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 الفصل الثالث
 (Software) الحاسوبات        برمجي  

 
ّّّ برمجيّّ ّّ ّّ ّيتمّّّالحاسوبات ّالتي ّالبرامج ّمجموعة ّّ هي ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّداخل ّمكّوناتتشغيلها ّّ ّتقودّّالحاسوبّّّّ  ّالتي وهي

ّمكّوناتالعتادّوتعطيّاألوامرّل ّّ ّّّّ ألداءّمهامّمعينّّّالحاسوبّّّّ  ّّّّّ ّّّ ّّ ّّّ ةّوتمثّّّ ّّ ّّ لّأيضّاّصلةّالوصلّبينّالعتادّوالمّّّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّستخدم.ّّ
ّّّ ويمكنّتصنيفّالبرمجيّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّستةّأنواعّكماّيلي:ّفياتّّّ

ّ.(BIOS)برامجّاإلقالعّ -1
 .(Operating Systemsأنظمةّالتشغيلّ) -2

 .(Hardware Drivers)برامجّقيادةّالعتادّ -3

 .(Applications)الجاهزةّالتطبيقاتّ -4

 .(Programming  Languages)لغاتّالبرمجةّ -5

ّبرمجّياتال -6  ّّّ ّّ  .(Malware)الخبيثةّّّ

 

 :(BIOS)برامج اإلقالع  -3-1

ّومهامهاّهي:ّالحاسوبوهيّالبرامجّالتيّتنفذّفيّبدايةّتشغيلّ
ّمكّوناتإجراءّفحصّل - ّّ ّاآللي.ّالحاسوبّّّّ 
ّّ اإلبالغّعنّأيّّ - ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  خطأّفيّالنظام.ّّ

ّّّ التعرّّ - ّّ ّّّّ فّعلىّاألجهزةّالطرفيّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ة.ّّ

ّّ تحميلّمشغّّ - ّ ّّّ ّّ ّ  .Hardware Drivers))التّاألجهزةّّ

 له.ّالحاسوبتحميلّنظامّالتشغيلّوتسليمّالسيطرةّعلىّ -

 :(Operating Systems) التشغيلأنظمة  -3-2

ّبّ ّتّّ ّالتشغيل ّأنظمة ّالبرمجيّّّ ّنّّأعرف ّشركات ّتنتجها ّ)التي ّالبرامج ّمن ّمتكاملة ّمجموعة ّّّ ها ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّوالتيّّّ ات(
ّّ ممتّبطريقةّفعّّّ ّصّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ الةّومتميّّّّ ّّ ّ ّمكّوناتزةّإلدارةّالّّّّ ّّ ّمادّيةالّّّّ  ّّ.ّوهيّأيضّاّتسمحّالحاسوبّولتسهيلّالتعاملّمعّّّّّ  ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّبرامجلّّ

ّّّّّ أنّتتشاركّعلىّالجهازّنفسهّوأنّتعملّكلّّّّّ ّعّدة ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّجنبّاّإلىّجنباّهّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ كذلكّتمثّّّ،ّ ّّ ّ ّّ ّّ لّحلقةّالوصلّبينّالمّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ستخدمّمنّّّ
ّّ كمّّّوملحقاتهّمنّجهةّأخرىّالحاسوبجهةّّو ّّّّ اّيبينّّّ ّّ ّ.ّ(1-3هّالشكلّ)ّ
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ّ
 
 
 
 
 
 

 م والعتاد      ستخد                               (: عالقة نظام التشغيل مع الم  1-3الشكل )
 

 مهام ووظائف نظام التشغيل: -3-2-1
ّّ تتلخّّ ّّ ّصّوظائفّنظامّالتشغيلّكماّيلي:ّ
 ّسّهلّعملّيةّالتفاعلّوالتبادلّبينّالّمستخدمّوالحاسوبي ّ ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ  ّ ّ.ّ 

 ّّّإدارةّالمكّوناتّالمادّيةّللحاسوبّوالتنسيقّبين ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ  ّ.مكوناتّالحاسب ّ

 .ّّّالقيامّبعملّياتّالحفظّوالنسخّويحتفظّبمعلوماتّعنّحجمهاّوأماكنّتخزينها ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ 

 التحكمّفيّتشغيلّمجموعةّمنّالبرامجّفيّوقتّواحد. 

 ّتشغيلّالبرامجّواستدعائهاّمنّوسائطّالتخزينّإلىّالذاكرةRAM. 

ّ
 :التشغيل أنظمةتصنيف  -3-2-2

  :                                                     تصنيف أنظمة التشغيل وفقا  لعدد المستخدمين وعدد المهام
ّّّ ّيفّأنظمةّالتشغيلّوفقّاّنيمكنّتص ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّنّواحد،ّكذلكّوفقّاّآ(ّالتيّيمكنّأنّينجزهاّفيTasksّعددّالمهامّ)لّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ

ّتي:كاآلفيّالوقتّنفسهّلعددّالمستخدمينّالذينّيمكنهمّاستخدامّالنظامّ
 المهامّأحادي – المستخدمّأحاديّنظام -1

((Single User –Single Tasking Operating Systemّ
ّالنوعّيكونّمستخدم التشغيلّنظامّّمثلّنفسهّالوقتّفيّواحدّبرنامجّمنّأكثرّيستطيعّتنفيذّواحدّوالّفيّهذا

MS-DOS.ّ
ّّ متعدّّ – المستخدمّأحاديّنظام -2 ّ  المهامّدّّ

(Single User –Multi Tasking Operating System)ّ
ّ.PC-ّ Windowsمثلّنظامّالتشغيلّّهنفسالوقتّّفيّبرنامجّمنّأكثرّفذواحدّينّمستخدم
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ّوحيدّالمهامّّ–المستخدمينّمتعددّنظام -3
(Multi User – Single Tasking Operating System) 

حيثّيسمحّلعددّمنّالمستخدمينّّ؛الخادمّالحاسوبنظمةّالتشغيلّشائعّاالستخدامّعلىّأجهزةّأهذاّالنوعّمنّ
ّّ لكلّّّفقطّواحدّبرنامجّولكنّيجريّتشغيلّ،ّّّّ معاّّّبالعمل ّ.للشبكاتUnixّ،ّمثلّنظامّالتشغيلّستخدمّ ّمّّّّّ

 المهامّمتعددّ–المستخدمينّّمتعددّنظام -4

(Multi User –Multi Tasking Operating System)ّ
ّّّ المركزيّّّالحاسوبأجهزةّّعلىّالسائدّهذاّالنوعّأقوىّأنظمةّالتشغيلّوهو ّّ ّ ّيقوّمّوالمتوسطة،ّّوّةّّ  ّّ ّّ كلّّّالنظامّهذاّفيّّ ّّ

ّ ّمع ّبالتعامل ّّ وكأنّّّالحاسوبمستخدم ّّ ّيوجدّالحاسوبّّ ّحيث ّوحده ّّ ّمّّّمنّأكثرّيعملّله ّمنّأكثرّفذنيّوستخدم
ّ. Windows- NT،ّمثلّنظامّالتشغيلّويندوزّللشبكاتّهنفسالوقتّّفيّواحدّبرنامج

 

ّأنظمة التشغيل: أشهر
ّّ هناكّالعديدّمنّأنظمةّالتشغيلّأهمّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّها:ّ

 :(Disk Operating System-DOS )نظام التشغيل دوس  -1
ّيّّ ّكان ّقديم ّتشغيل ّنظام ّّّ هو ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّالثمانينّّّ ّخالل ّّّّ ستخدم ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّالتسعينيّّّّ ّوبداية ّّّّ يات ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّمع ّّّ الشخصيIBMّّّّحواسيبات ّ ّ ةّّّ

 المتوافقةّمعها.ّّحواسيبوال

 :(Microsoft Windows) نظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز -2

ميكروسوفتّأشهرّنظمّالتشغيلّّأنتجتهّشركةعتبرّنظامّالتشغيلّويندوزّالذيّّ ّيّّ
ّّ ّّوأوسعهاّانتشارّا.ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ

  (:(Unix نظام التشغيل يونكس  -3
ّّ المتوسّّّو  الكبيرةّالحواسيببدأّاستخدامّهذاّالنظامّمعّ ّ ّّ ّّ وقدّتمّّّطةّّ ّّ تعديلهّللعملّعلىّّّّّ

ّّّ الشخصيّّّالحواسيب ّ ّ ّ PCsّةّّ ّّّ ويتميّّ. ّّ ّبإمكانيّّّ ّّّّ ز ّّ ّّ ّ ّمستخدمينّ ّمع ّاستخدامه  ّّ ّعّدةّة

(Multi-users). 

 :(Linuxنظام التشغيل ) -4

ّمجانيّّ ّتشغيل ّنظام ّهو ّّ لينكس ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّالمصدرّّ ّّّ يوفّّ (Open Source) مفتوح ّمزاياّّ ر
ّ ّالتشغيل ّأنظمة ّكاّفة ّ ّ ّتعدّّّّ ّّّ من ّّ ّ ّالمستخدمينّ ّّو(Multi-user)ّد ّّ تعدّّ، ّالمهامّّ ّد

(Multitask)ّّّو ّّّ افتراضيّّذاكرة ّّ ّّ باإلضافةّلدعمّخاصّّ،(Virtual Memory)ّةّ
ّ.(TCP/IPلحزمةّبرتوكوالتّالـ)للشبكاتّ
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 (:Netware) نظام التشغيل نتوير -5
ّنتوير ّتشغيل ّ Netware نظام ّبشبكات ّخاص ّتشغيل ّنظام ّالحواسيبهو

ّّّ الشخصيّّ ّ ّ ّ.Novellّأنتجتهّشركةّنوفيلّ،ةّّ
 (:Solaris) نظام التشغيل سوالريز -6

ّّ حيثّتمّّ Unixعلىّنظامّالتشغيل Solaris يعتمدّنظامّالتشغيلّسوالريز ّّ ّ ّّّ
ستخدمّهذاّالنظامّمعّّ ّيّّّ.(Sun Microsystems)شركةّتطويرهّمنّقبلّ

ّالكبيرة،ّوكانّآخرّإصدارّلهّحواسيبالشخصيةّوالشبكاتّوالّالحواسيب
Solaris 9.ّ

  (:Mac OS)نظام التشغيل ماك  -7
ّالتشغيل ّل Mac OS نظام ّخاص ّتشغيل ّنظام بلّآّحواسيبهو

ّشركةّ (Apple Macintosh) ماكنتوش ّللحواسيب Apple أنتجته
ّّ وتمّّ ّالنظامّأساسّاّألنظمةّالتشغيلّذات1984ّالعملّبهّسنةّّّّ ّّ،ّكانّهذا ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ

ّ Graphical User Interface -GUI رسوميةواجهةّالتطبيقّال
 
ّ:(Hardware Drivers)قيادة العتاد برامج  -3-3

ّ ّبرامج ّالعتاد ّبرنامجقيادة ّعن ّالمصنّّّعبارة ّالشركة ّّّ تنتجه ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّوّ ّللعتاد، ّّّ يركّّعة ّّ ّفي ّلهّّالحاسوبب ليتيح
ّّّ التعرّّ ّّ ّوجودّ ّعلى ّمعّوّهف ّالتعامل ّّ فلكلّّه، ّ ّبرنامجّّّ ّفيديو ّبهاّبطاقة ّالخاص ّّ ولكلّّّ،القيادة ّ ّبرنامجّّّ قيادةّّطابعة

ّّ القيادةّعادةّّّويأتيّبرنامجّ،خاصّبها ّّّ ّّّّّ ّّ ّ. أقراصّمدمجةّمعّالعتادّعندّشرائهّفيّّ
ّّ تتمّّّو ّّ كتابتهّّّّّ ّّ ّّ ّّ برنامجّالقيادةّلنظامّتشغيلّمعّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّين،ّمثاّلّبطاقةّالصوتّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّّّّ الفالنيّّّ ّّ 7ّّزلويندّوةّلهاّبرنامجّقيادةّّ

ّ.لينكسجلّنظامّالتشغيلّأولهاّبرنامجّقيادةّمختلفّمن10ّّ ولهاّبرنامجّقيادةّمختلفّلويندوزّ
ّّّّ ّعشوائّيةاللوحةّاألمّوالمعالجّوالذاكرةّالّّ ّنّّإبرنامجّقيادةّحيثّإلىّّوالّيحتاجّجميعّأنواعّالعتاد ّ واألقراصّّّ

ّّّّ بينماّتحتاجّالماسحاتّالضوئيّّ،ّالصلبةّالّتحتاجّلبرنامجّقيادة ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ومهمّّ .وبطاقاتّالفيديوّلبرامجّقيادة ةّوالطابعاتّ ةّّّّ
ّه ّالقيادة ّّتأديةّيبرنامج ّالعتاد، ّو ّالتشغيل ّنظام ّالوسيطّبين ّّ حتىّّدور ّّ يتمكّّّّّ ّ ّّّ ّالتفاهم ّمن ّالطرفين ّكال فيماّن

ّ.(2-3كماّفيّالشكلّ)بينهما،ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ

 
 (: عالقة برنامج القيادة مع العتاد ونظام التشغيل2-3الشكل )

 

 :(Applications)التطبيقات الجاهزة  -3-4
ّّّ حزمّبرامجيّّّهي ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ةّمخصّّّ ّ ّّ تؤديّوظائفّمحدّّصةّلّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ حددةّحيثّيمكنّدةّمكتوبةّمنّقبلّشخصّأوّشركةّمّ

ّّّ تمتازّهذهّالبرمجيّّشراؤهاّأوّنسخهاّّو ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  :ّآلتيةالفئاتّاّفياتّبسهولةّاالستخدامّويمكنّتصنيفهاّّّ
 ّّالبرامجّالمكتبي ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  وفيسّإلداءّالوظائفّالمكتبيةّواإلداريةّوالمحاسبية.حزمةّمايكروسوفتّأمثلّةّواإلدارةّّ

 ّّاإللكترونّيةمعالجةّالجداولّالمحاسبةّّوبرامج  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ لّالبيانيّّوالتمثيّّ ّّ ّّ ّّ  ,Excel, SPSS)ّحصائيّمثلوالتحليلّاإلّّّ

Minitab).ّ
 ّوتصميمّالحدائقّوتصميمّاآلالتّوالمحركاتّمثلّبرامجّالتصاميمّالهندسية(AutoCAD, Landscape)ّ. 

 ّّّلمثابرامجّقواعدّالبيانات(ACCESS, ORCAL, PARADOX)ّ
 ّمثلصاميمّاإلعالنّّتبرامجّالرسومّّو( COREL DRAW- PHOTO SHOP,3D Max) 

 

 :(Programming Languages)لغات البرمجة  -3-5
ّّ كماّأنّّ ّّ ّّ ّّ اللغةّوسيلةّالتخاطبّبينّالناس،ّفإنّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ الحاسوبّبحاجةّإلىّوسيلةّللتخاطبّوالتفاهمّبينهّوبينّّّ

ّّ المستخدمينّتمكّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ يقومّهوّبتنفيذها.ّوتّّّينهمّمنّإعطائهّاألوامرّالتّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ لغاتّالبرمجةّوسيلةّالتخاطبّبينّاإلنسانّّّ ّدّّّ ّعّّّّ
ّّ ويمكنّتعريفّبعضّالمفاهيمّالخاصّّوالحاسوب.ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّي:ةّبلغاتّالبرمجةّوهّّ

 التيّتّّالقواعدّمنّالرموزّّوهيّمجموعةّّ:لغات البرمجة ّّ ّ ّ ّّ ّّ ستخدمّلكتابةّالبرامجّالتيّتوجّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ألداءّّالحاسوبهّّّ
ّّّّّّ عملّمعيّّ ّّ تفسيرهاّإلىّلغةّاآللةّمنّخاللّمترجماتّخاصّّّّّّ تمّّحيثّيّ،نّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ  التشغيل.ّةّليتمّفهمهاّمنّقبلّنظامّّ

 الحاسوبي   البرنامج           :(Computer Program) ّوالمرتّّ المتسلسلة التعليمات من مجموعةهو ّّّ ّ ّّّّ منطقيّّ بةّّّ ّ ّّاّّّ
ّّّّّّّ بلغةّبرمجةّمعيّّمكتوبةّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ألداءّعملّمعيّّّالحاسوبّيهتوجهدفهاّّةنّّ ّّ ّّ ّّ  ّ.نتائجنّبهدفّالحصولّعلىّّ

  مجالمبر programmer):)ّّّهوّالشخصّالذيّيقومّبكتابةّالبرامجّمستخدما ّّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  وّاكثر.أّةلغةّبرمجةّواحدّّ

ّّّ وقدّتطوّّ ّّ ّّّ رتّلغاتّالبرمجةّمعّتطوّّّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّويمكنّتصنيفّلغاتّالبرمجةّعلىّالنحوّاآلتي: رّالحاسوب،ّ
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  المستوىة        متدني  لغات البرمجة (Low Level Languages): 
ّّّ يتّبهذاّألنّّّ ّمّّّ ّسّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ هيّتتصّّّوهاّبعيدةّعنّلغةّاإلنسانّّ ّّ ّّ ّ:فّبماّيليّ

 ّذلكّلبعدهاّعنّلغةّاإلنسانمتابعتهاّوفهمهاّّوّوصعوبةّالبرمجةّفيها. 

 ّّّموس ّلمعلومات ّالمستخدم ّّ يحتاج ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّعن ّقبلّعة ّمن ّتستخدم ّلذا ّاللغة، ّلهذه ّاستخدامه ّعند الحاسوب
ّّ المتخصّّ ّ ّّ  .صينّفيّمجالّالحاسوبّّ

 ّالمّّّالحاسوبيعتمدّالبرنامجّالمكتوبّعلىّنوع ّّ ّّّ ستخدّّّّ ّّّ مّألنّّّّ ّّ هّيعتمدّعلىّتركيبهّالداخليّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ بالتاليّيصعبّتنفيذّّوّّ
 .البرنامجّالواحدّعلىّجهازين

 لغات البرمجة عالية المستوى(High Level Language) : 
ّّ سمّّ ّّ يتّباللغاتّعاليةّالمستوىّنظرّاّلقربهاّمنّلغةّاإلنسان،ّوقدّصّّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ متّللتغلّّّ ّمّّّ ّّ ّّ ّ بّمساوئّاستخدامّلغاتّّ

ّ:اآلتيةتمتازّهذهّاللغاتّبالخصائصّّوّالبرمجةّذاتّالمستوىّالمنخفض،
 تعديلهامراجعتهاّوفهمهاّّوالبرامجّّوّسهولةّكتابة. 

 ّمكّوناتالتعاملّمعهاّإلىّمعرفةّبّوّالّتحتاجّالكتابة ّّ  وطريقةّعمله.ّالحاسوبّّّّ 

 وبالتاليّيمكنّتنفيذّالبرنامجّعلىّأيّّّحاسوبالّيوجدّارتباطّبينّالبرنامجّوال ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  .حاسوبّّ

 

 أجيال لغات البرمجة:

ّأجيالّهي:ّّخمسةّفيفّلغاتّالبرمجةّّّّ صنّّّ ّتّّ
 :(Machine Language) ةاآلللغة : ل           الجيل األو   -1
ّّ سمّّّ ّتّّ ّّّّ ىّاللغةّالثنائيّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ التعليماتّتتكوّّّّ ّنّّإةّحيثّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ تيّيتمّّالّ(1 ,0)نّمنّسلسلةّمنّّ ّّ ّّ اللغةّلتتنفذّبموجبهاّكتابةّأوامرّّّ

ّّّ تتميّّّودونّالحاجةّإلىّترجمة.ّمباشرةّ ّ.وتعديلهاّكتابتهاّبصعوبةّهذهّاللغةّزّّ
 :(Assembly language) ع           لغة التجم   :الجيل الثاني -2

ّ ّاللغة ّهذه ّالثنائيّّّّّّ تمّّفي ّاألرقام ّّّّ استبدال ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّبرمّ ّة ّحروفوز ّثالثة ّأو ّحرفين ّعن ّلغةّعبارة ّعليها ،أطلق
(ّ ّّوّ(Symbolic Languageالترميز ّألوامر ّاختصارات ّعن ّعبارة ّالرموز ّعملّياتوهذه  ّّّّ ّّّ هوADDّّمثل
ّعملّيةاختصارّل  ّّّ ّّّ ّعملّيةهوّاختصارّلSUBّوالرمزّّ Addition الجمعّّ ّ.Subtractionالطرحّّّ

 :(Procedural Languages) المستوىة عالية               لغات اإلجرائي      ال  : الجيل الثالث -3
ّ ّلغة ّمن ّوقريبة ّسهلة ّالجيل ّهذا ّاللغات:اإللغات ّهذه ّأشهر ّومن ّ،(FORTRAN)ّفورترانالنسان

ّ (.++C)ّبلسّبلسّيوالسّ،(PASCAL)ّالباسكالّ،(BASIC)ّالبيسك
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 (Non Procedural Languages) ة       جرائي  اإلغير  -جيل اللغات عالية المستوى :الجيل الرابع -4

ّّ ّمّّّ ّسّّّ ّيّّ ّالنوع ّهذا ّّّ مولّّى ّالتطبيقاتّ ّّّ وتتميّّ دات ّّ ّبأنّّّ ّّّّ ز ّ ّّ ّال ّّّ تتطلّّها ّإلجرائهاّّ ّخطوات ّلكتابةّّّّ ألنّّ ب ّتحتاج ّال ها
ّّ برامج،ّبلّتعتمدّفلسفتهاّعلىّأنّيحدّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ.الوصولّإلىّالهدفّطريقةيقومّمعالجّاللغةّباختيارّّّّّ ثمّّدّالمبرمجّالهدفّّ

ّّّ وأهمّّ ّّ هذهّاللغاتّّتلكّالمّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ (ّالمّّ SQL, Oracle, Accessستخدمةّفيّالبرامجّ)ّّّ ّّ  ستخدمةّمعّقواعدّالبيانات.ّّ

 :(Natural Language -ة                اللغات الطبيعي  : )جيل الجيل الخامس -5
ّّ تستخدمّفيّبرامجّالذكاءّالصناعيّّاللغاتّهذهّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ(Artificial Intelligenceّ)ّتحاكيّاإلنسانّفيّالتي
ّّّّ قدراتهّالحركيّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّّ ةّوالبصريّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ةّوالتحليلّواالستنتاجّواتّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ.(Lisp, Prolog, Perlهذهّاللغاتّ)ّّّّ همّّوأّخاذّّّ

 

  :ات         للبرمجي                    التصنيف التجاري   -3-6
             ا  كما يلي:           ات تجاري                      يمكن تصنيف البرمجي  

 إ( صدار العرضDemo Version):ّصدارّغيرّكاملّيوزّّإ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّعّمجانّاّكتسويقّودعايةّلمنتج.ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّّ
   إصدار تجريبي               (Trial Version:)ّوّغيرّمتكاملّلكنّّأصدارّمتكاملّإ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ هّمّّّ ّ ّّ دّبوقتّمعّّّّّ حدّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ينّللتجربةّّ

ّفقط.
   ة             ات المجاني           البرمجي(Freeware):ّّقّمجاناّّّّّ سوّّّ ّّت ّّّّ ّ لىّمالحظاتّإمبرمجهاّيحتاجّّّ ّنّّلالستخدام،ّوذلكّألّّّّ

ّبرمجّيةونصائحّمنّالمستخدمينّلتحسينّالطبعةّالجديدةّمنّهذهّال  ّّ ّّ ّ.ّّ
   لفترة(  المجازة ات          )البرمجي   ات المشاركة         البرمجي(Shareware):ّّّّبرمجي ّّّ هي ّّ ّّ ّ ّّ ّبحقّّات ّّ تحتفظ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ الملكيّّّّ ّّ ة،ّّّ

ّّ وقّّّ ّسّّّ ّتّّ ّّّّ مجاناّّّّ ّ ّّّّ معينّّلفترةّّاإلنترنتعلىّّّ رادّأذاّإةّلتجريبها،ّوبعدّمضيّالفترة،ّيطالبّالمستخدمّبدفعّثمنهاّّ
ّاستخدامها. ّفي ّّ يتعطّّّاالستمرار ّ ّالّّ ّلّّّّ ّهذه ّبرمجّياتبعض  ّّّ ّّ ّيتّّّّ ّأو ّالعمل ّّ عن ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ عطّّّ ّبمجّّّ ّمنها ّجزء ّّ ل ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّانتهاءّّ رد

ّّ المدّّ ّ ّّّّ حسماّّة،ّوقدّيمنحّالمصدرّإضافاتّأوّّّ ّ.ثمنهاّللمستخدمّعندماّيدفعّّ
   ات مفتوحة المصدر         البرمجي (Open Source Programs:)ّّتوّزع  ّّ ّالبرمجيّّّّ ّّّ هذه ّّ ّّ ّّ اتّمعّكودّالبرمجةّّّّ

 الكاملةّليسمحّالتعديلّواإلضافةّعليها.

   تجاري ةات ال         البرمجي        (Commercial Software):ّّّهيّالبرمجي ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ اتّالتيّيتمّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّبشرائهاّّّ الحصولّعليها
ّّ منّمصدرهاّويتمّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ترخيصهاّللمّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ.ةّّّ عدّّّستخدم،ّوالستخدامهاّشروطّوقواعدّ


