com/windows/app/ffc158e5-74d6-4878-8ace-8f0df45083c1
http://apps.microsoft.com/windows/app/579fc437-d398-411c-a6c5-d01fd4523b94
http://apps.microsoft.com/windows/app/e632fe90-a5ba-43aa-bf81-9de8413e83d8
http://apps.microsoft.com/windows/app/fa01a69f-eb9f-4f1c-a83c-5344200dc045
http://apps.microsoft.com/windows/app/9f03273f-fe0b-4ed8-9bc8-c2f256375490
http://apps.microsoft.com/windows/app/98bc0b52-5e5c-4097-b58e-e8e859e1829f
http://apps.microsoft.com/windows/app/421ba874-f903-4965-9b82-d60f3ba3cae0
http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-8/camera-app-faq
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
http://apps.microsoft.com/windows/app/97a2179c-38be-45a3-933e-0d2dbf14a142
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
http://apps.microsoft.com/windows/app/ffc158e5-74d6-4878-8ace-8f0df45083c1
http://apps.microsoft.com/windows/app/579fc437-d398-411c-a6c5-d01fd4523b94
http://apps.microsoft.com/windows/app/e632fe90-a5ba-43aa-bf81-9de8413e83d8
http://apps.microsoft.com/windows/app/fa01a69f-eb9f-4f1c-a83c-5344200dc045
http://apps.microsoft.com/windows/app/9f03273f-fe0b-4ed8-9bc8-c2f256375490
http://apps.microsoft.com/windows/app/98bc0b52-5e5c-4097-b58e-e8e859e1829f
http://apps.microsoft.com/windows/app/421ba874-f903-4965-9b82-d60f3ba3cae0
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  ىل صور يميلة.احصل على تنبؤات كل ساعة ويومًيا وملدة عشرة أيام باإلضافة إ

 
 ة للياقالصحة وا

ة  ومراهع التغذية واملراهع الطبي من مقاطع الفيديو املتعلقة بالتمارين الرياضخخخخخخخخخخخخخية 8.000احصخخخخخخخخخخخخخل على ما يزيد على 

 .  ومتتبعي التمارين واألنظمة الغذائية الصحية

 
  اضةالري

   وحة الديناميكية" للفرق املفضلة لديك.تابع يميع الرياضات والفرق اليت تشجعها من خالل محديثات "الل

 
  فرالس

 لطقس. العمالت يف الوقت الفعلي وتنبؤات ا قم بالتخطيط لرحلتك باستخدام دليل رحالت ووسائل احلجز ومحويل

 
  باراألخ

خالل   حيدث يف العام من حولك. قم بالسخخخخخخخخحب من طرق الرائعة اليت تعرض صخخخخخخخخوًرا إلبقائك على اطالو مباإحدى ال

 العناوين الرئيسية أو تعرف على املزيد من خالل تغطية خمصصة.  

  

http://apps.microsoft.com/windows/app/54c27690-1f6b-40b0-b561-72dc76e67d02
http://apps.microsoft.com/windows/app/d9a4d6fd-a65b-41a6-95ff-270b882ea5f1
http://apps.microsoft.com/windows/app/9e2610f3-bad2-41cd-b793-a712b055089f
http://apps.microsoft.com/windows/app/eaaf2ce3-d5a3-4a59-ae31-276fbc44a7cd
http://apps.microsoft.com/windows/app/54c27690-1f6b-40b0-b561-72dc76e67d02
http://apps.microsoft.com/windows/app/d9a4d6fd-a65b-41a6-95ff-270b882ea5f1
http://apps.microsoft.com/windows/app/9e2610f3-bad2-41cd-b793-a712b055089f
http://apps.microsoft.com/windows/app/eaaf2ce3-d5a3-4a59-ae31-276fbc44a7cd
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  Windowsبعض اختصارات لوحة املفاتيح اخلاصة يف 

 الوظيفة مفاتيح اإلختصار

 إبدأ إظهار وإخفاء قائمة Widows شعار 

 عرض نافذة خصائ  أو مواصفات النظام Widows   +Breakشعار 

 عرض سطح املكتب Widows   +Dشعار 

 تصغري يميع النوافذ املفتوحة Widows   +Mشعار 

 شعارها بإستخدام إستعادة يميع النوافذ اليت  م تصغري Widows   +M  +Shiftشعار 

Widows  +M 

 نافذة ههاز الكمبيوتر يعرض Widows   +Eشعار 

 البحث عن ملفات وجملدات Widows   +Fشعار 

 البحث عن أههزة داخل نطاق الشبكة Widows   +F  +Ctrlشعار 

 فتح  مساعدة النوافذ Widows   +F1شعار 

 ملستخدمنيلقفل لوحة املفاتيح والتبديل بني ا Widows   +Lشعار 

 Runوامر لفتح نافذة األ Widows   +Rشعار 

 فتح إدارة أدوات املساعدة Widows   +Uشعار 

 Alt + Tabستخدام املفتاح للتبديل بني النوافذ املفتوحة نفس إ Widows    +Tشعار 

 هعل األدوات الذكية يف املقدمة Widows    +Gشعار 

 Windowsل فتح مركز إعدادات الكمبيوتر احملمو Widows    +Xشعار 
Mobility Center 

 لعرضللتبديل بني شاشة الكمبيوتر وههاز ا Widows    +Pشعار 

 تصغري النافذة املفتوحة فل+ سهم ألس Widows شعار 

 تكبري النافذة املفتوحة لى+ سهم ألع Widows شعار 

 الشاشة تثبيت النافذة يف اجلانب األيسر من ر+ سهم يسا Widows شعار 

 الشاشة تثبيت النافذة يف اجلانب األمين من + سهم ميني Widows شعار 

 تكبري الشاشة +  + Widows شعار 

 +  + Widowsتخدام  شعار تصغري النافذة اليت  م تكبريها بإس -+   Widows شعار 

Ctrl + Shift + N إلنشاء جملد هديد 

Ctrl + Esc فتح قائمة ابدأ 

Ctrl + Esc + Shift فتح إدارة املهام 

Alt   +Tab التبديل بني العناصر املفتوحة 
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Alt  ىو الرهوو للمجلد األصلللرهوو للخل  أثناء تصفح امللفات أ + سهم يسار 

Alt  سهم ميني + ( عكس  للتقدم لألمام أثناء تصفح امللفاتAlt  ) سهم يسار + 

Alt  عرض اجمللد األب يف مستكش  النوافذ + سهم ألعلى 

Alt   +Enter يقونةجملد أو اختصار أو أ صائ  العنصر احملدد مل  أويعرض خ 

 

 أنواو إمتداد امللفات

تنوعة من األيقونات، موعة مجند جمعند فتح جملد معني، ويتعامل مستخدمو الكمبيوتر مع امللفات بشكل يومي.  

، كذلك ميكن أن أو الصورةمل  الصوت أو مل  الن  جبانب أمساء امللفات. وقد نعرف نوو املل  من شكل أيقونته ، ك

 fileى امتداد املل  )وهذا ما يسم  بأحرف ي بنقطة، متبوعًةاسم كل مل  ينته نعرف نوو املل  من إمتداده حيث أن

extension)  ، والتطبيق الذي يستخدمه،  ل ويعمل االمتداد مع األيقونة، ليبي ن لك نوو امل . 

ت يعتمد على هيئة لسلة من البايتات. لكن  تفسري هذه البايتان سعبارة ع : املل  من وههة نظر نظام التشغيل -

لرتميز  هيئة من هيئات امللفات نظامًا (، وعلى التطبيق الذي يقرأ هذا املل . ومحدد كلfile formatاملل  )

 وتنظيم البيانات، مصممًا لالستخدام من قبل تطبيق حمدد. 

املل  ووظيفة املل   يف التعرف على نوو الربنامج املستخدم لفتحا هوامتدادتأتي أهمية معرفتنا بأنواو امللفات  -

 وفيما يلي بعض أنواو امللفات وإمتدادها :

 

  :ملفات النظام

 تداداتبشكل فوري وهي تكون على ام ليهاإالتشغيل ويندوز بالقراءة منها والرهوو  يقوم نظام اليتوهي امللفات  

 امللفات تعمل يف شكل هوهذ drv تكون مشغالت باالمتداد أو sys فات باالمتدادتكون على شكل مل أن إماخمتلفة منها 

نامج وهذا امللفات الرب log وأ ini وأ inf االمتداد التالي مر مكتوبة على شكل نصوص وتأخذاخفي ، ويوهد ملفات أو

 ضمن الربامج امللحقة.املوهود  Notepadاملفكرة  الذي يفتحها هو برنامج

 
 : املكتبات العامهأو ملفات  رهعيةامللفات امل

مللفات ا هوهذ احلاهةنفذ وقت ت اليتوالتعليمات  األوامر امللفات تعترب ملفات مرهعية وهي تشمل الكثري من وهذه 

يكون  وإمنات أي تطبيق تعمل مح امللفات ال وهذه dll امللفات االمتداد هذهكبري ، وتأخذ  يعتمد املربجمون عليها بشكل

  . يطلب صال مباشر مع الربامج وتنفيذ ماهناك ات

 



 /  للحاسوب العام  الفينالتوجيه 

 

 

 

   :لفات الذاتيةامل

تلك امللفات وهذة امللفات  ا النقر املزدوج تعملوهي امللفات تعمل من دون برامج تطبيقية مبجرد النقر عليه 

 .  Exe ، com ، bat ، scr  :تتواهد باالمتدادات التالية

 
 : تطبيقات املكتب

Microsoft Office  فمثال : لعديد من الربامجتتضمن ا- 

 ،doc، dot، rtf مللفاتيقوم بتشخخخخخخخغيل عدد كبري من امللفات ومن هذة ا Word معاجل النصخخخخخخخوص برنامج -

wri، mcw، wpd ، docx 

  xl، xls، xlt، xla،xlsx  امللفات ومنها فهذا يقوم بتشغيل العديد من Excel احلسابية  برنامج اجلداول -

  ppt، pps ،pptx العديد من امللفات ومنها تعمل على PowerPoint  التقدميية  ضروبرنامج الع -

ات االنرتنت من  فيقوم بتشخخخخخخخخخغيل عدد كبري من التطبيق FrontPage اإلنرتنت   صخخخخخخخخخفحات برنامج محرير -

 .  htm، html، shtm،shtml، asp، mht، mhtml أهمها

نها  يد من امللفات قواعد البيانات وشخخخخخخخخغيل العدويقوم هذا الربنامج بت  Access  دارة قواعد البياناتإوبرنامج  -

 .  mdb، adp،mda، mde، ade، db،dbf  االمتداد على

 

 : ملفات الفيديو

  :ألكثر تدوال ما يليهي امللفات اليت محوى على مشاهد الفيديو ومن االمتدادات ا -

avi، mov، mpg، mpeg، mpa، asf، asx، wm، wma، wmv، dat  برنامج لىعامللفات تعمل  هوهذ 
(Media Player )  

 ( RealPlayer) وهذا امللفات تعمل على برنامج Ram، rm، avi : باالضافة اىل امللفات التالية محت االمتداد
(RealOne)  

 الصوت :ملفات 

  :هي امللفات اليت محوى على مقاطع صوت ، ومن أمثلتها

wav، mid، mp3، snd، au برنامج وتعمل مع(Media Player )  

،  ram، ra، rm  تعمل مع برنامج (RealPlayer ) (RealOne)  

 : املضغوطةامللفات 

  : امللفات تأخذ العديد من االمتدادات ومنها هوهذ

ZIP، RAR، ARJ، LZH، ACE، TAR، GZip، UUE BZ2، JAR  
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 بعض امتدادات امللفات وأنواعها:

 النوو إمتداد املل 

Txt  مل  نصىText 

Hlp عدةمل  مسا Help 

Sys مل  نظام System 

Com مل  اوامر command 

Exe مل  تنفيذي executable 

Batch مل  حزم bat 

Doc – docx مل  وورد document 

ppt – pptx مل  باوربوينت 

Xls – xlsx مل  اكسل Excel 

Bmp  رسام مل  bitmab 

Wrl مل  دفرت write 

Mdb مل  اكسس access 

Pdf ىمل  نص 

Rtf  مل  معاجل نصوصRich format 

Scr  مل  شاشة توق 

jpg-gif-bmp-tif-psd-wmf-psp-aif-
jpe- png- tif - tiff 

 ملفات صور خمتلفة

mid-rmi-wav-mp*-rm-ra-au-snd – 

ram - aif، aiff 
 خمتلفة ملفات صوتية

Mpg – mpeg – wma – avi – Mov – 
qt 

 ملفات فيديو

zip-cap-rar-arj-tar ملفات مضغوطة خمتلفة 

dll-vxd-drv-ini-inf-ocx ملفات نظم التشغيل 

fot-ttf-tff-fon ملفات خطوط 

htm-html-js-pl-cgi-asp-shtml لفةملفات صفحات إنرتنت خمت 
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 windows  يف  Runأوامر بعض 

 الوظيفة األمر

Control  تحكم اللوحة تشغيلControl Panel 

control mouse  املاوساعدادات Mouse Properties 

control 
keyboard 

 Keyboard Properties خيارات لوحة املفاتيح

control printers إعدادات الطابعاتPrinters and faxes 

control Scanner إعدادات املاسح الضوئيScanners 

compmgmt.msc ادارة الكمبيوتر Computer Management 

devmgmt.msc ة لشاشالكمبيوتر كارت الصوت و ا مدير أهزاءDevice Manager 

diskmgmt.msc  و نظافة ةجلعله أكثر سرع األهزاءترتيبDisk Management 

secpol.msc  اعدادات احلماية و اخلصوصيةLocal Security Settings 

lusrmgr.msc اجملموعاتاعدادات األعضاء و Local Users and Groups 

services.msc ق أو فتحات الويندوز و التحكم بها سواء ااالخدم Services 

fsmgmt.msc  املشرتكة اجمللدات إعدادShared Folders 

main.cpl اعدادات املاوس Mouse Properties 

intl.cpl خيارات اللغة و األرقام و التاريخ Regional Settings 

wscui.cpl احلماية مركز Security Center 

firewall.cpl للتحكم فى اجلدار النارى Windows Firewall 

sysdm.cpl معلومات النظام و امكانيات اجلهاز System Properties 

odbccp32.cpl 
 ODBC Data Source للتعامل مع قواعد بيانات الويندوز

Administrator 

hdwwiz.cpl الضافة مكون هديد فى ههاز الكمبيوتر Add Hardware Wizard 

appwiz.cpl الضافة أو ازالة برنامج من الويندوز Add/Remove Programs 

KEYBOARD لوحة املفاتيح  ختيارإ USE   KeyBoard 

DISPLAY إعدادات الشاشة 

timedate.cpl اعدادات التاريخ و الوقت  Date And Time Properties 

powercfg.cpl جلهازالطاقة و احلفاظ على طاقة ا  إعدادات Power Configuration 

inetcpl.cpl اعدادات االنرتنت و التصفح Internet Properties 

ncpa.cpl  اعدادات الشبكةNetwork Connections 
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 الوظيفة األمر

joy.cpl اعدادات زراو األلعاب Game Controllers 

telephon.cpl 
 Phone And Modem فياهلاتو االتصال  اهلات اعدادات 

Options 

msinfo32 معلومات النظام واجلهاز يعرض لك System Information 

Dxdiag ملعرفة مواصفات ههازك 

Winver ملعرفة اصدار الويندوز 

Taskmgr  لفتح قائمة األعمال الفعالة Task Manager 

Explorer  النوافذمستكش   لفتح 

Perfmon عرفة اداء اجلهاز ملPerformance Monitor 

Pbrush سملتشغيل برنامج الر 

Mspaint لتشغيل برنامج الرسم 

  



 /  للحاسوب العام  الفينالتوجيه 

 

 

 

 ثرائياتإ

 إاالق احلاسوب بعد وقت حمدد :

 

د اإلنرتنت وسينفذ بع( من  Downloadتقوم بعمل تنزيل )  ، فقدبعد وقت معني أنت محدده  تغلق احلاسوبكي  

ولتكن ساعة مثال دة معينه د مبعباإلاالق   قوم ههاز الكمبيوتريوقت حمدد وتريد أن تنهي العمل على اجلهاز فيمكن أن 

  Runفنكتب األمر التالي يف سطر األوامر 

shutdown -s -t 3600 

 لرابة .يعنى ساعة كاملة تستطيع أن تزيدها أو تنقصها حسب ا 3600علما بأن الرقم 

 . ثانية 60دقيقة و الدقيقة  60الساعة  …املدة محسب بالثواني 

 .وهكذا 7900=9×3600فمثال ساعتني =  ثانية  3600الساعة = 

 .الساعة و الدقيقة و الثانية () بلوقت املتبقى على إطفاء اجلهاز سيظهر مربع حيدد ابعد كتابة األمر السابق وتنفيذه 

 :امرطفاءه ذاتيا نكتب األمر التالي من سطر األوومعاودة العمل على احلاسوب بدون إلغاء األمر السابق إل

shutdown -a  

 ناسباتها :أحجام امللفات وت

 كيلو بايت 8بايت =  8094

 ميجا بايت 8كيلو بايت =  8094

 هيجا بايت 8ميجا بايت =  8094

 تريا بايت 8هيجا بايت =  8094

 بيتا بايت 8تريا بايت =  8094

 إكسا بايت 8بيتا بايت =  8094

 زيتا بايت 8إكسا بايت =  8094

 يوبا بايت 8زيتا بايت =  8094
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 -هيجا بايت فهذا يعنى بأن حجمه : 80  قرصا صلبا حبجم لذا فإننا حينما نص

1204 x 1024 x 1024 x 80     =85899345920 بايت من البيانات 

 بت : 64بت و  39املصطلحان 

بت  64 ة املركزية املعلومات، فيتعاملبت إىل الطريقة اليت تعاجل بها وحدة املعاجل 64بت و  39يشري املصطلحان 

ظام التشغيل فتظهر فوائد نبت،  39بشكل أكثر كفاءة من نظام  RAMن ذاكرة الوصول العشوائي من كميات كبرية م

ما كانت كفاءة أنظمة فكل هيجابايت أو أكثر، 4بت عندما يكون لديك مقدار كبري من ذاكرة الوصول العشوائي 64

عاجلتها فإن النظام من البيانات ونريد ما نفس الكمية التشغيل أعلى ستحصل على معاجلة أسرو للبيانات، فاذا كان لدين

 بت 39بت يستطيع معاجلتها بنص  الوقت الذي يعاجلها به النظام  64

 تقليل زمن اإلقالو :

 هناك ثالث أمور بسيطة ميكن القيام بها لتحسني زمن اإلقالو:

 إزالة برامج نظام التشغيل اري الضرورية. -

 يل.تشغتأخري الربامج اري األساسية أثناء بدء ال -

 إزالة برجميات مكافحة التجسس. -

 

 : يغلق بشكل أسرو Windowsهعل 

 ثم أضغط موافق. Regeditاألمر  Runأضغط زر أبدأ ثم أكتب يف قائمة أوامر  -

 يظهر صندوق حوار "حمرر التسجيل" ثم أضغط موافق. -

توهه للمجلد  -

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control 
 أخرت األمر تعديل. WaitToKillServiceTimeOutاملختصرة لخ من القائمة  -

 ثوان. 4ثانية إىل  89اري القيمة اإلفرتاضية من  -
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 هدولة إلغاء التجزئة :

 كثر سرعة ، وجلدولة إلغاء التجزئة:عملية إلغاء التجزئة تعيد ترتيب ملفاتك وجتعل الوصول إليها أ

 . Disk Defragmentثم أضغط أداة إلغاء جتزئة القرص  Defragاكتب األمر   Runمن زر أبدأ األمر  -

 . Configure Scheduleاضغط تكوين اجلدول الزمين  -

 لتجزئة القرص بشكل منتظم. حدد وقتا يكون يف احلاسوب يعمل دون استخدام ، اضغط موافق -

 

 :ClearTypeهعل الن  أسهل للقراءة بإستخدام 

قة ووضوحا كما يظهر الن  ظهر على الشاشة أكثر دالنصوص اليت ت ClearTypeجتعل تقنية خطوط 

ينبغي  ClearTypeن ، وللحصول على الفائدة الكاملة م 7املطبوو على الورق ، وتعمل هذه التقنية افرتاضيا يف ويندوز 

 .LCDاستخدام ههاز عرض مسطح الشاشة عالي اجلودة مثل أههزة العرض 

لون على  906اللون الذي حيتوى على  ينبغي وهود بطاقة فيديو وههاز عرض يدعم إعداد ClearTypeلتفعيل 

 بت. 39بت أو  94األقل ، ميكن احلصول على أفضل النتائج باعتماد ألوان عالية 

 

 : ClearTypeلتشغيل 

التحكم أكتب  عن طريق الضغط على الزر ابدأ، ثم لوحة ClearType Text Tunerافتح  -

Cleartype مربع البحث ، ثم أضغط على ضبط ن  يف ClearType. 

ابع ضغط ، واضغط على التالي ثم ت ClearTypeيف الصفحة األوىل للموال ، حدد خانة االختيار تشغيل  -

 التالي حتى تصل إىل الصفحة األخرية.

 

 ؟Internet Explorerكيفية احلصول على أحدث إصدار من 

مليات الرتقية  لنظام التشخخخخخغيل عن طريق تشخخخخخغيل ع Internet Explorerتأكد دومًا من تثبيت أحدث إصخخخخخدار من 

، مبا يف ذلك  Windows Updateمن خالل  Internet Explorerالتلقائية. ستحصل على محديثات لخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

 .عمليات الرتقية ألحدث إصدار
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 تشغيل عمليات الرتقية التلقائية

 .Internet Explorerافتح  .8

 Internetثم انقر فوق حول  ، نقر فوق تعليمات من شخخخخخخخخخخخخخخخخخخريط "القوائم" أو ا   انقر فوق الزر أدوات .9
Explorer. 

 .نقر فوق موافقحدد خانة االختيار تثبيت إصدارات هديدة تلقائيًا، ثم ا .3

 

 ية التلقائيةإيقاف تشغيل عمليات الرتق

 .Internet Explorerافتح  .8

 Internetثم انقر فوق حول  ، أو انقر فوق تعليمات من شخخخخخخخخخخخخخخخخخريط "القوائم"   انقر فوق الزر أدوات .9
Explorer. 

 .لقائيًا، ثم انقر فوق موافققم بإلغاء محديد خانة االختيار تثبيت إصدارات هديدة ت .3
 

 Internetمن  إذا كنت تراب يف احلصخخخخخخخخول على أحدث إصخخخخخخخخدار تنزيل وتسخخخخخخخخوقميكنك أيضخخخخخخخخًا االنتقال إىل 

Explorer  بالنسبة إلصدارWindows. 

 مالحظة :

ال  ،على سبيل املثال  .Windowsلكل إصدار من  Internet Explorer ال تتوفر يميع اإلصدارات من  

 Windows XPأو  Windows 8على  Internet Explorer 9ميكن تثبيت 

 

 

  

http://windows.microsoft.com/ar-xm/internet-explorer/which-version-am-i-using
http://windows.microsoft.com/ar-xm/internet-explorer/download-ie
http://windows.microsoft.com/ar-xm/internet-explorer/download-ie


 /  للحاسوب العام  الفينالتوجيه 

 

 

 

 Linuxنظام تشغيل لينوكس ثانيًا : 

 

  

دياًل ن الفريوسات الذي ميكن استخدامه بم يل األخرى ارمنالبديل لنظم التشغ Linuxنظام تشغيل لينوكس 

لتشغيل األخرى ر ، ومعاجلة البيانات ، وهو يضاهي لنظم امللويندوز ، وهو حزمة من الربجميات املسئولة عن تنفيذ األوا

من قبل عدة شركات مساهمة  ، وهو نظام تشغيل مفتوح ،  م تطويره OS X، واو أس اكس  Windowsمثل الويندوز 

 ام لينوكس.مشاركه، مما زاد من فعالية التطوير واالبتكارات الربجمية لنظ

قد قام ريتشارد ، كل مبساهمته اليت أثرت الربنامج ، ف 8228فالدز عام ينوس تورابتكر العاملان ريتشارد ستاملان ، ول

ريًا يف عام النظام ، وقد القى النظام ترحابًا كب بتشكيل الطبقة اخلارهية لنظام التشغيل ، أما لينوس فصنع نواة

ماد شركات وحكومات رات ، العتاعة متعددة امللياالربجميات لقدرته على التخصي  مبختل  الطرق ، ويعد لينوكس صن

 كثرية يف العام عليه لقلة تكلفته ومرونته يف الرتاخي  .

 

 مميزات نظام تشغيل لينوكس :

 : للذاكرة الفعالة اإلدارة  -8

  تهدر ما االبًا ليتا االخرى االنظمة بعض بعكس اقتصخخخخخخخخخخخخاديو فعال بشخخخخخخخخخخخخكل الذاكرة بإدارة لينكس نظام يقوم

  عدة كل ٍاقالو ٍاعادة بعمل االنظمة تلك مسخخختخدمي ينصخخخحون التشخخخغيل أنظمة خرباء فٍان ولذلك الذاكرة وتسخخختنزف

  احلاهة دون متواصخخخخلة كاملة ةسخخخخن ملدة العمل على قادر فهو لينكس أما ، الذاكرة لتفريغ سخخخخاعات عدة كل حتى أو أيام

 . اإلقالو إلعادة

  من فقط أهزاء قلن يتم حيث التبادل ليةعم ضخخخخخخمن لصخخخخخخلبا القرص اىل الذاكرة من أهزاء بنقل لينكس يقوم

 .بأكمله النظام كفاءة يزيد مما لهابأكم التطبيقات وليس الصلب القرص اىل التطبيقات

  التطبيقات أو التشخخخغيل نظامل اسخخختخدامه اليتم( رام العشخخخوائية الذاكرة) احلية الذاكرة من هزء أي النهاية يف

  الصخخلب القرص اىل لوصخخولا عمليات يسخخرو مما ، الصخخلب للقرص (وسخخيطية ذاكرة) مسخخرعة ذاكرة اىل تلقائيًا سخخيتحول

 رام. وائيةالعش الذاكرة من مستخدمة اري أهزاء توفرت طاملا
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  يصخخخخخخل يزًاح لينكس نظام يأخذ بينما امر العشخخخخخخوائية الذاكرة يف ميغابايت 86 محتل ويندوز النظام نواة ان كما

 جتهيزات اىل حيتاج  ال فهو لذلك    الذاكرة  حجم يف لك  يوفر لينكس نظام  أن يعين وهذا  الذاكرة  يف ميغابايت     9 اىل

 للعمل عالية مواصفات ذات

 لينكس : نظام مصداقية  - 9

 . وااللوان تالشعارا فقط مهم وليس املطلوب شكلوبال صحيح بشكل يعمل النظام بأن هنا املقصود

 اللينكس :  نظام وإستقرار ثبات  -3

  ال اجليد Admin ال أو ماملسخخخختخد الن وذلك ،وإسخخخختقراره ثباتهو قوته يف األنظمة قوىأ من لينكس نظام يعترب

 :وهما فقط حالتني يف إال تشغيل إعادة يعمل

 .New Hardware هديدة ألكرتونية قطعة بتثبيت تقوم أنأ.    

 Kernel باللينكس خلاصا النواة على التعديل أو بتحديث تقوم أنب. 

  أن أما عليك ما كل ، غيلالتشخخخ إعادة اىل حنتاج ال املكتب سخخخطح على يعمل برنامج يف مشخخخكلة حصخخخل أذا أيضخخخًا

  للربنامج Kill وتعمل Virtual Terminal ال خالل من أو الرسخخخخخخخخومي أو العادي Terminal ال خالل من تدخل

 .ملشكلةا فيها اليت

 لينكس :   النظام هودة  - 4

 .منطقية أخطاء ونفتك أخطاء ظهر واذا تظهر أن ممكن يتال االخطاء قلة من لينكس النظام هودة تأتي

 اللينكس : نظام سعر  -0

  مثل جمانا توزيعها يتم كسلين أنظمة أالب ألنه وذلك ، تشخخخخغيلال نظام امليزات أهم من هو اللينكس نظام سخخخخعر

 .واريها Debian و ،Red Hat لشركة التابعة Fedora ال توزيعة

 نظام : ال على الفريوسات تأثري  -6

 :كثرية ألسباب وذلك قليل اثريهات لكن فريوسات له يوهد لينكس التشغيل نظام إن

 فريوس 800اىل يصل ال هدًا قليل الفريوسات عددأ. 

 . فيها لعبثا ميكن شخ  أي ليس.  بها خاص خدممست إسم هلا للنظام التابعة اخلدمات أالبب. 

  root صالحيات لك تكون أن جيب معني برنامج تنفذ لكي نهأل العمل على الفريوس تساعد ال اللينكس بيئةج. 

  للتشخخخفري MD5 ال نظام سخخختعملي اللينكس أن خاصخخخة صخخخعبة عملية root املسخخختخدم أسخخخم على سخخخيطرة اىل وللوصخخخول

  مبين اللينكس أنظمة أالب ألخرىا األمور من أيضخخخًا.  فقط واحدة رةمل يشخخخفر يعين ،اإلجتاه أحادي تشخخخفري نظام هو الذي

  ىلا منك مبعلومات ترسخخخخخخخل ليتا الربامج تكتشخخخخخخخ  أن سخخخخخخخهل لذلك Firewall الناري اجلدار هلا Kernel النواة مع

 .طروادة أحصنة سمىت واليت ههاز على للدخالء أبواب تفتح أو اخلارج

 النظام :   أداء  -7

  ال وتقريبًا ،األخرى شخخخخغيللتا أنظمة عن اللينكس بها يتمييز يتال اخلصخخخخائ  وأكثر أهم من األداء يعترب طبعًا

 .بالفريوسات التأثر وقلة أخطاء لقلة دهي أدائه ويعترب. األداء يف آخر نظام أي ينافسه
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 األوامر :   خالل من عليه العمل  -8

.  الرسخخخومية الشخخخاشخخخات  يسول األوامر اسخخختعمال خالل من لعملا كبري مبيزة بشخخخكل لينكس التشخخخغيل نظام ميتاز

  بعضخخخخخها مع ربطها ميكن أيضخخخخخًاو هدًا عالية بسخخخخخرعة الذاكرة واىل نم محميلها ميكن للغاية ةصخخخخخغري برامج األوامر وهذه

  أدق بشخخكل النظام على يطرةالسخخ إمكانية لك يتيح ألنه وذلك داه صخخعب عمل يعترب األوامر خالل من العمل البعض  و

 .الفأرة على طبيعتها يف تعتمد اليت الربامج من

 الرسومية :   البيئة XServer ال بوهود العمل  -2

  اجلمال يف ااية سخخخخخوميةر واههات يدعم ألنه وذلك!! وامرباأل للعمل فقط مصخخخخخمم ليس لينكس التشخخخخخغيل نظام

 .عليها يعمل أن يريد اليت لرسوميةا الواههة خيتار أن ميكن املستخدم وهلذا ،ومتعددة

 املكتب سخخخخخطح تغيري كنكمي أنه و. باللينكس ةاخلاصخخخخخ سخخخخخوميةالر البيئة يوفر الذي النظام عن عبارة هو X Server ال

Desktop تشغيل إعادة عمل اىل احلاهة دون Restart للجهاز. 

 : Open Source املصدر مفتوح نظام  - 80

  شخخخخيفرته على االطالوب لك يسخخخخمح ألنه وذلك ،لينكس شخخخخغيلالت نظام مميزات أهم هي تكون قد اخلاصخخخخية هذه

Source Code عليه والتعديل. 

 

 هي أشهر توزيعات لينوكس :ما

بونتا ، اوبنزيوز اند او Red Hat، ريد هات  Dibian، ديبايان  Mintينوكس منت من أشهر توزيعات ل

Opensuse & Ubuntu توزيعة ،  400توزيعات لينوكس حوالي  ، وهناك توزيعة معربة مثل أعجوبة ، ويبلغ عدد

 لربامج .ا يميع تلك التوزيعات مبنية بنفس النوو مع اختالف
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 IOS ماكنظام تشغيل ثالثًا : 

 

 إس أو ماك

  الرسخخومية املسخختخدم واههات على بنيةامل التشخخغيل أنظمة من سخخلسخخلة هو( Mac OS: باإلجنليزية) إس أو ماك

  ماكنتوش حواسخخخيب ههزةأ على لتعمل( احملدودة كمبيوتر بلأ بشخخخركة سخخخبق فيما عرفت) أبل شخخخركة بواسخخخطة واملطور

  وحتى إصخخخخخدارِ أول من دايةب نظام اسخخخخخم محت البداية يف إس أو كما تشخخخخخغيل نظام تسخخخخخمية بدأ. ذاتها لشخخخخخركةبا اخلاصخخخخخة

 .إس أو تسميته ماك  م ثم السابع اإلصدار

 اإلصدارات

  موتوروال الدقيق املعاجل ىعل املبينة ماكنتوش أههزة مع قطف متوافقة كانت إس أو ماك من األولي اإلصدارات 

  إصدار  كان. اجلديد العتادب اخلاصة  املعمارية ليدعم النظام رتوطو سي  بي باور بعتاد حواسب  أبل دمتق بعدها. 68000

  بعدها. 68040 موتوروال وآخرها موتوروال من 68000 ةالدقيق املعاجلات سخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخلة  يدعم إصخخخخخخخخخدار آخر هو 8.8 إس أو ماك

  80.0 اإلصخخدار منذ سخخي بي باور عتاد إال يدعم ال نوكا ،الكالسخخيكى إس أو املاك حمل ليحل عشخخرة إس أو ماك أبل أصخخدرت

  80.0 إلصخخخخخداروا( للنظام محديث طريق عن) 80.4 إلصخخخخخدارا من بداية إنتل ملعاجلات دعم إضخخخخخافة  م. 80.3 اإلصخخخخخدار وحتى

 أصخخخخبحت أعلى فما 80.6 داراإلصخخخخ من بداية. الوقت نفس يف سخخخخي يب وباور إنتل معاجلات يدعم النظامني كال كان حيث

 .عشرة إس أو ماك بنظام اكنتوشم أههزة على لتعمل املدعومة هي فقط إنتل اجلاتمع

  يسمي كان والثاني "النظام"بخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ يسمي كان األول بيقني،تط تتكون كانت ماك نظام من األولي اإلصدارات

  تقديم  م 7.0.8 النظام نسخة يف. به خلاصا اإلصدار رقم له كان تطبيق وكل ،("Finder:  باإلجنليزية) الباحث"بخخخخخخخخخخخخخخ

  االسخخم يصخخبحل اسخختعدادًا" إس أو ماك" سخخما محت النظام مرة ألول أبل قدمت 7.6 اإلصخخدار وفى مرة، ألول إس أو ماك شخخعار

 .8 اإلصدار من بداية لنظامها اجلديد
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 (9008-8284" )الكالسيكي" إس أو ماك

 على بالكامل يعمل النظام كان فقد ،األوامر سخخطر واههة من ًامتام خلوه مشخخهورًا الكالسخخيكي إس أو ماك كان

 ،الوقت نفس يف فقط واحد تطبيق تشخخخخغيل تدعم 4 النسخخخخخة تىح النظام إصخخخخدارات كانت. الرسخخخخومية املسخخخختخدم واههة

  الثاني اإلصخخخخخخخخخخخدار ماكنتوش حاسخخخخخخخخخخخب على يعمل نكا والذي املهام تعدد يدعم النظام أصخخخخخخخخخخخبح 0 اإلصخخخخخخخخخخخدار من بداية

  النظام وحسخخخخخخخخاسخخخخخخخخية كرةللذا محاية وهود عدم ،للذاكرة دًاه احملدودة اإلدارة بسخخخخخخخخبب النظام انتقاد  م. 9 وماكنتوش

  أكثر امومه وظائ  تضخخخي  واليت(" Mac OS Extensions :باإلجنليزية) النظام إضخخخافات"ب املتعلقة للمشخخخاكل

 تعمل أو سخخخليم كلبشخخخ معًا تعمل ال كانت اإلضخخخافات بعض. معني حقمل جلهاز دعم أو( الشخخخبكات اسخخختخدام: مثل) للنظام

  التجربة طريق عن لوقتل كبري إهدار حينها اإلضخخخخافات شخخخخاكلم حل كأن. معني ووضخخخخع برتتيب تشخخخخغيلها  م إذا فقط

 Macintosh File ل اختصخخخخخخخخخارًا MFS: باإلجنليزية) كنتوشما ملفات نظام البداية يف املاك اسخخخخخخخخختخدم. واخلطأ

System )أكثر بنظام 8280 يف ريعاس  النظام استبدال   م ،اجمللدات من واحد مستوى  يدعم بسيط  ملفات نظام وكان  

  كان والذي( Hierarchical File System ل إختصخخخخخخخخخخخخخخخارا HFS: باإلجنليزية) اهلرمى امللفات نظام وهو تطورا

  املسخختخدمة امللفات أنظمة البأ. مدعومني كانا التشخخغيل نظامى كال .الالنهائية والتفرعات اجمللدات نظام فعليًا يدعم

  أن تطبيق أى من متطلبة ،ايتياتالب من تسلسل   أنه على املل  مع املتتع األخرى التشغيل  أنظمة أو اليونكس ،الدوس مع

 أعطوا" اهلرمى امللفخخات منظخخا"و" مخخاكنتوش ملفخخات نظخخام" لنظخخامنيا كال ،املعلومخخات من نوو أى متثخخل بخخايتخخات أى يعرف

  أو مسخخخخخخختند يف املوهود الن  ثالم ،األنظمة باقى مثل املعلومات كلشخخخخخخخ نفس على حيتوى البيانات تفرو. للملفات تفرعني

 ،الرسخخخخخوم ،القوائم تعريفات لمث ألخرى مهيكلة بيانات على حيتوى راملصخخخخخد تفرو. صخخخخخورة مل  يف للصخخخخخورة املكونة النقاط

  املصدر  تفرو على توىحي قد أو راملصد  تفرو بدون بيانات تفرو على  املل حيتوى قد. الربجمى الن  قطاعات أو األصوات 

  وألوان التحرير بيانات لىع وحيتوى البيانات تفرو يف الن  لىع حيتوى قد نصخخخخخخخخخخخخخخخوص معاجل مل . البيانات تفرو يدون

  اخلام الن  سيقرأ  زال فما ملصدر ا تفرو قراءة على قادر اري تطبيق هدو إذا وبالتاىل املصدر  تفرو يف وأحجامها النصوص 

  ،املختلفة احلواسخخخب بني لثنائيةا بتفرعاتها امللفات هذه مشخخخاركة كنمي كي  هو للعملة ارخر هالوه. البيانات تفرو من

  شوكة  يف أساسية    اري بيانات حفظ يتم وبالتاىل ماك اري حاسب  إىل ماك حاسب  من نقلها أو إلكرتونى بريد يف إرساهلا 

 .البيانات فروت يف ختزن بياناتال وباقى التخزين ةواسط على املل  مكان أو النافذة حجم مثل املصدر

 :  IOSمميزات 

 

يد االلكرتوني ، لتشغيل اجلديد ، واليت تتيح اجلديد يف الربوتعد أهم اخلصائ  يف نظام ا. اإلشعارات التفاعلية : 8

ل ارية بشكلكن ما يعيب هذه اخلاصية استهالك البطواألحداث ، والرسائل اجلديدة على شبكات التواصل االهتماعي ، و

 واضح .

ن تلط ستهلك البطارية ، مما يساعد على التخل  مومنه ميكن اكتشاف التطبيقات اليت ت. مراقب البطارية : 9

 التطبيقات حفاظا على عمر البطارية .
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ميل عدة تطبيقات للوحة بلوحة مفاتيح معينة ، بل من املمكن مح IOS 8ال يلتزم نظام التشغيل . لوحة املفاتيح : 3

 . Swype  ،Flesky  ،Swiftkeyمثل املفاتيح 

لى تطبيق شكل كبري ، فقد واكبت آبل ذلك بوضع مؤقت عنظرا النتشار ظاهرة صور السيلفي ب. توقيت الكامريا : 4

 تادة .د والتقاط الصورة بالطريقة املعثواني اللتقاط الصورة دون احلاهة الستخدام الي 80أو  3الكامريا يسمح باضافة 

 IOSجلديد ، أما مع نظام التشغيل ا IOS 7درهة بنظام التشغيل  20عند تغيري وضع ههاز األيفون ة : . محرك الشاش0

 فإن ذلك حيدث بسهولة . 8

خدمة ، وصور ر الشاشة الرئيسية ، ستظهر الصفحات املستعند الضغط مرتني متتاليتني على ز. اختصارات للمتصل : 6

 النصوص ، واهراء املكاملات . سهل كتابةاألشخاص الذين يتم االتصال بهم ، مما ي

ثر من شخ  يف ظام التشغيل اجلديد ارسال أكثر من صورة ألكيتيح ن. مشاركة الصور والفيديوهات أكثر سهولة : 7

 الل الرسائل على صفحات احملادثات .ذات الوقت ، وذلك من خالل تطبيق ماسنجر ، مما يسهل ارساهلا خ

على الصفحة يميع اللكرتوني بنظام التشغيل اجلديد ، تظهر أعند مراسلة شخ  ما بالربيد ا. ظهور معلومات املتصل : 8

 املعلومات اخلاصة به ، مما يسهل االتصال به .

، مما يعين أنه ال  ية أصبحت متوفرة يف أكثر من نافذة يف وقت واحدالرسائل االلكرتون. الربيد االلكرتوني املتوازي : 2

 ل املفتوحة لقراءة رسالة هديدة .حاهة إلاالق الرسائ

للزاوية  IOS 8 كن تعديلها من خالل نظام التشغيل اجلديدعند التقاط صورة بزاوية اري مناسبة ، مي. تعديل الصور : 80

 املناسبة .
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 ذكيةاهلوات  الأنظمة التشغيل لألههزة الكفية و 

 Smart Phone :اهلات  الذكي  

، فمنهم Smart Phoneلى تعري  موحد للهات  الذكي ت املصنعة للجواالت عم جيري االتفاق بني الشركا

لفات األوفيس نت ومزامنة الربيد اإللكرتوني وفتح ممن يعترب اهلات  الذكي هو اهلات  الذي يوفر مزايا تصفح اإلنرت

  .وحيتوي على لوحة مفاتيح كاملة

ويندوز وهي  لذي يعمل على أحد أنظمة التشغيل التاليةا إال أن التعري  األصح واألكثر قبواًل اليوم أنه اهلات 

 .بالك برييوأو مشتقاته  لينوكسأو مشتقاته،  سيمبيان، موبايل

 .كسمة مطورة عن اللينأنظندرويد ونوكيا )أي فون( واوال أ OS أبلحيث يعترب  نظام تشغيل 

 

 : أنظمة تشغيل اهلوات  الذكيةبعض 

 

 

- Windows Phone 

- BlackBerry

- IOS 

- Symbian

- ANDROID

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 ( windows phone )أواًل : ويندوز فون 

 ا،أسرتالي أوروبا، يف 9080 أكتوبر 98 النظام صدر. سوفتمايكرو شركة من ةذكيال هوات لل تشغيل نظامهو 

 .9088 أول أسيا يف وأخريًا وكندا املتحدة الواليات يف 9080 نوفمرب 8و نيوزيالندا

 منصة خليفة وهي ايكروسوفت،م طورتها اليت احملمولة اهلوات  ليتشغ أنظمة من سلسلة عن عبارة هو فون ويندوز

 من بدال االستهالكية السوق ألولا املقام يف تستهدف لسابقتها، خالفا .معها تتعارض أنها من الرام على موبايل، ويندوز

 .9088 عام ئلأوا يف ذلك بعد آسيا يف إعالنها مع ،9080 رأكتوب يف مرة ألول إطالقها  م وقد. الشركات سوق

 92 منذ كنيللمستهل متاحا كان والذي ،8 فون ويندوز هو ونف ويندوز التشغيل نظام من إصدار أحدث كان وقد

 عليها يطلق تصميم لغة تضم هديدة، مستخدم واههة اءبإنش فون ويندوز خالل من مايكروسوفت قامت. 9089 أكتوبر

 ويضع مايكروسوفت، خدماتو الثالث، الطرف خدمات مع لربنامجا يتكامل ذلك، إىل باإلضافة. احلديث التصميم لغة

 .عليها يعمل اليت األههزة ملتطلبات األدنى احلد

 

 : windows phone مميزات ويندوز فون 

 التخصي  :  -8

 .تشاء وقتما اهلات  زمتيي ألوان بني والتبديل حجمها، وضبط ،"البدء شاشة" لوحات ترتيب إعادة ميكنك

9- Live Tiles  : 

 ،Facebook على أصدقائك منشورات ثاتمحدي على للحصول" البدء شاشة" إىل Live Tiles لوحات أض 

 .الفعلي لوقتا يف واملزيد والتغريدات، العاهلة، واألخبار

 البدء :  شاشة خلفية -3

 Windows Phone يستخدمها أخرى طريقة وهذه. حاتاللو بعض خالل تألًقا لتضفي مفضلة صورة اخرت

 .شخصيتك مالمح ليعكس

 الفعالية :  -4

  محسني يتم ،واملزيد ذكية، ختزينية وسعة ويلة،ط لفرتة تدوم وبطارية بسيطة، مفاتيح لوحة مع

  Windows Phone ذكاًء أكثر بشكٍل للعمل. 

 : الن  سياق مفاتيح لوحة -0

 مترير لك تتيح اليت مات،الكل تكوين ميزة العام ستوىم على الذكي للهات  مفاتيح لوحة أسرو تستخدم

 .للكتابة الشاشة فوق إصبعك

 : اإلهراءات مركز -6

 سريعة، إهراءات أربعة لىع اطلع. واحدة بسحبة النصية الرسائلو اإللكرتوني الربيد مثل اإلشعارات، من محقق

 .بسهولة تشغيلها وإيقاف بتشغيلها وقم



 /  للحاسوب العام  الفينالتوجيه 

 

 

 

 

  : الكامريا ميزات -7

 ،وتعديلها الرائعة، لفيديوا ومقاطع الصور التقاط نكميك ،Windows Phone هوات  كل من

 .فوًرا ومشاركتها

 :  االندفاو وضع -8

 .مثالية ةلقط على احلصول ميكنك وبذلك مريا؛الكا زر على واحدة بضغطة متعددة صوًرا التقط

 الصور : برامج -2

 إىل اخلاصة التأثرياتو ائعةالر التصفية عوامل إضافة كنكمي بكامرياتك، املدجمة الصور برامج باستخدام

 .هاتفك

 واحد :  مكان يف األشخاص جتميع - 80

 . بلق ذي من أسهل بشكٍل أكثر اهتمامكب حيظون الذين باألشخاص متصاًل البقاء ميكنك

 األشخاص :  مركز - 88

 االتصال، إهراء ميكنك وبذلك. العناوين ودفاتر الهتماعيةا الشبكات خالل من مًعا االتصال ههات ربط يتم

 .مريح دواح مكان من واملزيد النصية، الرسائل وإرسال

  الغرف : – 89

 .واملزيد واملالحظات، ت،والتقوميا والرسائل، الصور، شارك ثم هاتفك، على ارفة إلنشاء األشخاص بدعوة قم

  األلعاب :+  التطبيقات - 83

 Live تلوحا إىل الفعلي لوقتا يف التحديثات ترسل اليت التطبيقات Windows Phone ميزات محدد

Tiles مبيزة ملزودا الوحيد اهلات  أنه كما. البدء شاشة على Xbox مدجمة. 

 : Windows Phone متجر - 84

 من العديد تتوفر Phone Windows اتفكه على بإعجابك محظى اليت التطبيقات على اعثر

 .الشراء بلق املدفوعة اتالتطبيق معظم جتربة وميكنك جماًنا، التطبيقات

  : األلعاب - 80

 عرب Xbox Live   مع املتعددين الالعبني وإهراءات صدقاء،واأل األلعاب، يف الفوز مبرات اطالو على ابَق

 .التحكم ووحدة والكمبيوتر، هاتفك،

86 – Bing :  

 ضعر أوقات على العثور Bing خلدمة فيمكن البحث، جمرد من أكثر مهام يف Bing من االستفادة ميكن

 .واملزيد واالجتاهات، األفالم،

 : Office مركز - 87

 مع ائًياتلق مبزامنتها قم ثم .ومشاركتها بتعديلها، وقم ،Excelو Wordو PowerPoint مستندات أنشئ 

OneDrive. 
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  : اإللكرتوني الربيد - 88

 لبةع يف متعددة حسابات لىع اطلع. ومنظم للتخصي  قابل Windows Phone على اإللكرتوني الربيد

 .تشاء كيفما يماعية ورسائل واحدة وارد

  :  املراسلة – 82

 .النصية بالرسائل زيدوامل وموقعك الصوتية واملالحظات الصور، أرفق

90 - Internet Explorer 11  :مواقع وأض  ،خاص بشكٍل وتصفح متعددة، بتبوي عالمات وافتح قدًما امِض 

 ".البدء شاشة" إىل لديك املفضلة الويب

98 – OneDrive : 

 OneDrive املنزلية، فالمواأل صورك، اصطحاب ميكنك لذا ؛السحابة يف فاراة ختزينية سعة عن عبارة 

 .تذهب أينما Office ومستندات

99- Skype : 

 مكاملة إىل عادية هاتفية مكاملة نم بالتحويل قم. التنقل أثناء اًلمتص البقاء على ملساعدتك املثالي الرفيق هو 

 .فقط واحدة بنقرة Skype عرب فيديو

 : SIM بطاقتا - 93

 .الشخصيةو العملية حياتك بني التوازن كانيةإم ُيسه ل مما واحد؛ هات  يف خطني على احصل 

94 -  NFC :  

 وههات واألااني، ويب،ال وصفحات الصور، ملشاركة NFC بإمكانية مزود آخر ههاًزا يلمس هاتفك اهعل

 .واملزيد االتصال،

 :  األطفال ركن - 90

 .األطفال ايشاهده أن تريد اليت وامليزات التطبيقات اخرت
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 بريي  بالك BlackBerryثانيًا : 

 تطويره  م اإللكرتوني، يدالرب خدمة تدعم اليت الذكية هلوات ا من نوو هو ،(األسود التوت) ويعين بالك بريي

 اإللكرتوني الربيد وإرسال تقبالاس على بقدرته رئيسي شكلب ك برييالبال يتميز. الكندية موشن إن ريسرش شركة قبل من

 اهلوات  تطبيقات إىل فةباإلضا العام، حول االتصاالت ركاتش من كبري لعدد خلوية اتصاالت شبكة توفرت حيثما

بالك  عاتمبي تشكل(. اخل ليها،ع املتعارف اهلات  وقدرات الواهبات ئموقوا والتقويم العناوين دفرت) التقليدية الذكية

 .دولة 20 من أكثر يف حاليا بالك بريي خدمة تتوفر.  م9088 لعاما يف العام حول الذكية اهلوات  مبيعات من %3 بريي

 يف طرحه  م فقد شيوعا، كثراأل الطراز أما بيجر، ههاز هيئة لىع سنة األسواق يف بالك بريي ههاز أول طرح  م

 وخدمة( Push Email) االلكرتوني الربيد ودفع لاحملمو اهلات  دراتق بامتالكه امتاز حيث ،9009 سنة األسواق

 .األخرى الالسلكية اتاخلدم من والعديد اإلنرتنت وتصفح تاإلنرتن عرب الفاكس إرسال وخدمة القصرية الرسائل

بالك  أن كما اإللكرتوني، ربيدال وإرسال استقبال على قدرته يجةنت األسواق اخرتاق من البالك بريي ههاز متكن

 كونكت بالك بريي  برنامج ريقط عن تريو بام ههاز مثل األخرى كاتالشر ألههزة اإللكرتوني الربيد خدمة توفر بريي 

(BlackBerry Connect )سريفر نرتبرايزإ بالك بريي  برنامج على ريالبالك ب اري أههزة بتعري  يراب ملن 

(BES.) 

 معظم محتوي. ملونة شاشات متتلك احلديثة الطرازات أن إال ن،اللو أحادية لبالك بريي  ههاز أول شاشة كانت

 أن كما. فقط اإلبهامني دامباستخ عليها الكتابة بسهولة تتميز اليت كويرتي مفاتيح لوحات على بالك بريي  أههزة

 تعمل شاشة تخدمانيس ههازين طرح  م كما ،(SureType) شورتايب مفاتيح لوحة تستخدم أخرى أههزة هناك

 األههزة أما املنتص ، يف الشاشة محت تقع اليت التحكم كرة باستخدام رئيسي بشكل باجلهاز التحكم يتم. باللمس

 لكرة،ا من بدال باللمس كمللتح صغرية لوحة فتستخدم( 8090/8030 كرف وبالك بريي  2700 بالك بريي  مثل)احلديثة

 بالراديو لشبيهةا لتتكلم ادفع خدمة ومتتاز( iDEN) إن يإ دي أي شبكة على تعمل اليت األههزة من عدد يوهد كما

 .املرسل-املستقبل

 ،(ARM) 2 أو 7 إم.آر.إيه معاجل( GSM) إم إس هي شبكة ىعل العاملة احلديثة بالك بريي  أههزة تستخدم

 .80386 إنتل معاجل 207 و 200 القدمية األههزة تستخدم بينما
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  : 80.3 بريي بالك مميزات

 :للمستخدم هديدة ةواهه  -8

  جبانب السخخابق، نم أكثر مسخخطحا أصخخبح النظام سخختجد ثحبي ككل النظام تصخخميم محسخخني  م التحديث بهذا

 على أما. به محيط كانت ليتا السخخخخوداء املربعات بدون يقوناتاأل سخخخختجد فإنك الرئيسخخخخية للواههة نظرنا لو أنه

 بكل وهو Signature Action عليه لقتأط ديده أسخخخخخخخخلوب اسخخخخخخخختخدمت بريي فبالك التطبيقات مسخخخخخخخختوى

 ميكنك حبيث بارز شكل ب باألسفل  زرقاء دائرة ضمن  لتطبيقا هذا ضمن  استخدامه  ميكنك زر أهم وهود بساطة 

  فإنك االتصخخخال ههات تطبيق إىل توههنا فإن التطبيق سخخخبحب الزر هذا وخيتل  وسخخخرعة بسخخخهولة إليه الوصخخخول

 .املثال سبيل لىع اتصال ههات عن البحث زر رمبا ستجده

 :نهاية بال جملدات -9

  لعددا وضخخع ميكنك السخخابق عكس لىع نهاية بال لتصخخبح محديثها  م 80.3 بنظام بالتطبيقات اخلاصخخة اجمللدات

 .خرآ جملد ضمن جملد وضع بإمكانك نهأ كما. احتياهك حسب التطبيقات من تريده الذي

 : فاراة  واههة -3

 تغلق لن فإنها 80.3 يف لكن النوافذ، يميع إاالق مبجرد ختفائهاا على تعودنا نشطةال بالنوافذ اخلاصة الصفحة

  للمسخخخخخختخدمني حلاصخخخخخخلا االنتباه تشخخخخخختيت تقليل أهل من اخلطوة هذه خطت بريي بالك وتبدو فاراة وسخخخخخختبقى

 .للتو ٠١ يبري بالك الستخدام انتقلوا الذين اجلدد خصوصا

 :السريعة لإلعدادات السريع الوصول -4

 من سخخخخخخحبها ميكنك يتال القائمة وهي السخخخخخخريعة عداداتاإل بتحسخخخخخخني بريي بالك قامت بسخخخخخخيطة محديثات قبل

  الواههة ضخخخخخخمن كونت عندما إال إليها الوصخخخخخخول تسخخخخخختطيع نل أنك القائمة هذه مشخخخخخخكلة لكن لألسخخخخخخفل، األعلى

  بإمكانك أصخخخخبح فإنه 80.3 نسخخخخخة مع لكن متاما تنسخخخخاها نأ فعليك التطبيقات تسخخخختخدم عندما أما الرئيسخخخخية

  من أصخخخخبعني سخخخخحب لخال من وذلك التطبيقات أحد سخخخختخدمت كنت إن حتى بالنظام مكان بأي إليها الوصخخخخول

 .لألسفل األعلى

 :بالواههة التطبيقات من أكرب عدد -0

  حتى األههزة ميعجل أكرب الواههة يف عرضخخخخخخخها سخخخخخخخيتم ليتا التطبيقات عدد فإن العنوان، من واضخخخخخخخح هو كما

 .Q5, Q10 مثل الصغرية الشاشات ذو ههزةاأل
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 :البعض بعضهم مع املرفقات يميع بتحميل قم -6

   م زر خالل من احدةو دفعة املرفقات يميع محميل انيةإمك أضخخخخخخخخخافت الشخخخخخخخخخركة فإن اإللكرتوني الربيد ضخخخخخخخخخمن

  اتصخخال به د يوهال مبنطقة سخختذهب كنت إن وحتى لسخخريعا التحميل يف سخخيفيدك وهذا ”الكل محميل“ إضخخافته

 .الحقًا ربيدال مرفقات من االستفادة تود وبالتالي إنرتنت

 :Hub بريي لبالك التلقائي واحلفظ اإلاالق -7

 بعد وذلك لقائيت حفظ بعمل والقيام فيه فتحهب تقوم شيء  أي إاالق على ارن قادرا Hub بريي بالك سيكون 

 .النشاط عدم من دقيقة ٠١

 :هديدة كامريا -8

  باألسخخخخفل زر ضخخخخافةإ و م التصخخخخميم إعادة  م حيث ،80.3 رييب بالك كامريا إىل وصخخخخل التصخخخخميم محديث بالطبع

 .ارن الشركة ذكرهات م أخرى إضافات مع بالشاشة كانم بأي بالضغط التصوير إمكانية جبانب للتصوير

 :الصور ألستديو محديث -2

 عرض طريقة بتحديث تقام الشركة  فإن هلذا ينالكثري جبيع م سابقا  الصور  أستديو  ضمن  الصور  استعراض 

 باألستديو الصور

 :اإلعدادات ترتيب إعادة إمكانية - 80

  وحسخخخخبما واسخخخختخدامك احتياهك حسخخخخب اهلات  تإعدادا قائمة ضخخخخمن اخليارات ترتيب إعادة 80.3 يف ميكنك

 .تريد
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 آي أو إس   IOSثالثًا : 
 

امسه  كان  9007ويف عام  iPhone OSX، OSX iPhoneم ( عرف يف بداياته باسخخ IOSنظام آي أو إس ) 

Firmware  ،IOS اختصار إىل ثالث أمور  : 

 IPhone IPad IPod IMac  أبليرمز إىل يميع منتجات شركة  Iحرف ال 

  operatingيرمز إىل   Oحرف ال 

 systemيرمز إىل  Sحرف ال 

 على النحو التالي :  IOSر و، وكان تط أبلتعين نظام تشغيل منتجات  IOSمما يعين بان 

o 1 IOS انطالقة اريفون : 

 .مميزة يف ذلك الوقت تاألول مزايا رائعة كان أبلقدم نظام  9007ويعود تاريخ اصداره إىل عام  

o 2 IOS اإلنتشار العاملي : 

 بل.أوهي بداية جناح نظام  3Gوتزامن مع الكش  عن هات  اري فون   9008ظهر هل النظام اجلديد يف عام 

o 3 IOS اللغة العربية : 

   9002كش  عن النظام يف عام يف هذا النظام اجلديد  م دعم اللغة العربية بشكل كامل و م ال

o 4 IOS تعدد املهام واجمللدات : 

 .IOSإىل  Firmwareن بتغري اسم نظام التشغيل اخلاص بها م أبلقامت شركة  9080يف عام 

o 5 IOSiCloud :  

إىل    نرتنتمساء ويميع بينات اهلات  عن طريق األبطرح فكرة مزامنة الصخخخخخخخخور و الفيديوهات و األ أبلقامت  9088يف عام 

   حساب خاص بكل مستخدم إلستعادة بيناته يف حال فقدانها

o 6 IOS  أبل: خرائط 

ظام  ريات يف النز كما عودتنا سخخخخخخخابقًا ولكن كان هناك بعض التغممي ءبتقديم شخخخخخخخي أبللألسخخخخخخخ  يف هذا النظام م تقم 

   9089وصدر يف عام 

o 7 IOS تصميم هديد : 

   9083صدر يف عام  مع الكثري من التغريات حيث أصبح النظام شبه شفاف IOS 7نظام  أبلأطلقت 
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o 8 IOS  :  آخر نظام 

ة  عية رائعة ومن أهمها دعم سخخخخخخخخخخخريي للغقامت بنقلة نو أبلومن الواضخخخخخخخخخخخح بأن   IOS 8منذ فرتة قريبة  م إطالق نظام 

 . العربية

 هم امليزات:أومن  

 اإلخطارات التفاعلية .8

 محسني التعامل مع الربيد اإللكرتوني .9

 ساعدة ذوي النظر الضعي اخلطوط العريضة و ميزة تكبري الشاشة يف أي مكان يف اجلهاز مل .3

 زيادة سرعة الكتابة .4

 Imessageاضافة الكثري من امليزات إىل تطبيق  .0

 Request Desktop Site“مع خيار هديد  يأتيمتصفح سفاري   .6

 املزيد من اخليارات يف تطبيق الكامريا .7

 لبطاريةملة ملعرفة التطبيق الذي يقوم باستهالك اللتحقق من البطارية واحصائيات كا تاخليارااملزيد من  .8

  HealthKit إضافة منصة الصحة وبرنامج العناية .2

 إضافة خيار استعادة الصور احملذوفة باخلطأ .80

 و اصبح نظام سريي اذكى بكثري Siri إضافة اللغة العربية إىل .88

 .siriمع   Shazam م دمج برنامج  .89
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 :  من نوكيا Symbianرابعًا : 

 بها، املرتبطة املكتبات عم الذكية، واهلوات  بنوكيا، خلاصخخخخخخةا احملمولة للهوات  التشخخخخخخغيل أنظمة من واحد هو

  وأنشخخخخخئت نوكيا برنامج لىع احملدودة بيانمس مؤسخخخخخسخخخخخة  حصخخخخخلت ،9008 عام يف. إم.آر.إيه معاجلات على للعمل ومصخخخخخمم

  التشخخخخغيل  لنظام خلفًا األسخخخخاسخخخخي   النظام تعيني  م. Symbian مؤسخخخخسخخخخة   تسخخخخمى  هديدة مسخخخختقلة  رحبية اري منظمة

 .9002 أبريل/نيسان يف Symbian ملؤسسة الرمسي االفتتاح عقب سيمبيان،

" سيمبيان التشغيل نظام" على القائمة األههزة. راملصد مفتوحة رمسيًا أصبحت سيمبيان منصة 9080 فرباير

 لعام، معا يف شعبية األكثر مولاحمل تشغيل نظام هعله مما ، 9080 لعام الذكية اهلوات  مبيعات من %46.2 على حصلت

 .سيمبيان مع خدماتها نوكيا انهت 9089 نهاية

 

 : Symbianمميزات نظام 

 اخلصوصية :   -8

  إسخخخخختخدامها تطيعتسخخخخخ حتى و املختلفة، هوهل طبيقاتت تسخخخخختخدم أيضخخخخخا فأنت أندرويد ههاز تسخخخخختخدم عندما

  الخ يف حتى. يعرفها أن حدأل تريد ال رمبا اليت معلوماتك نم بعض جلوهل توفر أن جيب أنت ممكن شكل بأفضل

iOS أحيانا بياناتك إلدخال محتاج فأنت. 

 أن دون إستخدامه عتستطي لذيا و أويف، تطبيقات تجرم ستستخدم فإنك سيمبيان ههاز تستخدم عندما أنت

 كنقطة يرونها نَم ِمن الكثريون هناك لكن و سخيفا اخلصوصية هزء البعض يرى قد ،Ovi الخ بريدك حساب نوكيا متنح

 .كبرية إجيابية

 :  OVI خرائط -9

  !هوهل خرائط لىع نوكيا من اويف خرائط يفضخخخخخخخخخلون نمم الكثريون هناك لكن و ذلك بعضخخخخخخخخخكم يعلم ال رمبا

  لغة 46 نم أكثر بدعم و خمتلفة دولة 880 تشخخخخخخخخخخخخخخمل خلرائطا هذه و هواتفها معظم على خرائطها توفر نوكيا

  بشكل ثالثال البعد تدعم فهي ئطهاخرا على بضمري عملت نوكيا دولة، 74 لخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ صوتي إرشاد هناك و خمتلفة

  .الطقس عن كاملة معلومات لك تقدم كما املرورية ماتاإلزدحا من تهرب ألن إرشخخخخخخادك تسخخخخخختطيع كما ممتاز

  بطريقة حملتوياتا عرض تسخخخختطيع كما املفضخخخخلة، اكنكأم محفظ أن أويف خرائط خالل من أيضخخخخا تسخخخختطيعو

 .الليلية الرؤية عرض

 :األسعار -3
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 سخخبيل على لنأخذ و يئة،سخخ خامات محمل كانت لو حيت مرتفعة اربأسخخع تباو األحيان معظم يف األندرويد  أههزة

  الرئيسخخخخي بالسخخخخب رخيصخخخخة، بالسخخخختيكية امةخ لكن و هبارة مواصخخخخفات يقدم الذي Galaxy SIII هات  املثال

  و الشخخخخخاشخخخخخة و النظام يف دمةاملسخخخخختخ التقنيات و القطع بقية و ةالداخلي القطع أسخخخخخعار إرتفاو هو األمر هذا خل 

  بعض من بكثري أفضخخل اتخام لكن و أرخ  بقيمة سخخيمبيان ت ها تشخخرتي أن أقل بقيمة تسخختطيع أنت .الكامريا

 قوي هاردوير ميلك لكنه و البسخخخيط مسبيان نظام حيمل فهو ناسخخخب،م مثال البيورفيو يف لنا و األندرويد  هوات 

 .هدا

 :   البطارية عمر -4

 هوات  بعض أنإال  .األههزة هذه ببطاريات حتى سخخخخخختخ ي أن لدرهة السخخخخخخيمبيان بهوات  البعض يسخخخخخختخ  قد

  هو هدا، بسخخخخخيط أمر لك؟ذ يف االسخخخخخبب ماواريفون.  ندرويد األ وات ه بعض من أفضخخخخخل أداءا تقدم السخخخخخيمبيان

  و أطول حياة عطيهاي مما مرعب بشخخخخخكل  طاريةبال عمر نم تسخخخخختهلك  ال خصخخخخخائ   ذو ههاز و هدا هيدة بطارية

 تلك تشخخبه بطارية حيمل هازه جتد و األندرويد  هوات  لبعض ظرنن قد حني يف إضخخافية، ملدة العمل على القدرة

 هوات  بعض تتذكرون رمبا. السيمبيان  أههزة فيها تستمر  اليت دةامل لنفس تدوم ال لكنها و السيمبيان  ت ها يف

 .فقط اليوم يف واحدة ةمر سوى اهلوات  نشحن ال كنا كي  و املاضي يف تستخدمونها كنتم اليت السيمبيان

 :   اخلدمات و الدعم -0

 على األندرويد  عن ثتتحد عندما نوكيا، هوات  عن دثتحن بالتأكيد حنن سخخخخخيمبيان نظام عن نتحدث عندما

  هذه دعم يف كبري تفاوت وهود عن سمع ن ما دائما الكثريون، اريهم و LG و htc و سامسونج   هناك املثال سبيل 

  ال هي لبالفع و للنظام رائعا مادع تقدم نوكيا، و سخخخخخخامسخخخخخخونج  و HTC تربز حيث الشخخخخخخركات قبل من اهلوات 

 .العام حول ألفضلا من كواحدة تصن  خدماتها و داءهأ من محسن اليت املهمة يثاتبالتحد عليه تبخل
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 : NDROIDAأندرويد خامسًا : 

دعى ل لينوكس ، أنشئه يف البداية شخ  يأندرويد هو نظام تشغيل مبنى على نسخة معدلة من نظام تشغي

ريق عمل م أشرتته شركة هوهل وقامت بتطويره بفث ، ليكون بداية للدخول يف عام األههزة احملمولة، 9000أندرويد عام 

التالي  م بنظام تشغيل جماني ومفتوح املصدر ، ومتخص  يعمل لديها ، وأرادات هوهل أن يتم التعامل مع أندرويد ك

إستخدام  ملصدر ، وهو ما يعنى أن أي شخصي يريدإتاحة التعامل مع تطبيقات أندرويد محت ترخي  اباتشي مفتوحة ا

ة لألههزة ندرويد ، عالوة على أن الشركات املصنعيد ميكنه أن يفعل ذلك بتحميل نسخة جمانية وكاملة من اأندرو

حيث  ز منتجاتها عن منتجات الشركات األخرى ،احملمولة ميكنها إضافة ملحقات خاصة بها ومتلكها هي فقط لتميي

توروال ، م نظام أندرويد يف هواتفها شركة مودميكنها تصميم تطبيقات خاصة بأههزتها ومثال للشركات اليت تستخ

اليت تعتمد  كات املنتجة واملصنعة للهوات  الذكيةوشركة سوني أريكسون وشركة سامسونج. ويوما بعد يوم تزداد الشر

 على نظام تشغيل أندرويد يف أههزتها.

 : ANDROIDمزايا نظام أندرويد 

 زايا التالية:متاح للجميع ، يتمتع نظام تشغيل أندرويد باملو باإلضافة إىل أنه نظام مفتوح املصدر ، وجماني ،

 من أنواو قواعد البيانات العالئقية. SQLiteو مع النو دأندر ييتعامل نظام تشغيل  التخزين : -8

 بكات الالسلكية .يدعم نظام تغشيل أندرويد عدة أنواو من الشاإلتصاالت:  -9

 . MMSو   SMSن املراسلة م يدعم نظام تغشيل أندرويد النوعني:  املراسلة -3

ضافة عرض ويب خاص به مدعوم من هوهل كروم باإلغيل أندوريد على مستشيعتمد نظام ت: بمستعرض الوي -4

 إىل دعمه للجافا سكريبت وتطبيقاتها املختلفة.

 لفات امللتيميدا )صوت ، فيديو(.يدعم عدة أنواو خمتلفة من مدعم الوسائط املتعددة:  -0

 كامريات وشاشات اللمس والتوهيه ارلي.يدعم أههزة اإلستشعار والقات: األههزة وامللحدعم  -6

 شاشات اللمس املتعدد.د أندرويغيل شيدعم نظام تشاشات اللمس املتعدد:  -7

 يدعم التطبيقات متعددة املهام.تعدد املهام :  -8

 ريق الشبكات السلكية والالسلكية.غيل أندرويد مشاركة الويب عن طشيدعم نظام تالربط:  -2

 

 : ANDROIDبناء نظام تشغيل أندرويد  هيكلية

 ئيسية:ينقسم نظام تشغيل أندرويد إىل مخسة أقسام داخل أربعة طبقات ر

شغيل اجلهاز وهذه الطبقة محتوى على كافة برامج ت –د وهي النواة اليت يعمل من خالهلا أندروينواة لينكس :  -8

 ملكونات األههزة املختلفة.
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يل أندرويد ، فعلى ة اليت توفر امليزات الرئيسية لنظام تشغكافة التعليمات الربجمي وهي محتوى علىاملكتبات :  -9

نات، كذلك مكتبة ان البيتوفر دعم قاعدة البيانات اليت تستخدم لتخزي SQLiteسبيل املثال مكتبة 

WebKit .وتوفر وظائ  للتصفح على شبكة اإلنرتنت 

3- Android Run Time  :امج تطبيقات بلغة اجلافا ، لتصميمم بر ن كتابةهذه املكتبة تتيح للمطوري

غة يستطيع عمل تريمه ومحويل من لغة اجلافا إىل لوتطبيقات لتعمل على نظام تشغيل أندرويد ، أي أنها تقوم ب

 أن يفهمها نظام تشغيل أندرويد.

4- Application Framework  :ليت يتيحها ا ين باإلمكانيات اإلضافيةهو إطار العمل املسئول عن دعم املطور

جلديدة أو فعل وإتاحة الفرصة لتحميل األدوات انظام تشغيل أندرويد عن طريق محديث األدوات املستخدمة بال

 احملدثة.

صاالت ، املتصفح ، ت اليت تأتي مع اجلهاز مثل اهلات  ، اتهي الطبقة العليا اليت جند فيها التطبيقاالتطبيقات :  -0

 م بتحميلها من سوق تطبيقات أندرويد.طبيقات اليت نقواخل من التطبيقات ، فضال عن الت
 

 : Store Playحاليا يسمى  Android Marketسوق تطبيقات أندرويد 

أي وقت  ندرويد للمستخدمني يف أي مكان ويفقامت شركة هوهل بتصميم وتطوير موقع يتيح محميل تطبيقات أ

نا أو مببلغ وق تطبيقات أندرويد ، وميكنه عرضه جماس ، حبيث أنه ميكن ألي شخ  تصميم وبرجمة تطبيق ورفعه على

ندرويد ستوى العام يميعها خت  نظام تشغيل أمدفوو ، مما يتيح نشر أكرب عدد من التطبيقات للمستخدمني على م

 واألههزة التى تعمل به.

 

 


