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إن ثورة المعلومات وتطورات التقنية بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها مستمرة في النمو 
الكمي والكيفي األمر الذي يدعونا لمسايرة ومواكبة هذا التطور للدخول في المنافسة العالمية 
في شتى صورها وتحقيق المستوى األمثل في توظيف التقنية لصناعة المجتمع المعلوماتي 
والمعرفي . ومن المعلوم اليوم أن التقنية الحديثة ووسائلها في مختلف المجاالت تتطور بشكل 
التعليم التباع استراتيجية تطوير نوعية من أجل مواكبة ذلك  مذهل ومتسارع ما قاد وزارة 
التطور العلمي والتقني المطرد في شتى المجاالت السيما في مجال تطوير مناهج الحاسب 

والتقنية.
ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعليم باستشرافها للمستقبل قد أخذت بزمام المبادرة في 
توطين التقنية بشتى صورها وأنواعها في الميدان التربوي ال سيما في مجال الحاسب والتقنية 
وعلومهما والتجديدات العالمية الحديثة التى ينبغى األخذ بها للرفع من كفاءة المادة وتدريسها، 
المتقدمة  التقنية  العملية  والمهارات  العلمية  الحقائق  استيعاب  من  النشء  تمكين  وألهمية 
ولمواكبة التطور العالمي الحاصل في مجال الحاسب وعلومه وطرق تدريسه وما يصاحب ذلك 

من تطور في تقنية المعلومات وتطبيقاتها.
وقد قام فريق من الخبراء التربويين والتقنيين على تطوير مناهج الحاسب بالمرحلة الثانوية 
بما يتالءم ويتسق مع التوجهات العالمية والمستجدات التقنية في مجال الحاسب وعلومه مراعياً 

أحدث التوجهات التربوية في مجال تصميم وإعداد وبناء المنهج لتحقيق األهداف اآلتية:

11 تأهيل الطالب بالمهارات والقدرات العملية التي تسهل دخول سوق العمل مباشرة عقب 

المرحلة الثانوية. 
22 بناء الجوانب المعرفية لعلوم وهندسة الحاسب المتخصصة وللنظم والبرمجيات السائدة 
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الجامعية  العلمي واستكمال دراسته  التقدم  الثانوية من مواكبة  عالمّيًا بما يمكن طالب 
بنجاح.

33 اكتساب مهارات لتوظيف تقنية الحاسب والمعلومات في التعلم الذاتي وبناء المشاريع 

للمجاالت العلمية واإلنسانية بالمرحلة الثانوية.
على  للحصول  قدراته  بناء  للطالب  يتيح  بما  الكافي  والتدريب  المعارف  على  الحصول   44

شهادات قياسية عالمية. 
للتواصل االجتماعي والمشاركة في  المعلومات  تقنية  تعزيز مهارات وقدرات استخدام   55

تحقيق التنمية بالمجتمع السعودي. 
66 تعزيز وتطوير المعارف والمهارات العملية والسلوكية وقدرات استخدام الحاسب كأداة 

إنتاجية في المراحل التعليمية قبل الثانوية. 
المعلم والمعلمة تفعيل مشاركة الطالب في معمل  ينبغي على  إنه  القول  نافلة   ومن 
الحاسب من خالل ابتكار المشاريع التقنية وتوظيفها في عمليتي التعليم والتعلم حيث تحوي 
مناهج الحاسب المطورة قسماً للتدريبات العملية والمشروعات التقنية على استخدام بعض 
برمجيات الحاسب وتطبيقاته المختلفة في مجاالت عديدة، وهذه التدريبات والمشروعات 
تظل محدودة في عددها وتنوعها، ولذا ننصحك أخي الطالب بأن ال تكتفي بها، وأن تحاول 
التعامل مع جهاز الحاسب،  التقنية في  المهارات والقدرات  المزيد من  بنفسك اكتساب 
وذلك بأن تخصص وقتاً من نشاطك للتدريب على هذه التقنية التى تُعد اليوم مفتاح العصر 
تعليمية  كوسيلة  صورها  بشتى  التقنية  تطويع  أيًضا  تحاول  وأن  والمعرفي،  المعلوماتي 

للمقررات الدراسية األخرى. 

واهلل تعالى الموفق لكل خير،،
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مـتطلبـ�ت الـتدريـب

1  توفر �صبكة حملية مبوقعك ومعرفة كلمة املرور اخلا�صة بها.

2 جهاز حا�صب اأو حممول اأو لوحي ميكنه الرتباط ال�صبكي.

3 برنامج الت�صفح والذي  عادة يكون متوفرًا مع  نظام الت�صغيل يف اأنظمة ويندوز.

واأنواع �صبكات احلا�صب  اأهميتها يف م�صاركة امل�صادر  ال�صبكات،  الوحدة على مفهوم  لهذه  النظري  تعرفنا يف اجلزء 
بح�صب ات�صاعها املكاين، اأو التقنية امل�صتخدمة، اأو �صرعة الإر�صال للبيانات عبد ال�صبكة. وُتعد من اأكرث �صبكات احلا�صب 
)LAN( و�صبكة احلا�صب املحلية ،)PAN( انت�صارًا وا�صتخدامًا بح�صب ات�صاعها املكاين هي: �صبكة احلا�صب ال�صخ�صية
ويف هذا التدريب �صنتعرف على ال�صبكات املحلية املوجودة يف معمل املدر�صة اأو البيت والعمل على الت�صال والدخول 

لل�صبكة املحلية والن�صمام ملجموعة منزلية للم�صاركة يف ملفات عرب اأحد اأجهزتها.

مـقـدمـة الـتدريـب
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1 يف حالة وجود �صبكة  حملية )Ethernet( �صلكية 
والذي  كيبل  ويوجد  املدر�صة  معمل  اأو  باملنزك 
واملبني  املحلية  لل�صبكة   )RJ45( مبقب�س  ينتهي 
بال�صكل )1-1-1( اأو منفذ بالغرفة املوجود بها 
املقب�س  بهذا  بتو�صيل احلا�صب  اأقوم   احلا�صب، 
كـــمـا يف ال�صكــل )1-1-1(، كــمـا ميكن اأن اأقوم 
بتو�صيل جهاز احلا�صب با�صتخدام كيبل اأيرثنت  
موجه  اأو   )Switch( ل  مبدِّ اأو   )Hub( مبجمع 
ثم  احلا�صب،  بها  املوجود  بالغرفة   )Router(

اأقوم  بت�صغيل جهاز احلا�صب .

خطـوات الـتدريـب

�إعد�د �ل�صبكة �لمحلية و��صتك�صاف �لأجهزة �لمت�صلة بها:�أوًل

2 يتوفر مع نظام الت�صغيل يف اأنظمة ويندوز باجلهاز 
التي  الربجميات  املحمول جمموعة من  اأو  املكتبي 
تتيح لك معرفة ال�صبكات املحلية  يف نطاق مكاين 
حمدد و�صبط خ�صائ�صها  ولبدء ت�صغيلها  اأختار 
قائمة  من   )Control Panel( التحكم(   )لوحة 
)ابداأ( ليظهر يل نافذة بها رموزًا �صورية منها رمز 
 )Network & Internet( والإنرتنت(  )ال�صبكة 

كما يف ال�صكل )2-1-1(.

�صكل )1-1-1(: تو�صيل احلا�صب بكيبل مبقب�س )RJ45( لل�صبكة املحلية

�صكل )1-1-2(: نافذة لوحة التحكم
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�صكل )1-1-3(: نافذة مركز ال�صبكة وامل�صاركة

�صكل )1-1-4(: اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة املت�صلة بال�صبكة

�صكل )1-1-5(: نافذة اخليارات لال�صرتاك واكت�صاف ال�صبكة

والإنرتنت(  )ال�صبكــــة  رمز  علــــــــــــى  اأنـــقــــــــــر   3
نافــذة  يل  ليظهـــــــــــر   )Network & Internet(
وامل�صاركــــة(  ال�صبكة  )مركز  رمز  منها  رموز  بــها 
اأ�صفل  ويوجــد   )Network & Sharing Center(
الكمبيوتر  اأجهزة  )عر�س  منها  خيارات  عدة  منها 
ال�صكــل  يف  كمـــا  بال�صبكــة(  املت�صلـــة  والأجهــزة 

.)3-1-1(

4 اأنـقــر على رمز )عـــر�س اأجــهـزة الكمبيوتـــر والأجهـــزة 
 View Network Computers( بال�صبكـــة(  املت�صلــة 
and Devices(، فتظهر رموز جهاز احلا�صب الذي قمت 

املت�صلــة  والأجهـزة  الأخرى  واأجهزة احلا�صبات  باإ�صافته 
بال�صبكــة. كمـا يف ال�صكــل )4-1-1(.

5 اإذا مل تظهر رموز الأجهزة يف جملد )ال�صبكات(، فقد 
امللفات مــن  ال�صبكـــة وم�صاركـــة  اكت�صاف  يكون مت حجب 
خــالل جدار حماية )Windows( والذي مينع اكت�صافها 
لالأجهزة   الكت�صاف  متكني  اإعادة  ميكن  لذا  افرتا�صيًا، 
ال�صبكة  كــما ميكــن �صبــط خ�صائ�س  بال�صبكـــة  املت�صلة 

لال�صرتاك مبلفاتها باتباع اخلطوات التالية:
واملــــ�صــاركـــة(  الــ�صـبكـــة  )مــركــز  رمز  عـــلــى  اأنــــقــر   
نافذة  يل  لتظهر   )Network & Sharing Center(
امل�صاركة  اإعدادات  )تغيري  منها  خيارات  بجانبها  ويوجد 
 ،)Change Advanced Sharing Setting( )املتقدمة
ثم اأنقر على )تغيري اإعدادات امل�صاركة املتقدمة( لتظهر 
يف  كما  ال�صبكة  واكت�صاف  لال�صرتاك  اخليارات  نافذة 

ال�صكل )5-1-1(.
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يتم  يف ال�صبكة املحلية اإن�صاء جمموعة امل�صاركة املنزلية والتي هي جمموعة من اأجهزة احلا�صب  املوجودة على �صبكة منزلية 

6 اأنقر فوق زر )ت�صغيل اكت�صاف ال�صبكة( )Turn On Network Discovery(، كما اأنقر فوق الرمز  )ت�صغيل امل�صاركة يف 
امللفات والطابعات(  )Turn On file and printer sharing(، كما اأقوم بال�صماح لأي م�صرتك بالدخول مللفات امل�صاركة من 
 )Save( )خالل النقر على زر ال�صماح للم�صرتكني بالدخول للملفات العامة للمجموعة واأخرًيا اأنقر  فوق زر )حفظ التغيريات
املت�صلة  والأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  )عر�س  اأيقونة  على  اأنقر  عندما  بال�صبكة  املت�صلة  الأجهزة  باكت�صاف  ال�صماح  يتم  لكي 

بال�صبكة( يف اخلطوة ال�صابقة.

�لن�صمام على مجموعة �لم�صاركة �لمنزلية على �ل�صبكة:ثانًيا

�صكل )1-1-7(: نافذة اختيار امللفات التي ميكن ال�صرتاك بها

�صكل )1-1-6(: نافذة جمموعة امل�صاركة املنزلية

جمموعة  ا�صتخدام  ويتيح  بها.  والطابعات  امللفات  يف   للم�صاركة 
ال�صوتية  وامللفات  ال�صور  م�صاركة  اإمكانية  املنزلية  امل�صاركة 
وملفات الفيديو وامل�صتندات والطابعات مع م�صتخدمني اآخرين يف 
يف  املنزلية  امل�صاركة  جمموعة  وتتوفر  املنزلية.  امل�صاركة  جمموعة 
اأنظمة الت�صغيل )ويندوز 7( و)ويندوز 8(. ويف اخلطوات التالية 
اأقوم بالن�صمام اإلى جمموعة امل�صاركة املنزلية  ال�صابق اإن�صائها من 

اأحد م�صتخدمي ال�صبكة.
مــن   )Control Panel( التحكم(  )لـــوحــة  اأخــتــار   1
)ال�صبكة  رمز  منها  اأيقونات  بها  نافذة  يل  ليظهر  )ابداأ(  قائمة 
اأيقونـــة  علـى  اأنــقــر   )Network & Internet( والإنتــرنت( 

يل  ليظهر    )Network & Internet( والإنرتنت(  )ال�صبكة 
نافذة بها عدة خيارات منها )جمموعة امل�صاركة املنزلية( كما يف 

ال�صكل  )6-1-1(.
 Home()املنزلية امل�صاركة  )جمموعة  رمز  اأنقر    2
Group(ليظهر يل نافذة تتيح ال�صرتاك باملجموعة، اأنقر على زر 

)ا�صرتك الآن(  )Join Now( لتظهر يل نافذة تتيح اختيار اأنواع 
ال�صكـــل  املجموعة كما يف  بها عرب  ال�صرتاك  التي ميكن  امللفات 
ال�صغط  ثم  بها  امل�صاركة  اأرغب  التي  امللفات  واأحدد   )7-1-1(

.)Next( )على زر )التايل
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بعد اإن�صاء جمموعة م�صاركة منزلية والن�صمام اإليها، ميكن اأن  حتدد املكتبات )على �صبيل املثال، �صوري وم�صتنداتي( 
التي اأرغب يف م�صاركتها كما ميكن  منع م�صاركة ملفات اأو جملدات حمددة وم�صاركة مكتبات اإ�صافية لحقًا. 

�إعد�د م�صاركة �لملفات مع مجموعة �لم�صاركة �لمنزلية على �ل�صبكة:ثالًثا

�صكل )1-1-8(: نافذة اإعداد امللفات التي ميكن ال�صرتاك بها

�صكل )1-1-9(: نافذة حتديد خ�صائ�س ال�صرتاك

بتعيينها  قام  والتي  للمجموعة  املرور  كلمة  اأُدخل من خاللها  نافذة  تظهر  م�صاركتها  املتاح  امللفات  اختيار  عقب   3
من اأن�صاء املجموعة، ثم  ال�صغط على زر )التايل( )Next( بعدها تظهر نافذة تفيد بان�صمامي للمجموعة، فاأنقر على  زر 

.)Finish(  )النتهاء(

وبالإ�صافة للم�صاركة ميكن اأن اأقوم بحمايــة م�صادر املجموعة با�صتخدام 
كلمة مرور ميكنك تغيريها يف اأي وقت وبحيث ل ميكـــن للم�صتخدمني الآخرين 
اإل عــنـد منحهم الإذن بذلك.  تغيري امللفات املتاحة للم�صاركة على جهازي  

ويف اخلطوات التالية اأقوم باإعداد امل�صاركة بامللفات للمجموعة.
1  عقب اإعداد خ�صائ�س ال�صبكة واملجموعة املنزلية بها اأقوم بتحديد 
واختيار امللفات التي �صيمكن ال�صرتاك بها بالنقر على ا�صم امللف اأو املجلد 
الأمين  الفاأرة  زر  على  ال�صغط  ثم   ،)High School books( وليكن 
ال�صكل  واختيار )خ�صائ�س( من القائمة املن�صدلة  تظهر يل نافذة كما يف 

.)8-1-1(
2  مـــــن اأوامـــر نــافــذة خ�صائــ�س اأنقــر عــلــى تبويـــب )م�صاركـة(  

)Sharing( ثم زر )م�صاركة...(  كما يف ال�صكل )9-1-1(.   
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تــمــريــــنـ�ت

قم بتجربة ا�صتك�صاف الأجهزة املرتبطة بال�صبكات املحلية املوجودة يف موقعك من لوحة التحكم بناًء على ما ا�صتفدته 

من هذا التدريب، ثم قم بالآتي:

11 اح�صل على مفتاح وا�صم املجموعة املنزلية من مدر�صك اأو من م�صغل ال�صبكة.

22 قم باإدخال بيانات الن�صمام اإلى املجموعة  واإعداد خ�صائ�س ال�صرتاك لأع�صاء املجموعة نحو نوع ملفات  

             ال�صرتاك. 

33 قم باإعداد ملف وال�صماح لالأع�صاء باملجموعة بال�صرتاك به.

44 بعد الن�صمام ملجموعة اأجري جتربة لتبادل امللفات امل�صرتكة  ون�صخها من خالل وجود الرتباط بني جهازك  

             والأجهزة الأخرى باملجموعة املنزلية بال�صبكة املحلية.

3  اأحدد من النافذة التي ظهرت الإذن مل�صاركة امللف 
زر  واأنقر على  لهم  امل�صموح  الأع�صاء  ا�صم  باختيار 
)م�صاركة( زر  على  اأنقر  ثم   ،)add( )اإ�صافة( 
لل�صماح لهم بالو�صول للملف وتغيريه كما يت�صح يف 

ال�صكل  )10-1-1(.  

ملفات  بفتح  اأقوم  امل�صاركة  تفعيل  من  للتاأكد    4
ال�صبكة  اأختار   ثم  الكمبيوتر  جهاز  من  امل�صاركة 

.)Network(

�صكل )1-1-10(: اختيار اأ�صماء الأع�صاء الذين ي�صمح لهم بالدخول للملف
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  اإعداد الت�صال بال�صبكة الال�صلكية املحلية والرتباط بها. 

  اإعداد مودم ال�صبكة الال�صلكية وحماية اأمن ال�صبكة. 

التدريب الث�ين :  التع�مل مع ال�سبك�ت الال�سلكية املحلية
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تقوم  �صبكة احلا�صب باإر�صال البيانات الرقمية من اأجهزة احلا�صبات اإلى وحداتها الطرفية، وما بني اأجهزة احلا�صب 
بع�صها البع�س، با�صتخدام و�صائل الت�صال املختلفة.

ا اأتاح التقدم التقني املعا�صر ا�صتخدام اأ�صلوب الت�صال الال�صلكي يف ال�صبكات املحلية مما اأدى اإلى ظهور عدد  وحاليًّ
الت�صال  خلا�صية  ونظرًا   .)Wifi( �صبكة  مثل  املعا�صرة،  احلياة  يف  تطبيقاتها  وانت�صار  الال�صلكية  املحلية  ال�صبكات  من 
الال�صلكي من حيث انت�صاره ميكن ملت�صلل اأو عابث غري م�صموح له بالدخول على ال�صبكة والتاأثري على اأمن ال�صبكة �صلبًا من 

خالل: انتهاك اخل�صو�صية والإ�صرار بالآخرين وما اإلى ذلك.
ويف هذا التدريب �صيتم -باإذن اهلل تعالى- العمل على الت�صال بال�صبكة الال�صلكية املوجودة يف معمل املدر�صة اأو البيت، 
ثم اإعداد مودم الت�صال ال�صبكي لل�صبكة الال�صلكية املحلية وحماية اأمن ال�صبكة ملنع الت�صال بها اأو دخولها لغري امل�صرح 

لهم بذلك.

مـقـدمـة الـتدريـب

مـتطلبـ�ت الـتدريـب

1 توفر �صبكة ل�صلكية حملية مبوقعك ومعرفة كلمة املرور اخلا�صة بها.

2 جهاز حا�صب اأو حممول اأو لوحي ميكنه الرتباط الال�صلكي.

3 توفر جهاز مودم نوع)DSL(اأو لالألياف الب�صرية اأو ب�صريحة جوال وي�صمح بالرتباط الال�صلكي ل�صبكة حملية.
4 برنامج الت�صفح  والذي عادة يكون متوفرًا مع  نظام الت�صغيل يف اأنظمة ويندوز.
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ويندوز  الت�صغيل  نظام  مـع  يتوفـر   1
جمموعـة  املحـمول  اأو  املكتبي  باجلهاز 
مـن الربجميـات الـتـي تتيـح لك معرفــة 
مكاين  نطاق  يف  الال�صلكية  ال�صبكـات 
باختيار  اأقوم   ت�صغيلها  ولبدء  حمدد  
 )Control Panel( التحكم(   )لوحة 
نافذة  لتظهر  )ابداأ(  قـائـمة  من 
)ال�صبكة  رمز  على  اأنقر  رموزًا  بها 
 )Network & Internet( واإنرتنت( 

كما يف ال�صكل  )1-2-1(.

خطـوات الـتدريـب

�إعد�د �لت�صال بال�صبكة �لال�صلكية �لمحلية و�لرتباط بها�أوًل

�صكل )1-2-1(: نافذة لوحة التحكم

منها  رموز  عدة  بها  نافذة  تظهر    2
وامل�صاركة(  ال�صبكة  )مركز  رمز 
 )Network & Sharing Center(
اأ�صفلها  يف  خيارات  عدة  حتوي  حيث 
اأنقر على خيار )عر�س حالة ال�صبكة( 
)Network Status & Tasks( فيظهر 
ر�صم ميثل حالة ال�صبكة كما يف ال�صكل 

  .)2-2-1(

�صكل )1-2-2(: نافذة مواقع ومهام ال�صبكة
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3 على ميني ال�صا�صة اأقوم بالنقـر على 
الال�صلكية( ال�صبكة  )اإدارة  خيار 
 )Manage Wireless Network(
اأ�صمـــاء  بهـــا  نــافــذة  لــي  لـــتظهــر 
اأقوم  املتاحة،  الال�صلكية  ال�صبكات 
باختيار اأحدها بالنقر على م�صماها 
وليكن )DrSami(  تظهر يل نافذة 
ال�صبكة  ا�صم  تبني  والتي  الإعداد 
الت�صفري   طريقـة  باخـتـيــار  واأقــوم 
الذي   )Key( ال�صبكة  اأمان  ومفتاح 
عن  امل�صوؤول  من  عليه  ح�صلت 
يف  كما  الال�صلكية  ال�صبكة  ت�صغيل 

ال�صكل )3-2-1(.

ال�صبكـــة  مفتــاح  اإدخــال  بعــد  4
بال�صبكة  الرتبـــاط  يتم   ،)Key(
يبني  ر�صمًا  لـي  ويظهـــر  الال�صلكية 
مع  جهازي  بيــن  الرتبــاط  وجـــود 
الإنرتنت   ومع  الال�صلكية  ال�صبكة 

كما يف ال�صكل )4-2-1(.

�صكل )1-2-3(: نافذة اإعدادات ال�صبكة الال�صلكية

�صكل )1-2-4(: نافذة اإمتام الرتباط بال�صبكة الال�صلكية والإنرتنت
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اأقوم   باأن  ال�صابقة  اخلطوات  اخت�صار  ميكن  اأنه  لحظت   5
بالنقر على رمز ال�صبكة الال�صلكية والتي تكون �صمن �صريط 
املهام حيث يظهر اأمامي ال�صبكات الال�صلكية املتاحة باملوقع 
 ،)Connect( )ات�صال(  وخيار  اأحدها  ا�صم  على  وبالنقر 
يتم الرتباط بال�صبكة الال�صلكية كما يف ال�صكل )5-2-1(.

وخيار  الال�صلكية  ال�صبكة  ا�صم  على  النقر  بعد  اأنه  لحظت 
بعــد  الال�صلكية  بال�صبكـــة  الرتباط  يتم   ،)Connect( )ات�صال( 
)Key(  اإن مل يدخل �صابقًا ويظهر يل  اإدخــال مفتـاح اأمان ال�صبكة 
ومع  الال�صلكية  ال�صبكة  مع  جهازي  بني  الرتباط  وجود  يبني  ر�صًما 

الإنرتنت كما يف ال�صكل )6-2-1(.

�صكل )1-2-5(: نافذة الرتباط بال�صبكة الال�صلكية 
من خالل اأيقونة ال�صبكة الال�صلكية

�صكل )1-2-6(: نافذة اإمتام الرتباط بال�صبكة الال�صلكية 
من خالل اأيقونة ال�صبكة الال�صلكية
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ا �أو �سلكيًّا مـن خــالل  1 �أقــوم بـربط �ملودم ال�سلكيًّ
ثم  �ملــودم،  منافذ  بــاأحـد  مـبـا�سرة  �سبكــة  كـيـبـل 
�لت�سفح عنو�ن  �لعنو�ن لربنامج  �سريط  �أكتب يف 
كالتايل:   )IP( بعناوين  يكون  غالًبا  وهو  �ملودم 
)192.168.0.1( �أو  )192.168.1.1( �أو 
)10.0.0.137(  �أو )192.168.1.245( 
وميكن معرفته من دليل �مل�ستخدم للمودم  بح�سب 
�ل�سركة �ل�سانعة  للمودم تظهر يل �سفحة �لدخول 

على �ملودم  كما يف �ل�سكل )7-2-1(.  

2 �أقوم باإدخال ��سم �مل�ستخدم وكلمة �ملرور. وغالًبا �أجد  هذه �ملعلومات حمددة 
�مل�ستخدم.  �أو يف دليل  �ملودم �خلارجي  �أو مطبوعة على �سطح   ب�سكل ال�سق 
ا باإمكاين �لبحث يف حمركات �لبحث ب�سبكة �الإنرتنت عن �ال�سم وكلمة  �أي�سً
�ملرور �الفرت��سية لنوع �ملودم لدي و�ساأجد كل �لتفا�سيل عادة يف موقع �ل�سركة 

�ل�سانعة للمودم.

وكلمة  �مل�ستخدم  ��سم  �إدخال  عقب  يتم     3
�ملرور للمــودم ظهــور �سفحة �إعــد�د�ت �ملودم 
�الفتـــر��سية  �لقيــم  �أغري  باأن  ت�سمح  و�لتي 
 )8-2-1( �ل�سكــل  يف  كمـا  �ملــودم  جلهاز 

�سكل )1-2-7(: نافذة �لدخول الإعد�د�ت جهاز �ملودم

�سكل )1-2-8(: نافذة �الإعد�د�ت للقيم �الفرت��سية جلهاز �ملودم

اإعداد مودم ال�شبكة الال�شلكية وحماية اأمن ال�شبكة:ثانًيا

يتوفر  ملعظم �أجهزة �ملودم بر�مج حتكم خا�سة به ميكن حتميلها على جهاز حا�سبك ثم ت�سغيلها لكي يقوم بالدخول على 
�إعد�د�ت �ملودم ويف معظم �حلاالت ميكن �إعد�د �ملودم با�ستخد�م �ملت�سفح  )�إك�سبلورر �أو كروم �أو فايرفوك�س �أو غريها( 

وفق �خلطو�ت �لتالية : 

م�ستخدم �إ�سم  للمودم   يكون 
تكون غالبًا  �إفرت��سية  مرور    وكلمة 
)admin / password( أو� 
.)admin / admin( أو غري ذلك� 
ويتم �لدخول بها على �إعد�د�ت �ملودم

تنبيه
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وميكــن اأن ي�صمل ذلك الآتي:
اأ اأقوم بتغيري ا�صم امل�صتخدم )username( وكلمة املرور )password( للمودم كي ل ي�صتطيع اأحد الدخول ل�صفحة 

الإعدادات غريي.
ب اأقـوم باإعـداد اإجـــراءات ت�صفــري ال�صبكــة الال�صلكية حلماية اأمـن ال�صبكــة باأن اأدخل على �صفحة الإعــدادات واأنقر 

على خيار ت�صفري الإ�صارة يف اجلزء املعنون بـ )الإعداد الال�صلكي( )wireless settings( حيث يتوفر اأكرث من نظام 
والتي   )WEP(،)WPA(،)WPA2( ت�صفري 
والبيانات  املعلومات  اأمن  وحدة  يف  �صاأتعلمها 
منها   )WPA2( نوع  اأف�صل  اأختار   والإنرتنت. 
الدخول  مفتاح  اأختار  كما  ت�صفريه.  لقوة  وذلك 

على ال�صبكة الال�صلكية كما يت�صح يف
         ال�صكل )9-2-1( 

4 اأ�صتطيع اأن اأحدد عناوين الأجهزة امل�صموح لها بالدخول لل�صبكة وذلك لبع�س اأنواع اأجهزة املودم؛ من خالل قائمة 
 MAC( وميكن اأن  اأح�صل على عنوان )MAC Filter( اإعدادات املودم حيث اأختار ح�صر العناوين يف اجلزء املعنون
address( لأي جهاز اإلكرتوين مرتبط بال�صبكة كالهاتف الذكي، جهاز احلا�صب املحمول اأو اللوحي بقراءة العنوان 

ال�صركة امل�صنعة والذي يتكون من �صتة بايت حتوي  ال�صبكة اخلا�صة بهذا اجلهاز واملحّدد من  امل�صجل على بطاقة 
،)F43E614228oB( اأرقامًا �صت ع�صرية نحو

�صكل )1-2-9(: نافذة الإعدادات لقيم الت�صال الال�صلكي جلهاز املودم

عناوين  با�صتخدام  الال�صلكية  ال�صبكة  اإلى  بالدخول  لها  امل�صموح  الأجهزة  عناوين  اأحدد  اأن  اأ�صتطيع  كما   5
اأختار ح�صر العناوين يف  اإعدادات املودم حيث  )IP address( من خالل قائمة  الأجهزة على �صبكة الإنرتنت 
تعرف  لو  حتى  الال�صلكية  لل�صبكة  بالدخول  الأجهزة  هذه  لغري  اأ�صمح  ل  وبالتايل   .)IP file( بـ  املعنون  اجلزء 

ال�صبكة. مفتاح  على 
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تــمــريــنـ�ت

11 قم بتجربة ا�صتك�صاف ال�صبكات الال�صلكية املوجودة يف موقعك من لوحة التحكم بناًء على ما تعلمته من 

           هذا التدريب، ثم قم بالآتي:
اأ اح�صل على مفتاح وا�صم ال�صبكة الال�صلكية من مدر�صك اأو من م�صغل ال�صبكة.

ب قم باإدخال مفتاح ال�صبكة واأدخل بيانات الإعداد نحو نوع الت�صفري املطلوب.

ج قم بالنقر على اأيقونة ال�صبكة الال�صلكية والتي تكون �صمن �صريط املهام لكي  يظهر اأمامك ال�صبكات الال�صلكية 

املتاحة باملوقع وم�صمى ال�صبكة التي مت  الرتباط بها.  
د بعد الرتباط قم بالنقر على ا�صم ال�صبكة الال�صلكية ليظهر لك خيار )قطع الت�صال( )Disconnect(،  واأجرى 

جتربة للف�صل، ثم اإعادة الرتباط من خالل النقر مرة اأخرى على ا�صم ال�صبكة الال�صلكية حتى يظهر لك ر�صًما يبني 
وجود الرتباط بني جهازك مع ال�صبكة الال�صلكية.  

22 قم بتجربة اإعداد ال�صبكة الال�صلكية املوجودة يف موقعك من لوحة التحكم بناًء على ما تعلمته من هذا التدريب، 

وفق  الآتي:
اأ اح�صل على ا�صم جهاز املودم ورقمه وا�صم ال�صركة ال�صانعة له وا�صم امل�صتخدم وكلمة املرور الفرتا�صية جلهاز 

املودم الال�صلكي من ال�صريط املل�صق على اجلهاز فاإن مل جتده قم بالبحث يف الإنرتنت يف موقع ال�صركة ال�صانعة  
اأو يف اأحد حمركات البحث. 

ب قم باإدخال عنوان جهاز املودم  يف املت�صفح واأدخل بيانات ا�صم امل�صتخدم وكلمة املرور الإعداد نحو نوع الت�صفري 

املطلوب.
.)Shared key( )( وتغيري مفتاح )ال�صبكةSSID( ج قم بعد ظهور �صفحة الإعداد بتغيري ا�صم ال�صبكة الال�صلكية

د قم بعد ظهور �صفحة الإعداد بتغيري نوع الت�صفري املطلوب، ثم اأغلق �صفحة اإعدادات املودم.

هـ قم بالنقر على اأيقونة ال�صبكة الال�صلكية والتي تكون �صمن �صريط املهام يف جهاز حا�صبك لكي  يظهر اأمامك 

ال�صبكات الال�صلكية املتاحة باملوقع وم�صمى ال�صبكة التي قمت بتحديد ا�صم جديد لها.
  ،)Connect(  )و قم بالنقر على ا�صم ال�صبكة الال�صلكية اجلديدة يف جهاز حا�صبك ليظهر لك خيار )ات�صال

واأجري جتربة الرتباط على  ال�صبكة الال�صلكية  باإدخال مفتاح ال�صبكة.
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  كيفية املحافظة على اأمن جهاز احلا�سب. 
  اختيار وتركيب اأحد برامج مكافحة الفريو�سات. 

  تفعيل برنامج جدار احلماية. 
  تفعيل اأحد برامج مكافحة التج�س�س.

  تفعيل حتديثات نظام الت�سغيل )Windows( تلقائيًّا. 

التدريب :  ال�ستخدام الآمن جله�ز احل��سب
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 áëaÉµe  è`eÉfôH  ≈∏Y  …ƒ`ëj  …ò``dGh  ,ÜÉàµdG  ™e  ≥aôŸG  ¢Uô≤dG
.(Microso� Security Essentials) äÉ°ShÒØdG

 Úeóîà°ùe ™e äÉØ∏ŸG ∫OÉÑJh ,âfÎfE’ÉH ∫É°üJÓd áé«àf äÉeƒ∏©ŸG øeCG ô£ÿ Ö°SÉ◊G RÉ¡÷ Ωóîà°ùŸG ¢Vô©àj ób
 ôWÉîŸG ¢†©Ñd …ODƒJ ¿CG øµªŸG øe »àdG ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh á«≤«Ñ£àdG èeGÈdG â«ÑãJh π«ª–h ,πFÉ°SƒdG ∞∏àîÃ øjôNBG

 .IóMƒdG √ò¡d …ô¶ædG Aõ÷G ‘ âª∏©J Éªc á«æeC’G
 ˆG ¿PEÉH - º¡°ùJ Ö°SÉ◊G RÉ¡÷ π«¨°ûàdG ΩÉ¶f ≈∏Y á«æeC’G äGAGôLE’G ¢†©H π«©ØJ øµÁ ôWÉîŸG √òg ≈∏Y Ö∏¨à∏dh

.IQÉ°†dG èeGÈdGh ¢ù°ùéàdG èeGôH hCG ¥GÎN’Gh  äÉ°ShÒØdG øe ¬àjÉªM ‘ - ≈dÉ©J

 (McAfee Antivirus) h (Kaspersky Antivirus) èeÉfôH : π``ã``e äÉ°Shô``«ØdG á``ëaÉ``µe è``eGô```H ø``e Ò`ã`µdG ∑É``æg
 øe õ«ªŸG (Microso� Security Essentials) äÉ°ShÒØdG áëaÉµe èeÉfôH π«ª– ∂æµÁh ,(Norton Antivirus) h
:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ´ÉÑJÉH ∂dPh ,IÒ¨°üdG ∫ÉªYC’Gh á«dõæŸG Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ ÊÉ› πµ°ûH ¬eGóîà°SGh âaƒ°ShôµjÉe ácô°T
 íàaCG ºK ,(äÉeƒ∏©ŸG øeCG) ó∏› ≈dEG π≤àfCGh ,á«Fƒ°†dG ¢UGôbC’G π¨°ûe ‘ ÜÉ``à`µdG ™`e ≥``aô``ŸG ¢Uô``≤dG ™°VCG 
:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ´ÉÑJÉH ∂dPh ,IÒ¨°üdG ∫ÉªYC’Gh á«dõæŸG Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ ÊÉ› πµ°ûH ¬eGóîà°SGh âaƒ°ShôµjÉe ácô°T:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ´ÉÑJÉH ∂dPh ,IÒ¨°üdG ∫ÉªYC’Gh á«dõæŸG Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ ÊÉ› πµ°ûH ¬eGóîà°SGh âaƒ°ShôµjÉe ácô°T

1

 Úeóîà°ùe ™e äÉØ∏ŸG ∫OÉÑJh ,âfÎfE’ÉH ∫É°üJÓd áé«àf äÉeƒ∏©ŸG øeCG ô£ÿ Ö°SÉ◊G RÉ¡÷ Ωóîà°ùŸG ¢Vô©àj ób







 á`cô°T  ™bƒe ∫ÓN øe èeÉfÈdG  øe QGó°UEG  ôNBG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ
ô°TÉ`ÑŸG  §HGôdG  øe  hCG  â`aƒ°ShôµjÉe

(windows.microso�.com/ar-xm/windows/security-
essentials-eula).
 ∂æe  Ö∏£àj  â`aƒ°ShôµjÉe  ácô°T  èeGôH  øe  ≈∏ãŸG  IOÉØà°SÓdh
 •Î°ûj ’h ,ÊhÎµdE’G ∑ójÈH ácô°ûdG ™bƒe ≈∏Y ÜÉ°ùM π«é°ùJ

ácô°û∏d  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  áeóN Ohõe øe ∑ójôH ¿ƒµj  ¿CG

 á`cô°T  ™bƒe ∫ÓN øe èeÉfÈdG  øe QGó°UEG  ôNBG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ

á¶MÓe

(Microso� Security Essentials) èeÉfôH â«ÑãJ áfƒ≤jCG :(1-1-2) πµ°T

 π«`¨°ûJ  ΩÉ¶f  ´ƒ````f  ™``e  ≥``aGƒ``à``j  …ò````dG  ó∏éŸG
 …ƒ``à```ëj  å``«```M  ,(âH64,âH32)  RÉ¡÷G
Microso� Security)  è``eÉ`fô``H  ≈`∏```Y  ó``∏é``ŸG

 ô≤ædÉH ΩƒbCG ,(1-1-2) πµ°ûdG ‘ Éªc (Essentials

 .èeÉfÈdG áfƒ≤jCG ≈∏Y êhOõŸG
 ô¡¶J  ,(ôJƒ«ÑªµdG)  áfƒ≤jCG  ≈∏Y  IQCÉØdG  Úª«H  ô≤fCG)  RhóæjƒdG  IQGó°UEG  áaô©Ÿ

.(ΩÉ¶ædG ´ƒf óLCG ΩÉ¶ædG AõL ‘ ,Ö°SÉë∏d á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸG

á¶MÓe
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�سكل )2-1-2(: نافذة بدء تركيب برنامج

�سكل )2-1-3(: اتفاقية ال�ستخدام

�سكل )2-1-4(: البدء بالتن�سيب

4 تظــهــر اتفاقــية ا�ســتـخـدام البــرنامـج 
اأقـــوم   ،)3-1-2( ال�سكل  يف  كما 

.)I accept( بالـــنقــــر عــلــى زر

)Next(حتى  عـلـى  بالــنقـر  اأ�ستمــر  5
كما  بالتن�سيب  البدء  �سا�ســة  تظهر 
زر  على  اأنقر  ثم   ،)4-1-2( ال�سكل  يف 

.)Install(

�سيظهر �سنــدوق حـــوار )فتح ملف -   2
حتذير الأمان( اإذا كـــان مفعاًل، لأقـــوم 

بالنقــر على )ت�سغيل(.
الــربنامج  تركيب  بــدء  نـافــذة  تظهـر   3

اأقــــوم   ،)2-1-2( ال�سكــــل  يف  كما 
مت  اإذا   .)Next( زر  عـلـى  بالــنــقر 
اجلهـاز  على  الربنامج  تركيب  م�سبًقا 
حـينها  بــذلك،  تفــيد  ر�ســالــة  ف�ستظهر 

اأنتقل مبا�سرة اإلى اخلطوة رقم )8(.



تدريبات أمن الـمعلومات والبيانات واإلنترنتتدريبات الـوحـدة الثانيـة: 

29

�سكل )2-1-5(: انتهاء تثبيت

6 �سيظهر �سريط التقدم يف التثبيت اإلى 
اأن ينتهي وتظهر �سا�سة النتهاء كما يف 
ال�سكل )2-1-5(، ثم اأقوم بالنقر على 

.)Finish( زر

�سكل )2-1-6(: احلاجة اإلى حتديث الربنامج

حتديث  اإلى  احلاجة  �سا�سة  �ستظهر   7
وهو   )6-1-2( ال�سكل  يف  كما  الربنامج 
الإنرتنت،  ب�سبكة  ات�سال  يلزم بوجود  ما 

اأقوم بالنقر على زر )Close( للمتابـعة.

�سكل )2-1-7(: حتديث الربنامج

ال�سكل  كما يف  الربنامج  �سا�سة  �ستظهر    8
الــ�ســا�سـة  اأعلـى  ويكـــون   )7-1-2(
حتــديــث  عدم  نتيجــة  الأحمــر  باللــون 
تــبويب  عـلـى  اأنقــر  الــبـرنــامــج، 
 )Update( ثم النقر على زر ،)Update(
يف منت�سف ال�سفحة لتحــديث الربنامج 

اإذا تـــوفــر ات�سال بالإنرتنت.
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�سكل )2-1-8(: �سا�سة الربنامج الرئي�سة

�سكل )2-1-9(: �سا�سة الربنامج عند ظهور فريو�س

9  بعد التحديث �سيتغري اللون اأعلى ال�سا�سة 
الربنــامــج  اأن  يعــنــي  مـمــا  الأخ�سر  اإلى 
اأنقر   ،)8-1-2( ال�سكل  يف  كما  حمدث 
بفحــ�س  للبــدء   )Scan Now( زر  علــى 
الفيـــرو�ســـات  عـــن  والبحــــث  الــجهــاز 

وبرامج التج�س�س.

فاإن  اجلهاز  يف  فريو�س  يظهر  عندما   10
الربنامج يعطي تنبيه ويتغري لونه كما يف 
بالنقر  حينها  �ساأقوم   ،)9-1-2( ال�سكل 
اجلهاز  لتنظيف   )Clean PC( زر  على 

من الفريو�س.

مكافحة  بــرامــج  حتديــث  يجب 
ت�سبح  حتى  م�ستمر  ب�سكل  الفريو�سات 
فعالة للحماية من الفريو�سات اجلديدة.

فائدةفائدة

الو�سول  من  واملت�سللني  ال�سارة  الربامج  مبنع  احلماية  جدار  برنامج  يقوم 
اأو  الإنرتنت  تبادلها مع  يتم  التي  املعلومات  اإلى جهاز احلا�سب، وذلك مبراجعة 
جدار  برنامج  تفعيل  من  وللتاأكد  حظرها،  اأو  بالو�سول  لها  ال�سماح  ثم  ال�سبكة، 

احلماية يف ويندوز7 اأقوم باتباع ما يلي:

تفعـيـل بـرنـامـــج جـد�ر �لحمـايـة:ثانًيا
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�سكل )2-1-10(: لوحة التحكم

�سكل )2-1-11(: اأدوات النظام والأمان

ال�سكل  يف  كمــــا  التحكـــم  لوحــــة  مــــــن    1
)النظام  اأيقونــــة  على  اأنقر   ،)10-1-2(

والأمان(.

يف  كمــا  والأمــان  النظام  اأدوات  �ستظهر    2
اأيقونـــة  علــى  اأنقـــر   ،)11-1-2( ال�سكـــل 

)فح�س حالة جدار احلماية(.

�سكل )2-1-12(: خيارات جدار احلماية

3  �ستظهر معلـومـات جـدار احلمـايــة، اأنـقــر 
 )Windows علـى )ت�سغيل جدار احلماية 
ال�سا�سة؛  ميني  مــــن  ت�سغيله(  )اإيقاف  اأو 
اأقــــوم  احلماية،  جدار  خيارات  يل  ليظهر 
بالتاأكــد مـن ت�سغيل برنامج جدار احلماية 
ال�سكل   يف  كما  ال�سبكات  ات�سالت  لكافــــة 

)2-1-12( ، ثم اأنقر على زر )موافق(.



تدريبات أمن الـمعلومات والبيانات واإلنترنتتدريبات الـوحـدة الثانيـة: 

32

التج�س�س هو نوع من الخرتاق يقت�سر على معرفة حمتويات النظام امل�ستهدف ب�سكل م�ستمر دون اإحلاق ال�سرر به، وله اأ�سكال 
كثرية كالربامج التي ُتظهر اإعالنات دون رغبتك، اأو تقوم بجمع معلومات عنك، اأو تغري الإعدادات املوجودة على جهازك.

وللحماية من برامج التج�س�س ميكن ا�ستخدام اأحد برامج مكافحة التج�س�س والتي غالبًا ما تكون م�ساحبة لربامج مكافحة 
برنامج  ا�ستخدام  اأو  التدريب،  بداية  يف  �سرحه  مت  والذي   )Microsoft Security Essentials( كربنامج  الفريو�سات 
قائمة  يف   )Windows Defender( من �سركة مايكرو�سوفت وذلك بكتابة   )Windows Defender( التج�س�س مكافحة 

ابداأ، ثم النقر على اأيقونة الربنامج والبدء با�ستخدامه.

توفر �سركة )Microsoft( حتديثات دورية لنظام الت�سغيل )Windows( ت�سهم يف حماية جهاز احلا�سب من تهديدات 
الأمان املختلفة واحلديثة، وبالتايل ينبغي �سبط اإعدادات الويندوز على التحديث ب�سكل تلقائي اأثناء ا�ستخدام الإنرتنت، 

وميكنني القيام بذلك كما يلي:
1    من لوحة التحكم اأقوم بالنقر على »النظام والأمان«.

2    تــظـهــر اأدوات النظـام والأمــان، مــن تبويــب )Windows Update( اأنقر على )ت�سغيل التحـديث التلقائــي 
           اأو اإيقاف ت�سغيله(.

تفعيل �أحد بر�مج مكافحة �لتج�س�س:ثالًثا

تفعيل تحديثات نظام �لت�سغيل )Windows( تلقائيًا:ر�بًعا

اإعدادات  تغيري  �سا�سة  تظهر    3
حتديث الويندوز كما يف ال�سكل)13-1-2(، 
اأقوم بالنقر على )تثبيت التحديثات تلقائيًا 

)م�ستح�سن((، ثم اأنقر على زر )موافق(.

�سكل )2-1-13(: �سا�سة اإعدادات حتديث الويندوز
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تــمــريــنـ�ت

11 ما اأف�سل برنامج ملكافحة الفريو�سات من وجهة نظرك؟ وملاذا؟

......................................................................................................................................................     
......................................................................................................................................................          

22 قارن بني وظيفة برامج مكافحة الفريو�سات، وبرامج مكافحة التج�س�س، وبرنامج اجلدار الناري.

......................................................................................................................................................     
......................................................................................................................................................          

......................................................................................................................................................          

......................................................................................................................................................         

33 قم برتكيب برنامج احلماية من الفريو�سات يف جهازك يف املنزل، ثم قم بفح�سه وقدم نتيجة الفح�س ملعلمك.

......................................................................................................................................................          
......................................................................................................................................................         





تقنيات وبرمجة األجهزة الذكيةتقنيات وبرمجة األجهزة الذكية
تدريبات الوحدة الثالثةتدريبات الوحدة الثالثة



تـدريبات الـوحـدة الثالثة: 
تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب األول

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .)NSB/AppStudio( تثبيت برنامج  
 .)NSB/AppStudio( ت�شغيل برنامج  

 .)NSB/AppStudio( مكونات برنامج  
.)NSB/AppStudio( إغالق برنامج�  

التدريب الأول :  
التعرف على بيئة العمل
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مـتطلبـ�ت الـتدريـب

 ذ�كرة حممولة.

لـــقـد تطرقـنــا يف كتاب �لطالب �إلى �لأجهــزة �لـذكـيـة وتـطـبيقــاتهــا ونــظم ت�شغيلهــا، ثــم تطـرقــنا �إلــى بـرنـامج 
)NSB/AppStudio( وتعرفنا على �أهم �أدو�ته و�لأو�مر �لربجمية �ملتعلقة به، ويف هذ� �لتدريب �شوف نتعرف على 

بيئة �لعمل يف برنامج )NSB/AppStudio( لإن�شاء تطبيقات �لأجهزة �لذكية.

مـقـدمـة الـتدريـب

�خلا�شة  �لن�شخـة  لتحمـيـل   )www.nsbasic.com( للعنو�ن  �نتقل   1
بالطـالب من موقـع �ل�شركـــة على �شبكة �لإنرتنت.

خطـوات الـتدريـب

تثبيت برنامج )NSB/AppStudio(:�أواًل

يجب �أن يكون نوع �لنظام ٦٤ بت

مالحظة

�أُطلب من معلمك ن�شخة من �لربنامج يف حال 
عدم توفر �ت�شال �إنرتنت يف معمل �حلا�شب.

مالحظة

2 يف �خلطوة �لتالية وبعد �حل�شول على �لربنامج �أقوم بالنقر نقًر� مزدوًجا 
يف  كما   )NSB/AppStudio( برنامـــج  )�أيقونـــة(  �أو  رمــز  عــلــى 

�ل�شكل )1-1-3(.

)NSB/AppStudio( تركيب برنامج :)شكل )3-1-1�
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3 قد تظهر نافـذة حتـذيـر �لأمـان �خلا�شـة 
بنظـــام �لت�شغـيــــل وينــدوز كـمـا يف �ل�شكل 
)3-1-2( لن �أقلق و�شاأنقر على زر ت�شغيل.

�شكل )3-1-2(: نافذة حتذير �لأمان من ويندوز

�شكل )3-1-3(:  بدء �لتن�شيب

�شكل )3-1-٤(:  نافذة تثبيت �لربنامج

بــرنــامــج  تثبيت  بـــدء  نافـذة  �شتظهــر   ٤
زر  عــلــى  �أنـــــقــــر   )NSB/AppStudio(

)Next( كما يف �ل�شكل )3-1-3(.

يف   )Next( زر  عـــــلــى  �لنقـــر  �أو��شل   5
�لنافذة  �إلى  �أ�شل  حتى  �لتالــية  �ل�شا�شات 
�لتالية و�أنقــر عـــلــى زر )Install( كما يف 

�ل�شكل )1-3-٤(.
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�شكل )3-1-5(: �كتمال عملية �لتثبيت

٦ لتظهر بعد ذلك نافذة تفيد عملية �إكمال �لتن�شيب كما 
.)Finish( عندها �أنقر على �لزر ،)يف �ل�شكل )3-1-5

:)NSB/AppStudio( لت�شغيل برنامج

.) 1 �أنقر على زر )�بد�أ

2 �أفتح قائمة )كافة �لرب�مج(.

3 �أخـــتــار �ملجلــد )NSB/AppStudio( حــتـى تن�شدل 

�لقائمة �ملوجودة بد�خله.
٤ �أنقــر على بــرنـامــج )NSB/AppStudio( كــمــا يف 

�ل�شكل )1-3-٦(.
5 �شيتــم ت�شغيـــل �لبـــرنامج و�شتظهـــر و�جهــة �مل�شتخدم 

وهي ت�شبه �إلى حد كبري و�جهة برنامج )فيجول بي�شك 
�شتوديو( كما يف �ل�شكل )7-1-3(.

ت�شغيل برنامج )NSB/AppStudio( و�لبدء بم�شروع جديد:ثانًيا

)NSB/AppStudio( ت�شغيل برنامج :)شكل )3-1-٦�

)NSB/AppStudio( و�جهة �مل�شتخدم لربنامج :)شكل )3-1-7�

ميكنك تغيري و�جهة �لربنامج من �للغة 
من  �لعك�س  �أو  �لإجنليزية  �إلــى  �لعربية 
ثم  )تف�شيالت(  ثــم  )�أدو�ت(  قائمة 

تبويب )�للغة( و�ختيار �للغة �ملنا�شبة.

مالحظة
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لكي �أمتكن من �لعمل على برنامج )NSB/AppStudio( ل بد من �لتعرف على مكوناته و�أجز�ئه وطريقة �لعمل 
فيه، وتتكون و�جهة �لربنامج من:

1  �شريط القوائم:

يحتوي هذ� �ل�شريط على �لقو�ئم �لرئي�شة يف )NSB/AppStudio(، وحتتوي كل قائمة على جمموعة من 
�لأو�مر �ملتعلقة مبو�شوع معني.

2  �شريط الأدوات:

�لأدو�ت،  مربع  لإظهار/�إخفاء  �أيقونات  �أربعة  على  �ل�شريط  هذ�  يحتوي 
م�شتك�شف �مل�شروع، �إطار �خل�شائ�س، �إطار �حلالة على �لتو�يل.

:)Tool Box( 3  مربع الأدوات
هي �لأدو�ت �لتي ن�شتخدمها يف ت�شميم و�جهة �لتطبيقات كما يف �ل�شكل 
 .)View( من قائمة )Tool Box( ولإظهارها �أختار �لأمر ،)3-1-8(
وتوجد عدة قو�ئم فيها، ت�شتخدم ح�شب �لغر�س من �لتطبيق و�شاأتعرف 

عليها بالتف�شيل:

مكونات برنامج )NSB/AppStudio(:ثالًثا

�شكل )3-1-8(:  مربع �لأدو�ت
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)Common( أدو�ت� :)شكل )3-1-9�

)jQuery Mobile( أدو�ت� :)شكل )3-1-10�

�أ قائمة اأدوات )Common(: توفر جمموعة 

�أدو�ت �شائعة �ل�شتخد�م يف جميع لغات �لربجمة 
وبر�مج بناء �لتطبيقات. �نظر �ل�شكل )9-1-3(.

تـوفـر   :)jQuery Mobile( اأدوات  قائمة  ب 

�لأجهـزة  تطبيقات  بناء  يف  ت�شتخدم  �أدو�ت 
�أكـــرث(  و�أعمــل  �أقل  )�أكتب  مبـبـد�أ  تعمل  �لذكـيـة 
وتتميــز بــاأنــها مـتـو�فــقة مع جمـيـع �أنظمة ت�شغيل 
 ،  ، مـــثـل:  �لذكـية  �لأجهزة 
، �نظر �ل�شكل )1-3-  ،

.)10
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 :)JqWidgets( ج قائمة اأدوات

مو�قع  بناء  يف  ت�شتخدم  �أدو�ت  توفر          
�لإنرتنت �لتي تعمل على �لأجهزة �لذكية 
وتطبيقات �لأجهزة �لذكية وتتميز باأ�شكال 
مميزة وجميلة، �نظر �ل�شكل )11-1-3(.

 :)iWebKit( د قائمة

      قائمة �أدو�ت ت�شتخدم ب�شكل خا�س يف بناء 
�لتي  �لذكية  لالأجهزة  �لإنرتنت  تطبيقات 
 )iOS( تــــــعــمـــل عــلــى نظـــام �لت�شغيــــل
�نظـــــــــر  و�لآيـبــــاد،  �لآيفــــــون   : مــــثـــل 

�ل�شكــــــل )12-1-3(.

)JqWidgets( لأدو�ت�  :)شكل )3-1-11�

)iWebKit( لأدو�ت�  :)شكل )3-1-12�
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هـ جمموعة قوائم :

 :)date and time(–)Multimedia(-)Finance&Social Media(
عــــبـارة عــن جمموعــة �أدو�ت خــا�شـة بالتاريــخ و�لوقت 
ـا �أدو�ت خـا�شـة  و�لو�شــائـط �ملتعـــــددة كـمـا ت�شمـل �أي�شً

بالـتـو��شـل �لجتماعـي، �نظر �ل�شكـل )13-1-3(.

�شكل )3-1-13(:  �أدو�ت
 )date and time(, )Multimedia(,

)Finance & Social Media(.

�شكل )3-1-1٤(: حمتويات �مل�شروع

٤ م�شتك�شف امل�شروع:
نافـذة حتتـوي علــى جميع �مللفـات و�لنمــاذج �لتي 

يتكــون منهـا �مل�شروع كما يف �ل�شكل )1-3-1٤(.
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�شكل )3-1-15(: �إطار �خل�شائ�س

)Help( إطار �حلالة� :)شكل )3-1-1٦�

�شكل )3-1-17(: �إطار �مل�شروع ونافذة �لنموذج

:)Properties( 5 اإطار اخل�شائ�ص
�مل�شـــروع  يف  و�أد�ة  منـــوذج  لكــــل 
وحُتـــدد  �خل�شائــــــ�س،  مــن  جمموعــة 
�لإطار  هذ�  يف  �خل�شائ�س  هـــذه  قيم 

كما يف �ل�شكل )15-1-3(.

7 اإطار امل�شروع:
�لنــــمـاذج  نــو�فــــذ  مــع  �لتعــــامــــل  يتيح 
و�لأدو�ت و�مللفات �ملوجودة يف �لربنـــــامج 
�حلالـــي، كـمــــا يف �ل�شكــل )17-1-3(، 
�أكـــــرث  عــلــى  �لتطبيق  يحـــتــوي  وقـــــد 

من منوذج.

:)Help( ٦ اإطار احلالة
�لأدو�ت  �أو  �لنماذج  حول  �مل�شاعدة  يقدم 

�ملحددة كـما يف �ل�شكــل )1-3-1٦(.
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يغلق برنامج )NSB/AppStudio( باإحدى �لطريقتني �لتاليتني:
.)File( من قائمة )Quit( 1  �ختيار �لأمر

( يف �أعلى ميني �شا�شة �لربنامج. 2  �لنقر على رمز )

�إغالق برنامج )NSB/AppStudio(:ر�بًعا

تــمــريـنــ�ت

11 يحتوي �شريط �لأدو�ت على جمموعة من �لأيقونات، ما �لهدف منها؟

22 كيف ن�شتطيع �إظهار قائمة �لأدو�ت يف و�جهة �لربنامج؟

33 ما �لفرق بني قائمة )jQuery Mobile( وقائمة )JqWidgets(؟

٤٤ متى ن�شتخد�م قائمة �لأدو�ت )Bootstrap(؟

55 �إذ� �أردنا �لتعامل مع �لتاريخ يف �لتطبيق فمن �أي قائمة نختار �أدو�تنا؟

٦٦ عّدد �أنو�ع �لأدو�ت يف قائمة )Multimedia(، مع تو�شيح عملها.
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  �إن�شاء م�شروع جديد يف برنامج )NSB/AppStudio( و�ختيار لغة �لربجمة مع حتديد مقا�س �ل�شا�شة.
  ت�شميم تطبيق )�ل�شالم عليكم(. 

  كتابة �لأو�مر �لربجمية لتطبيق )�ل�شالم عليكم(. 
  جتربة �لتطبيق على �ملت�شفح كروم. 

  ن�شر �لتطبيق على �خلادم. 
  جتربة �لتطبيق على �لهو�تف �لذكية. 

التدريب الث�ين :  
تطبيـق ال�سـالم عليكـم

)مـدخـل اإلـى الربجمة(
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يف هذ� �لتدريب �شاأقوم -باإذن �هلل تعالى- بتنفيذ تطبيق )�ل�شالم عليكم(، ل يكاد يخلو �أي دليل تعليمي منه -�أو لتطبيق 
م�شابه له- لكونه من �لتطبيقات �ل�شهرية �لتي تعترب مدخاًل �إلى عامل �لربجمة.

ويحوي تطبيق )�ل�شالم عليكم( منوذًجا و�حًد� بد�خله زر، عند �لنقر عليه تظهر ر�شالة مكتوب بها »�ل�شالم عليكم«.

متطلب�ت الـتدريـب

مـقـدمـة الـتدريـب

.)NSB/AppStudio( 1  برنامج

2  �ت�شال �إنرتنت.

3  هاتف ذكي.

خطـوات الـتدريـب

�إن�شاء م�شروع جديد�أواًل

لأول   )NSB/AppStudio( برنامج  ت�شغــيل  عـــند   1
مـــ�شروع جـــديــد تلقائيًّا وذلك  باإن�شـاء  �لبدء  �شيتم  مرة 
بظهور نــافـذة حتديـــد لغـة �لربجمة ومقا�س �لعمل كما 

يف �ل�شكل )1-2-3(.
�شاأقوم بعمل �لآتي:

بد�خله،  �مل�شـــروع  حفظ  �أريــد  �لـــذي  �ملجلد  �أخــــتـار  �أ 

.»salam« و�أقوم بت�شمية �مل�شروع با�شم

.)BASIC( ب �أحدد لغة �لربجمة �لتي �شاأ�شتخدمها ولتكن

�شكل )3-2-1(: نافذة �إن�شاء �مل�شروع

�شيتم �إظهار �آخر م�شروع مت �لعمل عليه 
عند ت�شغيل �لربنامج يف �ملر�ت �لقادمة.

مالحظة
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عـند  �لإجنليزية  �للغة  ��شتخد�م  مـن  بــــد  ل 
ت�شمية �مل�شروع مع مـر�عاة حال �لأحرف لكي 

يعمل �لتطبيق على �خلادم ب�شكل �شليم.

مالحظة

ت�شميم �لتطبيق )�ل�شالم عليكم(:ثانًيا

ي�شبه   )NSB/AppStudio( يف  �لت�شميم 
�شابًقا يف )فيجول بي�شك  تعلمته  ما  كبري  حد  �إلى 

�شتوديو( وهو يتم بخطوتني:

1 و�شع �لأدو�ت �لتي �شن�شتخــدمهـا علـى �لنمــوذج، 
�ل�شكل )3-2-2(، وذلك ب�شحــب �لأد�ة  كما يف 
-�أد�ة �لــزر مثاًل- من �شنــدوق �لأدو�ت و�إفالتها 

�إلى موقعها على �لنموذج.

2 تعديل خ�شائ�س �لنموذج و�لأدو�ت: مرحلة 
�لت�شميم،  مرحلة  �شمن  �خل�شائ�س  �شبط 
�لنماذج  خ�شائ�س  �شبط  من  بد  ل  �إذ 

و�لأدو�ت مبا يتو�فق مع �لتطبيق.
تعديل  مت  عليكم(  )�ل�شالم  تطبيق  ويف 
خ�شائ�س �لنموذج و�أد�ة �لزر، كما يف �ل�شكل 

.)3-2-3(

�شكل )3-2-2(: ت�شميم تطبيق )�ل�شالم عليكم(

�شكل )3-2-3(: �شبط �خل�شائ�س

 )320X460 iPhone, iPod, Nexus( ج �أحدد مقا�س �ل�شا�شة

وهو ميثل مقا�س �لنموذج �لذي �شاأ�شع �لأدو�ت عليه.

.)Create( 2 �أنقر على �لأمر
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثانيتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

كتابة �الأو�مر �لبرمجية لتطبيق )�ل�شالم عليكم(:ثالًثا

1 لكي يعمل �لتطبيق ل بد من برجمة �أدو�ته �لتي 
�شا�شة  �إلى  بالدخول  وذلك  قبل،  من  �شممتها 
يف  كما  �لربجمية،  �لأو�مر  وكتابة  �لربجمة 
�ل�شكل )3-2-٤(، لذ� �أحدد �أد�ة �لأزر�ر �لذي 
بـــزر  عليه  �أنقـــر  ثــم  �لنمـــوذج،  على  و�شعتها 
 ،)go to event( و�أختــار  �لأميـــن  �لــفـاأرة 

.)onclick( ثم �أخـتـار �حلدث

�شكل )3-2-٤(: �لدخول �إلى �شا�شة �لربجمة

2 �شتظهر نافذة كتابة �لأو�مر �لربجمية، كما يف 
�ل�شكل )3-2-5(،  �أكتب �لأمر �لتايل:  

MsgBox "ل�شالم عليكم�"                     

�شكل )3-2-5(: كتابة �لأو�مر �لربجمية
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثانيتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-2-٦(: تنفيذ �لتطبيق على �ملت�شفح

�شكل )3-2-7(: تطبيق �ل�شالم عليكم بعد تنفيذه

تجربة �لتطبيق على �لمت�شفح كروم:ر�بًعا

يتيح برنامج )NSB/AppStudio( جتربة �لتطبيق �لذي �أن�شاأته عن 
جتربته  قبل  و�شفاري(  كروم  مت�شفحي  )يف�شل  �لإنرتنت  مت�شفح  طريق 

مت�شفح  برنامج  من  ن�شخة  معلمك  من  �أُطلب 

كروم يف حالة عدم توفره على �أجهزة �ملعمل.

مالحظة

ميكنك تغيري عنو�ن �لتطبيق ليظهر لك كما يف �ل�شكل ) 3-2-7( باتباع �لتايل:
- ��شغط على Project Properties and Global Code يف 

 )Project Explorer( إطار�
خا�شية  عند  �مل�شروع  عنو�ن  غري   )properties( �إطار  �إلى  �ذهب  ثم   -

)Title( �إلى )تطبيق �ل�شالم عليكم(

مالحظة

و�شيظهر �لتطبيق بعد تنفيذه كما يف �ل�شكل )7-2-3(.

على �لهاتف �لذكي �أو ن�شره على �خلادم، ولعمل ذلك يوجد عدة طرق:

.)Start in Desktop Browser( ثم �لأمر ،)Run( 1  �أختار �لأمر

2 �أو عن طريق �لنقر على �لرمز )     ( �ملوجود يف �شريط �لأدو�ت.

3 �أو بال�شغط على �ملفتاح )F5(، كما يف �ل�شكل )2-3-٦(.

�شكل )3-2-8(: ن�شر �لتطبيق على �خلادم

�لتطبيق  ن�شر  من   )NSB/AppStudio( برنامج  يتيح 
�لذي �أن�شاأته على �لويب )خادم �لوز�رة( لتجربته على �لهاتف 
�لذكي وم�شاركته مع زمالئي )ل بد من توفر �ت�شال �إنرتنت(، 
عن  وذلك  �ملختلفة،  �لتطبيقات  متاجر  يف  و�شعه  يتم  �أن  قبل 
رقم  �أكتب  ثم   )Deploy( �لأمر  ثم   ،)Run( �لأمر  طريق 
�لهوية ورمز �لتفعيل كما يف �ل�شكل )3-2-8(، وميكنك �حل�شول 
على رمز �لتفعيل من خالل ح�شابك يف "بو�بة عني �لتعليمية" على 

�لعنو�ن �لتايل :
https://ien.edu.sa

ن�شر �لتطبيق على �لخادم:خام�ًشا
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثانيتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-2-10(: كتابة عنو�ن �لتطبيق يف 
�ملت�شفح �شفاري

�شكل )3-2-9(: �إر�شال رمز �لتفعيل على �لربيد �لإلكرتوين

�شكل )3-2-11(:�إن�شاء �خت�شار 
للتطبيق

�إر�شاله على بريدك  �لذي �شيتم  �لتفعيل  وطلب رمز 
�مل�شجل لديهم كما يف �ل�شكل )3-2-9(، و�شيظهر عنو�ن 
�لتطبيق بعد �عتماده يف تبويب �لتطبيقات �ملعتمدة على 

ح�شابك يف بو�بة عني �لتعليمية.

�لهاتــف  على  �لتطبيــق  يعمــل  لكـي 
بعمـل  �شاأقـوم  كمثال(،  )�آيفون  �لـذكـي 

�خلطو�ت �لتالية:

1 �أُ�شغل مت�شفح �لإنرتنت يف هاتفي 

�لذكي.
2 �أكتب عنو�ن �لتطبيق �لذي �عتمد 

يف  كما  عني  موقع  يف  ح�شابي  يف 
�ل�شكل )10-2-3(.

3 عند عمل �لتطبيق ب�شكل �شحيح، 
ميكنني و�شعه على جهازي باإن�شاء 
علـى  بالنقر  وذلك  لــه،  �خـــت�شار 
�ل�شكل  يف  كـــمـا   ) �لأيقــونــة )

 .)11-2-3(

تجربة �لتطبيق على �لهو�تف �لذكية:�شاد�ًشا
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثانيتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

٤ �أختار )�إ�شافة �إلى �ل�شفحة �لرئي�شة(، كما يف �ل�شكل 
.)12-2-3(

5 �ــشــتــظــهــر �أيـــقـــونـــة �لـــربنـــامـــج يف �ــشــا�ــشــة �لــهــاتــف 
و�شيعمل   ،)13-2-3( �لــ�ــشــكــل  يف  كــمــا  �لــرئــيــ�ــشــة، 
بالإنرتنت. �تــ�ــشــال  وجـــود  ــدم  ع يف  حتى  ــك  ذل بعد 

�شكل )3-2-12(:�إ�شافة 
�لخت�شار �إلى �ل�شفحة �لرئي�شة

�شكل )3-2-13(:ظهور رمز �لتطبيق يف �شا�شة 
�لهاتف �لذكي �آيفون

�ل�شلب  �لقر�س  على  �مل�شروع  حلفظ 
�إلى  نذهب   )USB( ذ�كرة  على  �أو 
NSB/( فـي بــرنـامـــج )File( لقائمة�
 Save ونـــخـتــار مــنـهـا )AppStudio
�أو)Save As( ونختار �ملكان �لذي نريد 
حفظ �مل�شروع فيه وت�شميته، ثم ننقر على 

زر مو�فق.

مالحظة
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثانيتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

.)NSB/AppStudio( 11 �ذكر خطو�ت �إن�شاء م�شروع جديد بو��شطة برنامج

22 ما وظيفة �لأمر )Deploy( يف قائمة )Run(؟

»�ل�شالم  عبارة  لإظهار   )iPhone 5( �لذكي  �لهاتف  على  تعمل  تطبيق  و�جهة  بت�شميم  قم   33

عليكم« يف �أد�ة عنو�ن.

تــمــريـنــــ�ت
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  مر�جعة لأهم �لأو�مر �لربجمية �ملتعلقة بالعمليات �حل�شابية و�لإدخال و�لإخر�ج.
  مر�جعة ملر�حل حل �مل�شائل �لربجمية.

 .)NSB/AppStudio( وبرجمة )لتعرف على �لختالفات بني برجمة )فيجول بي�شك �شتوديو�  
  ت�شميم و�جهة تطبيق �آلة حا�شبة ب�شيطة مبا يتالءم مع �جلهاز �لذكي �مل�شتهدف. 

 .)NSB/AppStudio( تعريف �ملتغري�ت يف  
  كتابة �لأو�مر �لربجمية لتطبيق �لآلة �حلا�شبة �لب�شيطة. 
  جتربة �لتطبيق على �لأجهزة �لذكية وت�شحيح �لأخطاء.

التدريب الث�لث :
تطبيق اآلة ح��سبة ب�سيطة

)العملي�ت احل�س�بية(
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

.)NSB/AppStudio( برنامج 

يعد هذ� �لتدريب مر�جعة لأهم �لأو�مر �لربجمية �لتي �شبق للطالب در��شتها �شابًقا يف وحدة �لربجمة بـ)فيجول 
بي�شك  �شتوديو(، حيث �شنتعرف يف هذ� �لتدريب على خطو�ت حل �مل�شائل �لربجمية، وذلك عرب ت�شميم )تطبيق 
�آلة حا�شبة ب�شيطة( و�لتي �شبق ت�شميمها يف برنامج )فيجول بي�شك �شتوديو(، لذ� �شنقوم بت�شميم منوذج ي�شمح 
للم�شتخدم باإدخال عددين يف مربعي ن�س، ثم يتم �إجر�ء �لعمليات �حل�شابية �لأ�شا�شية )جمع، طرح، �شرب، ق�شمة( 

على هذين �لعددين و�إخر�ج �لناجت يف �أد�ة »�لعنو�ن«. 

مـقـدمـة الـتدريـب

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

�شيتم ��شـــتخــد�م �لأد�تيــن، �أد�ة �لعــنـو�ن )Label( و�أد�ة مـــربــع �لنـ�س 
)textbox( وهي �شبيهة باملوجودة يف )فيجول بي�شك �شتوديو( بالإ�شافة �إلى 

�أد�ة �لأزر�ر )Button( و�لتي �شبق و�أن تعرفنا �إليها يف �لتدريب �ل�شابق.

�ملطلوب،  �ل�شا�شة  مقا�س  وجود  عدم  حالة  يف 
ميكنني حتديده من خ�شائ�س �لنموذج عن طريق 
 ،)width( و�خلا�شية   )height( �خلا�شية 
وملعرفة مقا�س �ل�شا�شة ميكن زيارة موقع �ل�شركة 

�مل�شنعة على �شبكة �لإنرتنت.

مالحظة

�لأد�ة )TextBox( ت�شمح للم�شتخدم باإدخال 
متعدد  ن�س  ولإدخال  فقط،  و�حد  �شطر 

.)TextArea( لأ�شطر ن�شتخدم �لأد�ة�
ر�جع:

)http://wiki.nsbasic.com/Textarea(

�إ�شاءة

ت�شميم �لنموذج وو�شع �الأدو�ت �لتي �شن�شتخدمها في �لتطبيق:�أواًل

م�شــروًعا  و�أن�شئ   )NSB/AppStudio( برنــامج  بت�شغيل  �أقوم   1
.)calc( جـديـًد� با�شم

2 �أختار لغة �لربجمة )Basic(، ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب جهاز 
�لهاتف �لذكي �مل�شتهدف. 
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-3-1(: خ�شائ�س �لنموذج

)Label( خ�شائ�س �لأدو�ت :)شكل )3-3-2�

)TextBox( خ�شائ�س �لأدو�ت :)شكل )3-3-3�

�لنمـــوذج  خ�شائ�س  �أغـــيــر   3
لـت�شبــح كمـا يف �ل�شكل )1-3-3(. 

�لآن بعد �أن مت �شبط �خل�شائ�س 
�لوقت  حان  للنموذج،  �ملبدئية 
عن  �مل�شتخدم  و�جهة  لإن�شاء 
�إلى  �لأدو�ت  بع�س  �إ�شافة  طريق 

�لنموذج.

�أ�شتطيع �أن �أحذف �لأد�ة بعد و�شعها على 
�لأمين   �لفاأرة  بزر  بالنقر  وذلك  �لنموذج 

.)Delete( على �لأد�ة و�ختيار �لأمر

مالحظة

عنو�ن،  �أدو�ت  �أربع  ن�شئ  �أ  ٤
يف  كما  خ�شائ�شها  و�أغري 

.)2-3-3( �ل�شكل 

5 �أُن�شئ مربـعي ن�س )TextBox(، و�أغـري 
خ�شائ�شهما كما يف �ل�شكل )3-3-3(.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

٦ �أُن�شئ خم�س �أزر�ر )Button(، و�أغري خ�شائ�شها 
كما يف �ل�شكل )3-3-٤(.

�شكل )3-3-5(: ت�شميم تطبيق �آلة حا�شبة ب�شيطة

)Button( خ�شائ�س �لأدو�ت :)شكل )3-3-٤�

بعد ت�شميم �لنموذج وو�شع �لأدو�ت عليه �شتنتج 
لدي و�جهة �لتطبيق كما يف �ل�شكل )5-3-3(. 

يف هذه �ملرحلة �شاأقوم بكتابة �أو�مر �لربجمة 
�خلا�شة بتطبيق �لآلة �حلا�شبة �لب�شيطة �لذي 
�شبق و�أن قمت بت�شميم و�جهة �مل�شتخدم له، 
�لتعرف  من  بد  ل  �لأو�مر  هذه  كتابة  وعند 
�لأو�مر  كتابة  وطريقة  �لربجمة،  �شا�شة  على 

�لربجمية �لتي �أحتاجها.

كتابة �الأو�مر �لبرمجية:ثانًيا

�ختيار �لفكرة

حل �مل�شاألة

ت�شميم 
�لو�جهات

كتابة �لأو�مر 
�لربجمية

تنفيذ �لربنامج 
و�إ�شالح �لأخطاء

مر�حل بناء �لتطبيقات

�ختيار �لفكرة

حل �مل�شاألة

ت�شميم 
�لو�جهات

كتابة �لأو�مر 
�لربجمية

تنفيذ �لربنامج 
و�إ�شالح �لأخطاء

مر�حل بناء �لتطبيقات
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

     برجمة الزر )Button1( اخلا�ص بعملية اجلمع:
مع  تتفاعل  �أحد�ث  لها  �لتطبيق  ت�شميم  يف  ن�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت 
�مل�شتخدم، فعند �لنقر على زر �جلمع )Button1( �شيقوم �لربنامج بجمع 

.)Label4( و�إخر�ج �لناجت يف )textBox2(و )textBox1( لعددين يف�
ولعمل ذلك ل بد من �إعطاء �لزر �أو�مر ينفذها عند �شغط �مل�شتخدم عليه، 
وذلك بالنقر بزر �لفاأرة �لأمين على زر �جلمع )Button1( و�ختيار �لأمر 

)go to event(، ثم �لأمر )onclick( وكتابة �لأو�مر �لتالية:

يف هذ� �لتطبيق �شاأقوم باإجر�ء �لعمليات �حل�شابية على �لعددين �لتي �شيدخلها �مل�شتخدم يف مربعي �لن�س و�أظهر �لناجت 
يف �أد�ة عنو�ن، وذلك بعد تخزين �لأعد�د �ملدخلة و�لناجت يف متغري�ت لكي �أ�شتطيع �لتعامل معها ويتم ذلك من خالل ما يلي:

          تعريف املتغريات:
�شاأقوم بتعريف �ملتغري�ت )x ,y( لكي يتم تخزين �لأعد�د �لتي �شيدخلها �مل�شتخدم، 
و�ملتغري)z( لناجت �لعملية �حل�شابية وذلك بالنقر بزر �لفاأرة �لأمين على �لنموذج 
و�ختيار �لأمر )view code( �أو عن طريق �ختيار �لتبويب )code(، �شتظهر 

Dim x , y , z    :شا�شة �لربجمة و�شاأكتب �لأمر�

يقوم بــرنـامج )NSB/AppStudio( بكتابــة 
�أد�ة  �ختيار  عند  تلقائيًّا  �لتاليني  �ل�شطرين 

معينة لكتابة �لأو�مر �لربجمية لها: 
Function Button1_onclick)(
 .
 .
End Function

مالحظة

يف  �ملخزنة  �لقيمة  بتحويل  تقوم   ) ( �لد�لة 
�ملتغري )x( �إلى عدد �شحيح، كما توجد دو�ل �أخرى مثل 
 )cDate(و ع�شري  عدد  �إلى  �لقيمة  لتحويل   )cSng(

لتحويل �لقيمة �إلى تاريخ وغريها. ر�جع:
)https://wiki.appstudio.dev/DateDiff( 

�إثــــــر�ء

يتم �لتعامل مع �لأدو�ت عن طريق خ�شائ�شها �أو �أ�شاليبها 
�أو �أحد�ثهــا –�شــنتعرف علــى �لفــرق بينهــا يف �لتدريبــات 
يف  �لن�ــس  تظهــر    )textbox( �لأد�ة  فمثــاًل  �لقــادم– 
�خلا�شيــة )value( و�لأد�ة )Label( تظهــر �لن�ــس يف 

  .)caption( أو �خلا�شية� )textContent( خلا�شية�

فائدةفائدةأ

ل يتم حتديد نوع �ملتغري�ت عند تعريفها 
هو  كما   )Dim( �لأمر  با�شتخد�م 

�حلال يف )فيجول بي�شك �شتوديو(.

تذكر

Function Button1_onclick()
x = CInt(TextBox1.value)
y =CInt(TextBox2.value)
z = x + y
Label4.textContent = z
End Function

2

1
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�لأزر�ر  لباقي  �ل�شابقة  �لربجمية  �لأو�مر  نكرر   3
�لثالث مع تغيري عالمة �لعملية �حل�شابية.

�شكل )3-3-٦(: �لأو�مر �لربجمية

�شكل )3-3-7(: تطبيق �لآلة �حلا�شبة بعد تنفيذه

Function Button5_onclick)(
TextBox1.value = ""
TextBox2.value = ""
Label4.textContent = ""
End Function

تنفيذ  بعد  �لتطبيق  �شكل   )7-3-3( �ل�شكل  ويو�شح 
عملية �جلمع.

٤ نكـــتب �لأو�مــر �لتاليــة لأزر�ر م�شح - )مل�شح �لبيانات 
�ملدخلـة و�لناتــــج( و�ل�شكـــل )3-3-٦( يبني �لأو�مـــر 
.)code( لربجمية �لتي كتبناها يف منطقة �لربجمة�

وبذلك �نتهيت من كتابة �لأو�مر �لربجمية، ويبقى �أن �أخترب 
 ،)Run( أو �لأمر� )F5( لتطبيق وجتربته بال�شغط على مفتاح�
يف   ) ( عالمة  �أو   )start in desktop browser( ثم 

�شريط �لأدو�ت.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

.)File( 1  �أختار �لأمر
.)Save Project( 2  �أختار

1  يف حالة عدم توفر �ت�شال �إنرتنت مبعمل �حلا�شب باملدر�شة يتم تخزين �مل�شروع بالذ�كرة �ملحمولة، ثم 
تنفيذ �لأو�مر �لتالية باملنزل.

2  �أختار �لأمر )Run( من �شريط �لأو�مر.
3  �أختار �لأمر )Deploy( �أو بال�شغط على �ملفتاح )F6( يف لوحة �ملفاتيح.

حفظ �لتطبيق )�لم�شروع(:ثالًثا

ن�شر �لتطبيق على �لخادم:ر�بًعا

تــمــريـنـــ�ت

11 ما �لفرق بني �لأد�تني )TextArea( و )TextBox( يف قائمة )jQuery Mobile(؟

22 ما فائدة �لد�لة )CInt(؟

33 ما �لفرق بني �حلدث �خلا�س بالأد�ة وخا�شية �لأد�ة؟ �عط مثال على ذلك.

٤٤ ما �خلا�شية �لتي متنع �مل�شتخدم من �إدخال �أو تغيري �لن�س يف �أد�ة مربع �لن�س؟

55 �أعد ت�شميم تطبيق �لآلة �حلا�شبة بحيث يتم �إخر�ج �لناجت يف مربع ن�س بدًل من �أد�ة عنو�ن.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثالثتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .)NSB/AppStudio( لتعرف على تعدد �شا�شات تطبيقات �لأجهزة �لذكية با�شتخد�م�  
.)List( لتعرف على �أد�ة �لقائمة�  

.)ToolTip( شتخد�م �أد�ة �ملالحظة��  
  بناء تطبيق متكامل بدون كتابة �أو�مر برجمية. 

  ت�شميم تطبيق »�لأدعية �ملاأثورة« مبا يتالءم مع �جلهاز �لذكي �مل�شتهدف.
  جتربة �لتطبيق على �لأجهزة �لذكية. 

التدريب الـرابـــع :
تطبيق الأدعية امل�أثورة

))List( التنقل بني ال�س��س�ت ب��ستخدام اأداة الق�ئمة(



62

تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الرابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

لحظت يف كثري من تطبيقات �لأجهزة �لذكية و�ملنت�شرة يف متاجر �لتطبيقات �حتو�ء �لتطبيق على �أكرث من �شا�شة 
مثل تطبيق �مل�شابقات �أو تطبيق �ملعلومات �لعامة، لذ� �شاأقوم بتطوير تطبيق »�لأدعية �ملاأثورة« و�لذي يحوي ثالث 
مناذج )�شا�شات( بحيث يتم عر�س دعاء ماأثور يف كل �شا�شة، و�شاأ�شتخدم �أد�ة �لقائمة )List( يف عملية �لتنقل بني 

�ل�شا�شات.

يف هذ� �لتطبيق �شيتم ��شتخد�م ثالث مناذج، حيث �لنموذج �لأول يحوي �أد�ة �لقائمة �لتي عن طريقها �شاأنتقل 
للنماذج �لأخرى، فيما �لنماذج �لأخرى حتوي �لأدعية �ملاأثورة و�لتي يتم عر�شها عن طريق �أد�ة �لقائمة. 

.)NSB/AppStudio( برنامج 

مـقـدمـة الـتدريـب

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنماذج:�أواًل

�شكل )3-٤-1(: خ�شائ�س �لنموذج

 )NSB/AppStudio( برنامج  �أ�شغل   1
.»doaa« و�أن�شئ م�شروًعا جديًد� با�شم

2  �أخــتـار لغة �لربجمـــة )Basic( ثــم �أحـــدد 
�لهاتـــف  جهــاز  ح�شب  �ل�شا�شـــة  مقا�س 

�لــذكــي �مل�شتهدف.
3 �أغــيـر خ�شــائــ�س �لنمــوذج لت�شبح كمــا يف 

�ل�شكل )3-٤-1(.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الرابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�لآن بعد �أن مت �شبط �خل�شائ�س �ملبدئية 
�لقائمة  �أد�ة  لإ�شافة  �لوقت  حان  للنموذج، 
�ل�شكل  يف  كما  خ�شائ�شها  و�شبط   )List(

)3-٤-2(. حيث:

)List( شبط خ�شائ�س �أد�ة �لقائمة� :)شكل )3-٤-2�

�شكل )3-٤-3(: خ�شائ�س �لأدو�ت )Label( يف �لنموذج �لثاين 
)Form2(

�لعنو�ن  �أد�ة  يف   )textContent( �خلا�شية 
ويف�شل  �لأد�ة،  يف  يظهر  �لذي  �لن�س  حتوي 
معاجلات  �أحد  كبرًي� يف  كان  �إذ�  �لن�س  كتابة 
�لن�شو�س كالوورد �أو �ملفكرة، ثم ن�شخه ول�شقه 

.)textContent( يف �خلا�شية

مالحظة

�ملعنى�خلا�شية

Id.شم �لأد�ة��

changeForm
�أ�شماء �لنماذج �لتي �شيتم �لنتقال �إليها بالرتتيب يف 

ويرتك  �لقائمة،  عنا�شر  �أحد  على  �ل�شغط  مت  حال 

فر�غ يف �لبد�ية �إذ� كان هنالك عنو�ن للقائمة.

dividers
لتحديد فو��شل �لقائمة، وي�شري )N,Y,Y( �إلى 

�أن �لقائمة عبارة عن عنو�ن، ثم عنا�شر.

Items

�أ�شماء عنا�شر �لقائمة بينها فا�شلة، وميثل �لعن�شر 

�لأول عنو�ن �لقائمة.

بعد  �لدعاء  �لطعام،  قبل  �لدعاء  ماأثورة،  )�أدعية 

�لفر�غ من �لطعام(

 )project( �لأمر  باختيار  جديًد�  منوذًجا  �أدرج    ٤
�أو   )add Form( لأمــر� ثـم  قائمة )�لأو�مـــر(،  من 

بال�شغط عــلى �لرمز )+(  يف �شريط �لأدو�ت.

5  �أُن�شئ �أد�تـــي عـــنــو�ن يف �لنموذج �لثانـــي و�أغيـــر 
خ�شائ�شهما كما يف �ل�شكل )3-٤-3(.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الرابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

)Button( خ�شائ�س �لأد�ة :)شكل )3-٤-٤�

)Form3( لنموذج �لثالث� :)شكل )3-٤-5�

)ToolTip( أد�ة �ملالحظة� :)شكل )3-٤-٦�

٦ �أُنـــ�شــئ زر )Button( تـــكـــون وظيفـتــــه �لعـــودة 
لل�شـا�شـة �لأولى، و�أغـــيـر خ�شائ�شه كما يف �ل�شكل 

.)٤-٤-3(

بالنموذج  �شبيه   )Form3( منوذًجا ثالًثا �أن�شئ   7
�لثاين مع تغيري �خل�شائ�س �لالزمة، �نظر �ل�شكل 

.)5-٤-3(

8 �شاأعــود �إلــــى �لنموذج �لأول )Form1( و�أ�شيف 
خا�شــية  و�أغــيـر   ،)ToolTip( �ملــالحــظة  �أد�ة 
)جميع  �لر�شالة  حتوي  و�لتي   )popupmsg(
�لأدعية �لو�ردة يف �لتطبيق من كتاب ح�شن �مل�شلم(

�لأد�ة،  عـلـى  �مل�شتخــدم  نــقـر  عـــنــد  تظهر  و�لتي 
كمــا يف �ل�شكل )3-٤-٦(.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الرابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

كتابة �الأو�مر �لبرمجية:ثانًيا

ل يحوي هذ� �لتطبيق �أي �أو�مر برجمية، فكما ذكرت يف مقدمة �لتدريب �أنه من �ملمكن تطوير تطبيقات كثرية 
بدون كتابة �شطر و�حد من �لأو�مر �لربجمية. 

�لأمر  �أو   )F5( مفتاح  على  بال�شغط  وجتربته  �لتطبيق  �أخترب  �أن  ويبقى  �لتطبيق،  ت�شميم  من  �نتهيت  وبذلك 
( يف �شريط �لأدو�ت. )Run(، ثم )start in desktop browser( �أو عالمة )

حفظ �لتطبيق )�لم�شروع(:ثالًثا

ن�شر �لتطبيق على �لخادم:ر�بًعا

.)File( 1  �أختار �لأمر
.)Save Project( 2  �أختار

1  يف حالة عدم توفر �ت�شال �إنرتنت مبعمل �حلا�شب باملدر�شة يتم تخزين �مل�شروع بالذ�كرة �ملحمولة، ثم 
تنفيذ �لأو�مر �لتالية باملنزل.

2  �أختار �لأمر )Run( من �شريط �لأو�مر.
3  �أختار �لأمر )Deploy( �أو بال�شغط على �ملفتاح )F6( يف لوحة �ملفاتيح.

تــمــريــنـــ�ت

11 �ذكر عدًد� من �لتطبيقات �مل�شهورة يف متاجر �لتطبيقات و�لتي حتوي �أكرث من �شا�شة.

22 ما �خلا�شية �لتي متكنك من �لتنقل بني �لنماذج؟

33 ما �لفرق بني �خلا�شية )ChangeForm( يف �أد�ة �لقائمة )List( و�أد�ة �لزر )Button(؟

٤٤ ما فائدة �أد�ة �ملالحظة )ToolTip(؟

55 �أ�شف منوذًجا �آخًر� لتطبيق �لأدعية �ملاأثورة يحوي دعاء �لدخول �إلى �ملنزل.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .)Radio Button( مر�جعة �أد�ة �لإدخال  
.)Header bar( لتعرف على �أد�ة�  

  ت�شميم �شا�شات تطبيق )�مل�شابقة �لثقافية(.
  كتابة �لأو�مر �لربجمية. 

  جتربة �لتطبيق على �جلهاز �لذكي �مل�شتهدف.

التدريب الـخـ�م�س :
تطبيق امل�س�بقة الثق�فية

)اأدوات اأخرى للتنقل بني ال�س��س�ت(
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شاأقوم باإذن �هلل بت�شميم تطبيق )�مل�شابقة �لثقافية( و�لذي يحوي ثالث �شا�شات يتم �لتنقل بينها عن طريق �أد�ة 
)HeaderBar( ويف كـــل �شا�شــة �شــوؤ�ل با�شتخــد�م �أد�ة �لعنو�ن )label( و�أربـــع �إجـابـات با�شتخــد�م �أد�ة �لختيار 
)radio button( ليقوم �مل�شتخدم باختيار �إجابة و�حدة، ثم يتاأكد �لتطبيق من �شحتها با�شتخد�م �جلملة �ل�شرطية 

)IF…THEN( و�لتي �شبق و�إن در�شتها يف )فيجول بي�شك �شتوديو(.

مـقـدمـة الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنماذج و�الأدو�ت �لتي �شن�شتخدمها في �لتطبيق:�أواًل

1 �أ�شغل برنامج )NSB/AppStudio( و�أن�شئ م�شروًعا جديًد� با�شم 
.»myQuiz«

2 �أختار لغة �لربجمة )Basic(، ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب جهاز 
�لهاتف �لذكي �مل�شتهدف.

3 �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج وحيد. 
٤ �شاأ�شيف �أد�ة عـنـو�ن و�لتي حتـوي �ل�شــوؤ�ل )كــم عــدد �شور �لقــر�آن 

�لكرمي؟(.

.)NSB/AppStudio( 1  برنامج

2  ذ�كرة حممولة )USB( للحفظ.

متطلب�ت الـتدريـب

أ

يف برنامج )NSB/AppStudio( نحتاج 
فقط  و�حـــدة   )RadioButton( �أد�ة 
�شتظهر  �لتي  �خليار�ت  جميع  حتوي  و�لتي 
�خلا�شية  يف  �خليار�ت  وتكتب  للم�شتخدم 
يف )فيجول  �خليار  خالًفا لأد�ة   ،)item(
بي�شك �شتوديو( و�لتي يجب �أن نن�شئ �أد�ة 

جديدة لكل خيار على حدة.

فائدةفائدة

5 �أُن�شئ �أد�ة زر �خليار )RadioButton( و�لتي �شتظهر �لإجابات )113, 114, 115, 116(.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-5-1(: �شبط خ�شائ�س �لأدو�ت

�شكل )3-5-2(: �لنموذج �لثاين

�ل�شابقة،  �لأدو�ت  خ�شائ�س  �شبط  �أن�شى  ول 
كما يف �ل�شكل )1-5-3(.

لو قمت بتنفيذ �لتطبيق �لآن �شيظهر �لنموذج 
�لأول ولن �أ�شتطيع �لتنقل بني �لنماذج �لأخرى 
� لالنتقال كما در�شت �شابًقا يف  �إل �إذ� �أ�شفت زرًّ
ذلك  من  بدًل  ولكن  �شتوديو(،  بي�شك  )فيجول 
�لذكية  �لهو�تف  لتطبيقات  مالئمة  �أد�ة  توجد 

.)HeaderBar( ت�شمى

مالحظة

�ملعنى�خلا�شية
Id.شم �لأد�ة��

title.لعنو�ن �لظاهر على �لأد�ة�

LeftButtonIcon .لرمز �لظاهر على ي�شار �لأد�ة�

LeftButtonName.لن�س �لظاهر على ي�شار �لأد�ة�

leftChangeForm
حتوي ��شم �لنموذج �لذي �شننتقل �إليه عند �لنقر على �لزر 

�لأي�شر.

right Button Icon.لرمز �لظاهر على ميني �لأد�ة�

rightButtonName.لن�س �لظاهر على ميني �لأد�ة�

rightChangeForm
حتوي ��شم �لنموذج �لذي �شننتقل �إليه عند �لنقر على �لزر 

�لأمين.

 ،)Project( ٦ �أُدرج منوذج جديد عن طريق �لأمر
�أو  �لأو�مر  �شريط  من   )Add Form( لأمر� ثم 
عن طريق �لرمز )+( من �شريط �لأدو�ت، ثم �أكرر 

�خلطو�ت �ل�شابقة ٤ و5 كما يف �ل�شكل )2-5-3(.
7 �أدرج منوذًجا ثالًثا �شبيًها بالنموذجني �ل�شابقني 

مع تغيري �ل�شوؤ�ل و�لإجابات.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-5-3(: خ�شائ�س �لأد�ة )HeaderBar1( يف �لنموذج �لأول

�شكل )3-5-٤(: خ�شائ�س �لأد�ة )HeaderBar2( يف �لنموذج �لثاين

منوذج  كل  يف   )HeaderBar( ت�شمى  �أد�ة  �أ�شع   8
تتيح يل �لنتقال بني �لنماذج، وحتوي هذه �لأد�ة على 

عدة خ�شائ�س �أهمها:
على  بالنقر  �إليه  �أنتقل  حيث  �لأول،  بالنموذج  �شاأبد�أ 
�لت�شميم  منطقة  �أعلى  �لتبويب  يف  �لنموذج  ��شم 
�أد�ة  �أ�شحب  ثم  �مل�شروع  م�شتك�شف  طريق  عن  �أو 
ا �أعاله،  )HeaderBar( �إلى �لنموذج و�شتظهر تلقائيًّ

و�أ�شبط خ�شائ�شها كما يف �ل�شكل )5-3- 3(.

9 �أكرر �خلطوة �ل�شابقة مع �لنموذج �لثاين، كما يف 
�ل�شكل )5-3-٤(.

يف  كما  �لثالث،  �لنموذج  مع  �خلطوة  �أكرر  ا  �أي�شً 10
�ل�شكل )5-5-3(. 

)�مل�شابقة  تطبيق  ت�شميم  من  �نتهيت  �أكون  وبذلك 
لكي  �لربجمية  �لأو�مر  �أكتب  �أن  ويتبقى  �لثقافية(، 
يف  �شاأفعله  ما  وهذ�  �شليم،  ب�شكل  �لتطبيق  يعمل 

�خلطو�ت �لقادمة، �شاأحفظ �مل�شروع �لآن.

�شكل )3-5-5(: خ�شائ�س �لأد�ة )HeaderBar3( يف �لنموذج �لثالث
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

)RadioButton1( لأو�مر �لربجمية لالأد�ة� :)شكل )3-5-٦�

)RadioButton2( لأو�مر �لربجمية لالأد�ة� :)شكل )3-5-7�

�شكل )3-5-8(: �لأو�مر �لربجمية لالأد�ة 
)RadioButton3(

كتابة �الأو�مر �لبرمجية:ثانًيا

( تعـيــد  �أ�شتخدم �لــحدث )onchange( لالأد�ة )RadioButton( ومبعــــرفـــة �أن �خلا�شـيــة )
�إّمـــــا )True( �إذ� تـــم �لختـــيـار �أو )False( �إذ� مل يتم �لختيـــار، حيــث )n( متثـــل رقم �خليــار ويبد�أ بالرقم )1(.

 )RadioButton1( 1 بــــرمـجــة �لأد�ة
:)Form1( فــي �لنموذج �لأول

�لإجــابــة  هي  �ل�شحيحة  �لإجابة 
�لـثـانيــة )عدد �شور �لقر�آن �لكرمي 114 
�شورة(، فت�شبح �لأو�مر �لربجمية كما 

يت�شح يف �ل�شكل )5-3-٦(.

 )RadioButton2( 2 برجمة �لأد�تني
و)RadioButton3( يف �لــنمــــــوذج 

�لـثــانـي و�لثالث:
كما يف �لطريقــــــــــــــــــة �ل�شابقة �شاأكتب 
�لنموذجني  يف  �لبـرجمــيـــــــــــــة  �لأو�مر 
�لختيــار  لأد�تــــــــــــي  و�لثالــث  �لــثــانــي 
�ل�شكل  �نظر  �لإجابة.  رقم  تغييـــر  مع 
لالأد�ة  �لـبـرجمــيـة  لالأو�مر   )7-5-3(
)RadioButton2( و�ل�شكـــل )5-3-

8( �إ�شافــــة لالأو�مـــــر �لربجمية لالأد�ة 
.)RadioButton3(



71

تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-5-9(: نتيجة تنفيذ حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادم:ثالًثا
�لتطبيق

ن�شر �لتطبيق على �لخادم:ر�بًعا

.)File( 1  �أختار �لأمر
.)Save Project( 2  �أختار

لن�شر �لربنامج على �خلادم �أختار �لأمر )deploy( �أو �أ�شغط على �ملفتاح )F6( )يف حالة عدم توفر �ت�شال 
�لإنرتنت باملعمل، �شاأحفظ �مل�شروع يف �لذ�كرة �ملحمولة و�شاأقوم بعملية �لن�شر يف �ملنزل(.

  يف حالة عدم توفر �ت�شال �إنرتنت مبعمل �حلا�شب باملدر�شة يتم تخزين �مل�شروع بالذ�كرة �ملحمولة، ثم تنفيذ.
  �أختار �لأمر )Run( من �شريط �لأو�مر.

  �أختار �لأمر )Deploy( �أو بال�شغط على �ملفتاح )F6( يف لوحة �ملفاتيح.

تــمــريـنــ�ت

11 �ذكر ثالث طرق خمتلفة للتنقل بني �شا�شات �لتطبيق.

22 ما �لفرق بني جملة )IF…THEN( و�جلملة )IF…THEN…ELSE(؟

 .)RadioButton( بدًل من �أد�ة �خليار )List( 33 �أعد ت�شميم تطبيق �مل�شابقة �لثقافية م�شتخدًما �أد�ة �لقائمة

�لثقافية(  تطبيق )�مل�شابقة  برجمة  من  �نتهيت  قد  �أكون  وبذلك 
ويتبقى �أن �أقوم بتجربته و�إ�شالح �لأخطاء �إن وجدت، وذلك بال�شغط 
 start in desktop( ثم   ،)Run( �لأمر  �أو   )F5( مفتاح  على 
browser( �أو عالمة )  ( يف �شريط �لأدو�ت. ويو�شح �ل�شكل 

)3-5-9( نتيجة تنفيذ �لتطبيق.

1
2
3



تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السادستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

72

تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .)NSB/AppStudio( با�شتخد�م )CheckBox( مر�جعة �أدو�ت �لت�شميم، �أد�ة �لختيار  
   �إدخال �لبيانات با�شتخد�م �أد�ة مربع �لن�س.

.)Date( شتخد�م د�لة �لتاريخ��   
 .)DateDiff( شتخد�م د�لة �لفرق بني تاريخني��   

   ت�شميم تطبيق )�ح�شب عمرك(.
   كتابة �لأو�مر �لربجمية لتطبيق )�ح�شب عمرك(.

   تنفيذ تطبيق ح�شاب �لعمر على �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف.

التدريب ال�س�د�س :  تطبيق ح�س�ب العمر
))CheckBox( اأدوات الت�سميم، اأداة(           
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السادستـدريبات الـوحـدة الثالثة:  تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الخامستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

تنت�شر تطبيقات �لأجهزة �لذكية و�لتي حتتوي على تاريخ �ليوم �أو ح�شاب �لعمر �أو فرتة زمنية معينة لذ� �شاأتطرق يف هذ� 
ا د�لة �لفرق بني تاريخني )DateDiff( يف تطبيق يقوم  �لتطبيق �إلى د�لة برجمية مهمة وهي د�لة �لتاريخ )Date( و�أي�شً

ا، وذلك بعد �إدخال �مل�شتخدم لتاريخ ميالده.  بح�شاب �لعمر بال�شنني و�ل�شهور و�لأيام �أي�شً

مـقـدمـة الـتدريـب

.)NSB/AppStudio( 1 برنامج
2 ذ�كرة حممولة.
3 �ت�شال �إنرتنت.

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنماذج:�أواًل

.»myAge« و�أن�شئ م�شروًعا جديًد� با�شم )NSB/AppStudio( 1 �أ�شغل برنامج
.)create( ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب جهاز �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف، و�أنقر على �لزر )Basic( 2 �أختار لغة �لربجمة

3 �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج، �شاأ�شيف �إليه ثالث �أدو�ت من نوع عنو�ن )Label( كالتايل :

�شكل )3-٦-1(: �شبط خ�شائ�س �أدو�ت �لعنو�ن 
)Label(

)lblTitle(: �شيحوي عنو�ن �لتطبيق يف  �أ

�أعلى �ل�شا�شة وبلون وخلفية خمتلفة.
عبارة  به  ن�شع   :)lblToday( ب 

»تاريخ �ليوم«.
ج )lblBirthDay(: ن�شــع بـه �لعبـارة 

»�أدخل تاريخ ميالدك«.
�ل�شكــل  فــي  كمــا  �لـخ�شــائــ�س  �شــبط  ويـتــم 

.)1-٦-3(
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السادستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

 )TextBox( شبط خ�شائ�س �أدو�ت مربع �لن�س� :)شكل )3-٦-2�

٤ �أ�شيف مربعات �لن�س �لتالية:
�أ )txtDate(: مربع ن�س يظهر به تاريخ 

�ليوم، ولن ي�شتطيع �مل�شتخدم تغيريه ب�شبب 
.)read only( خا�شية للقر�ءة فقط

�مل�شتخدم  �شيدخل   :)txtBirthay( ب 

�مل�شتخدم  �أجعل  ولن  هنا،  ميالده  تاريخ 
يدخل تاريخ ميالده كتابة و�إمنا باختياره 
خا�شية  بتعديل  وذلك  �لتقومي  من 

.)date( إلى� )inputType(

)CheckBox( شبط خ�شائ�س �أدو�ت مربع �لختيار� :)شكل )3-٦-3�

ج )txtDays(: �شيظهر �لعمر بالأيام.

د )txtMonths(: �شيظهر �لعمر بال�شهور.

هـ )txtYears(: �شيظهر �لعمر بال�شنني. 

ويتم �شبط �خل�شائ�س كما يف �ل�شكل )3-٦-2(.
5 �أ�شيف �أد�ة �لختيار )CheckBox( وهي �شبيهة باأد�ة 
�خليار )RadioButton( من حيث �خل�شائ�س مع 
�ختالف �أن �لأولى متكنني من حتديد �أكرث من �ختيار 

يف نف�س �لوقت، �نظر �ل�شكل )3-٦- 3(.

فائدةفائدةأ
مت تغيري �أ�شماء �لأدو�ت لتكون ذ�ت معنى، 
فمثاًل )txtDate( تدل على �أن �لأد�ة مربع ن�س خا�س 
 ،)btnCalc( �إلى  �لعمر  ح�شاب  زر  وتغيري  بالتاريخ، 

كما ميكن �أن �أكتفي بالت�شمية �لفرت��شية.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السادستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-٦-٤(: �شبط خ�شائ�س �لأدو�ت 
)Buttons(

كتابة �الأو�مر �لبرمجية:ثانًيا

 �شاأكتب �أو�مر هذ� �لتطبيق و�لتي حتقق:
:)Date( عند ت�شغيل �لتطبيق، �شاأ�شتخدم د�لة �لتاريخ )txtDate( أ �إظهار تاريخ �ليوم يف مربع �لن�س�

ب تعريف متغري )born( من نوع )variant( يتم تخزين �لقيمة �لتي �أدخلها �مل�شتخدم به بعد حتويل تلك 

:)CDate( با�شتخد�م �لد�لة )لقيمة �إلى �لنوع )تاريخ�

جميع �لأو�مر �لتالية تكون يف �حلدث )onClick( للزر �مل�شمى »�ح�شب«.
ج �إظهار �لعمر بالأيام، �شاأ�شتخدم د�لة �لفرق بني تاريخني بالأيام، حيث )d( تعني �لأيام: 

٦ و�أخرًي� �شاأدرج زرين �أحدهما حل�شاب �لعمر و�لآخر مل�شـح �لبيـانـات، 
و�أ�شـبـط �لـخ�شائــ�س لهما كـمـا يف �ل�شكل )3-٦-٤(. 

�أن  ويتبقى  �لتطبيق  ت�شميم  �كتمل  قد  يكون  وبذلك 
�أبد�أ يف كتابة �لأو�مر �لربجمية ولكـن قـبـل ذلك �عـتـقد 

�أنـه مـن �ملفيد حفظ �مل�شروع �لآن. 

أ

ميكنك زيارة �ملوقع:
 )https://wiki.appstudio.dev/DateDiff(

ملعرفة �ملزيد حول د�لة �لفرق بني تاريخني. 

فائدةفائدة

txtDate.value=Date

Dim born
born = CDate(txtBirthDay.value)

txtDays.value=DateDiff("d",born,Date)
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السادستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

 )m( د �إظهار �لعمر بال�شهور، حيث

تعني �ل�شهر:

حيث  بال�شنني،  �لعمر  �إظهار  هـ 

)yyyy( تعني �ل�شنة:

أ

مفتاح  على  بال�شغط  �لأخطاء  �كت�شاف  ميكنك 
على  بال�شغط  �أو  كــروم  �ملت�شفح  يف   )F12(

)shift+ctrl+j( بعد تنفيذ �لربنامج.

فائدةفائدة

�شكل )3-٦-5(: �لأو�مر �لربجمية لتطبيق )ح�شاب �لعمر(

وذلك  �مل�شتخدم،  �ختيار  من  �لتاأكد  و 

 )CheckBox( �أد�ة  �ختيار�ت  جميع  باختبار 
 )1( بالرقم  �لأول  لالختيار  �لإ�شارة  يتم  حيث 
 ) و�لد�لة ) وهكذ�،  و�لثاين )2( 
  )False(إذ� مت �لختيار و� )True( تعيد �لقيمة

�إذ� �مل�شتخدم مل يخرت �لعن�شر:

ز �لأو�مر �لربجمية لزر �مل�شح:

عند �شغط �مل�شتخدم على زر �مل�شح �شاأقوم 
مب�شـح جميـع مربعــات �لن�س �ملوجودة على 
�لنموذج با�شتخـد�م �لد�لة ))( reset(. ثم 
�شاأقوم باإعادة �إظهار تاريـخ �ليوم بعد �أن مت 

م�شحه مع باقي �ملدخالت.
ويو�شـح �ل�شكل )3-٦-5( جميع �لأو�مــر 

�لربجمية  للتطبيق.  

If chkAges.getValue(1)=True Then
txtDays.value=DateDiff("d",born,Date)
End If
If chkAges.getValue(2)=True Then
txtMonths.value=DateDiff("m",born,Date)
End If
If chkAges.getValue(3)=True Then
txtYears.value=DateDiff("yyyy",born,Date)
End If

FrmAge1.reset()
txtDate.value=Date()

txtYears.value=DateDiff("yyyy",born,Date)

txtMonths.value=DateDiff("m",born,Date)
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السادستـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-٦-٦(: تطبيق ح�شاب �لعمر

حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادم:ثالًثا

.)File( 1 �ختار �لأمر
.)Save Project( 2 �ختار

.)F6( أو �أ�شغط على �ملفتاح� )deploy( 3 لن�شر �لربنامج على �خلادم �أختار �لأمر
�لذكي  �لهاتف  على  جتربته  يتم  لكي  �ملنزل  من  �خلادم  على  ون�شره  �ملتنقلة  �لذ�كرة  يف  �مل�شروع  حفظ  ميكنك 

�مل�شتهدف وذلك يف حالة عدم توفر �ت�شال �إنرتنت يف �ملعمل.

تــمــريــنــ�ت

11 ما فائدة �لدو�ل �لتالية: )Date( – )DateDiff(؟

22 ما �لد�لة �لتي تعر�س �لوقت؟

33 ما فائدة �لد�لة ))( reset(؟ 

٤٤ ماذ� تعني �لأ�شطر �لتالية:

وبذلك �أكون قد �نتهيت من برجمة تطبيق )ح�شاب �لعمر( ويتبقى 
على  بال�شغط  وذلك  وجدت،  �إن  �لأخطاء  و�إ�شالح  بتجربته  �أقوم  �أن 
 )start in desktop browser( ثم ،)Run( أو �لأمر� )F5( مفتاح
( يف �شريط �لأدو�ت. ويو�شح �ل�شكل )3-٦-٦( تطبيق  �أو عالمة )

ح�شاب �لعمر بعد �لتنفيذ.

If chkAges.getValue(2)=True Then txtMonths.
value=DateDiff("m",born,Date)
End If
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .)Image(  شتخد�م �أد�ة �ل�شورة��   
.)Audio( شتخد�م �أد�ة �ل�شوت��   

    تغيري �أيقونة �لتطبيق.
    تنفيذ تطبيق )�لقر�آن �لكرمي( على �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف.

التدريب الـ�ســـ�بع :  تطبيق القراآن الكرمي
                                          )الو�س�ئط املتعددة(
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

هل ميكن �أن �أطور تطبيق للهو�تف �لذكية دون كتابة �شطر و�حد من �لأو�مر �لربجمية؟ نعم ميكنني ذلك وهذ� ما 
ا ما �شاأفعله يف تطبيق �لقر�آن �لكرمي، حيث �شاأقوم بتطوير تطبيق يظهر  مت فعله يف تطبيق »�لأدعية �ملاأثورة«  و�أي�شً
�شورة �لفاحتة مع �إمكانية ت�شغيل �شوت �لقارئ وذلك با�شتخد�م �أد�تني و�حدة لعر�س �شورة »�شورة �لفاحتة« وت�شمى 

.)Audio( و�لأخرى لت�شغيل �شوت �لقارئ وت�شمى )Image(

مـقـدمـة الـتدريـب

.)NSB/AppStudio( 1 برنامج
.)alfatiha.jpg( 2 ملف �شورة

.)alfatiha.mp3( 3 ملف �ل�شوت
٤ ذ�كرة حممولة.
5 �ت�شال �إنرتنت.

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنموذج:�أواًل

.»HolyQuran« و�أن�شئ م�شروًعا جديًد� با�شم )NSB/AppStudio( 1 �أ�شغل برنامج
2 �أختار لغة �لربجمة )Basic(، ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب جهاز �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف، و�أنقر على �لزر 

.)create(
3 �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج، �شاأ�شيف �إليه �لأدو�ت �لتالية:

�أ )Image(: وهي �أد�ة تقوم بعر�س �ل�شور، لذ� �شتحوي �شورة ل�شورة �لفاحتة.

ميكن تو�شيع �شندوق �لأدو�ت لروؤية جميع 
�لأدو�ت يف خمتلف �لأق�شام.

مالحظة
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

alfatiha.( �ل�شورة  ملف  �شاأحدد    )src( �خلا�شية  يف 
jpg(، )يجب �أن تكون �ل�شورة يف جملد �لربنامج �أو يف جملد 
فرعي د�خل جملد �لربنامج(، لذ� ل بد من �لنتقال �إلى جملد 
)تدريبات برجمة �لأجهزة �لذكية( يف �لقر�س �ملرفق، ثم جملد 
جملد  �إلى  ون�شخها  �ملطلوبة  �ل�شورة  و�ختيار  �ل�شابع  �لتدريب 

�لتطبيق.
ب )Audio(: وهي �أد�ة لت�شغيل �لأ�شو�ت، لذ� �شتحوي 

�شكل )3-7-1(: �شبط خ�شائ�س �أد�ة �ل�شورة )Image( مقطع �شوتي ل�شورة �لفاحتة.
)Audio( و�أد�ة �ل�شوت

�شكل )3-7-2(: تطبيق �لقر�آن �لكرمي

أ

�أد�ة  يف   )src( ــة  ــيـ ــشـ ــا�ـ خـ تـــعـــديـــل  ميـــكـــن 
�ل�شوتي  للملف  عنو�ن  لتحوي   )Audio(ل�شوت�
على �شبكة �لإنرتنت ملعرفة �ملزيد من �ملعلومات حول 
�لأدو�ت  مربع  يف  �لأد�ة  على  �لنقر  يتم  �لأدو�ت، 
 Open Wiki( بزر �لفاأرة �لأمين، ثم �لنتقال �إلى

.)Page

فائدةفائدة

تغيير �أيقونة �لتطبيق:ثانًيا
يهتم مطوري تطبيقات �لهو�تف �لذكية باأيقونة �لتطبيق �لتي تظهر على 
�شا�شة �لهاتف �لذكي لأنها غالًبا ما ت�شف عمل �لتطبيق، لذ� �شاأغري �أيقونة 

�لتطبيق �إلى �شورة منا�شبة كالآتي:
�أيقونة  لتغيري   )Icon/favicon( �خلا�شية  �إلى  �أنتقل   1
�خلا�شية  �أو   IOS بنظام  تعمل  �لتي  �لذكية  �لهو�تف  يف  �لتطبيق 
.Android للهو�تف �لذكية �لتي تعمل بنظام )IconAndroid(

.)icon( 2 �أنتقل �إلى �خلا�شية
3 �أ�شغط على �لنقاط �لثالث للبحث عن �لأيقونة و�لتي �شبق و�أن 
�شممتها باأحد بر�مج �لر�شم و�لت�شميم )�ملقا�س �ملنا�شب لل�شورة 

114×114 بيك�شل(.

 ،)alfatiha.mp3( شاأحدد ملف �ل�شوت� )src( يف �خلا�شية
)يجب �أن يكون ملف �ل�شوت  يف جملد �لربنامج �أو يف جملد فرعي 
د�خل جملد �لربنامج(، لذ� ل بد من �لنتقال �إلى جملد )تدريبات 
برجمة �لأجهزة �لذكية( يف �لقر�س �ملرفق، ثم جملد �لتدريب �ل�شابع 
و�أ�شبط  �لتطبيق،  جملد  �إلى  ون�شخه  �ملطلوب  �ل�شوت  ملف  و�ختيار 

�خل�شائ�س كما يف �ل�شكل )1-7-3(.
بعد �إ�شافة �لأدو�ت و�شبط �خل�شائ�س �أكون قد �نتهيت من تطوير  
�لتطبيق وهو جاهز للتنفيذ – ل يوجد �أو�مر برجمية يف هذ� �لتطبيق 

– ويو�شح �ل�شكل )3-7-2( تطبيق �لقر�آن �لكرمي �أثناء تنفيذه.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب السابعتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-7-3(: �أيقونة �لتطبيق يف هاتف 
�لآيفون

٤ بعد �ختيار �ل�شورة �شتظهر على �شا�شة �لهاتف �لذكي بعد ن�شر �لتطبيق، 
كما يف �ل�شكل )3-7-3(.

حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادم:ثالًثا

.)File( 1 �ختار �لأمر
.)Save Project( 2 �ختار

3 لن�شر �لربنامج على �خلادم �أختار �لأمر )deploy( �أو �أ�شغط على 
.)F6( ملفتاح�

ميكنك حفظ �مل�شروع يف �لذ�كرة �ملتنقلة ون�شره على �خلادم من �ملنزل 
توفر  عدم  حالة  يف  وذلك  �مل�شتهدف  �لذكي  �لهاتف  على  جتربته  يتم  لكي 

�ت�شال �إنرتنت يف �ملعمل.

تــمــريـنـــ�ت

11 ما وظيفة �أد�ة �ل�شورة )Image(؟

22 ما �خلا�شية �لتي حتدد �ل�شورة يف �لأد�ة )Image(؟

33 ما �لفرق بني �أد�تي )PictureBox( و )Image(؟

٤٤ ما �أهم خ�شائ�س �أد�ة �ل�شوت )Audio(؟

55 �أعد تطوير تطبيق �لقر�آن �لكرمي  باإ�شافة �شورتي �لنا�س و�لفلق؟
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثامنتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .)Image & Audio( مر�جعة ��شتخد�م �أدو�ت �ل�شورة و�ل�شوت   
.)Select( شتخد�م �أد�ة �لقائمة �ملن�شدلة��   

    ن�شخ �لأدو�ت و�إعادة ت�شميتها.
    كتابة �لأو�مر �لربجمية لتطبيق كلمة وعدة �شور.

    تنفيذ تطبيق )كلمة وعدة �شور( على �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف.

التدريب الث�من :  تطبيق كلمة وعدة �سور
                                     )الو�س�ئط املتعددة(
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثامنتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

يتد�ول موؤخًر� م�شطلح »�لتعليم بالرتفيه« وخا�شة يف �ملر�حل �لأولى من �لتعليم، ومل تخلو� �لهو�تف �لذكية من تطبيقات 
تعليمية وترفيهية لالأطفال، لذ� �شاأقوم بتطوير تطبيق يربط بني �لكلمة و�ل�شورة بطريقة ممتعة و�شيقة، وذلك بعر�س كلمة و�أربع 
�شور �إحد�ها تدل على �لكلمة، وعندما يقوم �مل�شتخدم بال�شغط على �ل�شورة ي�شمع �شوت يخربه ب�شحة �ختياره، و�شاأ�شتخدم �أد�تي 

�ل�شوت و�ل�شورة و�لذي مت �لتعرف عليها �شابًقا بالإ�شافة لأد�ة �لقائمة �ملن�شدلة )Select( للتنقل بني �ل�شا�شات. 

مـقـدمـة الـتدريـب

1 �لقر�س �ملرفق مع �لكتاب.
2 ذ�كرة حممولة.

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنموذج:�أواًل

.»FunnyLearn« و�أن�شئ م�شروًعا جديًد� با�شم )NSB/AppStudio( 1 �أ�شغل برنامج
2 �أختار لغة �لربجمة )Basic(، ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب جهاز �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف، و�أنقر على �لزر 

.)create(

�أ �أد�تي عنو�ن: و�حدة لعنو�ن �لتطبيق و�لأخرى 

نكتب بها �لكلمة �لتي تدل على �ل�شورة، و�أ�شبط 
�خل�شائ�س كما يف �ل�شكل )1-8-3(.

�شكل )3-8-1(: �شبط خ�شائ�س �أد�تي �لعنو�ن

3 �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج، 
�شاأ�شيف �إليه �لأدو�ت �لتالية:
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثامنتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-8-2(: �شبط خ�شائ�س �أدو�ت �ل�شورة

�شكل )3-8-3(: �شبط خ�شائ�س �أدو�ت �ل�شوت و�أد�ة �لقائمة �ملن�شدلة 
)Select(

رمــزه  �أو   )…  red ،green،( ��ــشــمــه  بكتابة  ــون  ــل �ل حتــديــد  ميــكــن  ــون  ــل �ل خا�شية  يف 
  ))n1,n2,n3( RGB( أو مبعرفة �شدة �لألو�ن �لأ�شا�شية� 

.)html-color-codes.info(:وملعرفة �ملزيد عن رموز �لألو�ن ميكنك �لطالع على �ملوقع

�إثــــــر�ء

�أد�ة  كل  �شور:  �أدو�ت  �أربع  ب 

خمتلفة،  �شـــــــــورة  حتــــــــوي 
و�أ�شبط �خل�شائ�س كما يف 

�ل�شكل )2-8-3(.

�ل�شحيحـــة  لالإجابــة  و�حــدة  �شـــوت:  �أد�تــــي  ج 

و�لأخــرى لالإجـــابـــة �خلاطئـــة. يــجــب �أن تكــون 
ملفـــات �ل�شوت يف جملد �مل�شروع.

 جميع ملفات �ل�شور و�لأ�شو�ت و�لتي �شاأ�شتخدمها يف 
�لتطبيق موجودة يف �لقر�س �ملرفق د�خل �ملجلد 
�لتدريب   - �لذكية   �لأجهزة  برجمة  )تدريبات 

�لثامن(. 
 :)Select( وت�شمــى  �ملن�شدلـة  �لقــــائمــة  �أد�ة  د 

وذلك للتنقل بني �ل�شا�شات عن طريق �خلا�شية 
)SelectedIndex(. و�أ�شبط خ�شائ�شها كما 

يف �ل�شكل )3-8-3(.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثامنتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-8-٤(: �لأدو�ت �ملوجودة يف �لنموذج 
�لثاين

٤ بذلك �أكون قد �نتهيت من ت�شميم �ل�شا�شة 
لل�شا�شة  جديًد�  منوذًجا  �شاأدرج  لذ�  �لأولى، 
ثم   ،)Project( �لأمر  با�شتخد�م  �لثانية 

�لأمر )Add Form( من �شريط �لأو�مر.
5 �أن�شخ جميع �لأدو�ت يف �لنموذج �لأول ماعد� 
�أد�تي �ل�شوت – وجودها يف �لنموذج �لأول 

كاف - و�أل�شقها يف �لنموذج �لثاين.
�لنموذج  يف  �لأدو�ت  خ�شائ�س  �أ�شبط   ٦

�لثاين لتظهر كما يف �ل�شكل )8-3-٤(.

وبذلك �أكون قد �نتهيت من ت�شميم تطبيق )كلمة 
وعدة �شور( ويتبقى كتابة �لأو�مر �لربجمية �خلا�شة 
به لكي يعمل �لتطبيق ب�شكل كامل، وهذ� ما �شاأفعله 

عند ت�شمية �لأدو�ت ل بد �أن يكون لكل �أد�ة ��شم وحيد يف يف �خلطو�ت �لقادمة، �شاأحفظ �مل�شروع �لآن.
كامل �لتطبيق حتى و�إن تعددت �لنماذج، ولي�س كما هو �حلال 
يف  لأد�تني  يكون  �أن  ميكن  �إذ  �شتوديو(  بي�شك  )فيجول  يف 

منوذجني �ل�شم نف�شه.

مالحظة

كتابة �الأو�مر �لبرمجية:ثانًيا

:)Form1( يف �لنموذج �لأول )Image( 1 برجمة �أدو�ت �ل�شورة

)Image( لأو�مر �لربجمية لأدو�ت �ل�شورة� :)شكل )3-8-5�

جلميــع   )onclick( �حلــدث  يف 
فقط،  �أمرين  �شاأكتب  �ل�شور  �أدو�ت 
�شحيحة  �ل�شورة  كانت  حال  ففي 
�شوت  لت�شغيل  �لأول  �لأمر  �شيكون 
�لآخــر  و�لأمــــر  �ل�شحيحة  �لإجابة 
�خلاطـــئــة  �لإجابـــة  �شوت  لإيقـاف 
حتى ل يتد�خـــل �ل�شوتـــان مع بع�شهما 
�ل�شـــورة  حالة  يف  و�لعك�س  �لبع�س. 
يو�شح   )5-8-3( و�ل�شكل  �خلاطئــة، 

�لأو�مر �لربجمية.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثامنتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

�شكل )3-8-6(: الأوامر الربجمية لأداة 
)Select1(

)Form2( الأوامر الربجمية للنموذج الثاين :)شكل )3-8-7�

 )SelectedIndex( قيمــة ــا تغييــر  اأي�شً ال�شحيحــة.  الإجـــابــة  على  تدل  التي  ال�شورة  ح�شب  الأوامر  تغيري 
لـــتنــا�شـب الـــنمـــوذج الذي �شاأنتقل اإليه، وال�شكل )3-8-7(يو�شح الأوامر الربجمية.

4 وبذلك اأكون قد انتهيت من برجمة تطبيق 
)كلمة وعدة �شور( ويتبقى اأن اأقوم بتجربته 
واإ�شالح الأخطاء اإن وجدت، وذلك بال�شغط 
على مفتــاح )F5( اأو الأمـــر )Run(، ثـــم 
اأو   )start in desktop browser(

( يف �شريط الأدوات. عالمة )

:)Form1( يف النموذج الأول )Select1( 2 برجمة الأداة

يف احلدث )onchange( لالأداة )Select( �شاأكتب اأمر النتقال للنموذج 
 )Form1.hide )(( مع اإغالق النموذج الأول )Form2.show )(( الثاين
- �شبيهه باأوامر )فيجول بي�شك �شتوديو( – ولكن بعــد معرفــة اختيار امل�شتخدم  
وذلك مبعرفة رقم الختيار عن طريق اخلا�شــيـة )SelectedIndex( حــيـث 

يـبـداأ الختيــار الأول بالعـدد �شفر، ثــم واحـــد 
وال�شكــــــل  القائمة،  عنا�شر  جلميـع  وهكـــذا 

)3-8-6( يــو�شــح الأوامــر الربجمية.
الثاين  النموذج  الأدوات يف  برجمة   3

:)Form2(
مع  الثاين  للنموذج  الربجمية  الأوامر  �شاأكتب  ال�شابقة  الطريقة  بنف�س 

اأجرب التطبيق للتاأكد من �شالمة الأوامر الربجمية، األحظ اأين ل اأ�شتطيع التنقل بني النماذج )ال�شا�شات( لذا ل بد من 
كتابة الأوامر اخلا�شة باأداة القائمة املن�شدلة )Select(  والتي ت�شمح للم�شتخدم بالتنقل بني ال�شا�شات.
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حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادم:ثالًثا

)يف حالة عدم تـوفر �ت�شال �لإنتـرنت باملعمـل، �شاأحفظ �مل�شــروع يف �لــذ�كــرة �ملحمـولة و�شـاأقــوم بعملية �لن�شر 
يف �ملنزل(.

تــمــريـنـــ�ت

11 هل من �ملمكن ��شتخد�م �أد�ة )HeaderBar( كعنو�ن للتطبيق؟ و�شح ذلك.

22 ما �أو�مر ت�شغيل و�إيقاف �ل�شوت؟

33 ملاذ� مل يتم تكر�ر �أد�ة �ل�شوت يف جميع �لنماذج؟

٤٤ ما �أهم خ�شائ�س �أد�ة �لقائمة �ملن�شدلة )Select(؟

55 �أ�شف منوذجني لتطبيق )كلمة وعدة �شور( مع �إ�شافة �لأدو�ت و�لأو�مر �لربجمية �لالزمة.
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التدريب التـ��سـع :  تـطبـيـق مـفكرتي  )حـفـظ 
))LocalStorage( البي�ن�ت ب��ستخدام        

  تعريف متغري من نوع كائن. 
  �إن�شاء ملف با�شم )note( عن طريق �لد�لة )localStorage( حلفظ �لبيانات.

.)localStorage( لتحويل �لبيانات �إلى نوع ن�س لكي حتفظ يف )JSON( شتخد�م د�لة��  
 .)For …Next( مر�جعة �أمر �لتكر�ر   

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :
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يف كثري من �لتطبيقات �أحتاج �إلى حفظ �لبيانات كما يف تطبيق مفكرتي، لذ� �شاأ�شتخدم د�لة )localStorage( حيث 
ت�شمح يل حفظ �لبيانات على �شكل �شل�شلة ن�شية بحيث تكون �لبيانات متاحة عند ت�شغيل �لتطبيق  يف �ملرة �لقادمة. 

.)NSB/AppStudio( 1 برنامج
2 ذ�كرة حممولة.
3 �ت�شال �إنرتنت.

مـقـدمـة الـتدريـب

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنموذج:�أواًل

�شكل )3-9-1(: �شبط خ�شائ�س �أدو�ت 
�لعنو�ن

و�أن�شئ   )NSB/AppStudio( برنامج  �أ�شغل   1
.»myNote« م�شروًعا جديًد� با�شم

2 �أختار لغة �لربجمة )Basic(، ثــم �أحــدد مقـا�س 
�مل�شتهدف،  �لذكي  �لهاتف  جهاز  ح�شب  �ل�شا�شة 

.)create( و�أنقر على �لزر
�لـــنموذج،  حتــوي  و�لـــتـي  �لت�شميـــم  منطقة  �شتظهـــر    3

�شاأ�شيف �إليه �لأدو�ت �لتالية:
�أ )Label1(: و�شاأ�شتخدمها فقط لعر�س عنو�ن �لتطبيق.

ب )Label2(: �شيحوي �لعنو�ن »�لتاريخ«.

ج )Label3(: �شيحـــوي �لـعــنــو�ن »�ملالحظة«.

و�ل�شكل )3-9-1( يو�شح �شبط �خل�شائ�س له.
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د )textArea1(: �شاأكتب مالحظتي هنا، و�شيتم ت�شمية 

.)txtNote( لأد�ة�
حفظـها،  مت  �لـتي  �ملـو�عـيد  لعـر�س   :)textArea2( هـ 

.)txtSavedNotes( و�شاأعـيد ت�شمية �لأد�ة �إلى

�شكل )3-9-2(: �شبط خ�شائ�س �لأدو�ت

كتابة �الأو�مر �لبرمجية:ثانًيا

�شاأكتب �أو�مر هذ� �لتطبيق كالتايل:
1  بد�يًة �أعرف متغري عام من نوع كائن لكي ي�شتخدم يف كامل �إجر�ء�ت �لتطبيق:

خالية  م�شفوفة  به  و�حفظ   )localStorage( لد�لة� با�شتخد�م   )note( با�شم ملف  باإن�شاء  �شاأقوم  ثم    2
لتعبئتها لحًقا مع مالحظة �أن هذه �لعملية �شتنفذ عند بدء �لتطبيق للمرة �لأولى فقط، بينما يف �ملر�ت �لقادمة 
�شنعر�س �لبيانات �ملحفوظة وذلك من خالل �لإجر�ء )fillTextArea( مع مالحظة �أن جميع هذه �لأو�مر مت 

و�شعها يف �لإجر�ء )Sub Main( لينفذها �لتطبيق عند بدء �لت�شغيل وهي:

Sub Main
If localStorage.note=undefined Then     
localStorage.note=JSON.stringify([])
End If
saves=JSON.parse(localStorage.note)
fillTextArea()
End Sub

Dim saves( )

و )Button1(: خا�س بعملية حفظ �ملالحظة، و�شاأعيد 

 .btnSave ت�شميته �إلى
ح �شبط خ�شائ�شها. و�ل�شكل )3-9-2( يو�شِّ

وبذلك يكون قد �كتمل ت�شميم �لتطبيق ويتبقى �أن 
�أبد�أ يف كتابة �لأو�مر �لربجمية ولكن قبل ذلك �أعتقد 

�أنه من �ملفيد حفظ �مل�شروع �لآن. 

حيث:
�لـد�لة )JSON( تقوم بتحويل بيانات �مل�شفوفة �إلى ن�س 
�لن�شو�س  حتفـظ   )localStorage( لأن  �شحيــح،  و�لعكـــ�س 

فقط.
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:)btnSave( 3 كتابة �لأو�مر �لربجمية لزر �حلفظ
�إلى   )txtNote(و  )txtDate( يف  �ملدخالت  �لتطبيق  �شيحفظ  �حلفظ،  زر  على  �مل�شتخدم  �شغط  عند  �أ 

�مل�شفوفة )myArray(. بعد �لتاأكد مـن �أن �مل�شتخدم قد �أدخل فعاًل تاريخ �ملوعد:

ب �شيتم جلب �لبيانات �ملحفوظة �شابًقا يف )localStorage.note( وتخزينها يف �لكائن )saves( بعد �إرجاعها 

:)JSON( إلى م�شفوفة با�شتخد�م �لد�لة�

:)saves( إلى �لبيانات �ل�شابقة يف� )myArray( ج ثم �شاأ�شيف �لبيانات يف

د وهنا �أ�شبحت �لبيانات مكتملة يف �لكائن )saves( لذ� �شاأعيد حفظها يف localStorage.note ولكن بعد 

حتويلها مرة �أخرى �إلى ن�س با�شتخد�م �لد�لة )JSON( كما ذكرت �شابًقا:

هـ ويتبقى �أن �أعيد عر�س �لبيانات يف )txtSavedNotes( وذلك با�شتدعاء �لإجر�ء)fillTextArea(�لذي يقوم 

باإعادة تعبئة مربع �لن�س متعدد �لأ�شطر )txtSavedNotes( وذلك من خالل �لأو�مر �لتالية:

Sub fillTextArea() 
txtSavedNotes.value= ""
For i=0 To UBound(saves)
txtSavedNotes.value = txtSavedNotes.value & saves[i].noteDate & " : 
" & saves [i].Note & vbCRLF
Next
End Sub

If txtDate.value="" Then 
MsgBox »مل يتم حتديد �ملوعد«
Else
myArray={noteDate: txtDate.value, Note: txtNote.value}

saves=JSON.parse(localStorage.note)

saves.push)myArray(

localStorage.note=JSON.stringify)saves( 
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حيث: 
رقـم  تـــعـــيـد   :)UBound( •

�لعنــــ�شر �لأخري يف �مل�شفوفة.
• )vbCRLF(: �شطر جـديــد.

و�لــ�شكـل )3-9-3( يـو�شـح �لأو�مر 
�لربجمية لتطبيق )مفكرتي(.

وبذلك �أكــون قــد �نتهيــت مـــن 
ويتبقى  )مفكرتي(  تطبيق  برجمـة 
�أن �أقوم بتجربته و�إ�شالح �لأخطاء 
�إن وجـــــدت، وذلك بال�شغــط على 
 ،)Run( �لأمـــر  �أو   )F5( مفتاح 
 start in desktop( ثم 
يف   ) ( عالمة  �أو   )browser

�شريط �لأدو�ت. 
يو�شح   )٤-9-3( و�ل�شكل 

تطبيق مفكرتي بعد �لتنفيذ.

�شكل )3-9-3(: �لأو�مر �لربجمية لتطبيق 
)مفكرتي(

�شكل )3-9-٤(: تطبيق مفكرتي بعد �لتنفيذ

أ

مفتاح  على  بال�شغط  �ملحفوظة  �لبيانات  روؤيـــة  ميكن 
�لتبويب  �إلــى  �لنتقال  ثم  ــروم،  ك �ملت�شفح  يف   )F12(
)Application(، ثم �لقائمة �جلانبية )Storage( ثم 
)Local Storage(، ثم )                                                   ( 

.)note( فتظهر جميع �مللفات �ملخزنة، �أختار �مللف

فائدةفائدة

حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادم:ثالًثا

�أحفظ  �لتطبيق و�أن�شره على �خلادم كما تعلمت �شابًقا.

)http://172.0.0.1:58504(
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تــمــريـنـــ�ت

11 ما وظيفة �لدو�ل �لآتية: )JSON( و )LocalStorage(؟

22 ملــاذ� تــم و�شـع �أو�مــر تعبئة مـربـع �لن�س متعـدد �لأ�شطــر  )FillTextArea(  يف �إجر�ء  فرعي ؟

33 ما خطو�ت عر�س ملفات )LocalStorage(؟

.)LocalStorage( مل�شح �لبيانات �ملوجودة يف � ٤٤ �أ�شف زرًّ

.)LocalStorage( با�شتخد�م )55 �شّمم تطبيق حلفظ بيانات �لطالب )�ل�شم ورقم �لهاتف
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .)Video( شتخد�م �أد�ة �لفيديو��   
   ت�شغيل ملفات �لفيديو �ملحلية )على �جلهاز �لذكي( و�لبعيدة )على �شبكة �لإنرتنت(.

    تنفيذ تطبيق )م�شغل �لفيديو( على �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف.

التدريب الع��سر:  تطبيق م�سغل الفيديو
                                    )الو�س�ئط املتعددة(
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يف هذ� �لتطبيق �شاأتعلم كيفية ت�شغيل ملفات �لفيديو على �لأجهزة �لذكية، وهي �شبيهه بت�شغيل �مللفات �ل�شوتية 
�أو  يكون خمزًنا على �جلهاز )حملي(  �أن  �لفيديو  مللف  وميكن  �ل�شابق،  �لتدريب  يف  عليه  تعرفنا  و�لذي   )Audio(

موجوًد� على خادم على �شبكة �لإنرتنت.

مـقـدمـة الـتدريـب

.)NSB/AppStudio( 1 برنامج
2 �لقر�س �ملرفق مع �لكتاب. 

3 عنو�ن ملف فيديو خمزن على �شبكة �لإنرتنت.
٤ �ت�شال �إنرتنت.

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنموذج:�أواًل

.»myVideo« و�أن�شئ م�شروًعا جديًد� با�شم )NSB/AppStudio( 1 �أ�شغل برنامج
2 �أختار لغة �لربجمة )Basic(، ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب جهاز �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف، و�أنقر على 

.)create( لزر�
3 �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج، �شاأ�شيف �إليه �لأد�ة )Video( وهي �أد�ة تقوم بعر�س ملفات 

�لفيديو.
جملد  يف  �لفيديو  ملف  يكون  �أن  �لفيديو )alharam.mp4(، )يجب  ملف  ��شم  �شاأكتب   )src( خلا�شية� ويف 
�لربنامج �أو يف جملد فرعي د�خل جملد �لربنامج(، لذ� ل بد من �لنتقال �إلى جملد )تدريبات برجمة �لأجهزة 
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جملـــد  ثم  �ملرفق،  �لقر�س  يف  �لذكية( 
)�لتدريب �لعا�شر( و�ختيار ملف �لفيديو 
ون�شخه �إلــى جملــــــــد �لتطبيق، و�ل�شكل 
)3-10-1( يــو�شــــــح �شـــــــبط �خلا�شية 

.)src(

)م�شغل  تطبيق  برجمـــة  مـن  �نتهيــت  قــد  �أكــون  وبذلك   ٤
�لفيديو( ويتبقى �أن �أقوم بتجربته و�إ�شالح �لأخطاء �إن وجدت، وذلك 
 start in desktop( ثم ،)Run( أو �لأمر� )F5( بال�شغط على مفتاح

( يف �شريط �لأدو�ت. browser( �أو عالمة )
و�ل�شكل )3-10-2( يو�شح تطبيق م�شغل �لفيديو �أثناء تنفيذه.

�شكل )3-10-1(: �شبط خ�شائ�س �أد�ة �لفيديو

�شكل )3-10-2(: تطبيق م�شغل �لفيديو

�شــورة  دون  �شـوًتا  �لفيديـــو  يــظهـر  قــد 
ل  �لتطبيــق،  ت�شغــيـل  عــنـد  �ملت�شفح  يف 
د�عــي للقلق �شاأجربه على �جلهاز �لذكي 
بكل  و�شيعمل  �خلادم  على  ن�شره  بعد 

كفاءة.

مالحظة

قد يظهر �لفيديو يف و�شع �لت�شغيل بكامل 
�لذكي  �جلهاز  خ�شائ�س  ح�شب  �ل�شا�شة 

�مل�شتخدم.

مالحظة

عند ت�شغيل �لتطبيق ون�شره �شيتم حفظ ملفات �لفيديو على �خلادم وبالتايل �شيتم حفظها 
تعديل  �ملفيد  من  يكون  قد  لذ�  �لتطبيق،  حجم  كرب  �إلى  يوؤدي  وهذ�  �لذكي  �جلهاز  على 
�خلا�شية )src(  لالأد�ة )video( لكي حتوي عنو�ًنا مللف فيديو على �شبكة �لإنرتنت بدًل 

من حفظ �لفيديو بد�خل �لتطبيق وذلك لتقليل حجم �لتطبيق.

مالحظة

عندما  وقًتا  �لفيديو   ظهور  ي�شتغرق  قد 
يف  خادم  �لفيديو موجوًد� على  يكون ملف 

�شبكة �لإنرتنت ح�شب حجم �لفيديو.

مالحظة
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب العاشرتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

يتم حفظ �لتطبيق ون�شره على �خلادم كما تعلمت �شابًقا مع �إرفاق ملف �لفيديو �مل�شتخدم يف جملد �مل�شروع.

حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادم:ثانًيا

تــمــريـنـــ�ت

11 يف �أي قائمة من قو�ئم �لأدو�ت توجد �أد�ة م�شغل �لفيديو )Video(؟

22 ما �لذي يجب معرفته حول �أنو�ع ملفات �لفيديو قبل �إ�شافته يف �لتطبيق؟

33 ملاذ� يف�شل �أن يكون ملف �لفيديو موجوًد� على �شبكة �لإنرتنت بدًل عن وجوده يف جملد �لتطبيق؟

٤٤ ما �خلا�شية �لتي حتدد ملف �لفيديو �ملر�د عر�شه؟
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

   بناء تطبيق با�شتخد�م )HTMLview( لعر�س ملفات يوتيوب. 

التدريب احل�دي ع�سر:  تطبيق ق�س�ر ال�سور
                                            )الو�س�ئط املتعددة(
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الحادي عشرتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

تتعامل غالب تطبيقات �لأجهزة �لذكية مع موقع �ليوتيوب لعر�س �لدرو�س و�ل�شروحات وذلك لأن حجم �لتطبيق 
حمدود باإمكانيات �جلهاز �أوًل ومن �ل�شعوبة �إرفاق ملفات فيديو متعددة بد�خله، فيعمد �ملطورون لرفع ملفات �لفيديو 
 )innerHTML( با�شتخد�م �خلا�شية )HTMLview( على موقع �ليوتيوب ومن ثم ربطها بالتطبيق با�شتخد�م �أد�ة

و�شن�شتخدم �لد�لة ))( refresh( للتحكم بتهيئة �لأد�ة.

مـقـدمـة الـتدريـب

.)NSB/AppStudio( 1 برنامج
2 �ت�شال �إنرتنت.

3 هاتف ذكي.

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

ت�شميم �لنموذج و�الأدو�ت �لتي �شن�شتخدمها في �لتطبيق:�أواًل

م�شروًعـا  و�أن�شئ   )NSB/AppStudio( برنامج  �أ�شغل   1
.»Qesar« جـديـًد� با�شم

2 �أختار لغة �لربجمة )Basic(، ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب 
جهاز �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف.

3 �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج وحيد.
٤ �شــاأ�شيـف �أد�ة )HeaderBar( و�لـتـي حتــوي ��شـــم �لتطبيــق 
يف  كما  لها  �خل�شائ�س  ب�شبط  و�أقوم  فقط.  �ل�شور(  )ق�شار 

�شكل )3-11-1(: �شبط خ�شائ�س )HeaderBar( �ل�شكل )1-11-3(.

��شتخدمت )HeaderBar( هنا بدون �أزر�ر 
�لتنقل وذلك لرغبتي يف و�شع ��شم �لتطبيق 
فقط بد�خله وقمت بحذف �أزر�ر �لتنقل عند 

�شبط �خل�شائ�س لعدم حاجتي �إليها.

مالحظة
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الحادي عشرتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

 )Multimedia( من قائمة �لأدو�ت )HTMLview( 5 �شاأ�شيف �أد�ة
و�أ�شبط �خل�شائ�س لها كما يف �ل�شكل )2-11-3(.

٦ �شاأ�شيــف ثـــالث �أزر�ر )Button(  و�أقــــوم 
ب�شبــط �خل�شائــ�س لــهــا كــما يف �لأ�شكال 

 .)5-11-3( ،)٤-11-3( ،)3-11-3(

ميكنك �لتعديل يف �رتفاع وعر�س 
�جلهاز  ح�شب   )HTMLview(

�لذي ت�شتهدفه بالت�شميم

تـنـبــيـه

)HTMLview( شبط خ�شائ�س� :)شكل )3-11-2�

�شكل )3-11-3(: �شبط خ�شائ�س �لزر �لأول



101
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�شكل  لتغيري   )theme( خلا�شية� ��شتخدمنا 
 .)Button( و�شكل �لـ )HeaderBar(لـ�

مالحظة

�لأزر�ر  جتميع  خ�شائ�س  هنا  ��شتخدمنا 
وذلك  لها  �أناقة  و�أكرث  �أجمل  �شكل  لإعطاء 

بتفعيل �خل�شائ�س
.)groupBegin – groupEnd(

مالحظة

ت�شميم  �لأولى  �ملرحلة  تكون  وبهذ� 
و�جهة �لتطبيق قد مت �لنتهاء منها وتتبقى 

�ملرحلة �لثانية وهي كتابة �أو�مر �لتطبيق.

�شكل )3-11-٤(: �شبط خ�شائ�س �لزر �لثاين

�شكل )3-11-5(: �شبط خ�شائ�س �لزر �لثالث
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الحادي عشرتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

1 �أقوم بفتح موقع �ليوتيوب على �لإنرتنت 
.)www.youtube.com(

بتهيئة  هنا  ونقوم  �لتنفيذ  بدء  عند  مهام  لتنفيذ  ن�شتخدمها  �لتي   )Main Sub )(( �لفرعي  �لإجــر�ء   1
 :)refresh )(( با�شتخد�م �لد�لة  .)HTMLview(لـ�

:)Button1( 2 زر �شورة �لنا�س

تجهيز ملفات �ليوتيوب �لتي نرغب في ��شتخد�مها:ثانًيا

كتابة �الأو�مر �لبرمجية:ثالًثا
�شكل )3-11-٦(: طريقة �حل�شول على ��شم ملف �لفيديو يف يوتيوب

Sub Main)(
HTMLview1.refresh)(
End Sub

2 �أختار ثالث ملفات فيديو 
ل�شور )�لإخال�س، �لفلق، 
بحفظ  ــوم  ــ و�أقـ �لنا�س( 
يف  لأ�شتخدمها  �أ�شماءها 
�ل�شكل  لحــظ  �لتطبيق. 

.)٦-11-3(

Function Button1_onclick)(
HTMLview1.innerHTML="<iframe width='300' height='300''';
& "src='https://www.youtube.com/embed/yjvlyl95BsY'></
iframe
HTMLview1.refresh()

End Function
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الحادي عشرتـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

:)Button1( شرح �لن�س �لربجمي �مل�شتخدم يف زر�

يتم تكر�ر نف�س �جلملة �لربجمية يف )Button2( و)Button3( ويكون �لختالف فقط يف ��شم ملف �لفيديو 
لدى موقع �ليوتيوب، و�ل�شكل )3-11-7( يو�شح �لن�س �لربجمي لتطبيق ق�شار �ل�شور.

�شكل )3-11-7(: �لن�س �لربجمي لتطبيق ق�شار �ل�شور

HTMLview1.innerHTML .)innerHTML( تفعيل خا�شية
<iframe .)HTML( بد�ية عن�شر

width='300' height='300'
قيم  نف�س  �أنها  لحظ  �ليوتيوب،  فيديو  ملف  وعر�س  �رتفاع 

.)HTMLview( خا�شية
src='https://www.youtube.com/
embed/yjvlyl95BsY'

مت�شمنا   )src( �خلا�شية  �إلى  �ليوتيوب  موقع  عنو�ن  حفظ 
��شم ملف �لفيديو.

</iframe> .)HTML( نهاية عن�شر
yjvlyl95BsY ��شم ملف �لفيديو لدى موقع يوتيوب وهو ��شم فريد ل يتكرر 

HTMLview1.refresh)( حتديث �لـ )HTMLview( بعد تنفيذ �لأمر
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104

 

�أحفظ �لتطبيق و�أن�شره على �خلادم كما تعلمت �شابًقا.

�شكل )3-11-8(: تطبيق ق�شار �ل�شور

حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادم:ر�بًعا

تــمــريـنـــ�ت

11 ما وظيفة ))( refresh(؟

22 ما وظيفة �خلا�شية )theme(؟

33 ملاذ� يف�شل ��شتخد�م �لأد�ة )HTMLview( عند �لتعامل مع ملفات �لفيديو يف تطبيقات �لأجهزة 

�لذكية؟
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التدريب الث�ين ع�سر:  تدريب�ت اإثرائية

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

 .API بناء تطبيق يعتمد على جلب �ملعلومات من مو�قع تقدم خدمة   
   بناء تطبيق ي�شتخدم مكونات �جلهاز.

   بناء تطبيق ي�شتخدم مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثاني عشر تـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

من  �لعديد  بتوفري  متقدمة  تطبيقات  �إن�شاء  �لذكية  �لهو�تف  تطبيقات  ملربجمي   )NSB/AppStudio( برنامج  يتيح 
�لدو�ل و�لأدو�ت �لتي متكنهم من ت�شميم تطبيقات تالئم �حتياجاتهم وتطلعاتهم، وميكنك �لتعرف على �لكثري منها 

.https://wiki.appstudio.dev/Wiki من خالل موقع �لويكي لل�شركة
و�شنعر�س يف هذ� �جلهزء ثالثة تدريبات متنوعة :

 Getjson لتدريب �لإثر�ئي �لأول : بناء تطبيق �لطق�س ملعرفة درجة �حلر�رة ملدينة معينة، وي�شتخدم يف هذ� �لتطبيق د�لة�
جللب �ملعلومات من مو�قع �لنرتنت �لتي تقدم خدمة يطلق عليها كدرجة �حلر�رة و�جتاه �لرياح و�ل�شغط �جلوي 

وغريها من �أحو�ل �لطق�س.
.Multimedia لتدريب �لإثر�ئي �لثاين : تطبيق �لكامري� وي�شتخدم هذ� �لتطبيق �أد�ة �لكامري� من قائمة�

 Finance&SocialMedia من قائمة Twitter لتدريب �لإثر�ئي �لثالث : تطبيق مدر�شتي وفيه �شيتم ��شتخد�م �د�ة�
و�شبط خ�شائ�شها.

مـقـدمـة الـتدريـب

.)NSB/AppStudio( 1 برنامج
2 �ت�شال �إنرتنت.

3 هاتف ذكي.

متطلب�ت الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب
الإثرائي الأول

ت�شميم �لنموذج:�أواًل

.»Weather« و�أن�شئ م�شروًعا جديًد� با�شم )NSB/AppStudio( 1 �أ�شغل برنامج
2 �أختار لغة �لربجمة )Basic( ثم �أحدد مقا�س �ل�شا�شة ح�شب جهاز �لهاتف �لذكي �مل�شتهدف.
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كتابة �الأو�مر �لبرمجيةثانًيا

وبعد �لنتهاء من �شبط خ�شائ�س �لأدو�ت يف �لنموذج نبد�أ 
بكتابة �أو�مر �لتطبيق كما يف �ل�شكل )2-12-3(. 

�ل�شكل )3-12-3( يو�شح تطبيق �لطق�س بعد �لتنفيذ. 

�شكل )3-12-1(: �شبط خ�شائ�س �لنموذج 

�شكل )3-12-3(: تطبيق �لطق�س بعد �لتنفيذ

�شكل )3-12-2(: �لن�س �لربجمي لتطبيق �لطق�س

3 �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج 
�ل�شكل  يف  كما  �خل�شائ�س  له  و�أ�شبط  وحيد، 

 .)1-12-3(
�لأد�ة   )InputType( خا�شية  تغيري  مالحظة  مع   
ب�شبط  �أقوم  ثم   )search( �إلى   )TextBox1(

خ�شائ�س بقية �لأدو�ت كما تعلمت �شابقًا.

ميـكــن �شـبـط لـون �لـ )Form( مـن خــــالل 
�خلا�شية )background( يف �خل�شائ�س.

مالحظة
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثاني عشر تـدريبات الـوحـدة الثالثة: 

خطـوات الـتدريـب
الإثرائي الث�ين

ت�شميم �لنماذج�أواًل

كتابة �الأو�مر �لبرمجيةثانًيا

وبعد �لنتهاء من �شبط خ�شائ�س �لأدو�ت يف �لنموذج نبد�أ 
و�ل�شكل   )5-12-3( �ل�شكل  يف  كما  �لتطبيق  �أو�مر  بكتابة 

)3-12-٦(يو�شح تطبيق �لكامري� بعد �لتنفيذ . 

�شتظهر   )MyCamera( �أن�شئ م�شروعًا جديدً� با�شم 
و�أ�شيف  وحيد  منوذج  حتوي  و�لتي  �لت�شميم  منطقة 
�لأدو�ت �ملنا�شبة للتطبيق كما يف �ل�شكل )12-3-٤(. 

�لأد�ة   )InputType( خا�شية  تغيري  مالحظة  مع 
)TextBox1( �إلى )search( ثم �أقوم ب�شبط خ�شائ�س 

بقية �لأدو�ت كما تعلمت �شابقًا.

�شكل )3-12-٤(: �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف تطبيق �لكامري�

�شكل )3-12-5(: �لن�س �لربجمي لتطبيق �لكامري�

�شكل )3-12-٦(: �شكل تطبيق �لكامري� بعد �لتنفيذ
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تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثاني عشر

خطـوات الـتدريـب
الإثرائي الث�لث

ت�شميم �لنماذج�أواًل

1 �أن�شئ م�شروعًا جديدً� با�شم )MySchool( �شتظهر منطقة �لت�شميم و�لتي حتوي منوذج وحيد و�أ�شيف �لأدو�ت 
�ملنا�شبة للتطبيق كما يف �ل�شكل )3-12-7(، ثم �أ�شيف ثالث مناذج �أخرى و�أ�شيف �لأدو�ت �ملنا�شبة لكل منوذج كما يف 

�لأ�شكال �لتالية : )8-12-3(،)9-12-3(،)10-12-3(.

�شكل )3-12-7(: �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف تطبيق 
مدر�شتي - �لنموذج �لأول

�شكل )3-12-9(: �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف تطبيق 
مدر�شتي - �لنموذج �لثالث

�شكل )3-12-8(: �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف تطبيق 
مدر�شتي - �لنموذج �لثاين

�شكل )3-12-10(: �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف تطبيق 
مدر�شتي - �لنموذج �لر�بع
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كيف �أح�شل على WidgetID؟
�أد�ة  يف  �شبطها  يجب  �لتي  �خل�شائ�س  من 
وهي   )WidgetID( خا�شية   )Twitter(
�آخر،  �إلى   )Twitter( ح�شاب  من  تختلف 

وميكن �حل�شول عليها كما يلي :

)Twitter( ح�شاب  على  بالدخول  �أقوم  �أ 

�لذي �أرغب يف ��شتخد�مه يف �لتطبيق كما يف 
�ل�شكل )12-12-3(.

ب �أفتح �لإعد�د�ت كما يف�ل�شكل )13-12-3(.

�أد�ئي  خ�شائ�س  ب�شبط  �أقوم   2
�ل�شكل  يف  كما   Twitter2 و   Twitter1

.)11-12-3(

 )Twitter2( و )Twitter1( خ�شائ�س �أد�تي :)شكل )3-12-11�

)MySchool( خ�شائ�س �أد�تي :)شكل )3-12-12�

)Twitter( خ�شائ�س �أد�تي :)شكل )3-12-13�



111

تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية : التدريب الثاني عشر

�أختار  �إن�شاء تطبيق م�شغر  �إذ� كان قد �شبق يل 
باإن�شاء  �أقوم  �أو  �إعد�د�ته  على  لأدخل  )تعديل( 

تطبيق م�شغر جديد.

مالحظة

ج من قائمة �لإعد�د�ت �أختار �لتطبيقات �مل�شغرة كما يف �ل�شكل 

.)1٤-12-3(

د تظهر يل �ل�شا�شة كما يف �ل�شكل )15-12-3(.

�شكل )3-12-1٤(: �أختار �لتطبيقات 
�مل�شغرة من قائمة �لإعد�د�ت

�شكل )3-12-15(: �شا�شة �لتطبيقات �مل�شغرة
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من  جمموعة  بها  �شا�شة  ذلك  بعد  يل  تظهر  هـ 

�خليار�ت لإعد�د �لتطبيق �مل�شغر كما يف �ل�شكل 
)3-12-1٦( وهي :

1 رقم )1( ��شم �مل�شتخدم حل�شاب تويرت .
�لردود  �شالحية  منح  يف  �لتحكم   )2( رقم   2

و�أ�شلوب عر�س �ل�شورة د�خل �لتغريدة .
ح�شب  �لتطبيق  �شا�شة  طول  �أحدد   )3( رقم   3

�لجهة �لتي �أ�شتهدفها يف تطبيقي .
 )Twitter( أختار نوع �لت�شميم ويوفر� )٤ رقم )٤

ت�شميمان )فاحت - د�كن(.
5 رقم )WidgetID( )5( للتطبيق �مل�شغر �لذي 

�أن�شاأته.

 )ID( وهذ� �لرقم فريد لكل تطبيق م�شغر تن�شئه رقم
ل يتكرر .

٦ رقم )٦( حفظ �لتغري�ت بعد �إجر�ئها.
تطبيقًا  �أن�شاأت  قد  �أكون   )٦( رقم  �خلطوة  وبنهاية 
م�شغرً� كما يف �ل�شكل )3-12-1٦( ميكنني ��شتخد�مه 

د�خل �لتطبيق �لذي �شممته .
على  كروم  م�شتعر�س  على  �لتطبيق  بتجربة  �أقوم  �لآن 
جهازي مل�شاهدة �شكل �لتطبيق �مل�شغر كما يف �ل�شكل 
�أن  يجب  �أنه  مالحظة  مع  يعمل  وكيف   )17-12-3(

تكون على �ت�شال بالإنرتنت .

WidgetID 417620461850083328

�شكل )3-12-1٦(: �إعد�د�ت �لتطبيق �مل�شغر

�شكل )3-12-17(: �لتطبيق �مل�شغر بدون ت�شغيله
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�شكل )3-12-18(: �لن�س �لربجمي لتطبيق 
مدر�شتي �لنموذج �لثالث

�شكل )3-12-19(: خ�شائ�س �مل�شروع

كتابة �الأو�مر �لبرمجيةثانًيا

�لنماذج  يف  �لأدو�ت  خ�شائ�س  �شبط  من  �لنتهاء  بعد 
يف   )Image( لأد�ة  �لتطبيق  �أو�مر  بكتابة  نبد�أ  �لأربعة 
�لنموذج )Form3( كما يف �ل�شكل )3-12-18( حيث ل 
�شوى  برجمية  ن�شو�س  �أي  �لأخرى  �لثالثة  �لنماذج  حتتاج 

�شبط خ�شائ�س �لأدو�ت.
وقد �شبق لنا �أن تعلمنا يف تطبيق ق�شار �ل�شور معنى جملة 
�أننا هنا مل  �إل   ،)HTMLview( تتعامل مع �لتي  �لأمر 
�مل�شدر  و�شعنا  بل  �لبيانات  لعر�س  �إنرتنت  موقع  ن�شتخدم 
��شم ملف لدينا هو )pdf.12( وهذ� �مللف يجب �أن نقوم 

بخطوتني رئي�شيتني لعر�شه:
1 و�شعه د�خل �ملجلد �لذي نحفظ فيه �لتطبيق.

2 �إ�شافته لقائمة ملفات �لتطبيق يف خ�شائ�س �مل�شروع 
كما يف �ل�شكل )19-12-3(.

 )PDF( نوع  من  ملف  �أي  معلمك  من  �طلب 
ل�شتخد�مه د�خل تطبيقك مع تغيري �ل�شم د�خل 

�لن�س �لربجمي با�شم �مللف �لذي ت�شتخدمه.

مالحظة
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وبهذ� يتم �إ�شافة ملف )pdf.12(  �إلى قائمة ملفات �مل�شروع 
كما يف �ل�شكل )20-12-3(.

�شا�شة  على  �مللف  عر�س   )21-12-3( �ل�شكل  يو�شح  كما 
�لهاتف.

�لنموذج  �نتهيت من ت�شميم  �أكون قد  وبنهاية هذه �خلطوة 
.)Form3( لثالث�

 )HTMLview( مللفات د�خل� �أنو�ع  �لكثري من  ميكن عر�س 
مثل ملفات �ل�شور و�لن�شو�س و�شفحات �لإنرتنت.

�أي ملف يتم �إ�شافته لقائمة ملفات �مل�شروع يجب �أن يكتب يف �شطر م�شتقل مع حتديد نوعه.
يجب �أن ل يحوي ��شم �مللف على م�شافة مثال:

تنبيه

Time Table.pdf

Time Table.pdf

Χ

√

)HTMLview( د�خل �أد�ة )pdf( عر�س ملف :)شكل )3-12-21�

�شكل )3-12-20(: قائمة ملفات )manifest( �مل�شروع
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حفظ �لتطبيق )�لم�شروع( ون�شره على �لخادمثالًثا

�شكل )3-12-22(: تطبيق مدر�شتي

خا�شية  و�أعدل   )Form4( �لر�بع  �لنموذج  بفتح  �أقوم   3

)videoID( لأد�ة )YouTube1( و�أ�شع ��شم ملف �لفيديو على 
موقع �ليوتيوب كما تعلمنا �شابقًا يف تطبيق ق�شار �ل�شور.

فيظهر  �شابًقا،  تعلمت  كما  �خلادم  على  و�أن�شره  �لتطبيق  �أحفظ 
تطبيق مدر�شتي عند تنفيذه كما يف �ل�شكل )22-12-3(.





الـخـدمـات اإللـكـتـرونـيـةالـخـدمـات اإللـكـتـرونـيـة
تدريبات الوحدة الرابعةتدريبات الوحدة الرابعة
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الخدمات اإللكترونية : التدريب األول

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  التعرف على املواقع التي تقدم خدمات البيع وال�شراء عرب الإنرتنت. 

  ت�شغيل برنامج اأوبن كارت )OpenCart( على جهازي ال�شخ�شي.

  خطوات اختيار ال�شلع يف الأ�شواق الإلكرتونية. 

  خطوات اإمتام ال�شراء يف الأ�شواق الإلكرتونية.

التدريب الأول :  
الت�سوق وال�سراء عرب الإنرتنت
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مـتطلبـ�ت الـتدريـب

.)OpenCart( القر�ص املرفق مع الكتاب، والذي يحتوي على نظام اأوبن كارت  

تعد الأ�شواق الإلكرتونية من اخلدمات املهمة التي ل ميكن للم�شتخدم ال�شتغناء عنها، وقد بداأت بالتو�شع الكبيـر لتلبي 
حاجات وم�شتلزمات امل�شتخدم يف �شتى املجالت، فهناك:

: ال�شوق اخلا�ص مبنتجات  اإلكرتونية خا�شة بال�شركات تعر�ص العديد من املنتجات وال�شلع ملنتجاتهم مثل  اأ�شواق    
   .)store.apple.com( :شركة اآبل على الرابط�

  اأ�شواق اإلكرتونية عامة تعر�ص العديد من املنتجات وال�شلع ويتكفل ال�شوق الإلكرتوين بعمليات البيع وال�شراء بني البائع 
 )www.e-mall.com.sa( :وامل�شرتي �شواء فيما يتعلق باإي�شال ال�شلعة اأو �شداد قيمتها مثل  اإي مول على الرابط

التابع ملوؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي.

على  متجري  موقع  مثل:  منتجاته  بعر�ص  ليقوم  اجلاهزة  املتاجر  خدمة  للم�شتخدم  تقدم  عامة  اإلكرتونية  اأ�شواق    
.)/https://matjaree.com( :الرابط

اأو  بال�شركات  خا�شة  اإلكرتونية  اأ�شواق    
وبيع منتجاتهم عن طريق  لعر�ص  الأفراد 
يف  ويتم  بهم،  خا�شة  مواقع  ت�شميم 
مثل:  خا�شة  برجميات  ا�شتخدام  ذلك 
وهو   ،)OpenCart( كارت  اأوبن  برنامج 
برنامج جماين مفتوح امل�شدر وخم�ش�ص 
ال�شكـــل  ويــــو�شـح  الإلكرتونية،  للأ�شواق 
للربنامج  العربي  الدعم  موقع   )1-1-4(

على الرابط:
.)www.opencartarab.com(         

مـقـدمـة الـتدريـب

�شكل )4-1-1(: موقع الدعم العربي لربنامج اأوبن كارت
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خطـوات الـتدريـب

تركيب برنامج InstantWP_4.3 : �أوًل

ت�شغيل �لبرنامج و�لدخول على �لموقع:ثانًيا

)InstantWP( النقر على برنامج :)شكل )4-1-3�

ــاب  ــع كــت ــ ــق م ــ ــرف ــ ــص امل ــر�ـ ــقـ ــن الـ ــ 1 م

جملد  اإلى  اأنتقــل  العمليــة  الـــتدريبـات 
)اخلدمات الإلكرتونية(، واأن�شخ املجلد 

.)InstantWP_4.3(

1 لت�شغيل الربنامج اأنقر نقرة مزدوجة على برنامج 

)InstantWP(  كما يف ال�شكل )3-1-4(.

)InstantWP( ل�شق برنامج :)شكل )4-1-2�

2 من اأيقونة جهاز احلا�شب انتقـل اإلى القر�ص ال�شلب ):c(، واأل�شق املجلد 
)InstantWP_4.3( فيه مبا�شرة كما بال�شكل )2-1-4(.

)InstantWP( نافذة خ�شائ�ص لربنامج

فائدةفائدة

)c: InstantWP_4.3( التاأكد من اأن م�شار الربنامج
وذلك بالنقر على زر الفاأرة اليمني واختيار خ�شائ�ص، 

�شتظهر النافذة كما يف ال�شكل التايل :

  )InstantWP_4.3( اإذا كان جملد الربنامج
موجود على حمرك القر�ص ال�شلب فل يلزم 

اإجراء خطوات الل�شق.

مالحظة
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�شكل )4-1-4(: نافذة التهيئة للربنامج

�شكل )4-1-5(: �شا�شة الربنامج الرئي�شة

2 تظهر نافذة الت�شغيل والتهيئة للربنامج كما يف 

ال�شكل )4-1-4(، انتظر حتى يكتمل الإعداد.

3 �شتظهر �شا�شة الربنامج الرئي�شة التي حتتوي 

اأنقر  ال�شكل)5-1-4(،  يف  كما  خيارات  عدة 
على )متجري(.

الت�شــوق  وجتربــة  للموقــع  الدخــول  ميكــن 
الإلكــرتوين بوا�شــطة املت�شفــح بعــد ت�شــغيل 
عنــوان  يف  التــايل  كتابــة  يتــم  الربنامــج 

املت�شفح:
http://127.0.0.1:4001/opencart

فائدةفائدة

�شكل )4-1-6(: ال�شفحة الرئي�شة لل�شوق الإلكرتوين

4 �شتظهر ال�شفحــة الرئي�شــة لل�شــوق 

الإلكرتوين كما يف ال�شكل )6-1-4(، 
اأت�شفح املوقع واأختار بع�ص املنتجات.
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�شكل )4-1-7(: النقر على �شلة ال�شراء

�شكل )4-1-9(: �شا�شة لتحديد طريقة ال�شحن املنا�شبة

�شكل )4-1-8(: �شا�شة ال�شلع التي مت اختيارها

خطوات ال�شراء من الموقع:ثالًثا

التي  املــنــتــجــات  لبع�ص  اخــتــيــاري  بــعــد   1

اأرغب يف �شرائها، اأنقر على اأيقونة )�شلة 
ال�شراء( كما يف ال�شكل )4-1-7(. لإمتام 

عملية ال�شراء.

الطلب(  )اإنهاء  اأيقـــونـــة  عــلــى  اأنــــقــر   3

كــمــا فــي  ال�شكل)9-1-4(.

اخــتــرتـــها  الــتي  املـنـتـجــات  �شـــتـظهــر   2

ميكـن  ال�شكــل)8-1-4(،  فــي  كــمــا 
اأن  تــريــد  )ماذا  قائمة  مـن  ال�شتفـادة 
تفعل؟( كما يف ال�شكل )4-1-9( والهدف 
بع�ص  من  ال�شتفادة  اخليارات  هذه  من 

املزايا التي تقدمها بع�ص املواقع.
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�شكل )4-1-10(: �شا�شة اإنهاء الطلب

4 �شتظهر �شا�شة اإنهاء الطلب، وذلك لإمتام عملية 

ال�شراء  كما يف ال�شكل)4-1-10(، وتقدم خيارين 
لإنهاء عملية الت�شوق وهي الت�شجيل كع�شو يف ال�شوق 
عملية  كل  عند  البيانات  اإدخــال  عملية  توفر  وبها 
ت�شوق، اأو اإنهاء الطلب كزائر وعندها �شاأقوم بعملية 
بها  تقوم  مرة  كل  يف  واخليارات  البيانات  اإدخــال 

بالت�شوق.

�شكل )4-1-11(: �شا�شة تفا�شيل الفاتورة

خطوات اإتمام عملية ال�شراء:ر�بًعا

ثــــم  للزوار،  الطلب  )اإنهاء(  اأختار   1

يف  كما  )متابعة(  اأيقونة  على  اأنـقر 
ال�شكل)10-1-4(.

الفاتــورة،  تفا�شيل  �شا�شة  �شتظهر   2

اأقـــوم بتعبئـة بيــاناتــي الــتي �شاأعــتمد 
عليــهـــا يف بيانات الفــاتورة وعــــنوان 
 ،)11-1-4( ال�شكل  يف  كما  ال�شحن 

ثم اأنقر على اأيقونة )متابعة(.
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�شكل )4-1-12(: خيارات ال�شحن املف�شلة

�شكل )4-1-13(: خيارات الدفع

�شكل )4-1-14(: �شا�شة تاأكيد الطلب

كما  املتوفرة  ال�شحن  خــيــارات  �شتظهر   3

طريقــة  واأحــدد   ،)12-1-4( ال�شكل  يف 
ال�شحـــن املف�شلة يل وكتابة اأي ملحظات 
اأيقونة  على  اأنقر  ثم  اإ�شافتها،  يف  اأرغب 

)متابعة(.

يف  كما  املتوفرة  الدفع  خيارات  �شتظهر   4

عند  الــدفــع  اأخــتــار   ،)13-1-4( ال�شكل 
الت�شليم واأ�شيف اأي ملحظات اأرغب يف 
ال�شتخدام  �ــشــروط  قـــراءة  مــع  اإ�شافتها 
والنقر على املوافقة، ثم انقر على اأيقونة 

)متابعة(.

يف  كـمـا  الطلـب  تـاأكـيـد  �شا�شـة  �شتظهـر   5

اأيقونة  على  اأنــقــر   ،)14-1-4( ال�شكل 
)تاأكيد الطلب(.
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�شكل )4-1-15(: �شا�شة النهاية

6 �شتظهر �شا�شة النهاية )مت اإر�شال طلبك( 

كما يف ال�شكل )4-1-15( وهي تاأكيد لنجاح 
عملية الت�شوق.

تــمــريــنــــ�ت

:)/https://maroof.sa( نفذ الآتي بعد زيارتك ملوقع معروف على الرابط  

اأ تعّرف على بع�ص املتاجر املتنوعة.

ب جّرب الت�شوق من اأحد املتاجر املوثوقة.

ج اذكر بع�ص املواقع التي قمت بتجربتها.

د قّدم تقريًرا ق�شرًيا ملعلمك عن جتربتك يف الت�شوق.
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  الدخول اإلى لوحة التحكم باملتجر الإلكرتوين. 
  التعرف على قوائم لوحة التحكم.

  اإ�شافة الأق�شام واملنتجات للمتجر. 
  ا�شتعرا�ص املبيعات ومتابعة الطلبات.

التدريب الث�ين : 
اإدارة موقع الت�سوق عربلوحة التحكم
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مـتطلبـ�ت الـتدريـب

.)OpenCart( القر�ص املرفق مع الكتاب، والذي يحتوي على نظام اأوبن كارت  

  لقد قمت يف التدريب ال�شابق بالدخول على املوقع اخلا�ص باملتجر الإلكرتوين وقمت بتجربة الت�شوق واختيار ال�شلع  
واإمتام عملية ال�شراء والدفع وال�شحن.

   ويف هذا التدريب �شتتعرف على لوحة التحكم اخلا�شة مبدير املتجر التي عن طريقها يتم التحكم الكامل باملتجر 
من حيث اإ�شافة الأق�شام واملنتجات والتعديل على اأهم اخليارات والطلع على املنتجات التي قام زوار املتجر ب�شرائها 

مع متابعة حالة الطلب لها.

مـقـدمـة الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

�لدخول للوحة �لتحكم و�لتعرف عليها:�أوًل

الربنامج  على  واأنــقــر  باملتجر  اخلــا�ــص  املجلد  اإلـــى  اأنــتــقــل   1

يف  كمــا  الربنامـــج  نافذة  �شتظهــر   ،)InstantWP_4.3(
ال�شكل )4-2-1( ، ثم اأنقر على )لوحة التحكم للمتجر(.

�شكل )4-2-1(: نافذة الربنامج

ميكن الدخول للوحة التحكم بوا�شطة 
املت�شفح بعد ت�شغيل الربنامج بكتابة 

التايل يف عنوان املت�شفح:
)http : / /127 .0 .0 .1 :4001/
opencart/admin(

فائدةفائدة
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2 �شتظهر نافذة ت�شجيل الدخول كما يف ال�شكل )2-4-

2( اأقوم باإدخال ا�شم امل�شتخدم وكلمة املرور، ثم اأنقر 
على اأيقونة )دخول(.

�شكل )4-2-2(: نافذة ت�شجيل الدخول

�شكل )4-2-3(:  �شفحة البداية للوحة التحكم باملتجر

�شكل )4-2-4(:  قائمة )واجهة املوقع(

يف  كما  التحكم  للوحة  البداية  �شفحة  �شتظهر   3

ال�شكل )4-2-3( وبها تظهر خل�شة واإح�شائيات 
املتجر واآخر )10( طلبات من املت�شوقني.

�أهم مكونات لوحة �لتحكم للمتجر:ثانًيا

ُتعد لوحة التحكم باملتجر الإلكرتوين اأوبن كارت )OpenCart( هي الواجهة الرئي�شة للتحكم بجميع اإعدادات 
املتجر الإلكرتوين وتتوفر بها جمموعة من القوائم التي تقدم العديد من اخلدمات، وهي:

 :)4-2-4( ال�شكل  يف  كما  املــوقــع(:  ــ قائمة )واجــهــة 
للمتجر  الرئي�شة  ال�شفحة  حمتوى  يف  التحكم  يتم  وبها 
واملنتجات،  الرئي�شة،  الأق�شام  وهي:  باملخزون  والتحكم 
والفلتر، وموا�شفات املنتجات الدقيقة، وخيارات املنتجات 

وال�شركات، وملفات التنزيل، والتقييم، ومعلومات.

،)admin( :ا�شم امل�شتخدم
.)password( :كلمة املرور

تنبـيـــه
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�شكل )4-2-5(:  قائمة )الإ�شافات(

�شكل )4-2-6(:  قائمة )املبيعات(

�شكل )4-2-7(:  قائمة )ال�شبط(

ــ قائمة )الإ�شافات(: وبها يتم التحكم يف الأدوات التي تخدم املتجر، 
من  القالب  يف  معينة  اأماكن  يف  وعر�شها  وحتريرها  تن�شيبها  يتم  كي 

خلل اخليارات الظاهرة يف ال�شكل )5-2-4(.

ــ قائمة )املبيعات(:  وبها يتم التحكم مبهام املحا�شبة والعملء من 
خلل اخليارات الظاهرة يف ال�شكل )6-2-4(.

ــ قــائمـة )الــ�شبط(: وبها يتم التحكم بالإعدادات الأ�شا�شية باملتجر 
واملظهر اخلارجي واإعداد ح�شابات للدخول اإلى لوحة التحكم )املوظفني( 
الن�شخ  واإعـــداد  املهمة  اخلــيــارات  من  والعديد  والعملة  باللغة  والتحكم 

الحتياطية للمتجر وا�شتعادتها كما يف ال�شكل )7-2-4(.
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�شكل )4-2-8(:  قائمة )التقارير(

�شكل )4-2-9(:  قائمة )م�شاعدة(

التقارير  من  العديد  وطباعة  الطلع  ميكن  ومنها  ـــ قائمة )التقارير(: 
املهمة عن املتجر كما يف ال�شكل )8-2-4(.

ـــ قائمة )م�شاعدة(: وبها التعليمات اخلا�شة باملتجر الإلكرتوين وروابط 
الو�شول اإلى املوقع الر�شمي اخلا�ص بـاأوبن كارت ومنتدى الدعم الفني كما 

يف ال�شكل )9-2-4(.

ميكن التحكم بال�شلحـــيـــات اخلــــا�شة بامل�شتخــدميـــن )املوظفني( وذلك باإ�شافة اأو تعديل املجموعات. وذلك من قائمة 
)�شبط( >املدراء >املدراء كما يف ال�شكل.

فائدةفائدة

�شا�شة جمموعات املدراء

كنت  اإذا  تعديلت  اأو  تغيريات  باأي  تقم  ل 
ل تعرف فائدتها اإل بعد ا�شت�شارة معلمك.

تنبـيـــه
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اأيقونة )العملت(

نـ�شــاط

م�شتعيًنا بال�شكــل التالــي قم باإ�شافة عملة اإ�شافية للمتجــر، ثــم 
اطلع معلمك علــى ما قمت به.

�إ�شافة �لأق�شام و�لمنتجات وتحريرها:ثالـًثـا

اإ�شافة  ميكنني  املتجر  يف  التحكم  لوحة  خــلل  مــن 
ولإ�شافة  �شهولة  بكل  الرئي�ص  املتجر  يف  الأق�شام  وتعديل 

الأق�شام �شاأقوم مبا يلي:
 

1 من القائمة )واجهة املوقع(، اأنقر على اأيقونة )الأق�شام( كما يف 

ال�شكل )10-2-4(.

�شكل )4-2-10(: الدخول لـ)الأق�شام(

�شكل )4-2-11(: �شا�شة )الأق�شام(

2 �شتظهر �شا�شة الأق�شام كما 

اأنقر   ،)11-2-4( ال�شكل  يف 
على اأيقونة )اإدراج(.
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ق�شم  اإ�شافة  �شتظهــر �شـــا�شــة   3

ال�شكـــل )2-4- يف  كــمــا  جديد 
12( ون�شاهد:

تــبــويــب عـــام: لإ�ــشــافــة ال�شم 
ــاج نــقــوم  ــ ــا ت ــت وعـــلمـــات املــي

بتعبئة البيانات.
تبويب بيانات: لتحديد الق�شم 
ال�شور  ورفع  وجد  اإن  الأ�شلي 

وترتيب الفرز والتمكني.

 بعد اإ�شافة الق�شم اأنتقل اإلى اإ�شافة املنتجات وهي كالتايل:

�شكل)4-2-12(: �شا�شة اإ�شافة ق�شم جديد

11  ل بد من كتابة املتجر باللغة العربية واللغة الإجنليزية.

22  ترتيب الفرز: ميثل ترتيب القوائم باملتجر، يجب التاأكد من 

عدم اختياره م�شبًقا.
اأمامها  التي  والعنا�شر  البيانات  جميع  تعبئة  نن�ص  ل    33

الرمز )✳(، حيث ل ميكننا احلفظ اإل بعد تعبئتها.

تنبـيـــه

�شكل )4-2-13(: اأيقونة )حترير( للتعديل على الق�شم

م�شبًقا  موجود  ق�شم  اأي  على  التعديل  ميكنني  كما   
بالنقر على اأيقونة )حترير( كما يف ال�شكل )13-2-4(  
اأيقونة  على  واأنقر  اللزمة  التعديلت  اإجــراء  ثم  ومن 

)حفظ( .

�شكل )4-2-14(: الدخول لـ)الأق�شام(

1 من القائمة )واجهة املوقع(، اأنقر على اأيقونة )املنتجات( كما يف 

ال�شكل )14-2-4(.

تبويب ت�شميم: لختيار موقع تطبيق الت�شميم للق�شم.
وبعد تعبئة البيانات يف التبويبات، اأنقر على اأيقونة )حفظ(.
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-2-4( ال�شكل  يف  كما  املنتجات  �شا�شة  �شتظهر   2

15(، اأنقر على اأيقونة )اإدراج(.

�شكل)4-2-15(: �شا�شة املنتجات

3 �شتظهر �شا�شـــة اإن�شـاء منتج جديــد كـمـا يف 

ال�شكل )4-2-16( وبها يتم تعبئة بيانات املنتج 
وحتوي على:

العربية  باللغة  املنتج  ا�شم  لإدخــال  عــام:  -تبويب 
والإجنليزية، وكلمات امليتاتاج.

-تبويب بيانات: لإ�شافة البيانات الدقيقة املتعلقة 
باملنتج والكمية، وال�شعر، واإدراج ال�شورة للمنتج.
بالق�شم،  املنتج  ربــط  يتم  وبها  روابــــط:  -تــبــويــب 

�شكل )4-2-16(: �شا�شة اإ�شافة منتج جديدوال�شركة، والفلتر، واملتاجر، وغريها.

م�شتعيًنا بال�شكل التايل:

- كيف ميكنك اإ�شافة ق�شم فرعي يندرج  من الق�شم الأ�شلي؟
- اأ�شف ق�شًما فـرعـي با�شـم )برامـج مـن  ت�شميم الطالب(.

-تبويب املوا�شفات: وبها يتم اإ�شافة خ�شائ�ص اإ�شافية عن املنتج.
-تبويب خيارات : لإ�شافة خيارات للمنتج.

-تبويب تخفي�ص : لإ�شافة عرو�ص تخفي�ص للمنتج.
-تبويب عرو�ص مميزة : لإ�شافة عرو�ص خا�شة باملنتج.
-تبويب  ال�شور الإ�شافية : لرفع �شور اإ�شافية للمنتج.

-تبويب نقاط املكافاآت : لإ�شافة نقاط حتت�شب للمت�شوق عند �شراء املنتج.
-تبويب ت�شميم : للتحكم يف موقع تطبيق الت�شميم.
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بعد تعبئة البيانات اخلا�شة باملنتج، انقر على اأيقونة )حفظ(.
بعد اأن اأنتهي من اإ�شافة الأق�شام واملنتجات ميكنني زيارة املتجر للإطلع على الأق�شام واملنتجات امل�شافة.

ميكنــك زيــارة املتجــر مــن خــلل لوحــة التحكــم باملتجــر وذلك 
بالنقر على اأيقونة )رئي�شة املوقع( كما يف ال�شكل التايل.

فائدةفائدة

اأيقونة رئي�شة املوقع

�شكل )4-2-18(: قائمة املبيعات

��شتعر��ض �لمبيعات ومتابعة �لطلبات:ر�بًعا

للم�شتخدم  املي�شرة  اخلدمات  من  العديد  تقدمي  يف  وذلك  التعامل  �شهلة   )OpenCart( كارت اأوبن  من�شة  تعد 
وتب�شيط التعامل بها بكل ي�شر و�شهولة  ولعل اأبرز هذه اخلدمات متابعة �شري عمليات الت�شوق بال�شكل املي�شر للم�شتخدم 
و�شنتعرف فيما يلي على كيفية ا�شتعرا�ص املبيعات ومتابعة الطلبات املقدمة من املت�شوقني وخط �شري العملية وطباعة 

الفاتورة ليتم اإرفاقها مع امل�شرتيات وطباعة العنوان ليتم اإعطائه ملوفر ال�شحن.
ميكنني الطلع على املبيعات والطلبات كما يلي:

1  مــن الـقـائمــة )املبيعات( كمــا يف ال�شكل)4-2-18( اأنقر علــى اأيقونــة 

)الطلبات(.

�شكل )4-2-17(: اأيقونة )حترير( للتعديل على املنتج

كما ميكنني التعديل على اأي منتج موجود م�شبًقا بالنقر 
على اأيقونة )حترير( كما يف ال�شكل )4-2-17(، ومن ثم 

اإجراء التعديلت اللزمة والنقر على اأيقونة )حفظ(.



تدريبات الـوحـدة الرابعة: 
الخدمات اإللكترونية : التدريب األول

135

الخدمات اإللكترونية : التدريب الثانيتدريبات الـوحـدة الرابعة: 

يف  كما  الطلبات  �شا�شة  �شتظهر   2

ال�شكل )4-2-19( والتي منها اأ�شتطيع 
طباعة الفاتورة، واإدراج اأو حذف طلب 
ا ا�شتعرا�ص الطلب والتعديل عليه،  واأي�شً
اأقوم باختيار الطلب الذي اأريد، ثم اأنقر 

على اأيقونة )عر�ص(.

�شكل )4-2-19(: �شا�شة الطلبات

3 �شيعر�ص �شا�شة الطلب كما يف ال�شكل 

)4-2-20( والتي حتوي على:
كامــل  يعر�ص  وبــها  الطلـب:  تـفـا�شيــل  ــ 

التفا�شــيل للطلب ليتم طباعته.

ــ تفا�شيل الدفع : وبـــهــا يعــر�ص تفا�شيــل 
مع  واإرفاقها  طباعتها  ليتم  للطلب  الــدفــــــع 

الطلب كما يف ال�شكل )21-2-4(.

�شكل )4-2-20(: �شا�شة الطلب

�شكل )4-2-21(: �شا�شة تفا�شيل الدفع
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ــ �شــا�شـة تــفـا�شيل ال�شحــــن: وبها يعـــر�ص تفا�شـــيــل 
العنــوان ليتم طباعتها ملزود خدمة ال�شحن كما يف ال�شكل 

.)22-2-4(

�شكل )4-2-22(: �شا�شة تفا�شيل ال�شحن

مت  التي  املنتجات  يعر�ص   وبها  املنتجات:  �شا�شة  ــــ 
اختيارها وتفا�شيل املبلغ ليتم طباعتها للتاأكد من الطلب، 

كما يف ال�شكل )23-2-4(.

ــ �شا�شة ال�شجل:  وبها �شيعر�ص حالة الطلب،كما ميكنني 
اأن اأحتكم يف حالة الطلب اأو اأ�شيفها لل�شجل، واأن اأنبه 
العميل عرب الربيد الإلكرتوين كما يف ال�شكل)24-2-4(، 
وميكنني التحكم يف ال�شجل من خلل القائمة املن�شدلة 
باأن  وذلــك  ال�شكل)25-2-4(،  يف  كما  الطلب  حلالة 
اأختار احلالة املنا�شبة للطلب مثل:)مت التجهيز(وغريها.

�شكل )4-2-23(: �شا�شة املنتجات

�شكل )4-2-24(: �شا�شة ال�شجل

�شكل )4-2-25(: قائمة حالة الطلب
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موقع الدعم العربي لأوبن كارت

نـ�شــاط
قم بزيارة موقع الدعم العربي لأوبن كارت )OpenCart( كما يف ال�شكل التايل على الرابط )opencartarab.com( وعمل ما يلي:

11  ت�شجيل الدخول للموقع.

22  جتربة الت�شوق وال�شراء لبع�ص القوالب واإمتام عملية ال�شراء للقوالب املجانية.

33  الدخول والطلع على بع�ص املواقع التي ت�شتخدم من�شة اأوبن كارت.

44  قم باطلع معلمك على ما قمت به.

تــمــريــــنـ�ت

11  من خالل املتجر الإلكرتوين:

             - قم باإجراء عملية ال�شراء ملنتجك الذي قمت باإ�شافته.
22  من خالل لوحة التحكم:

            - قم بتغيري حالة الطلب مل�شرتياتك اإلى )مكتمل(.
33 اأطلع معلمك على ما قمت به.
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  طرق اإن�شاء قواعد البيانات. 
 .)LiberOffice Base( مكونات قواعد البيانات يف ليرب اأوفي�س بي�س  

التدريب الأول :  اإن�س�ء ق�عدة بي�ن�ت 
املدر�سة في برن�مج ليرب اأوفي�س بي�س

)LibreOffice Base(              
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مـتطلبـات الـتدريـب

  تثبيت ليرب اأوفي�ص بي�ص على جهاز احلا�سب يف املعمل اأو املنزل املوجود يف القر�ص املرفق مع الكتاب.

�سنقوم باإن�ساء هذه القاعدة خطوة بخطوة من خالل هذا التدريب والتدريبات القادمة بعون اهلل تعالى، وعليك اأن تتاأكد 
من تنفيذ جميع التدريبات املطلوبة وحفظ جميع اأعمالك على اجلهاز يف املعمل، لأن كل تدريب من التدريبات القادمة هو 

عبارة عن عن�سر من عنا�سر بناء قاعدة بيانات املدر�سة التي �ستختل اإذا فقدت اأحد عنا�سرها.
ويف هذا التدريب �ستتعرف على مكونات قاعدة البيانات يف ليرب اأوفي�ص بي�ص اإ�سافة اإلى طرق اإن�ساء قاعدة بيانات يف 

الربنامج عن طريق:

مـقـدمـة الـتدريـب

وهي  البداية  مــن  �ستحتاجها  التي  والتقاريــر  والنماذج  اجلــداول  اإن�سـاء  ثـم  فارغة،  بيانات  قـاعــدة  اإن�ســاء   1
الطريقة الأف�سل. 

2 اإن�ساء قاعدة بيانات با�ستخدام القوالب اجلاهزة والتي ميكنك من خاللها التعديل على اجلداول والنماذج 
والتقارير املوجودة بالفعل.

:)LibreOffice( برنامج ليرب �أوفي�س
اأكرث  على  الربنامج  يعمل  امل�سدر،  ومفتوحة  احلرة  املكتبية  الربامج  حزمة  هو 
املن�سات �سهرة يف العامل مثل ويندوز، ماكنتو�ص ولينك�ص، كما متنحك احلزمة �ستة 
البيانات  ومعاجلة  الوثائق  حترير  من  املكتبية  احتياجاتك  جميع  لتلبية  غنية  برامج 

وتقدمي العرو�ص والر�سم وبناء قواعد البيانات وغريها من ال�ستعمالت املكتبية الب�سيطة واملعقدة، وقائمة برامج احلزمة 
هي: معالج الن�سو�ص رايرت )Writer(، وبرنامج جداول البيانات كالك )Calc(، وبرنامج العرو�ص التقدميية اإمربي�ص 
بي�ص  البيانات  قاعدة  وبرنامج   ،)Math( ماث  الريا�سيات  وبرنامج   ،)Draw( درو  الر�سم  وبرنامج   ،)Impress(

.)ar.libreoffice.org( :وميكنك حتميل احلزمة  من املوقع التايل ،)Base(

قد تختلف ن�سخة الربنامج من املوقع عن 
املوجودة يف القر�ص املرفق مع الكتاب.

مالحظة
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1 اأتـاأكــد مـن تثبيت بــرنــامج ليرب اأوفي�س بي�س على اجلهاز، اأو اأقوم بتن�شيبه من القر�س املرفق يف جملد )قواعد 
البيانات(.

خطـوات الـتدريـب

�إن�شاء قو�عد بيانات فارغة:�أوًل

اخلطوات  وفق  بي�س  اأوفي�س  ليرب  برنامج  اأ�شغل   2
التالية، كما يف ال�شكل  )1-1-5(.

اأ اأنقر على زر )ابداأ(.

.)LibreOffice( ثم ،)ب اأنقر على )كافة الربامج

.)LibreOffice Base( ج اأنقر على

�شكل )5-1-1(: ت�شغيل برنامج ليرب اأوفي�س بي�س

�شكل )5-1-2(: نافذة معالج قاعدة البيانات

3 �شتظهر نافذة الربنامج كما يف ال�شكل )2-1-5(، 
وهي �شا�شة معاجلة قاعدة بيانات ليرب اأوفي�س بي�س، 
اأختار )اإن�شاء قاعدة بيانات جديدة(، ثم اأ�شغط على 

زر )التايل(.
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�شكل )5-1-3(: نافذة معالج قاعدة البيانات- ال�شا�شة التالية

�شكل )5-1-4(: حتديد تخزين قاعدة البيانات

�شكل )5-1-5(: واجهة قاعدة بيانات املدر�شة

د منها  4 تظهر �شا�شة كما يف ال�شكل )5-1-3(. اأحدِّ
حتى  وذلك  البيانات(،  قاعدة  ت�شجيل  اأريد  )نعم، 
يعرف برنامج ليرب اأوفي�س بي�س اأين يخزن البيانات، 

اأنقر زر )اإنهاء( حلفظ قاعدة البيانات.

يطلب  ال�شكل )4-1-5(  يف  كما  نافذة  �شتظهر   5
اقرتاح ا�شم لقاعدة البيانات، اأم�شح ا�شم )قاعدة 
بيانات  )قاعدة  منه  بدًل  واأكتب  جديدة(  بيانات 

.)save( ثم اأنقر حفظ ،)املدر�شة

6 يقـــوم ليرب اأوفي�س بي�س باإن�شاء قاعدة 
بيــانـات جــديــدة، حـيـث تظهــر قــاعـدة 
البيانات جديدة بال�شم )قاعدة بيانات 

املدر�شة( كما يف ال�شكل )5-1-5(.

بالنقر  وذلك  البيانات،  قاعدة  اأغلق   7
العنوان  �شريط  من  )اإغالق(  زر  على 

لقاعدة البيانات.
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تتكون قاعدة البيانات يف ليرب اأوفي�س بي�س من اأربعة عنا�شر رئي�شة، هي:

  اجلــداول:
           حتتوي بيانات حول مو�شوع معني، مثل بيانات الطالب.

  ال�شتعــالمــات:
            ميكننا ال�شتعالم من البحث عن بيانات داخل قاعدة البيانات.

  الـنمــاذج:
           ن�شتطيع عن طريق النماذج اإدخال اأو تعديل البيانات يف قاعدة البيانات.

  الــتقــاريـر:
          التقرير عبارة عن م�شتند يعر�س البيانات املوجودة يف قاعدة البيانات اأو جزًءا منها.

مكونات قاعدة البيانات في ليبر اأوفي�س بي�س:ثانًيا

تــمــريــنـ�ت

 اأن�شئ قاعدة بيانات جديدة واأ�شّميها )قاعدة بيانات حلقة حتفيظ القراآن الكرمي(.

1

2

3

4
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  تعريف اجلداول، وما مكوناتها؟ 
  اإن�صاء اجلداول واحلقول والتعرف على خ�صائ�صها. 

  املفتاح الأ�صا�صي واأهميته. 

التدريب الث�ين :  الـجــــداول



قـواعـد الـبـيـانـات : التدريب الثانيتدريبات الـوحـدة الخامسة: 

146

قاعدة  �أي  يف  �لأ�سا�س  هو  �جلدول 
�لأخرى  �ملكونات  �إن  حيث  بيانات، 
و�لتقارير  و�لنماذج  �ل�ستعالمات  مثل: 
ُت�ستخرج عادة من بيانات �جلد�ول، وُيعد 
يتكون  �لبيانات،  حلفظ  وعاء  �جلدول 
من عدة �سجالت، كل �سجــل يتكــون من 
 ،)1-2-5( �ل�سكل  �نظر  حقـــول  عــدة 
�إن�ساء  بي�س  �أوفي�س  ليرب  برنامج  ويتيح 

�جلد�ول بو��سطة �ملعالج �أو بدونه.

تهدف قو�عد �لبيانات �إلى عدم تكر�ر �لبيانات، و��ستخد�م �ملفتاح �لأ�سا�سي يف قاعدة �لبيانات مينع من تكر�ر �ل�سجالت، 
�إن �ملفتاح �لأ�سا�سي هو حقل �أو �أكرث يحمل قيمة فريدة ل تتكرر يف �أكرث من �سجل، كما ل ميكن �أن يحتوي �ملفتاح �لأ�سا�سي 

على قيمة فارغة، وميكن حتديد �ملفتاح �لأ�سا�سي بحقل �أو جمع عدة حقول وحتديدها كمفتاح �أ�سا�سي.

�أنو�ع حقول �لبيانات يف ليرب �أوفي�س بي�س:

�ملفتاح �لأ�سا�سي :

�سكل )5-2-1(: مكونات �جلدول

و�سف نوع �لبيانات نوع �لبيانات
هذ� �لنوع يقبل �حلروف و�لأرقام و�مل�سافات �خلالية و�لعالمات �خلا�سة، 
و�أق�سى طول له )255( حرًفا، ول يقبل هذ� �لنوع �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية 

عليه حتى ولو كان مكوًنا من �أرقام فقط، كرقم �لهاتف مثاًل.

ن�س 
)Vachar(

ي�سمل هذ� �لنوع �لأرقام �لتي �سيجرى عليها عمليات ح�سابية، وله عدة �أنو�ع. رقم

ي�ستخدم هذ� �لنوع لإدخال �لتاريخ. تاريخ

ي�ستخدم هذ� �لنوع لإدخال �لوقت. وقت

لرتقيم �ل�سجالت ت�سل�سليًّا ب�سفة تلقائية، ول ميكن تعديلها. ترقيم

. ي�ستخدم للحقول �لتي ل حتتمل �إل خيارين مثل نعم/ل، �سح/خطاأ نعم / ل

هناك �أنو�ع للبيانات مل تذكر يف هذ� 
�جلدول، ميكن �لرجوع �إليها يف �لكتب 

�ملتخ�س�سة عند �حلاجة.

مالحظة

عنو�ن �حلقلمـقـدمـة �لـتـدريـب

حقل�سجل
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كما ذكرنا �شابًقا فاإن حقل املفتاح الأ�شا�شي ل ميكن اأن يحتوي على قيم 
مكررة اأو قيمة فارغة، لذا ميكن حتديد املفتاح الأ�شا�شي يف حقل )الهاتف اأو 
اجلوال( لتحقق كال ال�شرطني يف هذا احلقل بخالف باقي احلقول، اأما اإذا 

�شكل )5-2-2(: مثال على جدول يحوي معلومات طالب

عام القبول العنوان الهاتف اأو اجلوال تاريخ امليالد ا�شم العائلة ا�شم الأب ا�شم الطالب

1424 ال�شالم 05545453 1408/12/12 حممد �شعود يا�شر
1424 الريان 05465414 1408/10/15 ح�شن خالد فهد
1424 العليا 05584396 1408/03/01 عبد اهلل �شعود حمد
1423 الرو�شة 05085765 1407/06/12 عبود خالد
1424 ال�شالم 05056667 1408/11/05 عبود فهد
1422 العليا 05456456 1405/09/01 ع�شام حمود عبود

مثال:

حّدد  �شكل )2-2-5(  يف  اجلدول  من 
مفتاًحا  ت�شبح  اأن  ميكن  احلقول  اأي 

اأ�شا�شًيا.

م�شائل حتفيزية

افرت�شنا وجود طالب لي�س لديه )هاتف اأو جوال( وهذا حمتمل، لذلك فاإن حقل )الهاتف اأو اجلوال( ل ي�شلح باأن 
يكون مفتاًحا اأ�شا�شيًّا، ويف هذه احلالة ن�شتطيع اإ�شافة حقل جديد )رقم الطالب( بحيث األ يتكرر ول ميكن اأن ي�شجل 

طالب بدون رقم، ونحدده كمفتاح اأ�شا�شي كما يف ال�شكل )3-2-5(.

�شكل )5-2-3(: مثال على جدول يحوي معلومات طالب واأ�شيف رقم فريد لكل طالب لي�شبح مفتاًحا اأ�شا�شيًّا

عام القبول العنوان الهاتف اأو اجلوال تاريخ امليالد ا�شم العائلة ا�شم الأب ا�شم الطالب رقم الطالب

1424 ال�شالم 05545453 1408/12/12 حممد �شعود يا�شر 42411001
1424 الريان 05465414 1408/10/15 ح�شن خالد فهد 42411002
1424 العليا 05584396 1408/03/01 عبد اهلل �شعود حمد 42411003
1423 الرو�شة 05085765 1407/06/12 عبود خالد 42311002
1424 ال�شالم 05056667 1408/11/05 عبود فهد 42411004
1422 العليا 05456456 1405/09/01 ع�شام حمود عبود 42211002

مثال:



قـواعـد الـبـيـانـات : التدريب الثانيتدريبات الـوحـدة الخامسة: 

148

قبل اإن�شاء اأي جدول ل بد من معرفة طبيعة البيانات التي ترغب يف حفظها يف قاعدة البيانات، ثم تق�شيم البيانات 
اإلى الفئة التي تنتمي اإليها، ثم اإن�شاء جدول لكل فئة بحيث يحوي كل جدول على فئة واحدة فقط.

وبتطبيق ذلك على قاعدة بيانات املدر�شة جند اأن هناك جمموعة من البيانات لها خ�شائ�س م�شرتكة مع بع�شها 
ومتثل فئة حمددة وهي الطالب، وهناك فئة اأخرى وهي املواد، والفئة الثالثة متثل املدر�شني، لذا ميكن اإن�شاء عدد 

من اجلداول لقاعدة بيانات املدر�شة، هي:

1 جدول الطالب.

2 جدول املواد.

3 جدول املدر�شني.

اإن�س�ء اجلداول:

ميكنك اإن�شــاء جــدول )الطـــالب( با�شتخــدام 
طريقـــة عر�س الت�شميم باإتباع اخلطوات التالية:

1 اأ�شغل برنامج ليرب اأوفي�س بي�س.

2 اأفـــتــح قــاعــدة البيانــــات )قاعدة بيانات 

املدر�شة(.

طريقة  يف  ــدول  ج )اإن�شاء  الأمـــر  اأخــتــار   3

عر�س الت�شميم( بالنقر عليه، انظر ال�شكل 

.)4-2-5(

خطـوات الـتـدريـب

�إن�شاء جدول في عر�ض �لت�شميم:�أوًل

�شكل )5-2-4(: خيار اإن�شاء جدول يف طريقة عر�س الت�شميم
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4 �شتظهر نافذة عر�س )ت�شميم جدول( 
كما هو مبني يف ال�شكل )5-2-5(.

�شكل )5-2-5(: عر�س ت�شميم جدول

5 اأكتب يف خــانــة ا�شم احلقــــل )رقم_
الطالب( كما يف ال�شكل )6-2-5(.

بالنقر  احلقل  هذا  بيانات  نوع  اأحدد   6
القائمة،  واأفتح  احلقل،  نوع  ق�شم  على 
كما   )VACHAR( ن�س  النوع  واأختار 
احلقل  نوع  اختيار  ال�شكل )6-2-5(.  يف 
�شرطة  اإدراج  لحًقا  علينا  �شي�شهل  ن�س 
يف الأرقام اإذا دعت احلاجة لذلك، على 

�شبيل املثال: 123456-123.
�شكل )5-2-6(: حتديد نوع البيانات يف اجلدول حلقل رقم الطالب
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8 ولـتـحديـد املفتــاح الأ�شا�شــي اأقــــوم باخلطـــوات 
التالية:

اأ النقر على ميني حقل )رقم_الطالب( لتحديده.

ب النقر على زر الفاأرة الأمين واأختار من القائمة 

)املفتاح الأ�شا�شي(، كما يف ال�شكل )8-2-5(.

�شكل )5-2-8(: قائمة لتحديد املفتاح الأ�شا�شي

�شكل )5-2-9(: عالمة املفتاح تدل على اأن 
حقل رقم الطالب هو املفتاح الأ�شا�شي الآن

 �شاألحظ وجود عالمة مفتاح على ميني احلقل بعد تنفيذ اخلطوة 
ال�شابقة كما يف ال�شكل )9-2-5(.

9 اأقوم بحفظ اجلدول با�شم )جدول_الطالب(، وذلك باختيار 
اأمر )حفظ( من قائمة )ملف(.

10 اأغلق اجلدول، وذلك بالنقر على زر )اإغالق(.

7 تابع كتابة اأ�شماء احلقول وحدد نوع كل حقل، 
كما هو مبني يف ال�شكل )7-2-5(.

�شكل )5-2-7(: حتديد نوع البيانات يف اجلدول لبقية احلقول
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ميكن من خالل برنامج ليرب اأوفي�س بي�س اإن�شاء اجلداول با�شتخدام املعالج الذي يخت�شر علينا كثرًيا من اخلطوات، ولكن 
يعاب على)معالج اإن�شاء اجلداول( عدم متكني م�شتخدمي ليرب اأوفي�س بي�س من التحكم يف خ�شائ�س اجلداول.

لإن�شاء )جدول_الطالب( با�شتخدام املعالج اأتبع اخلطوات التالية:
1 اأختار الأمر )ا�شتخدام املعالج لإن�شاء جدول( كما يف ال�شكل )4-2-5(.

��شتخد�م �لمعالج لإن�شاء جدول:ثانًيا

�شكل )5-2-10(: �شا�شة معالج اجلدول

�شكل )5-2-11(: احلقول التي مت اختيارها

2 �شتظهر نافـذة لتحديد اجلــدول واحلقــول امل�شابهة 
جلدولك وحقولك، كما يف ال�شكل )10-2-5(.

حلقول  م�شابهة  حقوًل  يحوي  الذي  اجلدول  اأحدد   3
)جدول_ الطالب(، اأختار مثاًل )جهات الت�شال( 

من قائمة )جداول اأمثلة(.

4 اأختار حقل )ال�شم الأول "FirstName"( من قائمة 
)احلقول املتوفرة(، ثم اأنقــر على زر )<<( لنقل 
قائمة  اإلى  املتوفرة(  )احلقول  قـائمــة  مـــن  احلقل 

)احلقول املحددة(.

5 اأنقل حقول )ال�شم الأخري "LastName" والعنوان 
امليالد  وتاريخ   "PhoneNumber" الهاتف  ورقم 
كما  املحددة(،  )احلقول  قائمة  اإلى   )"Birthdate"

يف ال�شكل )11-2-5(.
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اأنواع  تعديل  مني  �شيطلب  )التايل(،  زر  اأنقر   6
ميكن  هي،  كما  اإبقاءها  اأو  واأ�شماءها  احلقول 
تعديل ا�شم كل حقل من مربع )ا�شم احلقل( كما 

يف ال�شكل )12-2-5(.

تعيني  مني  �شيطلب  )التايل(،  زر  اأنقر  بعدها   7
اإن�شاء  خيار  اأترك  للجدول،  الأ�شا�شي  املفتاح 
املفتاح  باإن�شاء  املعالج  ليقوم  مفعل،  اأويل  مفتاح 
الأ�شا�شي نيابة عني، كما يف ال�شكل )13-2-5(. 
با�شم  حقل  بعمل  املعالج  �شيقوم  احلالة  هذه  يف 
لتخزين   )Integer( نوع  من  اجلدول  يف   )ID(

املفتاح الأ�شا�شي.

8 اأقوم بالنقر على زر )التايل(، ليطلب مني ت�شمية 

اجلدول، كما يف ال�شكل )5-2-14(، اأقوم بكتابة 
)اإنهاء(  اأنقر  ثم  )جدول_الطالب_2(،  ا�شم 

ليتم اإن�شاء اجلدول.

�شكل )5-2-12(: �شا�شة تعيني اأنواع احلقول

�شكل )5-2-13(: �شا�شة تعيني املفتاح الأ�شا�شي

�شكل )5-2-14(: �شا�شة اإن�شاء جدول
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تــمــريـــنـ�ت

 بنف�س طريقة اإن�شاء اجلداول بطريقة عر�س الت�شميم، قم باإن�شاء بقية اجلداول التالية:

1 جدول املواد كما يف ال�شكل )15-2-5(.

2 جدول املدر�شني كما يف ال�شكل )16-2-5(.

3 بنف�س طريقة اإن�شاء اجلداول با�شتخدام املعالج، قم باإن�شاء جدول مواد الطالب كما يف ال�شكل )17-2-5(.

�شكل )5-2-15(: جدول املواد

�شكل )5-2-16(: جدول املدر�شني

�شكل )5-2-17(: جدول مواد الطالب
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  اإدخال البيانات يف اجلدول. 
  تعديل احلقول. 

  ربط اجلداول بعالقات. 

التدريب الثالث :  اإدخال البيانات 
وتعديل احلقول وتكوين العالقات

 بني اجلداول

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـاأتـعـلـم :
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  اأن�ساأنا يف التدريب ال�سابق اجلداول وعرفنا احلقول فيها، فكيف ندخل البيانات فيها؟ وهل اأ�ستطيع تعديل اأنواع
             احلقول؟ هذا ما �سنعرفه يف هذا التدريب.

مـقـدمـة الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

�إدخال �لبيانات في �لجد�ول:�أوًل

�سكل )5-3-1(: جدول الطالب

�سكل )5-3-2(: جدول الطالب بعد اإ�سافة طالب جديد

1 اإدخال البيانات يف جدول الطالب:
لإدخال البيانات يف جدول الطالب، اأقوم باخلطوات التالية:

املزدوج  بالنقر  وذلك  الطالب  جدول  اأفتح  اأ 

عليه، انظر ال�سكل )1-3-5(.

)رقم_ حقل  حتت  الفارغة  اخللية  يف  انقر  ب 

ثم   ،)42411007( الرقم  واأكتب  الطالب(، 
 )Tab( اأو )Enter( اأ�سغط على مفتاح الإدخال

لالنتقال من حقل اإلى اآخر يف نف�س ال�سجل.

)ا�سم_ حقل  يف  )عبداهلل(  ال�سم  اكتب  ج 

الإدخال  مفتاح  على  اأ�سغط  ثم  الطالب(، 
)Enter( اأو )Tab( لالنتقال اإلى اخللية التي 

تليها يف نف�س ال�سجل.

د اأكـــمـل اإدخــال بقية بيـانــات الـحقول كمــا يف 

ال�سكـــل )2-3-5(.
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�شكل )5-3-3(: �شريط التنقل بني ال�شجالت

�شكل )5-3-4(: جدول املواد

2 التنقل بني ال�شجالت واخلاليا:
 )Tab( اأو )Enter( ا�شــتــــخــدم مفــتــاح الإدخــال
اإلى  خلية  من  لالنتقال  الفاأرة  اأو  الأ�شهم  مفاتيح  اأو 
اأخرى، اأو اأ�شتخدم �شريط التنقل بني ال�شجالت كما 

يف ال�شكل )5-3-3( و�شرحها يف اجلدول التايل: 

3 اإدخال البيانات يف جدول املواد:

اأ اأفتــح جــدول املــواد واأدخل �شجالت املواد كما 

يف ال�شكل )4-3-5(.
ب اأغلق اجلدول.

وظيفته الزر

لعر�س ال�شجل الأول

لعر�س ال�شجل ال�شابق

�شجل  لأي  لالنتقال  اخلانة  هذه  ا�شتخدام  وميكن  احلايل/  ال�شجل  رقم 
)Enter( بكتابة رقمه وال�شغط على مفتاح

لعر�س ال�شجل التايل

لعر�س ال�شجل الأخري

لفتح �شجل جديد
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�شكل )5-3-5(: جدول املدر�شني

4 اإدخال البيانات يف جدول املدر�شني:

�شجالت  واأدخل  املدر�شني  جدول  بفتح  اأقوم  اأ 

املواد كما يف ال�شكل )5-3-5(.
ب اأغلق اجلدول.

تعديل �لحقول:ثانًيا

�شكل )5-3-6(: خيار حترير جلدول املواد

�شكل )5-3-7(: اإ�شافة حقل جديد جلدول املواد

1 اإ�شافـة وحـذف احلقـول:

اأ اإ�شافة حقل يتم على النحو التايل:

1 اأقوم بتحرير جدول املواد، وذلك عن طريق النقر 

بزر الفاأرة الأمين على اجلدول، ثم اختيار )حترير( 
كما يف ال�شكل )6-3-5(.

2 انقر على ا�شم اآخر حقل كما يف ال�شكل )7-3-5(. 

د نوعه  واأحدِّ اجلديد )رقم_املدر�س(  احلقل  اأكتب   3

.))VACHAR( ن�س(
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�شكل )5-3-8(: تعديل نوع حقل يف جدول املواد

2 تــعـديـل اأنــواع احلقــول.

اأنواع  قائمة  من  بالختيار  احلقل  نوع  تغيري  ميكن 
احلقول والتي تظهر عند ال�شغط على خانة نوع احلقل، 
كما يف ال�شكل )5-3-8(. ولتعديل حقل )ال�شف( من 
من  اأختار   )CHAR( نوع اإلى   )VARCHAR( نوع

القائمة املن�شدلة النوع املطلوب.  

ب حذف حقل يتم على النحو التايل:

1 اأقوم بفتح جدول املواد بطريقة التحرير، وذلك عن طريق النقر بزر الفاأرة الأمين على اجلدول، ثم اختيار حترير.

2 اأحدد احلقل املراد حذفه وليكن )رقم_املدر�س( بالنقر على جانبه الأمين.

3 اأ�شغط زر )Delete( من لوحة املفاتيح.

4 اإذا اأردت الرتاجع عن احلذف، من قائمة )حترير( اأختار الأمر )تراجع( لإعادة احلقل.

5 اأختار اأمر )تراجع( لإعادة حقل )رقم_املدر�س(.

�شكل )5-3-9(: خمطط العالقات لقاعدة بيانات املدر�شة

الــمـدر�شــون

رقم املدر�س

ا�شم املدر�س

ا�شم املادة

الــ�شـــفالـــمـــــــواد

رقم املادة

عدد احل�ش�س

ا�شم املادة

ا�شم الطالبالـــطــــالب

رقم الطالب

رقم الهاتف

الــ�شـــف
َيدر�شونُيدر�شون

3 تكوين العالقات بني اجلداول.
ب�شكل  تعرفنا  الكتاب  من  النظري  اجلزء  يف 
)املواد  الثالث  اجلداول  بني  العالقات  على  ر�شومي 

– املدر�شني –الطالب(، كما يف ال�شكل )9-3-5(.
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�شتقوم باإن�شاء هذه العالقات عن طريق التايل:
اأ عالقة جدول املدر�شني مع املواد:

مبا اأن العالقة بني جدول املدر�شني واملواد هي عالقة واحد اإلى متعدد ففي هذه احلالة لإن�شاء العالقة بني اجلدولني 
فاإن املفتاح الأ�شا�شي يف جدول املدر�شني )طرف العالقة واحد( يدرج كحقل يف جدول املواد )طرف العالقة متعدد(، 

وبهذه الطريقة يتم الربط بني اجلدولني.

وللتو�شيح اأتبع اخلطوات التالية:
1 يف النافذة الرئي�شة لربنامج ليرب اأوفي�س بي�س، اأختار اأمر 
)العالقات( من قائمة )اأدوات( كما يف ال�شكل )10-3-5(.

2 �شتظهر �شا�شة اإ�شافة جدول كما يف ال�شكل )5-
املدر�شني  وجدول  املواد  اأ�شيف جدول   ،)11-3
عن طريق حتديد كل جدول واأنقر زر )اإ�شافة(. 
زر  اأنقر  اجلداول  اإ�شافة  من  النتهاء  عند 
ال�شكل )5- يف  كما  �شتكون  النتيجة  )اإغالق(. 

.)12-3

�شكل )5-3-10(: خيار العالقات يف القائمة الرئي�شة

�شكل )5-3-11(: �شا�شة اختيار اجلداول لتكوين العالقات

�شكل )5-3-12(: جدول املدر�شني واملواد
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3 اأقوم بتحديد حقل )رقم_الأ�شتاذ( يف جدول املدر�شني 
املواد،  جدول  يف  )رقم_املدر�س(  حقل  اإلى  و�شحبه 
�شيظهر خط بني اجلدولني كما يف ال�شكل )13-3-5(. 
 )1( رقم  اأمامها  املدر�شني  جدول  طرف  من  العالقة 
للدللة على عالقة واحد والعالقة من طرف جدول املواد 

اأمامها حرف )n( للدللة على عالقة متعدد.
4 اأحفظ العالقة بالنقر على زر )احلفظ( واإغالق �شا�شة 

العالقات.

ب عالقة جدول الطالب مع املواد:

اإلى متعدد(  عالقة )متعدد  هي  واملواد  الطالب  جدول  بني  العالقة  اأن  مبا 
كال  يف  الأ�شا�شي  املفتاح  فاإن  اجلدولني  بني  العالقة  لإن�شاء  احلالة  هذه  ففي 
)جدول_ اأ�شميناه  باإن�شائه م�شبًقا  قمنا  جديد  جدول  يف  �شيظهران  اجلدولني 

مواد_الطالب(. 

�شكل )5-3-13(: اإن�شاء عالقة بني جدول املدر�شني واملواد

�شكل )5-3-14(: اإن�شاء عالقة بني جدول الطالب واملواد

ميكنك حتريك اجلداول واإعادة ترتيبها يف �شا�شة 
العالقات، وذلك ب�شحبها واإفالتها

ا القيام بتغيري اأحجام اجلداول  كما ميكنك اأي�شً
وذلك عن طريق �شحب اأحد اأطرافها.

مالحظة

1 يف النافذة الرئي�شة لربنامج ليرب اأوفي�س بي�س، اأختار اأمر )العالقات( من قائمة )اأدوات( لتظهر لك �شا�شة اإ�شافة 
جدول.

2 اأقوم باإ�شافة جدول الطالب وجدول مواد_الطالب عن طريق حتديد كل جدول والنقر على زر )اإ�شافة(. عند 
النتهاء من اإ�شافة اجلداول اأنقر زر )اإغالق(.

املواد  جدول  يف  )رقم_املادة(  حقل  اأحدد   3
جدول  يف  )رقم_املادة(  حقل  اإلى  و�شحبه 
مواد_الطالب، �شيظهر خط بني اجلدولني كما 
يف ال�شكل )5-3-14(. باملثل اأقوم بتحديد حقل 
)رقم_الطالب( يف جدول الطالب و�شحبه اإلى 
حقل )رقم_الطالب( يف جدول مواد_الطالب.

4 اأحفظ العالقة بالنقر على زر )احلفظ( واإغالق 
�شا�شة العالقات.
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و�شكل )5-3-15( يو�شح ال�شكل النهائي للعالقات بني اجلداول. 

�شكل )5-3-15(: العالقات بني اجلداول يف قاعدة بيانات املدر�شة.

تــمــريـــنـ�ت

و�شمه )جدول_الكتب(  جدول  باإن�شاء  قم  الت�شميم،  عر�س  بطريقة  اجلداول  اإن�شاء  طريقة  بنف�س   11

يحتوي على احلقول التالية:
اأ رقم_الكتاب. 

ب ا�شم_الكتاب.

22 قم بتحديد رقم_ الكتاب كمفتاح اأ�شا�شي.

33 اربط بني جدول_الكتب وجدول_املواد بعالقة واحد ملتعدد )املادة الواحدة لها اأكرث من كتاب(.
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  ت�سميم اال�ستعالمات. 
  ت�سغيل اال�ستعالم.
  معايري اال�ستعالم.

التدريب الـرابـــع : 
اال�سـتـعــالمـ�ت
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تعلمنا يف التدريبات ال�صابقة كيف تتم عملية ت�صميم اجلداول، وكيف يتم اإدخال البيانات داخل اجلداول، وكيف 
اأن�صاأنا  كيف  ا  واأي�صً ومنظمة،  ودقيقة  �صحيحة  ب�صورة  اجلدول  يف  حفظها  ليتم  البيانات  اإدخال  عملية  تنظيم  يتم 

العالقات بني اجلداول، ولكن هل هذا كل ما يف قواعد البيانات؟!
اإنني عندما اأقوم باإدخال كميات كبرية من البيانات يف قواعد البيانات ب�صورة منظمة اأهدف اإلى ت�صهيل عملية 

البحث عن املعلومة والو�صول اإليها باأ�صرع وقت ممكن، وهذا ما يعرف يف قواعد البيانات باال�صتعالم.

الهدف من اال�صتعالم : ا�صرتجاع معلومات جميع املواد 
التي تدر�س مع من يدر�صها.

مـقـدمـة الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

�إن�ساء ��ستعالم:�أواًل

�صكل )5-4-1(: تبويب ا�صتعالم

�صكل )5-4-2(: نافذة ا�صتعالم

1 اأختار تبويب )اال�صتعالمات( من ال�صا�صة الرئي�صة يف 
برنامج ليرب اأوفيـ�س بي�س كمــا يف ال�صكل )1-4-5(. 

ثــم اأختـار )اإن�صاء ا�صتعـالم يف عر�س الت�صميم(.

2  �صتظهــر نافــذة اال�صتعالم كما يف ال�صكل )4-5-
التي  اجلداول  اختيار  �صيتم  اخلطوة  هذه  ويف   ،)2

�صيتم اال�صتعالم عنها وفق اخلطوات التالية:
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اأ اأنقر على )جدول_املواد( من نافذة )اإ�شافة 

جدول اأو ا�شتعالم(.
ب اأنقر على زر )اإ�شافة( من نافذة )اإ�شافة 

جدول اأو ا�شتعالم(.
جدول  لإ�شافة  ال�شابقتني  اخلطوتني  اأكرر  ج 

املدر�شني كما يف ال�شكل )3-4-5(.
نافذة )اإ�شافة  من  زر )اإغالق(  على  اأنقر  د 

جدول اأو ا�شتعالم(.
�شكل )5-4-3(: اإ�شافة جداول يف نافذة ا�شتعالم

�شكل )5-4-4(: احلقول املحددة يف جدول 
املواد واملدر�شني

باخلطوات  اأقوم  منها  �شن�شتعلم  التي  احلقول  لتحديد   3
التالية:

القائمة  من  )رقم_املادة(  حقل  على  مزدوًجا  نقًرا  اأنقر  اأ 

املوجودة يف نافذة )جدول_املواد(.
ب اأكرر العملية ال�شابقة لختيار حقول )ا�شم_املادة( و)عدد_

)جدول_املواد(  مــن  و)ال�شف(  احل�ش�س_بالأ�شبوع( 
يف  كما  )جدول_املدر�شني(،  من  )رقم_الأ�شتاذ(  وحقل 

ال�شكل )4-4-5(.

ت�شغيل �ل�شتعالم:ثانًيا

�شكل )5-4-5(: زر ت�شغيل ال�شتعالم

1 اأ�شغل ال�شتعالم، وذلك بالنقر على زر )تنفيذ ال�شتعالم( 
كما يف ال�شكل )5-4-5(.

)F5( تنفيذ ال�ستعالم
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�شكل )5-4-6(: نتيجة تنفيذ ال�شتعالم

�شكل )5-4-7(: حفظ نتيجة ال�شتعالم

نتيجة  �شتظهر  ال�ــشــتــعــالم  تنفيذ  عــنــد   2
ال�شتعالم كما يف ال�شكل )6-4-5(.

3 اأقوم بحفظ ال�شتعالم، وذلك باختيار الأمر 
)حفظ( من قائمة )ملف(.

ال�شكل )7-4-5(،  يف  كما  نافذة  �شتظهر   4
)ا�شتعالم_بيانات_ ال�شتعالم  ا�شم  اأكتب 
املواد( بدًل من ا�شم )ال�شتعالم 1(، ثم اأنقر 

زر )ح�شًنا(.

يف املرة الأولى التي �شت�شغل فيها ال�شتعالم لن تظهر لك نتيجة! وال�شبب يكمن يف عدم تعبئة حقل )رقم_الأ�شتاذ( بقيمة 
حقل )رقم_الأ�شتاذ( يف جدول املواد ماأخوذة من جدول املدر�شني، كما يف ال�شكل.

مالحظة
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معايير �ل�شتعالم:ثالًثا

�شكل )5-4-9(: ال�شتعالم

�شكل )5-4-8(: ال�شتعالم

ميكن ال�شتعالم عن �شجل اأو جمموعة �شجالت با�شتخدام )املعايري( مثل اأن ن�شتعلم عن مادة واحدة با�شمها، اأو 
جمموعة من املواد التي يدر�شها اأ�شتاذ حمدد، وميكن تعريف املعايري باأنها �شروط تقوم بتحديد ال�شجالت التي تبحث 

عنها.
1 ا�شتخدام املعايري:

2 ا�شتخدام املعيار »اأو«:
لال�شتعالم  �شرطني  و�شع  من  املعيار )اأو(  ميكننا 
التي  املواد  عن  ال�شتعالم  فمثاًل ميكننا  حالتني،  عن 
يدر�شها اأ�شتاذ معني واملواد التي يدر�شها اأ�شتاذ اآخر، 
)معايري(  خانة  يف  الأول  الأ�شتاذ  ا�شم  بو�شع  وذلك 
وا�شم الأ�شتاذ الثاين يف خانة )اأو(، وميكن عمل ذلك 

كما يلي:
اأ اأكتب )ريا�س عبدالعزيز( يف خانة معايري حتت 

حقل )ا�شم_الأ�شتاذ( واأكتب )�شامي �شعيد( يف 
خانة )اأو( كما يف ال�شكل )9-4-5(.

ب اأ�شغل ال�شتعالم واألحظ حقل )ا�شم_الأ�شتاذ(.

وميكننا ا�شتخدام املعايري وفق التايل:
عبد  »ريا�س  يدر�شها  التي  املواد  عن  لال�شتعالم  اأ 

العزيز« اأقوم باخلطوات التالية:
ب اأقـــوم بتحــريـــر ا�شتعــالم )ا�شتعالم_بيانــــات_

املـــواد(، وذلك عــــن طــريــق ال�شغط بزر الفاأرة 
الأمين على ال�شتعالم ثم اختيار حترير.

ج اأكتب )ريا�س عبدالعزيز( يف خانة معايري حتــت 

-4-5( ال�شكل  يف  كـمـــا  )ا�شم_الأ�شتاذ(،  حــقـل 
.)8

د اأ�شغل ال�شتعالم واألحظ حقل )ا�شم_الأ�شتاذ(.
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�سكل )5-4-10(: اال�ستعالم

3  ا�ستخدام معايري التحديد:
لال�ستعالم عن املواد التي ح�س�سها باالأ�سبوع اأكرث من )٢(، اأتبع اخلطوات 

التالية:
اأ اأم�سح املعايري ال�سابقة يف حقل )ا�سم_االأ�ستاذ(.

)عدد_احل�س�ص_ حقل  حتت  معايري  خانة  يف   )2>( معيار  اأ�سع  ب 

االأ�سبوعي(، كما يف ال�سكل )10-4-5(.

ج اأ�سغل اال�ستعالم واأالحظ حقل )ا�سم_االأ�ستاذ(.

د اأغلق اال�ستعالم بال حفظ.

تــمــريـــنـات

  �سّمم اال�ستعالمات التالية:

1  ا�ستعالًما يعر�ص ا�سم الطالب وا�سم العائلة لالأ�سخا�ص الذين يعي�سون يف العليا ومقبولني من عام 
14٢0 هـ  وحتى 14٢5 هـ.

٢  ا�ستعالًما يعر�ص اأ�سماء الطالب واأ�سماء املواد التي يدر�سونها.

3  ا�ستعالًما يعر�ص اأ�سماء املدر�سني واملواد التي يدر�سونها وعدد احل�س�ص االأ�سبوعي.
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  ماهّية النماذج. 
  اإن�شاء النماذج.

  التعامل مع البيانات يف النماذج.
  تعديل ت�شميم النماذج. 

التدريب الـخـــ�مـــ�س :  الـنــمــــ�ذج
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ت�سكل النماذج واجهة تعامل امل�ستخدم لقاعدة بياناتك، فهي الو�سيط بني امل�ستخدم وجداولك، وبني امل�ستخدم 
وا�ستعالماتك، وبني امل�ستخدم وتقاريرك. فرغم اأنه باإمكانك ا�ستخدام عرو�ض اجلداول واال�ستعالمات لتنفيذ بع�ض 

وظائف النماذج، اإال اأن النماذج تقدم ميزة اإظهار املعطيات بطريقة جذابة ومنظمة.
فكيف ميكن اأن اأعر�ض قاعدة بياناتي للم�ستخدمني ب�سكل منظم ومنطقي ؟

وهل توجد و�سيلة الإدخال البيانات با�ستخدام واجهات جميلة و�سل�سة غري اجلداول؟

مـقـدمـة الـتدريـب

خطـوات الـتدريـب

�إن�شاء نموذج لجدول �لطالب:�أوًل

�سكل )5-5-1(: تبويب النماذج

1 اأقوم بفتح قاعدة البيانات )قاعدة بيانات املدر�سة(.
يف  الرئي�سة  ال�سا�سة  من  )النماذج(  تبويب  من    2
املعالج  اأختار )ا�ستخدام  بي�ض،  اأوفي�ض  ليرب  برنامج 

الإن�ساء منوذج(، كما يف ال�سكل )1-5-5(.

ميكن اإن�ساء النماذج بعدة طرق منها :
1 اإن�ساء منوذج يف طريقة عر�ض الت�سميم.

2 اإن�ساء منوذج با�ستخدام املعالج، وهي الطريقة التي �سنعتمد عليها يف اإن�ساء النماذج. 
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�شكل )5-5-2(: معالج النموذج

�شكل )5-5-3(: تنظيم عنا�شر التحكم

�شكل )5-5-4(: و�شع اإدخال البيانات

تظهر  التي  احلقول  حتديد  تطلب  نافذة  تظهر   3
اإليها  البيانات  اإدخال  �شيتم  والتي  النموذج،  يف 

با�شتخدام النموذج، كما يف ال�شكل )2-5-5(.
اأ اأختار )جدول_الطالب( من قائمة )جداول اأو 

ا�شتعالمات(.

ب اأحدد احلقل )رقم-الطالب( من قائمة )احلقول 

املتوفرة(، ثم اأنقر على زر )<( للنقل اإلى قائمة 
)احلقول يف النموذج(.

ج بنف�س الطريقة اأختار باقي احلقول.

د اأنقر زر )التايل(.

4  �شتظهر نافذة النموذج الفرعي، اأتخطاها بالنقر 
على التايل.

5  بعدها �شتظهر نافذة تطلب تنظيم عنا�شر التحكم 
يف ا�شتمارتك، وميكن من خالل هذه النافذة اختيار 
اأحد اأنواع النماذج الأربعة: اإما يف اأعمدة ت�شميات 
للي�شار، اأو يف اأعمدة ت�شميات يف الأعلى، اأو كجدول 
بيانات، اأو يف كتل - ت�شميات لالأعلى، كما يف ال�شكل 

.)3-5-5(
اأ اأختار نوع النموذج )يف اأعمدة(.

ب اأنقر زر )التايل(.

6  تظهر نافذة تطلب حتديد و�شع اإدخال البيانات، 
كما يف ال�شكل )5-5-4(، اأترك اخليارات كما هي 

واأنقر زر )التايل(.
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�شكل )5-5-5(: حتديد منط للنموذج

�شكل )5-5-6(: ت�شمية النموذج

�شكل )5-5-7(: �شكل النموذج النهائي

7 تظهــر نـافــذة تطلب حتديــد منــط لنــموذجــك، كـــما 
زر  اأنقر  ثم  معني  لون  �شاأختار   ،)5-5-5( ال�شكل  يف 

)التايل(.

لنموذجك،  ا�شم  حتديد  منك  تطلب  نافذة  تظهر    8
عنوان  عليك  تقرتح  كما   ،)6-5-5( ال�شكل  يف  كما 
)جدول_الطالب( بنف�س ا�شم اجلدول الذي �شت�شيف 

اإليه البيانات با�شتخدام النموذج.
الطالب  اإدخال  )منوذج  اإلى  النموذج  عنوان  اأغري  اأ 

العمودي(.

ب اأختار اخليار )العمل با�شتخدام ال�شتمارة(.

ج اأختار زر )اإنهاء( لتكتمل عملية اإن�شاء النموذج وفتحه. 

يو�شح �شكل )5-5-7( �شكل النموذج النهائي.

د اأغلق النموذج بالنقر على عالمة الإغالق.
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�لتعامل مع �لبيانات في نماذج:ثانًيا

1 اإدخال �شجالت جديدة:
اأ اأعــيد فتـح )منوذج اإدخال الطــالب العمــودي( مـــن تبويــب 

)النماذج(.
من  جديد(  )�شجل  زر  على  اأنقر  جديد  �شجل  لإ�شافة  ب 

�شريط التنقل بني ال�شجالت، كما يف ال�شكل )8-5-5(.

ج اأدخل ثالث �شجالت اإ�شافية با�شتخدام النموذج.

ال�شجالت  بني  التنقل  �شريط  اأزرار  اأ�شتخدم  ال�شجالت  بني  للتنقل 
مبني  هو  كما  وظائفها  املو�شحة 

يف ال�شكل:

مالحظة

الوظيفة رقم العن�شر

لفتح �شجل جديد. 1

لعر�س ال�شجل الأخري. 2

لعر�س ال�شجل ال�شابق/التايل. 3

لعر�س ال�شجل الأول. 4

رقم ال�شجل احلايل، وميكن ا�شتخدام هذه اخلانة لالنتقال لأي �شجل 
.)Enter( بكتابة رقمه والنقر على مفتاح

5

�شكل )5-5-8(: زر �شجل جديد يف  النموذج

�سجل جديد

�شكل )5-5-9(: زر حذف ال�شجل

2 حذف ال�شجالت:
حلذف اأي �شجل اأقوم باخلطوات التالية:

اأ اأفتح منوذج )منوذج اإدخال الطالب العمودي(.

ب اأحدد ال�شجل املراد حذفه، ثم اأنقر على زر )حذف ال�شجل(، 

كما يف ال�شكل )9-5-5(.

ج تظهر نافذة تاأكيد احلذف، اأنقر على زر )نعم(.

حذف ال�سجلد اأغلق النموذج.
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تعديل ت�شميم �لنماذج:ثالًثا

�شكل )5-5-10(: حترير النموذج

�شكل )5-5-11(: و�شع الت�شميم

يف  كما  الت�شميم،  و�شع  بطريقة  فتحه  من  بد  ل  منوذج  اأي  لتعديل 
اخلطوات التالية:

1 اأوؤ�شر على )منوذج اإدخال الطالب العمودي(، ثم اأنقر على زر الفاأرة 
الأمين واأختار خيار )حترير(، كما يف ال�شكل )10-5-5(.

2 �شيظهر )منوذج اإدخال الطالب العمودي( بو�شع الت�شميم، كما يف 
ال�شكل )5-5-11(. ميكنك من هذه الو�شعية حذف بع�س احلقول من 

النموذج اأو اإ�شافة حقول جديدة.
مفتاح  اأ�شغط  ثم  عليه،  بالنقر  وذلك  القبول(  حقل )عام  اأحذف   3

)Delete( من لوحة املفاتيح.
4 اأقوم بحفظ النموذج ثم اإغالقه.

تــمــريـــنـ�ت

 اأن�شئ النماذج التالية:

1 منوذج جدول املدر�شني.

2 منوذج جدول الطالب على �شكل جدول.
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   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  ماهّية التقارير. 
  اإن�شاء التقارير.

  ت�شنيف التقارير.

التدريب الـ�ســـ�د�س :  الـتـقــ�ريـر
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قـواعـد الـبـيـانـات : التدريب الخامستدريبات الـوحـدة الخامسة: 

البيانات  التقرير  وي�شمل  ملف،  يف  حفظه  اأو  ال�شا�شة  على  عر�شه  اأو  طباعته  ميكن  م�شتند  عن  عبارة  التقرير 
املوجودة بقاعدة البيانات اأو جزًءا منها، وي�شمم التقرير لطباعة البيانات على الطابعة.

ميكنك اإن�شاء التقارير بعدة طرق، منها طريقة اإن�شاء التقارير با�شتخدام معالج التقارير، وهذه الطريقة هي التي 
�شنتبعها يف �شرح اإن�شاء التقارير.

وميكن بوا�شطة معالج التقارير ا�شتخراج التقرير من جدول اأو اأكرث اأو من ا�شتعالم. وي�شمح لنا معالج التقرير 
باإخراج التقرير بعدة اأ�شكال، وللتو�شيح �شن�شرح ذلك باملثال التايل:
نريد ت�شميم تقرير يعر�ض لنا بيانات الطالب بال�شكلني التاليني:

مـقـدمـة الـتدريـب

�شكل )5-6-1(: تقرير بيانات م�شرودة

�شكل )5-6-2(: تقرير بيانات جممعة

2 عر�ض بيانات الطالب جمّمعة بح�شب عام 
القبول كما يف ال�شكل )2-6-5(.

يف  كما  م�شرودة  الللطللالب  بيانات  عر�ض   1
ال�شكل )1-6-5(.
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خطـوات الـتدريـب

�إن�شاء �لتقارير:�أوًل

�شكل )5-6-3(: معالج اإن�شاء التقارير

�شكل )5-6-4(: نافذة معالج اإن�شاء التقارير

�شكل )5-6-5(: معالج التقارير - ت�شمية احلقول

لإن�شـاء الـــتقــريــر كــمــا يف ال�شكل )5-6-1(، اأتبع 
اخلطــوات التالية:

الأمر )ا�شتخدام  اأختار  تبويب )التقارير(،  من   1
املعالج لإن�شاء التقرير(، كما يف ال�شكل )3-6-5(.

2  �شتظهر نافذة كما يف ال�شكل )5-6-4(، تطلب 
حتديد احلقول املطلوبة يف التقرير.

اأ اأختار اجلدول )جدول_الطالب( من قائمة 

يف  اأن�شئ  والذي  ا�شتعالمات(  اأو  )جداول 
تدريب اجلداول.

)احلقول  قائمــة  من  احلقول  جميع  اأنقل  ب 

املتوفــرة( اإلــى )احلقول يف التقرير( بالنقر 
على زر )<<(.

ج اأنقر زر التايل.

ت�شمية  خطوة  التقارير  معالج  نافذة  �شتظهر    3
احلقول كما يف ال�شكل )5-6-5(، اأختار منها زر 

)التايل( لعدم احلاجة اإليها يف هذا التقرير.
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�شكل )5-6-6(: معالج التقارير- التجميع

�شكل )5-6-7(: معالج التقارير- خيارات الفرز

�شكل )5-6-8(: معالج التقارير- املظهر

�شكل )5-6-9(: معالج التقارير- اإن�شاء التقرير

4 �شتظهر نافذة معالج التقارير خطوة التجميع كما يف 
ال�شكل )5-6-6(، اأختار منها زر )التايل( لعدم احلاجة 

اإليها يف هذا التقرير.

يف  كما  الفرز  خطوة  التقارير  معالج  نافذة  �شتظهر   5
فرز  خاللها  من  ت�شتطيع  والتي   ،)7-6-5( ال�شكل 
ا اأو تنازليًّا، اأختار منها زر )التايل(  احلقول اإما ت�شاعديًّ

لعدم احلاجة اإليها يف هذا التقرير.

6 �شتظهر نافذة معالج التقارير خطوة اختيار املظهر كما 
يف ال�شكل )5-6-8(، والتي ت�شتطيع من خاللها �شبط 
زر  اأنقر  ثم  هي  كما  اخليارات  اأبقي  التقرير،  مظهر 

)التايل(.

التقرير  اإن�شاء  خطوة  التقارير  معالج  نافذة  �شتظهر   7
كما يف ال�شكل )5-6-9(، ت�شتطيع من خاللها حتديد 

عنوان التقرير.
اأ اأكتب عنوان التقرير )بيانات الطالب(.

ب اأنقر زر )اإنهاء( لتتم عملية اإن�شاء التقرير.
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�إن�شاء تقرير بعر�ض �لبيانات:ثانًيا

تــمــريــنــ�ت

 اأن�شئ التقارير التالية:
1  تقرير جدول املدر�شني بطريقة م�شرودة.

2  تقرير جدول املواد جمّمعة بح�شب عدد احل�ش�س الأ�شبوعي.

�شكل )5-6-10(: معالج التقارير - التجميع ح�شب عام القبول

لإن�شاء تقرير يعر�س البيانات جممعة بح�شب عام القبول، كما يف ال�شكل )5-6-2(، اأقوم باخلطوات التالية:
1 من تبويب )التقارير(، اأختار الأمر )ا�شتخدام املعالج لإن�شاء التقرير(.

2  �شتظهر نافذة تطلب حتديد احلقول املطلوبة يف التقرير.
اأ اأختار اجلدول )جدول_الطالب( من قائمة )جداول اأو ا�شتعالمات( والذي اأن�شئ يف تدريب اجلداول.

قائمة )احلقول  من  احلقـول  جميع  اأنقل  ب 

الـــمتــوفــرة( اإلــى )احلقول يف التقرير( 
بالنقر على زر )<<(.

ج اأنـــقــر زر )التايل(.

خطــوة  التقـاريــر  معالـج  نافـــذة  �شتظهــر    3
عام  )حقل  زر  منها  اأختار  احلقول،  ت�شمية 
القبول( كما يف ال�شكل )5-6-10(، ثم اأنقر 

)التايل(.
4  �شتظهر نافذ معالج التقارير خطوة الفرز، 

اأختار منها زر )التايل( لعدم احلاجة اإليها يف هذا التقرير.
5  �شتظهر نافذة معالج التقارير خطوة اختيار املظهر، اأختار منها زر )التايل( لعدم احلاجة اإليها يف هذا التقرير.

6  �شتظهر نافذة معالج التقارير خطوة اإن�شاء التقرير، حيث اأ�شتطيع من خاللها حتديد عنوان التقرير.
اأ اأكتب عنوان التقرير )بيانات الطالب ح�شب عام القبول(.

ب اأنقر زر )اإنهاء( لتتم عملية اإن�شاء التقرير.



عـمـارة الـحـاسـبعـمـارة الـحـاسـب
تدريبات الوحدة السادسةتدريبات الوحدة السادسة



   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  ا�شتخدام اأدوات نظام الت�شغيل يف اختبار وقيا�ص اأداء احلا�شب ب�شكل عام واملعالج ب�شكل خا�ص. 
  ا�شتخدام الربامج الفنية املتخ�ش�شة يف اختبار وقيا�ص اأداء احلا�شب واملعالج.

التدريب الأول :  اختب�ر وقي��س اأداء املع�لج
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مـتطلبـ�ت الـتدريـب

.)Windows 7( 1 نظام الت�شغيل
2 القر�ص املرفق مع كتاب التدريبات العملية الذي يحتوي برنامج )Piriform Speccy( �شمن جملد )عمارة احلا�شب(.

تفيد عملية اختبار وقيا�ص اأداء احلا�شب ب�شكل عام واملعالج ب�شكل خا�ص يف تكوين فهم اأعمق لدى الطالب عن 
الطالب.  لدى  احلا�شب  بعمارة  املتعلقة  النظرية  املفاهيم  بلورة  يف  ي�شهم  مما  احلا�شب،  ملكونات  الفنية  اخل�شائ�ص 
وتتوفر يف نظام الت�شغيل اأدوات متعددة تعطي معلومات فنية كثرية عن مكونات احلا�شب، وموؤ�شرات متعددة عن اأداء 

احلا�شب ومكوناته املختلفة.
اإ�شافة اإلى ذلك تتوفر برامج كثرية )بع�شها مفتوحة امل�شدر، وبع�شها يتوفر منه ن�شخ جتريبية جمانية لفرتة 

حمددة( ميكن اأن تعطي قيا�شات وموؤ�شرات تف�شيلية ال توفرها اأدوات نظام الت�شغيل.

مـقـدمـة الـتدريـب

1 تتوفر يف نظام الت�شغيل اأدوات متعددة تعطينا تفا�شيل كثرية 
عن مكونات احلا�شب، وعن اخل�شائ�ص واملوا�شفات الفنية لهذه 
املكونات. واإذا قمت بالتاأ�شري على االأيقونة )Computer( يف 
تظهر  الفاأرة  يف  االأمين  الزر  على  ال�شغط  ثم  املكتب،  �شطح 
 )Properties( وباختيار  االختيارات.  من  من�شدلة  قائمة  يل 
-1-6( �شكل  يف  املبينة  ال�شا�شة  يل  تظهر  القائمة  هذه  من 

1(. وتت�شمن هذه ال�شا�شة معلومات تقنية مفيدة عن مكونات 
احلا�شب.

خطـوات الـتدريـب

��شتخد�م �الأدو�ت �لتي يوفرها نظام �لت�شغيل:�أواًل

�شكل )6-1-1(: بع�ص املعلومات التقنية االأ�شا�شية 
عن احلا�شب التي ميكن احل�شول عليها من خالل 

خدمات نظام الت�شغيل
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اأن   )1-1-6( �شكـــــل  يف  النافذة  تـــظـــهر   2
)الت�شنيف - وهو معيار اأداء احلا�شب( - على 
وبال�شغط   .)4.9( قيمة  يبلغ   - املثال  �شبيـــــل 
 )Windows ا�شتخدام  )فهر�ص  الرابط  على 
معلومات  تعر�ص  نافذة  تظهر  الرقم  هذا  بجوار 
اأكرث عن اأداءاحلا�شب ويظهر يف �شكل )2-1-6(. 
معلومات تو�شح اأنه يف معيار تبلغ اأق�شى قيمة له 
)7.9( فاإن معدل اأداء املعالج بلغ قيمة )7.1(، 
وبلغ معدل اأداء الذاكرة قيمة )5.9(، وبلغ معدل 
اأداء معاجلة الر�شومات قيمة )4.9(، وبلغ قيمة 
 ،)6.4( قيمة  االألعاب  ر�شومات  معاجلة  معدل 
قيمة  ال�شلب  القر�ص  اأداء  معيار  قيمة  وبلغت 

�شكل )6-1-2(: بع�ص القيا�شات عن اأداء احلا�شب التي ميكن 
احل�شول عليها من خالل خدمات نظام الت�شغيل

�شكل )6-1-3(: �شا�شة االأدوات املتقدمة 

قائمة من االختيارات على ميني النافذة  تظهر   3
»االأدوات  منها  اأختار   )2-1-6( �شكل  يف 
تت�شمن  اأخرى  قائمة  �شتظهر  حيث  املتقدمة«. 
جمموعة من العمليات كما يف ال�شكل )3-1-6(. 

)5.9(. واأن املعيار العام الأداء احلا�شب هو اأقل قيمة من بني قيم معايري اأداء مكونات احلا�شب املختلفة، وهي 
القيمة )4.9(. 

وهذه املعلومات املتعلقة باأداء احلا�شب مفيدة فيما يتعلق باالطمئنان اإلى اأن اأداء احلا�شب ومكوناته املختلفة كان 
�شمن القيم املتوقعة بح�شب تكلفة اجلهاز وتكلفة مكوناته املختلفة. مبعنى اآخر فاإنه لو اأننا دفعنا تكلفة اأعلى ل�شراء 
حا�شب ذي معالج اأقوى، اأو يوجد به كرت خا�ص ملعاجلة الر�شوم، اأو اأن حمرك االأقرا�ص ال�شلبة فيه يتمتع بواجهة 

�شريعة لنقل البيانات، لكنا ح�شلنا على قيم خمتلفة ملعايري اأداء هذه املكونات.
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4 اإذا اأردت احل�شول على قيا�شات تف�شيلية اأخرى عن اأداء احلا�شب فال بد من ا�شتخدام برامج متخ�ش�شة لهذا الغر�ص 

�شاأقوم يف التدريب الثاين بتكليف احلا�شب بتنفيذ برنامج 
يحتوى ح�شابات طويلة تتطلب ا�شتخدام موارد املعالج، ثم 

م�شاهدة كيف تتغري موؤ�شرات اأداء املعالج.

مالحظة

تظهر النافذة  املهام«.  اإدارة  وباختيار العملية  »فتح 
اأقوم  املعالج  اأداء  وملعرفة موؤ�شرات  املهام،  الإدارة  الرئي�شة 
من  جمموعة  �شيعر�ص  الذي  »االأداء«،  التبويب  بفتح 
الر�شوم البيانية املمثلة ملوؤ�شرات اأداء املعالج كما يف �شكل 

.)4-1-6(
ويبني �شكل )6-1-4( بالر�شوم البيانية معدل ا�شتخدام 
املوارد يف كل وحدة عاملة )core( من وحدات املعالج. 
ويالحظ اأن اجلهـــاز الــذي ا�شتخدمه ال يقوم حاليًّا بتنفيذ 
اأية برامج تطبيقية تتطلب ا�شتخـــدام موارد املعالج، لذا 
فاإن ال�شكل يظهر يل اأن متو�شط ا�شتخدام )CPU( يف 
حدود )1%( فقط. ويو�شف املعالج يف هذه احلالة باأنه 

.)idle( »يف حالة »خمول

الأن اأدوات نظــــام الت�شغـــيل ال تـــوفــر مـثـل هــذه 
املعلومات. اأحد هذه الربامج املفيدة هو الربنامج 
)Piriform Speccy( اأو )Speccy( على �شبيل 

االخت�شار.
لت�شغيل  الكتاب  مع  املرفق  القر�ص  اإلى  اأنتقل 
برنامج )Speccy( �شمن جملد )عمارة احلا�شب(. 
بجمع  يقوم  مرة  الأول  ت�شغيله  عند  الربنامج  ويقوم 
يعطي  ثم  احلا�شب،  مكونات  عن  فنية  معلومات 
تقريًرا خمت�شًرا عن احلا�شب كما يف �شكل )1-6-
5(. ويالحظ هنا تكرار بع�ص املوا�شفات الفنية ملا 
ح�شلنا عليه �شابًقا با�شتخدام اأدوات نظام الت�شغيل.

�شكل )6-1-4(: نافذة )اإدارة املهام( التي تظهر 
م�شتويات ا�شتخدام وحدة املعاجلة

�شكل )6-1-5(: ال�شفحة الرئي�شة والتقرير االفتتاحي 
)Speccy( لربنامج

قيا�س �شرعة �لمعالج )Core Speed( ودرجة حر�رة �لمعالج في حالة �لخمول:ثانًيا
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لكن يظهر التقرير املخت�شر معلومات اإ�شافية عن درجة حرارة مكونات احلا�شب. فدرجة حرارة املعالج يف حالة 
اخلمول تبلغ )42( درجة، ثم هناك معلومات عن درجة حرارة اللوحة احلا�شنة )مقا�شة بح�شب درجة حرارة القاعدة 

التي ت�شتقبل املعالج(، ودرجة حرارة بطاقة توليد الر�شومات، وحمركات االأقرا�ص ال�شلبة. 

5 وللح�شول على تفا�شيل اأكرث عن املوؤ�شرات الفنية للمعالج اأقوم بال�شغط على اخليار )CPU( فتظهر نافذة 
املعالج  موا�شفات  اأن  املعلومات  وتظهر  اخلمول.  حالة  يف  املعالج  حالة  عن  كثرية  تف�شيلية  معلومات  تعر�ص 
 core0,( جيجاهرتز، ولكن اإذا نظرنا اإلى �شرعة الوحدات املختلفة )حتدد �شرعة املعالج الق�شوى باأنها )3.3
core1, core2, core3( لوجدنا اأن �شرعة كل وحدة هي )1596.4( ميجاهرتز اأي اأقل من ن�شف ال�شرعة 
 )Multiplier( الق�شوى التي حتددها املوا�شفات. ويالحظ اأن هذه القيمة ت�شاوى حا�شل �شرب معامل ال�شرب

وقيمته )16( يف �شرعة نب�شات امل�شار )Bus Speed( وقيمتها )99.8( ميجاهرتز. 
ويت�شح لنا هنا كيف يقوم نظام الت�شغيل بتوفري ا�شتهالك الطاقة يف احلا�شب من خالل تقلي�ص ا�شتهالك الطاقة 
يف املعالج. ويقوم نظام الت�شغيل بالتحكم يف قيمة معامل ال�شرب، ففي هذا اجلهاز عندما يكون احلا�شب يف حالة 
خمول، يجعل نظام الت�شغيل قيمة معامل ال�شرب عند قيمة متدنية )اأقل من الن�شف(، وبذلك تنخف�ص �شرعة كل 

ا. وحدة )core( اإلى اأقل من الن�شف، وبالتايل ينخف�ص ا�شتهالك الطاقة يف املعالج اإلى اأقل من الن�شف اأي�شً
كذلك نالحظ اأن �شرعة مروحة تربيد املعالج هي عند )1318( لفة/دقيقة، وهي �شرعة منخف�شة منا�شبة لدرجة 

حرارة املعالج يف حالة اخلمول.

�شكل )6-1-6(: التقرير الفني عن موؤ�شرات املعالج يف حالة 
)اخلمول(

 )Speccy( برنامج  يت�شمن   6
تفا�شيل فنية كثرية عن مكونات 
الــرجــوع  وميــكــنــنــي  للحا�شب. 
خيارات  واأختار  الرئي�شة  للنافذة 
اأخرى للتعرف على موؤ�شرات اأداء 

مكونات احلا�شب االأخرى.
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تــمــريـنـــ�ت

تقرير  بح�شب   )DDR3( اأو  )DDR2( )DDR1( احلا�شنة اللوحة  يف  الذاكرة  وحدات  نوع  ما   11

)Speccy(؟ وكم حجمها؟
22 يعطي التقرير الفني عن موؤ�شرات املعالج يف برنامج )Speccy( تقنية ت�شنيع اأ�شباه املو�شالت 

)Technology( امل�شتخدمة يف ت�شنيع املعالج. ما هذه التقنية؟ وبالرجوع اإلى جدول )6-2( من 
الوحدة ال�شاد�شة يف كتاب الطالب، حدد اإلى اأي جيل ينتمي املعالج؟

33 كم �شتكون �شرعة الوحدة يف املعالج اإذا كان معامل ال�شرب )Multiplier( ي�شاوي )24(؟

44 ما مقدار الذاكرة ال�شريعة املخ�ش�شة للبيانات )L1 Data Cache Size(؟ وما مقدار الذاكرة 

ال�شريعة املخ�ش�شة للتعليمات )L1 Instructions Cache Size(؟
55 اخرت طلب املعلومات عن اأجهزة احلفظ )Storage( يف برنامج )Speccy(، ثم اأجب  عن االأ�شئلة 

التالية:
 ما ا�شم ال�شركة امل�شنعة ملحرك القر�ص ال�شلب؟

 ما �شعة القر�ص ال�شلب )Capacity(؟
 ما نوع واجهة االت�شال مبحرك القر�ص ال�شلب )SATA( اأو )ATA(، )IDE(؟ 

 كم �شرعة تناقل البيانات عرب واجهة االت�شال مع القر�ص ال�شلب؟
66 يف حالة وجود بطاقة لالت�شال بال�شبكة املحلية، اخرت طلب املعلومات عن ال�شبكة )Network( يف 

برنامج )Speccy(، ثم اأجب عن االأ�شئلة التالية:
 ما ا�شم ال�شركة امل�شنعة لبطاقة ال�شبكة؟

 ما عنوان بروتوكول االإنرتنت للجهاز )IP Address(؟ 
 ما عنوان بروتوكول االإنرتنت للمزود )Gateway server IP Address(؟ 

 ما �شرعة االت�شال بال�شبكة )Link Speed(؟ )قد تالحظ اأن ال�شرعة تتغري بح�شب حالة نقل 
البيانات عرب بطاقة ال�شبكة، ولكن ميكن ت�شجيل اأعلى قيمة ت�شل اإليها �شرعة االت�شال(.
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التدريب الث�ين :  قي��س اأداء املع�لج حتت
                         التحميل، وحت�سني اأداء احل��سب

   فـي هـذا الـتـدريـب �سـ�أتـعـلـم :

  قيا�ص اأداء املعالج يف م�شتويات عالية من الت�شغيل.
  كيفية حت�شني اأداء مكونات احلا�شب املختلفة.
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مـتطلبـ�ت الـتدريـب

.)Windows 7( 1 نظام الت�شغيل
2 القر�ص املرفق مع كتاب التدريبات العملية الذي يحتوي برنامج )Prime95( �شمن جملد )عمارة احلا�شب(.

 )idle( لقد تعلمنا يف التدريب االأول كيفية قيا�ص اأداء احلا�شب ب�شكل عام واملعالج ب�شكل خا�ص يف حالة و�شع اخلمول
للحا�شب. ويت�شمن هذا التدريب جزاأين: ففي اجلزء االأول، �شنقوم بتكليف احلا�شب بتنفيذ اأعمال حا�شوبية )تنفيذ برامج( 

تتطلب ت�شغيل املعالج يف اأق�شى م�شتويات الت�شغيل، ثم ن�شتخدم الربامج ال�شابقة يف قيا�ص اأداء املعالج واحلا�شب. 
ويف اجلزء الثاين �شنتعلم كيف نح�شن اأداء احلا�شب من خالل تنفيذ عمليات متعددة لتح�شني اأداء املكونات املختلفة 

للحا�شب.

مـقـدمـة الـتدريـب

1 اأبداأ هذا التدريب بت�شغيل برنامج »اإدارة املهام«، وكذلك ت�شغيل برنامج )Speccy( كما فعلت يف التدريب 
االأول. و�شيعطيني الربناجمان قيا�شات م�شابهة ملا راأيتها يف التدريب االأول نظرًا لعدم وجود حتميل على املعالج 

.)idle( اأي اأن املعالج ما زال يف حالة اخلمول -
2 اأحتاج يف هذا التدريب اإلى حتميل املعالج بتنفيذ برنامج ب�شكل م�شتمر بحيث ي�شطر املعالج للعمل يف اأق�شى 
م�شتوى ممكن )100%(. وتتوفر برامج عديدة لهذا الغر�ص، وهي تقوم على اأ�شا�ص �شغل املعالج بتنفيذ عمليات 
ح�شابية معقدة تت�شمن عمليات تكرار م�شتمرة، وبذلك ميكن �شغل املعالج بالعمل يف حلقة ال نهائية ال تتوقف اإال 

بعد تدخل امل�شتخدم باإيقاف الربنامج.
اأحد هذه الربامج هو برنامج )Prime95( والذي ت�شتخدمه املجموعة البحثية )GIMPS( للبحث عن االأعداد 

االأولية الكبرية. ويت�شمن الربنامج تنفيذ عمليات ريا�شية متكررة تتطلب قدرات حا�شوبية عالية. 

خطـوات الـتدريـب

قيا�س �أد�ء �لمعالج تحت �لتحميل:�أواًل



188

تدريبات الـوحـدة السادسـة: 

3 بال�شغط على زر )Just Stress Testing(، تنفتح يل �شا�شة اأخرى تت�شمن �شندوق تعليمات الإعدادات اختبار 
يحمل اال�شم »اختبار العذاب« )Torture Test( املو�شح يف �شكل )6-2-2(. ويو�شح ال�شندوق توفر )4( اأنواع 
من االختبارات التي ميكن االختيار منها. وقد ال اأحتاج لفهم الفرق بني هذه االختبارات، ولكن يكفي اأن اأختار النوع 
االأول )االأعلى( منها، والذي يكون فيه الربنامج يف الذاكرة ال�شريعة )الكا�ص(، وبالتايل فاإن االختبار يركز على 

�شكل )6-2-1(: الر�شالة االفتتاحية لربنامج )Prime95( عند ت�شغيله الأول مرة

)Torture Test(  »شندوق التعليمات لبدء »اختبار العذاب� :)شكل )6-2-2�

لت�شغيل  املرفق  ال�شوئي  القر�ص  اإلى  اأنتقل 
)عمارة  جملد  �شمن   )Prime95( برنامج 
ال�شا�شة   )1-2-6( �شكل  يو�شح  حيث  احلا�شب(، 
الرئي�شة للربنامج عند حتميله الأول مرة مت�شمنة 
ر�شالة ترحيبية، وت�شرح الر�شالة الهدف من العمل 
وتعطيني   ،)GIMPS( جمموعة  به  تقوم  الذي 
عن  البحث  يف  املجموعة  اإلى  اأن�شم  اأن  خيارين: 
االأعداد االأولية )!Join GIMPS(، اأو اأن اأتوجه 
 Just Stress( احلمولة  حتت  االأداء  اختبار  اإلى 

.)Testing

اأداء املعالج، وال يت�شمن اختباًرا للذاكرة. 
واأحتاج كذلك اإلى حتديد عدد الوحدات 
 Number of( التي هي حتت االختبار
 ،)torture test threads to run
وهي )4( - وهي ت�شاوي عدد الوحدات 

العاملة )core( يف املعالج. 
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4 بال�شغــط علـى )OK(، يبــداأ الربنــامــج يف 
يف  كما  الربنامج  نافذة  يل  و�شـتظهــر  العمــل، 
�شكل )6-2-3(. وتتكون النافذة من )5( نوافذ 
فرعية: االأولى منها تبني و�شع الربنامج العام، 
حالة  االأخرى  االأربعة  النوافذ  تبني  حني  يف 
 )core( عاملة  وحدة  كل  يف  الربنامج  تنفيذ 
من وحدات املعالج. وال يهمنا يف هذا التدريب 
تنفيذها،  يجري  التي  الربامج  طبيعة  معرفة 
يف  االآن  يعمل  املعالج  اأن  هو  يهمنا  ما  واإمنا 

اأق�شى م�شتويات الت�شغيل. 

بت�شغيل  قمت  قد  كنت  التدريب  بداية  يف   5
يعمل  والربنامج  املهام«،  »اإدارة  برنامج 
عن  املوؤ�شرات  بجمع  يقوم  وكان  اخللفية،  يف 
نفاذة  املوؤ�شرات يف  وبا�شتعرا�ص  املعالج.  اأداء 
برنامج  ت�شغيل  بعد  املهام«  »اإدارة  برنامج 
ا�شتخدام  معدل  اأن  �شاأجد   )Prime95(
اإلى  ارتفع  قد   )core( العاملة  الوحدات 

)100%( كما يف �شكل )4-2-6(. 

�شكل )6-2-3(: العمليات التي يقوم برنامج )Prime95( بتنفيذها 
بعد ت�شغيل الربنامج

�شكل )6-2-4(: موؤ�شرات برنامج اإدارة املهام بعد ت�شغيل برنامج 
 )Prime95(
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�شكل )6-2-5(: قيا�شات برنامج )Speccy(بعد ت�شغيل برنامج )Prime95( لعدة دقائق

6 كذلك يف بــدء التدريب كنت قد قمت بت�شغيل 
يــقـوم  البـرنامــج  وكــان   ،)Speccy( برنامج 
يف اخللفيــة بعمــل القيا�شــات عــن اأداء املعـــالج 
واحلا�شب. وبنظــرة �شريعــة اإلى نافذة برنامج 
 )Prime95( ت�شغــيــل  بــــعـد   )Speccy(
ن�شتطيع ا�شتعرا�ص العديد من املعلومات عن اأداء 
 )5-2-6( �شكل  يف  كما  التحميل  حتت  املعالج 

منها : 

 )3.3392( اإلى  العاملة  الوحدات  �شرعة  ارتفاع 
ميجاهرتز اأو )3.3923( جيجاهرتز، وهي ال�شرعة 
ومتثل  الفنية.  املوا�شفات  ح�شب  للمعالج  الق�شوى 
 Multiplier((  هذه ال�شرعة حا�شل �شرب قيمة الـ

 .)Bus Speed( يف �شرعة امل�شار ))34

7 يالحظ اأنه ميكنني اأن ا�شتمر يف ت�شغيل اختبار )Torture Test( لعدة �شاعات بهدف اختبار قدرة املعالج 
 )Test( واختيار ،)Prime95( على التحمل. وميكنني كذلك اإيقاف االختبار عرب ال�شا�شة الرئي�شة لربنامج

  .)Stop( ثم

ارتفاع درجة حرارة الوحدات العاملة اإلى )83-89( درجة مئوية حتت �شغط عمل يحتاج اإلى )100%( من طاقة 
املعالج. 

ارتفاع �شرعة دوران مروحة التربيد اإلى )2528 لفة/دقيقة(، لتغطية احلاجة اإلى تربيد احلرارة العالية ال�شادرة 
من املعالج. )وبقليل من التن�شت ميكنني �شماع �شوت مروحة التربيد العايل وهي تدور بال�شرعة العالية(.
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من الوا�شح اأنه لكي نح�شن من اأداء احلا�شب ميكننا ا�شتخدام معالج اأقوى واأ�شرع، اأو زيادة حجم الذاكرة، اأو 
ا�شتخدام بطاقة لتوليد ومعاجلة الر�شوم، اأو اإ�شافة حمرك اأقرا�ص �شلبة ذي �شعة عالية. وجميع هذه احللول تتطلب 

�شرف ميزانية اإ�شافية لتنفيذ التح�شينات املطلوبة. 

تح�شين �أد�ء �لحا�شب:ثانًيا

�شكل )6-2-6(: �شا�شة املعلومات واالأدوات املتعلقة باأداء احلا�شب

�شكل )6-2-7(: �شا�شة اختيار التاأثريات الب�شرية

من  ميكن  عمليات  اأو  اإجراءات  اأية  توجد  هل  ولكن 
�شرف  اإلى  احلاجة  دون  احلا�شب  اأداء  حت�شني  خاللها 
مبالغ اإ�شافية؟ يف الواقع فاإن االإجابة على هذا ال�شوؤال هي 
باالإيجاب. و�شنتعلم يف هذا اجلزء من التدريب جمموعة 
من االإجراءات والعمليات التي ميكنها اأن حت�شن من اأداء 

احلا�شب ب�شورة ملمو�شة.
املتعلقة  واالأدوات  املعلومات  نافذة  اإلى  اأواًل  اأعود   1
التــدريب  يف  زرتــها  اأن  �شبــق  التي  احلا�شب  باأداء 
ال�شابـــق، واملبينـــة مــرة اأخــرى يف �شكل )6-2-6(. 
تظهر على ميني النافذة قائمة من االختيارات ومن 

�شمنها خيار »�شبط التاأثري املرئية«.

�شكل )2-6- يف  املبينة  النافذة  يل  تنفتح  الزر  هذا  على  وبال�شغط 
7(، وهي خا�شة لتحـــديــد التاأثيــرات املرئــيــة التي اأرغبها يف االأ�شكال 
واحلــــروف التي يـــولــدها احلا�شب عـلـــى ال�شا�شة يف خمتلف التطبيقات. 
وتت�شمن هذه التاأثيـرات اإ�شافة حتـركـــات، اأو ظـــالل، اأو ذيـــل م�شمحل 
اإلى االأ�شكال، اأو القيام بعمل حت�شني نعومة مظهر احلروف، اأو حتريك 
احلروف ببطء، اأو غريها من التاأثريات املرئية. ويف حالة اختيار تفعيل 

هذه التاأثريات فاإن ذلك ي�شتهلك جزًءا غري قليل من وقت املعالج. 
وكما يظهر يف ال�شكل )6-2-7( اأنه ميكنني اختيار )ال�شماح لنظام 
للح�شول  اختيار )ال�شبط  اأو  للكمبيوتر(  االأف�شل  باختيار   Windows
اأو  اأداء(  اأف�شل  على  للح�شول  اختيار )ال�شبط  اأو  مظهر(  اأف�شل  على 

اختيار )خم�ش�ص(.
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تعطيل  يتم  اأداء(  اأف�شل  على  للح�شول  اخليار )ال�شبط  على  وبالتاأ�شري   2
جميع التاأثريات املرئية التي ت�شتهلك جزًءا من وقت املعالج، وتظهر النافذة 
املبينة يف �شكل )6-2-8(. وبال�شغط على )موافق( اأكون قد نفذت اخلطوة 

االأولى من عمليات حت�شني اأداء املعالج.

3 اإن وجود �شلة املهمالت ممتلئة بامللفات املحذوفة يبطئ من عمليات الكتابة 
الفاأرة  من  االأمين  الزر  و�شاأ�شتخدم  ال�شلب.  القر�ص  من  والقراءة  اإلى/ 
للتاأ�شري على �شلة املهمالت يف �شطح املكتب، ثم اختار اإفراغ �شلة املهمالت.

5 اإن كتابة امللف يف القر�ص ال�شلب يف مواقع متباعدة يبطئ من عملية قراءة امللف. لذا فاإن اأحد عمليات حت�شني 
القراءة من القر�ص ال�شلب هو اإعادة جتميع امللفات بحيث تكون متواجدة يف اأماكن متتابعة ومتقاربة مبا ي�شهل 
 Disk( من عمليات البحث والقراءة. ولعمل ذلك اأحتاج اإلى تنفيذ ما يعرف بعملية اإلغاء الت�شتت يف القر�ص

 .)Defragmenting

4 ميكنني كذلك عمل تنظيف للقر�ص ال�شلب من امللفات غري ال�شرورية. 
�شكل  يف  املبينة  احلا�شب  باأداء  املتعلقة  واالأدوات  املعلومات  نافذة  ففي 
)6-2-6(. �شاأجد اأن قائمة االختيارات على ي�شار النافذة تت�شمن العملية 
»فتح تنظيف القر�ص«. وباختيار هذه العملية يطلب مني الربنامج حتديد 
حمرك االأقرا�ص الذي اأرغب يف تنظيفه، ثم ياأخذ من الوقت عدة دقائق 
لتحليل حالة املحرك الذي مت اختياره، ثم يعر�ص يل نتيجة التحليل كما يف 
�شكل )6-2-9(.  ويف هذا املثال يظهر التقرير اأنه ميكنني ا�شرتجاع اأكرث 
 )C( جيجابايت من م�شاحة احلفظ على حمرك االأقرا�ص )من )8.34
من خالل اإلغاء امللفات املوؤقتة اأو غري املهمة املوجودة يف القر�ص. وميكن 

عقب ذلك تكرار العملية ملحركات االأقرا�ص االأخرى.

�شكل )6-2-8(: تعطيل التاأثريات الب�شرية 
عند اختيار االأداء االأف�شل

 )C( تقرير بالتح�شني يف املحرك :)شكل )6-2-9�
الذي ميكن حتقيقه من عملية تنظيف القر�ص



193

عمارة الحاسب : التدريب الثاني

زر  على  بال�شغط  الت�شتت  اإلغاء  عملية  وتبداأ   6
حالة  بدرا�شة  اأواًل  للقيام  القر�ص«  »حتليل 
ويالحظ  فيه.  التجزئة  ن�شبة  ومعرفة  القر�ص، 
للتنفيذ،  الوقت  بع�ص  تتطلب  هنا  العمليات  اأن 
اأتلقاها  التي  الر�شالة   )11-2-6( �شكل  ويبني 
اأثناء عملية درا�شة حالة القر�ص، مع قيمة متغرية 

لن�شبة اإجناز العمل.

7 بعد انتهاء عملية حتليل حالة القر�ص، تظهر مرة 
ال�شكل  يف  كما  القر�ص  جتزئة  اإلغاء  نافذة  اأخرى 
على  بال�شغط  هناك  من  اأقوم  حيث   )10-2-6(
عملية  لبدء  ولذلك  القر�ص«  جتزئة  »اإلغاء  زر 
اإلغاء  عملية  وتتم  املختار.  القر�ص  جتزئة  اإلغاء 
التجزئة على عدة مراحل )passes(، وميكن اأن 

ولتنفيذ ذلك اأعود اإلى نافذة االأدوات املتقدمة والتي 
هناك  ومن   .)3-1-6( �شكل  يف  �شاهدناها  اأن  �شبق 
اختار االأمر »فتح اأداة اإلغاء جتزئة القر�ص«، و�شتظهر 
�شكل  يف  املبينة  الت�شتت  اإلغاء  لعملية  الرئي�شة  النافذة 
)6-2-10(. وتعر�ص هذه النافذة جميع اأجهزة حفظ 
املعلومات املوجودة يف اجلهاز، مع تبيان ن�شبة التجزئة 
يف كل جهاز، وتعطيني اإمكانية اختيار حمرك االأقرا�ص 

املطلوب تنفيذ التح�شني عليه.

�شكل )6-2-10(: ال�شا�شة الرئي�شة الإلغاء جتزئة القر�ص ال�شلب 

�شكل )6-2-11(: �شا�شة »الغاء جتزئة القر�ص« اأثناء عملية حتليل 
حالة القر�ص

ت�شتغرق هذه العملية بع�ص الوقت بح�شب حالة القر�ص، وكمية املعلومات املحفوظة فيه.
8 بعد االنتهاء من حمرك االأقرا�ص ال�شلبة االأول، ميكنني تكرار العملية ملحركات االأقرا�ص االأخرى. 

وذلك  ودورية،  تلقائية  ب�شورة  ال�شلبة  االأقرا�ص  جتزئة  اإلغاء  بعملية  للقيام  احلا�شب  برجمة  كذلك  ميكنني   9
بال�شغط على زر »تكوين اجلدول الزمني..« يف النافذة الرئي�شة، واتباع والتعليمات التي تظهر. 
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يقوم  احلا�شب  ت�شغيل  بدء  عند   10
بتحميل الكثري من الربامج امل�شاندة 
عمل  اأثناء  اخللفية  يف  تعمل  التي 
تنفيذ  اأثناء  اأو  الت�شغيل  نظام 
هذه  بع�ص  التطبيقية.  الربامج 
تعليمات  اأ�شرطة  يل  يوفر  الربامج 
اإ�شافـــيـة، وبـــعـ�شــهـا يقـوم مبتــابــعــة 
اجلهاز  مكونات  على  التحديثات 
يجمـــع  وبع�شها  الربجمــيـة،  املادية 
بــرامـــج  اإلى  لتغـــذيتــها  املعلومات 
البــرامــج  هــذه  وهكذا.  اأخرى، 

اأقوم  االأفقية  اخليارات  قائمة  من   11
حيث  الت�شغيل«  »بدء  باختيار 
جميع  على  حتتوي  نافذة  �شتظهر 
يف  املتوفــرة  امل�شانـــدة  الــربامج 
اأمـام   )✓( عالمة  مــع  اجلهــاز، 
وت�شغيلها  حتميلها  مت  التي  الربامج 
مع بدء ت�شغيل نظام الت�شغيل كما يف 

�شكل )13-2-6(. 

�شكل )6-2-12(: ال�شا�شة الرئي�شة لربنامج »تكوين النظام«

�شكل )6-2-13(: قائمة بالربامج امل�شاندة املتوفرة والتي مت حتميلها وت�شغيلها مع بدء الت�شغيل 

ا عبًئا على املعالج حيث ت�شتهلك جزًءا من وقته. وميكن حت�شني اأداء املعالج من خالل تعطيل عمل هذه  ت�شكــل اأيــ�شً
الربجميات امل�شاندة التي ال يكون لوجودها �شرورة.

  )msconfig( :واأبداأ هنا بالنقر على اأيقونة ويندوز يف الركن االأي�شر ال�شفلي من ال�شا�شة، ثم كتابة اجلملة التالية
يف م�شتطيل البحث عن الربامج اأو امللفات. و�شاأح�شل عقب ذلك على قائمة بالربامج وامللفات التي تكون اجلملة 
ال�شابقة جزًءا من ا�شمها. و�شاأجد برناجًما من برامج النظام يحمل نف�ص اال�شم. وبالنقر عليه تظهر نافذة »تكوين 

النظام« املبينة يف �شكل )12-2-6(.
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خاللها  من  ميكنني  اأزرار  توجد   12
)متكني الكل( اأو )تعطيل الكل(، اأو ميكن 
اختيار الربامج التي اأرغب يف تن�شيطها اأو 
تعطيلها بالتاأ�شري على الربنامج. وللح�شول 
ميكنني  املعالج  الأداء  حت�شني  اأف�شل  على 
يجب  ولكن  الربامج،  هذه  جميع  تعطيل 
برنامج  تعطيل  عدم  اأهمية  اإلى  االنتباه 
�شروري  الأنـــه  الفيـــرو�شــات  من  احلماية 
للت�شغــيل االآمن للجهاز، وكذلك عدم تعطيل 
التجهيزات  لت�شغيل  الالزمة  الربامج  �شكل )6-2-13(: و�شع �شا�شة تكوين النظام بعد تعطيل الربامج امل�شاندةبع�ص 

امللحقة باجلهاز اإن وجدت. ويبنّي �شكل )6-2-14( الربامج امل�شاندة التي مت تعطيلها وبال�شغط على »موافق« يتم 
تنفيذ التح�شني. وهنا يجب مالحظة اأن تنفيذ هذا التعديل على قائمة الربامج امل�شاندة الن�شطة اأو املعطلة يتطلب 

اإعادة ت�شغيل اجلهاز.
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تــمــريـنـــ�ت

11 تقوم �شركات ت�شنيع ال�شيارات بعمل اختبارات على املحركات قبل تركيبها يف ال�شيارة وكذلك بعد 

تركيبها. قارن بني عملية اختبار حمرك ال�شيارة وبني عملية اختبار املعالج يف احلا�شب، من حيث 
اأهمية االختبار، ونوعه.

22 تتعطل بع�ص احلا�شبات ال�شخ�شية بعد اأيام قليلة من �شرائها وا�شتخدامها. هل تن�شح باأن ي�شمح 

للعميل )الزبون( باأن يجري اختبارات �شديدة على اجلهاز قبل �شرائه للتاأكد من �شالمته؟ وما طبيعة 
االختبارات التي تن�شح بها؟

33 عّدد اإجراءات حت�شني اأداء مكونات احلا�شب التي ت�شمنها التدريب.

44 يف حالة الرغبة يف تنفيذ عمليات تنظيف �شلة املهمالت اأو تنظيف القر�ص ال�شلب ب�شكل دوري، ما 

التكرار املنا�شب يف راأيك لهذه العملية؟ 
 مرة يف ال�شهر.   مرة يف االأ�شبوع.    مرة يف اليوم.  

55 يف حالة الرغبة يف تنفيذ عمليات اإلغاء جتزئة القر�ص ال�شلب ب�شكل دوري، ما التكرار املنا�شب يف 

راأيك لهذه العملية؟
 مرة يف ال�شهر.   مرة يف االأ�شبوع.    مرة يف اليوم.  

66 نرغب يف حت�شني اأداء احلا�شب من خالل اإلغاء الربامج امل�شاندة غري ال�شرورية، مع االإبقاء على 

الربامج  حدد  التايل  اجلدول  يف  القائمة  من  واآمن.  �شليم  ب�شكل  اجلهاز  لعمل  ال�شرورية  الربامج 
 System configuration( ملف  يف  )ال(  تعطيلها  اأو  )نعم(  تن�شيطها  ينبغي  التي  امل�شاندة 

:)startup

النعمالربنامج
برنامج لعر�ص �شريط اأدوات م�شاندة.1
برنامج يعر�ص الوقت يف �شاعة كبرية يف الركن العلوي من ال�شا�شة.2
برنامج ي�شغل جهاز حفظ معلومات م�شاند مت�شل باجلهاز.3
برنامج ي�شغل كرت �شبكة ال�شلكي مت�شل باجلهاز.4
برنامج احلماية من الفريو�شات.5
برنامج يراقب عمليات التحديثات upgrades للربامج التطبيقية.6



مهن وتخصصات الحاسبمهن وتخصصات الحاسب
تدريبات الوحدة السابعةتدريبات الوحدة السابعة
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التدريب االأول :  االختبارات العملية ل�شهادات 
                                احلا�شب العاملية

   فـي هـذا الـتـدريـب �شـاأتـعـلـم :

   تو�سيح املهارات االأ�سا�سية يف بع�ض االختبارات ل�سهادة احلا�سب العاملية.

   تثبيت االإ�سدار املنا�سب من اختبار كامربدج التجريبي على جهاز احلا�سب.

   اأداء اختبار جتريبي يف جمال »مقدمة يف تقنية املعلومات« �سمن اختبارات �سهادة كامربدج.
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القر�ض املرفق مع الكتاب، والذي يحوي برنامج اختبار كامربدج.

متطلبات التدريب

مــقـدمة  التدريب

االختبارات  من  عدد  اإجراء  عليك  يتعني  فاإنه  احلا�سب  جمال  يف  العاملية  ال�سهادات  اإحدى  على  للح�سول 
العملية، والتي غالبًا ما تكون على جهاز احلا�سب، و تختلف هذه االختبارات من حيث مو�سوعاتها ودرجة �سعوبتها 

بح�سب نوع ال�سهادة التي تريد احل�سول عليها. 
�سهادة  على  للح�سول  يوؤدى  الذي  لالختبار  م�سابهة  جتريبية  اختبارات  باإجراء  �سنقوم  التدريب  هذا  ويف 
كامربدج الدولية يف مهارات تقنية املعلومات االأ�سا�سية )CIT(، والذي يتميز بوجود معايري وا�سحة لتقومي وقيا�ض 

م�ستوى مهارات املتدرب وم�ستوى جودة التدريب.
وي�ستمل اختبار �سهادة كامربدج الدولية ملهارات تقنية املعلومات )CIT( على االختبارات التالية:

1  مقدمة اإلى تقنية املعلومات: ويقي�ض املفاهيم االأ�سا�سية اخلا�سة با�ستخدام احلا�سب ومكوناته وملحقاته،  	
باالإ�سافة اإلى الربجميات ونظم الت�سغيل. 

ويندوز«  »مايكرو�سوفت  الت�سغيل  لنظام  االأولية  الوظائف  ويقي�ض  امللفات:  واإدارة  احلا�سب  2  ا�ستخدام  	
والتطبيقات املرتبطة به. 

3 معاجلة الن�سو�ض با�ستخدام مايكرو�سوفت وورد: ويقي�ض القدرة  	 
على كيفية اإن�ساء وحفظ وتن�سيق وعر�ض وطباعة واإدارة امل�ستندات.

4 اأوراق الــعمـــل با�ستخــدام مايكــرو�سوفت اك�ســل: ويقي�ض املهارات  	
االأ�سا�سية الالزمة الإن�سـاء جــداول العمل باأ�سلوب ناجح وفعال.

5  املعلــومـــات واالت�ساالت با�ستخـــدام االإنتـــرنت اإك�سبلـــــورر: ويقي�ض   	
ا�ستخــدام االإنرتنت وا�سـتعـرا�ض املواقـع االإلكــرتونـيـة والــبحث عـــن 

املعلومات.
6 العرو�ض التقدميية با�ستخــدام مـايكرو�سوفـت بـاوربوينت: ويقي�ض الــقـدرة عـلــى اإن�ســاء وحتريــر وتن�سيق   

وتقـديـم العـرو�ض التقدميية املتميزة.
ب�سكل  البيانات  قواعد  الإدارة  الالزمة  املهارات  ويقي�ض  اأك�س�ض:  مايكرو�سوفت  با�ستخدام  البيانات  قواعد   7 	

ناجح، واإن�ساء، وحترير، وتن�سيق قواعد البيانات.

مالحظة

االإ�ســدار  معلمــك  مــع  اخــرت 
وبرنامــج  الت�ســغيل  لنظــام  املنا�ســب 

مايكرو�سوفت اأوفي�ض.

الدولية  الرخ�سة  اختبار  على  الــتــدرب  ميكنك 
لقيادة احلا�سب بالدخول على الرابط 

)operations.icdlgcc.com/atsdemo/arabic(

فائدةفائدة
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 )Tag Cambridge Exams 2003 Demo( االإ�ــســداران 
على  يعمالن   )Tag Cambridge Exams 2007 Demo( و

اإ�سدار ويندوز )32بت( فقط.
 )Tag Cambridge Exams 2010 Demo( اال�سدار

يعمل على ا�سدار ويندوز )32بت( و )64بت(.
اأيقونة  على  ــاأرة  ــف ال بيمني  اأنــقــر  الــويــنــدوز  اإ�ــســدارة  ملعرفة 
جزء  يف  للحا�سب،  االأ�سا�سية  املعلومات  تظهر  »الكمبيوتر«، 

النظام اأجد نوع النظام(.
اإذا ظهرت ر�سالة خطاأ عند حماولة تثبيت الربنامج، يتوجب 

عليك ن�سخ  ملف الربنامج ول�سقه يف حمرك )\:C( مبا�سرة.

مالحظة

خـطــوات  التدريب

تثبيت برنامج �الختبار �لتجريبي ل�شهادة  كامبردج:�أواًل

م�سغل  يف  املرفق  القر�ض  اأ�سع   1
)مهن  جملد  اإلى  واأنتقل  االأقرا�ض، 
يحتوي  حيث  احلا�سب(،  وتخ�س�سات 
املجلد على عدد من االإ�سدارات كما يف 
مزدوًجا  نقًرا  اأنقر   ،)1-1-7( ال�سكل  
على مــــا ينـــا�سب اإ�ســدار نظام الت�سغيل 
املثبت  اأوفي�ض  مايكرو�سوفت  وبرنامج 

على جهازي.

تثبيت  اإعداد  بدء  نافذة  تظهر   2
الربنامج كما يف ال�سكل )2-1-7(، 

.)Next ( اأنقر على زر

�سكل) 7-1-1(: اإ�سدارات برنامج اختبار �سهادة كامربدج

�سكل ) 7-1-2( : نافذة بدء تركيب الربنامج
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3 اأ�ستمر بالنقر على )Next( اإلى اأن تظهر يل 
�سا�سة البدء بالتثبيت كما يف ال�سكل )3-1-7(، 

.)Install(  اأنقر على

تثبيت  تقدم  اأ�سرطة  جميع  تكتمل  حتى  اأنتظر   4
الربنامج ومن ثم �ستظهر نافذة �سروط ترخي�ض 
واأختار   ،)4-1-7( ال�سكل  يف  كما  الربنامج 
)املوافقة على �سروط الرتخي�ض(، ثم اأنقر على 

.)Next(

يف  كما  التثبيت  مكان  اختيار  نافذة  يل  تظهر   5
.)Install( ثم اأنقر على ،)ال�سكل )7-1-5

�سكل )7-1-3 (: البدء بثبيت الربنامج

�سكل )7-1-4( : املوافقة على الرتخي�ض

�سكل )7-1-5(: اختيار مكان التن�سيب
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وبعد  التثبيت  يف  التقدم  �سريط  �سيظهر   6
ال�سكل  يف  كما  االنتهاء  نافذة  تظهر  اكتماله 

.)OK( ثم اأنقر على ،)7-1-6(

7 �ستظهر نافذة كما يف ال�سكل )7-1-7(، 
اأنقر على ) Next( للمتابعة.

ال�سكل  يف  كما  التثبيت  انتهاء  نافذة  تظهر   8

الإنهاء   )Finish( على  اأنقر   ،)8-1-7(
التثبيت.

�سكل )7-1-6(: انتهاء تثبيت

�سكل )7-1-7 (: متابعة التثبيت

�سكل )7-1-8( : انتهاء التثبيت
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10 �سيظهر يل �سندوق حوار )اإعدادات التحكم 
اإلى  املوؤ�سر  اأ�سحب  امل�ستخدم(،  ح�ساب  يف 
االأ�سفل ملنح كامل ال�سالحيات للم�ستخدم كما 
يف ال�سكل )7-1-10(، ثم اأنقر على )موافق(.

9 من زر ابداأ، اكتب يف خانة البحث )اإعدادات التحكم 

 ،)9-1-7( ال�سكل  يف  كما  امل�ستخدم(  ح�ساب  يف 
�سيظهر يف نتائج البحث اأداة ) تغيري اإعدادات التحكم 

يف ح�ساب امل�ستخدم (، اأنقر عليها.

11 اأعيد ت�سغيل اجلهاز.

13 اأعيد ت�سغيل اجلهاز.

اإلى  اأذهب  العربية،  اللغة  دعم  من  للتاأكد    12
)لوحة التحكم( ومنها اأنقر على )تغيري لوحات 
املفاتيح اأو اأ�ساليب االإدخال االأخرى(، �سيظهر 
على  اأنقر  واللغة(  )املنطقة  حوار  �سندوق 
)تغييـــر  على  اأنـــقــر  ومنـــه  )اإداري(،  تبويب 
اختار  اأقوم  للنظام(،  املحلية  االإعـــدادات 
)العربية )ال�سعودية(( كما يف ال�سكل )1-7-

11(، ثم اأنقر على )موافق( ثم )موافق( مرة 
اأخرى.

�سكل )7-1-9( : البحث عن االأداة

�سكل )7-1-10(: �سندوق حوار اإعدادات التحكم يف ح�ساب امل�ستخدم

�سكل )7-1-11 ( : �سبط اإعدادات دعم اللغة العربية
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ت�شغيل �لبرنامج:ثانًيا

1 من �سطح املكتب اأنقر نقًرا مزدوًجا على اأيقونة 
الربنامج  كما يف ال�سكل  )12-1-7(.

2 تــظــهــر نافذة الربنــامــج كــمـــا يف ال�سكــل )7-
.)Close( ثم اأنقر على ،)1-13

3 تظهر نافذة الدخول للربنامج كما يف 

ال�سكل )7-1-14(، اأنقر على )عربي( 
الربنامج  ا�ستخدام  لتحويل  االأعلى  يف 

واالختبارات باللغة العربية.

�سكل) 7-1-12( : اأيقونة الربنامج

�سكل )7-1-13( : نافذة الربنامج

�سكل )7-1-14( : نافذة الدخول للربنامج
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باللغة  الربنامج  دخول  �سا�سة  يل  �ستظهر   4

العربية كما يف ال�سكل )7-1-15(، اأكتب ا�سمي 
اأمام رمز املر�سح، وكلمة )demo( اأمام كلمة 

املرور، ثم اأنقر على )دخول(.

كما  الرئــي�سة  الربنـــامج  �سا�ســة  لـــي  �ستظهر   5

عــلــى  حتتوي  والتي   )16-1-7( ال�سكل  يف 
جماالت االختبار ال�سبعة.

�أد�ء �أحد �الختبار�ت:ثالًثا

اختــار  اأقــوم  الربنــامج  اختبـارات  نافذة  من   1
اأحـــد االختبـــارات وليكن )مقدمة يف تكنولوجيا 
املعلومات( كما يف ال�سكل )7-1-17(، ثم اأنقر 

على )ابداأ االمتحان(.

�سكل )7-1-15( : نافذة الدخول للربنامج باللغة العربية

�سكل )7-1-16( : نافذة االختبارات

�سكل )7-1-17 (: اختيار اأحد االختبارات
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2 �سيظهر يل �سندوق حوار للتاأكد من بدء االختبار 
كـــــمـا يف ال�سكل )7-1-18(، اأنـــقــر على )نعم( 

للمتابعة.

 ،)19-1-7( ال�سكل  يف  كما  االختبار  �سيبداأ   3
وميكنني التعامل معه كما يلي:

)حفظ  على  النقر  ثم  ال�سحيحة  االجابة  اختيار   
االجابة(

مرة  لل�سوؤال  للرجوع  عالمة(  )و�سع  على  انقر   
اأخرى.

 اأنقر على )ال�سوؤال التايل( لالنتقال لل�سوؤال التايل.
ومقدار  اال�سئلة  عدد  الي�سار  على  ال�سكل  يو�سح   

التقدم يف احلل والتي تكون باللون االأخ�سر.
 ميكن الرجوع الأي �سوؤال بال�سغط على رقم ال�سوؤال 

يف اجلهة الي�سرى.
الوقت  انتهاء  قبل  االأ�سئلة  جميع  حل  من  اأنتهي   
�سيتم  واإال  ال�سا�سة،  اأعلى  يظهر  والذي  املحدد 

ت�سحيح اجلزء املنتهي فقط

االأ�سئلة  جميع  على  االإجابة  من  االنتهاء  بعد   4

اأنقر على )اإنتهاء امتحان جتريبي(، �سيظهر يل 
كـــمــا  االختبـــار  اإنهـــاء  تاأكــــيــد  حـــــوار  �سندوق 

يف ال�سكل )7-1-20( اأنقر على )نعم(.

�سكل )7-1-18( : التاأكيد من بدء االختبار

�سكل )7-1-19( : نافذة اختبار »مقدمة يف تكنولوجيا املعلومات«

�سكل )7-1-20( : نافذة تاأكيد اإنهاء االختبار
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يف  كما  االختبار  نتيجة  فتظهر  قلياًل  اأنتظر   5

تفيد  التي  الر�سالـــة  تظــــهــر   )21-1-7( ال�سكل 
برنامـــج  اأن  نتيجــة  ال�سبكــة  يف  م�سكلــة  بحدوث 

االختبار جتريبي.

تــمــريـــنـات

11   ثّبت اختبار كامربدج على جهازك ال�سخ�سي يف املنزل، ثم قم باإجراء اختبار يف 

ن نتيجة اختبارك. ا�ستخدام احلا�سب واإدارة امللفات، ودوِّ
........................................................................................................................................ 	
........................................................................................................................................  

املعلومات  تقنية  ملهارات  الدولية  كامربدج  �سهادة  اختبار  عليها  ي�ستمل  التي  االختبارات  ما    22

)CIT(؟
........................................................................................................................................ 	
........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

�سكل )7-1-21( : نافذة نتيجة االختبار
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التدريب الثاين :  االختبارات العملية ل�شهادات 
                                  احلا�شب العاملية

   فـي هـذا الـتـدريـب �شـاأتـعـلـم :

   اأداء اختبار جتريبي يف جمال )معاجلة الن�سو�ض( �سمن اختبارات �سهادة كامربدج.

   اأداء اختبار جتريبي يف جمال )العرو�ض التقدميية( �سمن اختبارات �سهادة كامربدج.
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القر�ض ال�سوئي املرفق مع الكتاب، والذي يحوي على برنامج اختبار كامربدج.

متطلبات التدريب

مــقـدمة  التدريب

ي�ستمل   )CIT( املعلومات  تقنية  ملهارات  الدولية  كامربدج  �سهادة  اختبار  اأن  ال�سابق  التدريب  يف  تعرفنا 
امللفات،  واإدارة  احلا�سب  ا�ستخدام  املعلومات،  تقنية  اإلى  )مقدمة  التالية:  املو�سوعات  يف  اختبارات  �سبعة  على 

مالحظة

االإ�ســدار  معلمــك  مــع  اخــرت 
املنا�ســب لنظــام الت�ســغيل وبرنامــج 

مايكرو�سوفت اأوفي�ض.

با�ستخدام  العمل  اأوراق  وورد،  مايكرو�سوفت  با�ستخدام  الن�سو�ض  معاجلة 
مايكرو�سوفت اك�سل، املعلومات واالت�ساالت با�ستخدام االإنرتنت اإك�سبلورر، 
البيانات  قواعد  باوربوينت،  مايكرو�سوفت  با�ستخدام  التقدميية  العرو�ض 

با�ستخدام مايكرو�سوفت اأك�س�ض(. 
كامربدج  ل�سهادة  جتريبي  اختبار  باإجراء  �سنقوم  التدريب  هذا  ويف 
الدولية ملهارات تقنية املعلومات )CIT( يف معاجلة الن�سو�ض با�ستخدام 
مايكرو�سوفت  برنامج  با�ستخدام  التقدميية  والعرو�ض  وورد،  مايكرو�سوفت 

بوربوينت.

خـطــوات  التدريب

�أد�ء �ختبار تجريبي في مجال )معالجة �لن�شو�ص( �شمن �ختبار�ت �شهادة كامبردج:

1 من �سطح املكتب اأنقر نقًرا مزدوًجا على اأيقونة الربنامج.

�أواًل

اأمام  ا�سمي  واأكتب  العربية،  للغة  الربنامج  اأحول   2
رمز املر�سح، وكلمة )demo( اأمام كلمة املرور، ثم 

اأنقر على )دخول( كما تعلمت يف التدريب ال�سابق.
حتتوي  والتي  الرئي�سة  الربنامج  نافذة  �ستظهر   3
على جمـــــاالت االختبـــار ال�سبعـــة، اأختــار اخـــتبار 
 ،)1-2-7( ال�سكل  يف  كــــمــا  الكلمات(  )معاجلة 

ثم اأنقر على )ابداأ االمتحان(.
�سكل )7-2-1( : اختيار اختبار معاجلة الكلمات
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4 �سيظهر يل معلومات االختبار كما يف ال�سكل 

)7-2-2( الأقوم بقراءتهــا ثــم النقــر عـــلـى 
)موافق(.

5 �سيبداأ االختبار كما يف ال�سكل )3-2-7(، 
وميكنني التعامل معه كما يلي :

 يتكون االختبار من ثالثة اأجزاء، كل جزء له 
خم�سة اأ�سئلة.

ثم  االأبي�ض  اجلزء  يف  مطلوب  هو  ما  اأنفذ   
اأنقر على )التايل( اأ�سفل ال�سا�سة.

 اأي اأحرف اإ�سافية اأو فــراغات قد توؤدي اإلى 
اإجابات خاطئة.

 ال اأغلق امل�ستند بعد االنتهاء من اجلزء.
اأ�سئلة  جميع  على  االإجابة  من  االنتهاء  عند   

اجلزء اأنقر على )اجلزء التايل(.
 اأكرر االأمر نف�سـه مــع كـل جــزء حــتـى تنتهــي 

االأجزاء الثالثة.
 اأنتهي من حل جميع االأجزاء قبل انتهاء الوقت 

املحدد والذي يظهر اأ�سفل ميني ال�سا�سة.

�سكل )7-2-2( : معلومات اختبار معاجلة الكلمات

�سكل )7-2-3( : نافذة اختبار معاجلة الكلمات
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6 بعد االنتهاء من االإجابة على جميع االأجزاء 
�سيظـهــــر  االمتحان(،  )انتهـــاء  علــى  اأنـــقــر 
يل �سندوق حوار تاأكيد اإنهاء االختبار كما يف 

ال�سكل )7-2-4( اأنقر على )نعم(.

االختبار  نتيجة  تظهر  حتى  قلياًل  �ساأنتظر   7
كما يف ال�سكل )5-2-7(.

�سكل )7-2-4( : نافذة تاأكيد اإنهاء االختبار

�سكل )7-2-5( : نافذة نتيجة االختبار
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يف  كما  االختبار  معلومات  يل  �سيظهر   4
ثم  بقراءتها  الأقوم   )7-2-7( ال�سكل 

النقر على »موافق«.

�أد�ء �ختبار تجريبي في مجال )�لعرو�ص �لتقديمية( �شمن �ختبار�ت �شهادة كامبردج: ثانًيا

1 من �سطح املكتب اأنقر نقًرا مزدوًجا على 
اأيقونة الربنامج.

2 اأحول الربنامج للغة العربية، واأكتب ا�سمي 
اأمام رمز املر�سح، وكلمة )demo( اأمام 
كما  )دخول(  على  اأنقر  ثم  املرور،  كلمة 

تعلمت يف التدريب ال�سابق.
والتي  الرئي�سة  الربنامج  نافذة  �ستظهر   3
ال�سبعة،  االختبار  جماالت  على  حتتوي 
يف  كما  تقدميية(  اختبار )عرو�ض  اأختار 
)ابداأ  على  اأنقر  ثم   ،)6-2-7( ال�سكل 

االمتحان(.

ال�سكـــل  يف  كمــا  االخـــتـبـــار  �سيبــــداأ   5
)7-2-8(، وميكنني التعامل مع االختبار 
بنف�ض طريقة التعامل مع اختبار )معاجلة 

الن�سو�ض( يف التدريب ال�سابق.

�سكل )7-2-6( : اختيار اختبار العرو�ض التقدميية

�سكل )7-2-7( : معلومات اختبار العرو�ض التقدميية

�سكل )7-2-8( : نافذة اختبار العرو�ض التقدميية
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6 بعد االنتهاء من االإجابة على جميع االأجزاء 
�سيظهر  االمتحان(،  )انتهــــاء  على  اأنـــقــر 
كما  االختبار  اإنــهــاء  تاأكــيد  حوار  �سنــــدوق 

يف ال�سكل )7-2-9( اأنقر على )نعم(.

االختبار  نتيجة  تظهر  حتى  قلياًل  �ساأنتظر   7
كما يف ال�سكل )10-2-7(.

�سكل )7-2-9( : نافذة تاأكيد اإنهاء االختبار

�سكل )7-2-10( : �سا�سة نتيجة االختبار
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 		قم باإجراء االختبارات التي ي�ستمل عليها اختبار �سهادة كامربدج الدولية ملهارات 
تقنية املعلومات CIT، ثم �سع عالمة ) ✓ ( اأمام االختبارات الذي اجتزتها.

النتيجة االختبار م
مقدمة اإلى تقنية املعلومات 1

ا�ستخدام احلا�سب واإدارة امللفات 2

معاجلة الن�سو�ض با�ستخدام مايكرو�سوفت وورد 3

اأوراق العمل با�ستخدام مايكرو�سوفت اإك�سل 4

املعلومات واالت�ساالت با�ستخدام االإنرتنت اإك�سبلورر 5

العرو�ض التقدميية با�ستخدام مايكرو�سوفت باوربوينت 6

قواعد البيانات با�ستخدام مايكرو�سوفت اأك�س�ض 7

تــمــريـــنــات
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