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الكثیر منا یقر ب دور الحاس ب اآلل ي وأث ره ف ي العملی ة التعلیمی ة والتربوی ة س واء          
كم  ادة دراس  یة أو كوس  یلة تعلیمی  ة أو كمس  اھم ف  ي تنظ  یم وإدارة العملی  ة التربوی  ة         

  .والتعلیمیة 
ض ع  وقد استشعرت وزارة التربیة والتعل یم أھمی ة ذل ك وس عت جاھ دة والزال ت لو      

المختلف ة بم ا یس ھم ف ي رق ي       اص ورھ في البرامج التي تكفل االستفادة من ھذه التقنیة 
، وك ان م ن أح دث ھ ذه الب رامج إدخ ال الحاس ب اآلل ي ف ي           العمل التعلیم ي والترب ویي  

 إلىالمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة بأسلوب المنھج المدمج والذي یھدف في مراحلھ 
وأن یكون استخدامھا في العملیة التعلیمیة متاحة للجمیع  ياآللأن تكون تقنیة الحاسب 

  .مراحل الدراسیة وفي كافة المن قبل جمیع المعلمین بمختلف تخصصاتھم 
لفت أقسام الحاسب اآللي في إدارات اإلشراف الترب وي بمتابع ة وتق ویم ھ ذا     وقد ُك
  .وفق آلیة محددة ) البرنامج(المشروع 

ال ذین ك ان یطب ق ف ي مدارس ھم ھ ذا       وم ن المعلم ین    ن كثی راً إال أن ما یؤس ف ل ھ أ  
المشروع لم تكن استجابتھم لھ بالصورة المأمولة فمنھم من یقاوم االستجابة للتطبی ق  
ومنھم من ھو ضعیف االس تجابة والقلی ل القلی ل م ن ت راه مفع ًال ومتف اعًال م ع أھ داف          

للبرن  امج ھ و ك  ون  لع  دم االس تجابة   ھمالمش روع وتطلعات  ھ وق د ك  ان م ن أب  رز مب ررات    
عامًا في التعلیم فإما أن ھ اعت اد عل ى ط رق      العشرینالكثیر منھم ممن لھم خدمة تفوق 

وأس  الیب تعلیمی  ة معین  ة ال یرغ  ب ف  ي تغییرھ  ا أو لك  ون ال  بعض اآلخ  ر موش  ك عل  ى     
  .التقاعد فال یرى ضرورة لذلك 

   -:ي أشیر إلى أمرین مھمینعّلوھنا َل
آللي ھي حدیث العصر وھمھ األكبر وما منا إال ویرى أن تقنیة الحاسب ا -:أولھما 

على التعامل مع ھذه التقنیة شاء أم أب ى بش كل أو ب آخر فمتابع ة األس ھم       ًانفسھ مرغم
وتسدید الفواتیر وبعض تقنیات الجوال على سبیل المثال ما ھي إال تطبیقات حاس وبیة  

  .ولحاجتنا لھا تعلمناھا 
ا وأبنائن ا ف  ي ھ ذا الوق ت یتھ  افتون عل ى تعل م ھ  ذه      ن رى الكثی ر م  ن ش بابن    -:ثانی ًا  

التقنی  ة واس  تخدامھا ول  یس أدل عل  ى ذل  ك م  ن مق  اھي االنترن  ت وع  دد مرتادیھ  ا م  ن     
على متابعة أبنائ ھ   ًاالشباب ناھیك عن االشتراكات المنزلیة فإن لم یكن ولي األمر قادر
. لم ا ھ ي لبن ة بن اء    وتوجیھھم التوجی ھ اإلیج ابي الس تخدامھا فق د تك ون مع ول ھ دم مث       
  فكیف یمكن لولي األمر ذلك وھو یجھل كیف تستخدم ھذه التقنیة ؟

ھذا ما رأیت من واجبي اإلشارة إلیھ وتذكیر جمیع إخواني بأھمیة تعلم ھذه التقنیة 
  .أمن مكرھم .... فمن عرف لغة قوم . ولو في مبادئھا األساسیة ) الحاسب اآللي ( 

  .الحاسب اآللي ضرورة أم اختیار ؟ لك أن تجیب  ھل أصبح تعلم.... فبعد ھذا 
  
  
  
  

 Edu32j@hasaedu.gov.sa      رئیس قسم الحاسب اآللي    
  عبدالرحمن بن عبداهللا المجحم
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Bluetooth 
 

    :  
لتطبیقھ ا   ثیث ة الت ي تس عى   رغ م اآلم ال المنعق دة عل ى تقنی ة البلوت وث والجھ ود الح       

الخاص ة بھ ا    األجھ زة المتوافق ة معھ ا أو توحی د المع اییر      إنتاجسواء في ، وانتشارھا

اس  تخدام  ھن اك العدی د م ن المخ  اوف والش كوك بش أن ت  أمین وحمای ة البیان ات أثن  اء       ،

  .البلوتوث
وف  ي الوق  ت ال  ذي یتزای  د فی  ھ دور تقنی  ة البلوت  وث م  ن مج  رد مك  ون ف  ي الش  بكات      

سریعة التركیب المكون ة م ن أجھ زة الس لكیة ص غیرة إل ى ج زء أساس ي ف ي           صغیرةال

والتجارة البنكیة ظھرت بع ض عالم ات االس تفھام بش أن خص ائص       التجارة المحمولة

ھل ش بكة البلوت وث آمن ة بم ا یكف ي لنق ل أرق ام          .الكمبیوتر الحمایة واألمان في تقنیة

  ؟رىاألخ والبیانات الشخصیة االئتمانبطاقات 
 )جارتنرجروب(ھذا ما أجمع علیھ الخبراء وخاصة خبراء مجموعة ...لیس بعد 

أن تقنیة البلوتوث تحمل األمل في تبسیط حیاة المھندس المتخصص في  الذین یرون

 .وشككوا في أمان التقنیة وقدرتھا على حمایة البیانات بصفة كاملة ,التقنیة المحمولة

    : 

  إرسال رسائل نصیة غیر مرغوب فیھا :بلوجاكنغ

  سرقة المعلومات :بلوسنارفینغ

  أوامر الھاتف النقال سرقة :بلوباغینغ

  البحث عن إشارات بلوتوث للھجوم علیھا :وار نیبلینغ

  بعد استخدام كمبیوتر محمول مزود بھوائي قوي للھجوم عن :بلوسنایبینغ
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ویظن البعض أنھا ھي ذاتھا ) التروجان والدودة (یتردد كثیرًا لدى المھتمین بالحاسب وبرمجیاتھ مسمى 

لف  ة م  ن  تطل  ق عل  ى أن  واع مخت  )تروج  ان وفی  روس ودودة  ( فمص  طلحاتوھ  ذا غی  ر ص  حیح  . ت فیروس  اال
ولذلك أطلقت التسمیات فكل نوع لھ طریقة عمل خاصة بھ . ھافروقات بینوھناك  البرمجیات المؤذیة للحاسب

 .المختلفة 
  سوریفلا

  . الفیروس یلحق نفسھ ببرنامج أو ملف وینتشر من جھاز إلى جھاز مثل انتشار مرض اإلنسان
بعضھا فخطر الفیروسات من نوع إلى آخر  یختلفو .ى في كل جھاز یدخلھ الفیروس یخلف وراءه العدو

  .تلف الھاردویر أو البرامج لدیك وحتى ملفاتك المھمة قد یؤدي إلى بعض األعطال البسیطة وبعضھا قد یسبب
وھذه الملفات عن د نزولھ ا ف ي جھ ازك ل ن       exeفي العادة معظم الفیروسات تأتي على شكل ملف تنفیذي 

وللمعلومة الفیروسات ال تنتقل ذاتی ا وإنم ا ع ن طری ق اإلنس ان وذل ك       . تعمل حتى تقوم أنت بمحاولة تشغیلھا
  .أو إرسالھا عن طریق اإلیمیل وھو ال یعلم بأنھا تحتوي فیروسا عندما یحاول تشغیلھا

ولكي تحمي نفسك من الفیروسات تحتاج إلى برنامج مكافحة الفیروسات وھو یعمل مثل المضاد الحیوي 
لإلنسان فھذا البرنامج یقوم بزیادة مناعة جھازك ضد الفیروسات وبذلك تقل فرص إصابتك بھذه البرمجی ات  

  .الخبیثة
  

  ةدودلا
االخ تالف ال ذي یف رق    . الدودة قریبة من الفیروس ف ي التص میم ولك ن تعتب ر ج زءًا فرعی ًا م ن الفی روس        

الفیروس عن الدودة بأن الدودة تنتشر بدون التدخل البشري حیث تنتق ل م ن جھ از إل ى آخ ر ب دون عم ل أي        
  . إجراء

أشكال وبذلك یتم إرسالھا بدال م ن  الجزء الخبیث في الدودة ھو قدرتھا على نسخ نفسھا في جھازك بعدة 
وتستغل الدودة ط رق االتص ال   . مما یحدث مشاكل كبیرة. مرة وحدة سترسل آالفًا من النسخ لألجھزة األخرى

التي تقوم بھا إلتمام ھذه العملیة لذلك قد ترى في بعض األحیان ظھور ناف ذة طل ب االتص ال اتوماتیكی ا ب دون      
  . دودةطلبك أنت فانتبھ فقد یكون لدیك 

 ال ذاكرة وآثار الدودة عادة ھي زیادة في اس تخدام مص ادر الجھ از فیحص ل ف ي الجھ از تعلی ق بس بب قل ھ          
لو كان عندك دودة . سبیل المثال یمكنك تخیل التالي ىالدودة في توقف عمل الخوادم فعل المتوفر وأیضا تسبب

ئمة البریدیة نسخة وإذا فتح احدھم ھذه فستقوم الدودة بنسخ نفسھا ثم إرسال لكل شخص من ھم لدیك في القا
  . الرسالة ستنتقل إلى كل من لدیھ ھو في قائمتھ البریدیة وھذا یولد انتشارًا واسعًا جدًا

وأفضل مثال على الدودة ھي دودة البالستر التي كانت ت دخل لجھ ازك لتس مع ب بعض األش خاص ب التحكم       
  .عاله بحمایتك من ھذا النوع أیضاأیضا یقوم برنامج الكاسبرسكاي أ. بجھازك عن بعد 

  

  ناجورتلا
التروجان صمم لكي یك ون مزعج ًا أكث ر م ن كون ھ مؤذی ًا مث ل        . التروجان یختلف كلیا عن الفیروس والدودة 

  .الفیروسات
الزائ ر ق د ینخ دع ف ي ذل ك      . عندما تقوم بزیارة احد المواقع المشبوھة أحیانا یطلب منك تحمیل برن امج مع ین  

  .رنامج وھو في الحقیقة تروجان فیعتقد انھ ب
مسح . مسح بعض ملفات النظام. یقوم التروجان في بعض األحیان بمسح بعض األیقونات على سطح المكتب

وأیض ا  . عدم قدرتك عل ى تص فح االنترن ت   . تغیر الصفحة الرئیسیة لإلنترنت إكسبلورر. بعض بیاناتك المھمة
ك الخاص ة إل ى الط رف    عرف عن التروجانات أنھا تقوم بوضع باكدور في جھ ازك م ن م ا یس مح بنق ل بیانات       

  .اآلخر بدون علمك
علما بأن التروجان ال یتكاثر مثل الدودة وال یلح ق نفس ھ ببرن امج مث ل الفی روس      . وھذا ھو الخطیر في األمر

  .وال ینتشر أیضا سواء عن تدخل بشري أو ال، أیضا یقوم الكاسبرسكاي یقوم بحمایتك من ھذا النوع أیضًا
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 ) ٢-١(  الختیار الحاسب المحمول دلیلك:  أوال
رـيكفتل جاـتحي دق كلذلو ، يرتشملا هجاوي رايخ بعصأ    Notebook و Laptop لومحملا زاهجلا رايتخا ربتعي        

 ةـيلاملا مهتاردقو مهتابغرو مهتايجاح فلتخم ىلع صاخشألا عيمجل كلذ ريسيتل ىعسن ،  لاقملا اذه ربعو ، قمعتمو ليوط
نأ جاـتحي ةـنيعم تافـصاومب     اذه لك يف هيصونسو مدختسملا ةجاح نع لؤاست حرط يف اذه انعوضوم لالخ نم أدبنسو

نيعن مث ، ءيراقلل تارايخلا عسون ثيحب ةيبسن نوكتس لب  ةينادح تافصاوملا نوكت نلو هزاهج تارايخ نمض نم اهفيضي ،
ةهباـشتملا   ةزهجألا نيب ةلضافملا ةيفيك كلذ دعب ركذنس مث بساحلل هءارش لبق يرتشملا أرقي ، نأ بجي ةماه ةيسيئر اطاقن
 .ةلومحملا ةزهجألا نع نيثحابلا مهت يتلا تافاضإلا نع ثيدحلل جرعنس مث ، ةيساسألا رومألا هذه يف

 

 

  

  
هرابتع ا يف عضي نأ مدختسملا جاتحي كلذلو ؟لومحملا زاهجلل ةجاحب انأ له ، حضاو لكشبو نآلا هسفن حرطي يذلا لاؤسلا   
هزاهج ل كلذرفو هنأ ولو  لومحملا يرتشيف رايتخالا ،انضعب ءيطخي دقف لومحملل هتجاح ىدم ددحت يتلا يه طاقن ،  ةعومجم
ريغ وأ هزاهجب صاخلا بتكملا وأ ةعباطلاك ةمهم تاقحلم  ىلإ ةفاضإلاب ةلهذم تافصاوم ىلع لومحملا رعسب لصحل يبتكملل

  .كلذ 

لومحملل ةيقيقحلا كتجاح ىدم ديدحت ،  يف تافصاوملا سفن امهيف ضرتفن نيزاهج نيب ةيلاتلا ةنراقملاكدعاست دق  
 :كزاهجل كرايتخا يف لاعفلا مهاسملا يهنيرخآلا ةاكاحم لعجت الو نعمتب ركف 
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 ؟لومحملل كتامادختسا يه ام

المتقدم ة   استخداماتك للجھاز؟ ھل تستخدمھ لإلنترنت والب رامج المكتبی ة ك األوفس وب رامج الرس وم      اسأل نفسك ابتداء ، ما    
كالجھ از المكتب ي؟ م اھي میزانیت ك؟ ھ ل أن ت        كاألدوبي فوتوشوب؟ أم تستخدمھ للعروض الھندس یة؟ أم أن ت بحاج ة لجھ از ق وي     

تع اني م ن الشاش ات ذات المق اس الص غیر؟ ھ ل یھم ك وزن الجھ از؟ ھ ل یھم ك ق درة             التنقل أم في موق ع ثاب ت تقریب ا؟ ھ ل     كثیر
 :األجھزة أنواع من ٤للعمل أطول مدة بدون اتصالھ بالكھرباء؟ وفق ھذه التساؤالت وضعنا  الجھاز

  استخدام منزلي ومكتبي مبسط  -١

  تقدم لھم الخدمات األساسیةأجھزة  أكثر المستخدمین یبحثون عن
  و برامج رسم Office التي یحتاجھا كل مستخدم لإلنترنت ، برامج 
  الخفیفة ، وربما بعض  مبسطة واستخدام اإلنترنت و بعض األلعاب 

   البرامج المنزلیة ، بل یمكنك استخدامھ كمعاون إذا كنت ممن یحب
   PowerPoint إقامة الدورات باستخدام برامج العروض كبرنامج

  في ھذه الحالة ستحتاج ان تركز على شراء جھاز بسرعة معالجة 
  بدال  DeskTop بمعالج مكتبي  محمول متوسطة وسیكفیك جھاز

  وال حاجة لبطاقة عروض Mobile المتنقلة من معالجات األجھزة
  میجابایت  ٢٥٦منة ، وكذلك حجم ذاكرة ابتدائي المض ممیزة ، بل تكفیك 

  .المنخفض والوزن المتوسط زة بالسعروتتمیز ھذه األجھ

 

  بدائل األجھزة المكتبیة -٢
 

  في حال رغبة المستخدم في جھاز ویستخدم ھذا النوع من األجھزة
  بمقاس كبیر كقوة األداء ، شاشة یضاھي قدرات الجھاز المكتبي ، 

   ، أقراص صلبة عالیة األداء ، وھذا الجھاز یتغیر بحسب رغبة المستخدم ،
  وغالبا ما یكون بسعر منخفض مقارنة بغیره من األجھزة وأغلى 

  ممتاز العتماده على معالج مكتبي سریع  من السابق ، ولكنھ بأداء
  الجھاز ، وال  سعرومنخفض الثمن ،مما یعني انخفاضا عاما في 

  یھم كثیرا حجم ھذا الجھاز ووزنھ ما دام المستخدم یریده كبدیل 
  الجھاز المكتبي ، نادرا ما یتنقل معھ أو ربما یتنقل معھ وال  عن

  .التنقل یضیره ھذا
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  استخدام كثیر التنقل -٣ 
  رجال األعمال والمدربون كثیرو الترحال خاصة إذا أرفقوا ویستخدم ھذا النوع من األجھزة     

  من Portable ، أو حتى طابعة LCD Projector من ضمن حاجیاتھم جھاز العروض 
 المعالج الذي ، ھنا یجب أن تركز على نوع Cannon BJC-80 الحجم الصغیر كطابعة 
  كما أنھ سیؤدي إلى تحدید المدة التي یمكن للبطاریة أن تعمل بھا في غیاب الكھرباء المتصلة 
  في تحدید یساھم في تعیین وزن الجھاز ، ویجب أن تركز كذلك على حجم الشاشة الذي یساھم 
  یتخلى عن  وزن الجھاز وحجم الحقیبة التي تحمل ھذا الجھاز ، كما یمكنك أن تجعل الجھاز 

  ویمكنك شراء ،  بعض مزایاھا بشكل مؤقت ، فتكون سواقة األقراص المرنة والمدمجة خارجیة
  حال الرغبة في جھاز تكون المنافذ فیھ خارجیة ، ومثل ھذا الجھاز سیكون مرتفع السعر في 
 .المتوسط جھاز متقدم في أداءه ومرتفع نوعا ما في حال األجھزة ذات األداء 
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 أعل  ى أداء م  ن ١٫٧ومع  الج س  نترینو  Pentium4 2.4 مع  الج أعل  ى م  ن ١٫٦أداء س  نترینو  :1مالحظ  ة •
Pentium4 2.6. 

 .ى في التردد أعطاك أداء أعلى ، ولكن بسعر أغلىاخذت معالجا أعل انت من یحدد حاجتھ لألداء فكلما :2مالحظة •
 .الالسلكیة أو شبكة النتورك Wireless Lan غیرھا بتوافر تقنیة منظومة سنترینو عن تتمیز :3مالحظة •

 
  الرسومي الستخدام  -٤ 

  میدان األلعاب التي تعتمد تقنیات ضخمة سواء كان ھذا االستخدام في
  االستخدام في میدان ، أو Direct3D أو OpenGL أو DirectX مثل 
   3DStudio أو MiniCad أو AutoCad التصمیم الھندسي عبر برامج 

  ھنا ستحتاج أن تركز على نقاط أساسیة تتمثل في أداء معالجة قوي یضاف  وغیرھا
  حجم ذاكرة كبیر و بطاقة رسومیة متطورة ، وكذلك ربما نضیف إلیھ الحرص   إلیھ

  .ما ، وسیكون ھذا الجھاز مرتفع السعر كذلكمتقدم نوعا  على قرص صلب
  
  
  
 

 

 

  

  

 

تم اختیارھا وجمعھا وإعدادھا من خالل  المادة العلمیة التي تتضمنھا ھذه الصحیفة: تنویھ 
 internetمواقع ومنتدیات الشبكة العنكبوتیة 
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ھ   ي مراك   ز معلوم   ات عل   ى    :الص   فحات الص   فراء  
كبوتی   ة ت   وفر خ   دمات ومعلوم   ات ع   ن    الش   بكة العن

  .جھات تجاریة 
  

فھ ي مراك ز معلوم ات عل ى      :أما الص فحات البیض اء   
الش   بكة العنكبوتی   ة ت   وفر خ   دمات ومعلوم   ات ع   ن     

 أشخاص معینین

  
  

 
 

 Internet  

 Proxy     
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