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 :البرامج

وتتراوح هذه األوامر )التعليمات( بين إن برامج الحاسوب ببساطة هي عبارة عن قائمة من األوامر ينفذها الحاسوب، 

بعض األوامر القليلة التي تؤدي مهمة بسيطة إلى قائمة أوامر أكثر تعقيدًا والتي من الممكن أن تحتوي جداول من 

البيانات. العديد من برامج الحاسوب تحتوي الماليين من األوامر والعديد من هذه األوامر يتم تنفيذها بصورة متكررة. إن 

مليار أمر في الثانية. إن الحواسيب لم تكتسب قدراتها غير  3سوب الشخصي الحديث النموذجي يمكنه تنفيذ حوالي الحا

العادية من خالل قدرتها على تنفيذ األوامر المعقدة. ولكن باألحرى فإنها تقوم بالماليين من األوامر المرتبة عن طريق 

 أشخاص يعرفون بالمبرمجين.

ن ال يكتبون األوامر إلى الحاسوب مباشرة بلغة اآللة.إن البرمجة بهذه اللغة عملية مملة وصعبة جًدا عادة، فإن المبرمجي

وتميل للخطأ بصورة كبيرة مما يجعل المبرمجين غير قادرين على اإلنتاج بصورة كبيرة. وعوضاً عن ذلك، يقوم 

لغة باسكال أو لغة سي أو لغات خاصة  مثل« عالية المستوى»المبرمجون بوصف العملية المرادة في لغة برمجة 

بتطبيقات اإلنترنت مثل جافا والتي يتم ترجمتها أوتوماتيكياً بعد ذلك إلى لغة اآللة عن طريق برامج حاسوب مخصصة 

. بعض لغات البرمجة ترسم خريطة قريبة جًدا من لغة اآللة compiler)مفسرات ومترجم( يدعى باإلنجليزية كومبايلر 

جميع لغة تجميع )لغات برمجة منخفضة المستوى( وعلى الجانب اآلخر فإن لغات البرمجة مثل البرولوج مثل لغة الت

Prolog  مبنية على قواعد مجردة ومفصولة عن تفصيالت العملية الحقيقية لآللة )لغات برمجة عالية المستوى(. إن اللغة

المختارة لمهمة جزئية تعتمد على طبيعة هذه المهمة والمهارة التي يمتلكها المبرمجون وتوافر األدوات وعادة احتياجات 

اصة باالستخدامات الحربية األمريكية في الغالب يجب أن تكون مبرمجة المستهلكين )على سبيل المثال، فإن المشاريع الخ

 (.Adaبلغة 

)األجزاء غير الملموسة بالحاسوب( هو مصطلح بديل لبرامج  Computer softwareن الكيان المعنوي للحاسوب 

ة للبرنامج والتي (: وهي عبارة أكثر شمولية وتتكون من كل المواد الهامة المصاحبcomputer programsالحاسوب )

يحتاجها ألداء المهام المهمة على سبيل المثال فإن لعبة الفيديو ال تحتوي فقط على البرنامج نفسه ولكن تحتوي أيضا على 

بيانات تمثل الصور واألصوات والمواد األخرى المطلوبة لعمل البيئة التخيلية للعبة. تطبيق الحاسوب هو قطعة من برامج 

للعديد من المستخدمين غالبا في سوق تجزئة. من األمثلة الحديثة المطبقة تماما هي األدوات المكتبية  الحاسوب التي تقدم

office suite .وهي عبارة عن برامج ذات صفات مشتركة ألداء مهام المكتب الشائعة 

لتطبيقية يعني أن الكثير من بالذهاب من القدرات شديدة البساطة الخاصة بأمر لغة آلة واحد إلى القدرات الضخمة للبرامج ا

برامج الحاسوب تكون كبيرةً جًدا ومعقدةً للغاية. من األمثلة على ذلك نظام التشغيل ويندوز إكس بي والذي يتكون من 

مليون سطر من شفرة الحاسوب في لغة برمجة سي++ يوجد العديد من المشاريع التي تكون أكبر هدفا، يقوم  40حوالي 

من المبرمجين. إن إدارة هذه المشاريع شديدة التعقيد هو مفتاح إمكانية تنفيذ هذه المشاريع: لغات بإنشائه فرق كبيرة 



البرمجة وتطبيقات البرمجة تسمح بتقسيم المهمة إلى مهام فرعية أصغر فأصغر حتى تصبح في قدرات مبرمج واحد وفي 

 وقت مناسب.

ي الحواسيب الضخمة والحواسيب الحساسة كمخدمات الويب كما أن هناك بعض النظم األكثر تطوراً والتي تستخدم ف

، وقد تطورت لتصلح Sun Solaris)ريد هات( و RedHat، مثل UNIXوغيرها، وهي األنظمة المشتقة من نظام 

لالستخدام المكتبي، وذلك بتوفير واجهات رسومية يمكن أن تتفوق أحياناً على أنظمة مايكروسوفت ويندوز، حيث توفر 

في بعض  UNIXكما هو الحال في أوبونتو، كما تم استخدام أنظمة  7تتفوق على تلك الموجودة في ويندوز تأثيرات 

األنظمة الخاصة بالموبايل، وتتميزهذه األنظمة بالوثوقية، حيث يمكن أن تبقى قيد التشغيل حتى عشر سنوات متواصلة أو 

حل شك[، وتقدم أداء عالي حتى على األجهزة الضعيفة إلى أكثر بدون أي توقف، كما أنها ال تأثر بما يسمى فيروسات]م

 حد ما.

وهذه األنظمة عير مستخدمة بشكل كبير في العالم العربي، وذلك لعدم توافق كل البرامج التي تعمل على أنظمة 

مج مايكروسوفت ويندوز معها، لكن معظم البرامج المكتبية يوجد بديل عنها كبرامج عرض الصوت والفيديو والبرا

 المكتبية وبرامج تصفح اإلنترنت، وكلها برامج مجانية غالباً تكون متوفرة مع النظام.

 

إن عملية تطوير البرامج ال زالت بطيئة وال يمكن التنبؤ بها وتميل للخطأ: إن نظم هندسة البرامج حاولت وقد نجحت 

 .جزئيا في جعل العملية أكثر سرعة وإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي

برامج أخرى: هي كافة البرامج األخرى عدا نظام التشغيل؛ حيث يعمل الحاسوب وفقاً للتطبيقات الموجودة عليه، مثل: 

 ( وغيرها.Microsoft Wordاأللعاب، وبرنامج معالج النصوص )باإلنجليزية: 

برامج مختلفة؛ إن مثاال قديما بعد فترة وجيزة من تطوير الحاسوب، تم اكتشاف أن هناك مهام معينة تكون مطلوبة في 

على ذلك كان حساب بعض الدوال الرياضية األساسية. ومن أجل الفعالية، فقد تم جمع نسخ نموذجية من تلك الدوال 

ووضعها في مكتبات تكون متاحة لمن يحتاجها. إن مجموعة المهام الشائعة بعض الشيء والتي تتعلق بمعالجة كتل 

 إلى أجهزة اإلدخال واإلخراج المختلفة، ولذلك تم تطوير مكتبات لها سريعا. «بالتحدث»البيانات الخاصة 

بانتهاء الستينات من القرن العشرين، ومع االستخدام الصناعي الواسع للحاسوب في العديد من األغراض، أصبح من 

ا وجود برامج خاصة الشائع استخدامه إلنجاز العديد من الوظائف في المؤسسات. بعد ذلك بفترة وجيزة أصبح متاح

وتوقيت المهام أصبح معروفا باسم نظام « األجزاء الصلبة»لتوقيت وتنفيذ تلك المهام العديدة. إن مجموع كل من إدارة 

 الخاص بـ آي بي إم. OS/360التشغيل؛ من األمثلة القديمة على هذا النوع من أنظمة التشغيل القديمة كان 

وفكرته تعتمد على أن عددا من المستخدمين بإمكانهم  - timesharingة التشغيل كان إن التطوير الرئيسي التالي في أنظم

استخدام اآللة في وقت واحد وذلك عن طريق االحتفاظ بكل برامجهم في الذاكرة وتنفيذ برنامج كل مستخدم لمدة قصيرة 

ر يتطلب من نظام التشغيل بأن يقدم وبذلك يصبح وكأن كل مستخدم يملك كل منهم حاسوبًا خاًصا به. إن مثل هذا التطوي

وذلك لمنع برنامج المستخدم الواحد من التداخل مع البرامج األخرى )بالصدفة أو « آلة تخيلية»لكل برامج المستخدمين 

التصميم(. إن مدى األجهزة التي يجب أن تتعامل معها نظم التشغيل قد تمدد؛ من األمثلة المالحظة كان القرص الصلب؛ 

" )حاليا يطلق عليها في الغالب مجلدات directoriesالملفات الفردية والترتيب البنائي المنظم لالدلة "إن فكرة 

"folder قد سهلت وبشكل كبير استخدام هذه األجهزة للتخزين الدائم. من األمثلة الحديثة المطبقة تماما هي األدوات )"

شتركة ألداء مهام المكتب الشائعة. إن متحكمات الوصول وهي عبارة عن برامج ذات صفات م office suiteالمكتبية 

اآلمن سمحت لمستخدمي الحاسوب بالوصول فقط إلى الملفات واألدلة والبرامج التي لديهم تصريح باستخدامها كانت أيًضا 

 شائعة.

عيارية. بينما ربما تكون آخر إضافة لنظام التشغيل كانت عبارة عن أدوات تزود المستخدم بواجهة مستخدم رسومية م

كانت هناك بعض األسباب التقنية لضرورة ربط واجهة المستخدم الرسومية )واجهة مستخدم رسومية( مع باقي أجزاء 

 نظام التشغيل، فقد سمح ذلك لبائع نظام التشغيل بجعل كل البرامج الموجهة لنظام تشغيله تمتلك نفس الواجهة.



م التشغيل غالبًا ما يكون مزوًدا بمجموعة من األدوات األخرى، بعض منها "، فإن نظاcoreخارج هذه المهام الداخلية "

ربما يملك اتصااًل ضئياًل بهذه المهام الداخلية األصلية ولكن وجد أنها مفيدة لعدد كافي من المستهلكين مما جعل المنتجين 

 رقمي.بضيفونها، فعلى سبيل المثال ماك أو.إس عشرة يقدم مع تطبيق لتحرير الفيديو ال

 

نظم تشغيل الحواسيب األصغر ربما ال تقدم كل هذه المهام. نظام التشغيل للمايكروسوفت القديم ذي الذاكرة وقدرات 

المعالجة المحدودتين كانت ال تقدم كل المهام، والحواسيب المدمجة دائما إما تملك نظم تشغيل متخصصة أو ال تملك نظام 

المتخصصة والتي تؤدي المهام التي من الممكن أن تعود بطريقة أخرى إلى نظام  تشغيل بالكلية، مع برامجه التطبيقية

 التشغيل.

يمكن للهواتف الذكية الخلوية السبق في السيطرة على األجهزة اإللكترونية االستهالكية، خصوصاً مع الصراع على طرح 

 الجديد واألحدث في هذا المجال بين الشركات المتنافسة.

 

 

 

 بمكونات الحاسو

 

 مكونات الحاسوب:

 (Monitorالشاشة )

 (Motherboardاللوحة االم )

 (CPUوحدة المعالجة المركزية )

 (RAMالذاكرة الرئيسية )

 (PCIربط العناصر الجانبية )

 (Powerمولد الطاقة )

 (DVD( أو قارئ القرص دي في دي )CDقارئ القرص المضغوط )

 (Hard Diskالقرص الصلب )

 (mouseفأرة )

 (Keyboardالمفاتيح )لوحة 

يقصد بمكونات الحاسوب المكونات الصلبة أو العتاد فقط. من الممكن القول أن أي نظام حاسوبي يحتوي على األجزاء 

 التالية بأشكاله المختلفة:

 وهو يتحكم بمعالجة العمليات الحسابية وتنفيذها. -«المعالج»و يطلق عليه اختصاًرا -وحدة المعالجة المركزية 

 .Motherboardحة األم اللو

 .RAMذاكرة الوصول العشوائي 



 .HardDiskوحدات التخزين مثل: القرص الصلب 

 وحدات إدخال وإخراج البيانات مثل لوحة المفاتيح الفأرة والشاشة.

 مزّود الطاقة: وهو صندوق يزّود الحاسوب بالطاقة التي يحتاجها.

 المعالج.كارت الشاشة: عرض الصور بعد معالجتها في 

 كارت الصوت: وهو بطاقة مسؤولة عن إخراج وإدخال األصوات المختلفة إلى الحاسوب.

 وهناك مكونات أخرى تعتبر مكملة لعمل الحاسوب مثل:

 الطابعة.

 الماسح الضوئي.

 األجهزة الصوتية والمرئية أو الوسائط المتعددة.

 باإلضافة إلى المكونات الصلبة فإن الحاسوب يحتاج إلى:

 

 ظام تشغيل ليس من مكونات الحاسوب ويعتبر من المكمالت.ن

البرامج ليست من مكونات الحاسوب وتعتبر من المكمالت، ويشبه البعض العالقة بين البرامج والحاسوب بالعالقة بين 

 الروح والجسم.

 أنواع الحواسيب

 يمكن تقسيم الحواسيب إلى:

ات التخزينية الضخمة والكفاءة العالية في المعالجة والتي تستخدم حواسيب اإلطار الرئيسي: وهي الحواسيب ذات السع 

في المنشآت الكبيرة كالدوائر الحكومية والشركات الكبرى، حيث يتم ربط الجهاز الرئيسي بمجموعة من األجهزة الفرعية 

 تسمى نهايات طرفية.

مصطلح الحاسوب بشكل عام في اإلشارة حواسيب شخصية: وهي الحواسيب التي نراها في المنازل والمكاتب. ويستعمل 

 إلى الحواسيب الشخصية.

حواسيب كفيـّة: وهي أجهزة صغيرة ال يتجاوز حجمها كف اليد، تستخدم في إجراء بعض المهام الحاسوبية البسيطة كحفظ 

ألخرى، حيث البيانات الضرورية والمواعيد، وقد توسع استخدامها مؤخراً حتى أصبحت تضاهي باستخداماتها الحواسيب ا

 تستخدم بعضها في الدخول إلى االنترنت أو االستدالل في الطرق من خالل أنظمة اإلبحار.

حواسب مدمجة: وهي الحواسيب الموجودة في العديد من األجهزة اإللكترونية والكهربائية، إذ أن العديد من األجهزة 

 لسيارات وأجهزة الفيديو والطائرات وغيرها.تحتوي حواسيب ألغراض خاصة. فمثالً توجد الحواسيب في الهواتف ا

هكذا تسمى باللغة  microcontrolerوالحواسيب المدمجة أو ما يطلق عليها اسم المتحكم الصغير وهي عبارة عن 

التي تبرمج كيفما تريد نعم تستطيع  chipاإلنجليزية ألنه عدة أجزاء حاسوب موضوعة في رقاقة إلكترونية واحدة وهي ال

مرة وإعادة برمجتها من أهم القطع المستعملة أال وهي  1000ة لهذه الرقاقت وتستطيع محيها أكثر من عمل برمج

pic16f84  الشهيرة من شركةmicroship  العالمية وهناك نسخ أفضل من هذه الرقاقة، يمكنك عمل اآلف التطبيقات

 بواسطة برمجة هذه الرقاقة أي تسيرها حسبما تريد أن تسيرها.

 


