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 نظــــــــــــــري المحاضرة االولى

BIOS 
Basic Input Output System 

1 
XMT 

  
Basic Input Output System 

  خدمة الدخل و الخرج االساسي للنظام 
  ھو عبارة عن مئات من البریمجات التي تتخاطب مع مكونات الحاسوب:  تعریفة

وھذه  Read Only Memoryوھي اختصار لـ  ROMوھذه البریمجات تم تخزینھا في رقاقة تسمى 
  البریمجات ال یمكن محوھا

 C-MOSیتم حفظھا في رقاقة تسمى ) اعدادات البایوس (بینما االعدادات التي تتم على ھذه البریمجات 
  و ھذه االعدادات خاصة بطلبات المستخدم من البایوس

  طریقة الدخول الى اعدادات البایوس
تختلف طریقة الدخول من جھاز الى اخرى حسب الشركھ المصنعة للبایوس و من اھم ھذه الشركات شركة 

Award 
  Awardوللدخول الى اعدادات البایوس الخاصة بشركة 

من لوحة المفاتیح   Deleteعند سماع صوت البیب او عند ظھور اول شاشھ سوداء نقوم بالضغط على مفتاح 
.  

  F2نضغط  Phoenixو للدخول الى اعدادات البایوس الخاصة بشركة 
 Ctrl + Aو البعض  Alt + F4والبعض  F4بینما الشركات االخرى یتم ضغط ازار اخرى مثل 

  ـ:مالحظة 
عند عدم سماع صوت البیب الصحي او عدم رؤیة الشاشة السوداء و عند عدم معرفة الشركة المصنعة 

 BIOSللـ 
حیث ظھور الشاشة السوداء تخبرك اي من المفاتیح تضغط للدخول الى اعدادات البایوس و لكن عند 
اختفاء ھذه الشاشة بسبب االعدادات و عدم المعرفة وعدم وجود صوت البیب الصحي یصعب الدخول 

یة و ذالك بعد عمل F2و  Deleteالى اعدادات البایوس لذالك قم بالضغط بشكل متردد على مفتاحي 
  االقالع بثواني
بشكل متردد و ھكذا مع باقي  F4ذالك نعید االقالع من جدید ثم نقوم بالضغط على الزر  و اذا لم ینفع

  .المفاتیح 
  یمكن ارجاع اعدادات البایوس الى حالة المصنع بطریقتین 

 الطریقة البرمجیة -1
فیتم ارجاع  F3نقوم بالضغط على زر معین و غالبًا  BIOSالخاص بالـ  Setupاذا تم الدخول الى 

  االعدادات الخاصة بالقائمة الظاھره امامك فقط
 Hardwareطریقة المادیة  -2

نقوم بفتح غالف الحاسوب و نقوم بنزع البطاریة المجاوره للذاكره و لمده دقیقتن ثم نعیدھا الى 
  وضعھا

من مكان الى اخر لمده دقیقتین ثم  Jumperاو في لوحات ام اخرى نقوم بتغییر موضع الجمبر 
  ارجاعھ الى وضعھ االصلي

  
  ـ :ملحوظھ 

  عند اعادة االعدادات البایوس االفتراضیة باي من الطرق السابقة فانة ایظا یقوم بازالة كلمة السر
  ـ :ملحوظھ 

بلبس سوار نزع عند الدخول او التعامل مع مكونات الحاسوب الداخلیة یجب ازالة الشحنات من الید اما 
  الشحنھ او غسل الید بماء بارد وعدم تدلیك الیدین من جدید
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  POSTبرنـــــــامج 

Power On Self Test  
  

 ROMاالساسیة للبایوس و موجود في السطور االولى من الرقاقة یعتبر ھذا البرنامج من البرامج 
 ـ :ویقوم بمھمتین اساسیتین وھما 

 مھمة االقالع - 1
  

بمجرد اعطا اشارة بان الطاقة الكھربائیة سلیمة یبداء المعالج بارسال امر الى البایوس 
لیقوم بعملیة التفحص الذاتي للمكونات  POSTبالتشغیل و البایوس بدوره یقوم بتحفیز الـ 

  الموجوده في الحاسوب مثل
• RAM 
• VGA 

صحي و تختلف اطولھا  فاذا وجد مشكلة في ھذة المكونات االساسیة فیقوم باظھار بیب غیر
  على حسب الشركھ المصنعة للبایوس و ھذه امثلة

اما معطلة او انھا غیر   RAMعند اصدار صوت بیب متقطع فھذا یدل على ان الذاكره   -  أ
 مركبة بشكل سلیم

عند وجود صوت طویل متصل فھذا یدل على انھ كرت الشاشة معطل او مركب بشكل غیر   -  ب
 سلیم

 
 الفحص  - 2

  بعملیة تفحص االشیاء الثانویھ للحاسوب مثل  POSTیقوم الـ
• Mouse 
• Keyboard 

  فاذا وجد مشكلة فانة یقوم باظھار رسالة على الشاشة السوداء
  ـ اذا كانت لوحة المفاتیح مفصولة فانة یظھر رسالة على الشاشة :فمثًال 

Keyboard Error 
Press F1 to continue   
Del to setup 

  
الخاص بنظام واذا لم تكن ھناك اي مشاكل لالجزاء التي تفحصھا ینقل المھمھ الى محمل االقالع 

  التشغیل
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 BIOSالقوائم الخاصة بالـ 

 Mainـ القائمة الرئیسیة :اوًال 

  
1 - Primary Master  

بینما االخر موصل بالقرص  IDEفي ھذه التوصیلة حیث یكون احد طرفي شریط البیانات موصًال بالمنفذ 
Hard disk 

و ھذه التوصیل خاص باالقراص  Masterالخاص بالھارد االول موضعًا على اساس  Jumperالـ ویكون 
  الصلبة المراد تحمیل نظام التشغیل فیھا

2 - Primary Slave 
  بینما الطرف الثاني   IDEبالنظر الى الرسمة السابقة نجد ان احد طرفي شریط البیانات موصل بالمنفذ 

  Slaveموصل بالھارد الثاني و یكون الجامبر الخاص بالھارد الثاني موضع على اساس 

 
3 - Secondary Master 

یكون ھذا النوع من التوصیل صالحًا لمحرك االقراص اللیزي القارى حیث یكون احد طریفي شریط البیانات 
 Masterموصل و بنفس الوقت یكون الجمبر الخاص بھذا المحرك موضوعًا على اساس 

4 - Secondary Slave 
لطرف الثالث موصلى یكون احد طرفي شریط البیانات موصل بالجھاز و الطرف الثاني موصل بالجھاز اما ا

و یفضل استخدامھ لمحرك االقراص  Slaveبالقارى و یكون الجامبر الخاص بھذا المحرك على اساس 
  الناسخ

  
  وضع اعدادات البایوس في الذاكره

  
  
  
  
  

المحمل بنظام التشغیل بطریقة غیر صحیحة فان ذالك یؤدي یجب ان نتذكر دائمًا انھ بحالة عدم التوصیل القرص الصلب 
  الى عدم االقالع ویقوم البایوس باظھار الرسالة التالیة

No Operating System 
  قد یكون التوصیل صحیًا ولكن تظھر ھذه الرسالة بسبب ان النظام قد انظرب في مركز االقالع

BIOSفي الجزاء االول من الذاكرة  نظامRAM 
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  االستاذ عبدااللھ الصبري: ھناك محاضره في التصویر نزلھا مدرس الماده 
  مثال  الشرح  االمر  الترقیم

1  Ver یستخدم لمعرفھ رقم اصدار نظام التشغیل  Prompt:>ver 
2  Date   امكانیھ یستخدم لعرض تاریخ الجھاز مع

  تغییره
Prompt:>date 

واذا ارت التغییر فقط قمت بكتابھ التاریخ 
  الجدید

3 Time یستخدم لعرض الوقت مع امكانیھ تغییره  Prompt:>time 
واذا ارت التغییر فقط قمت بكتابھ الوقت 

  الجدید
4  Cls یستخدم لمسح الشاشھ او تنظیفھا  Prompt:>cls 
5  Prompt تغیر المحث الى تاریخ الیوم  تغیرشكل محث التشغیل 

Prompt:> Prompt $D  
 تغیر المحث الى الوقت الحالي
Prompt:> Prompt $T  

 =تغیر المحث الى 
Prompt:> Prompt $Q  

 $تغیر المحث الى 
Prompt:> Prompt $$  

 تغیر المحث الى اصدار نظام التشغیل
Prompt:> Prompt $V  

 XMTتغیر المحث الى 
Prompt:> Prompt XMT 

6 Vol یستخدم لعرض اسم االسطوانھ  Prompt:>vol 
7 Dir  یستخدم لعرض الملفات الموجوده على

  الفھرس ولھ عده صیغ
Dir/p لعرض الملفات صفحھ صفحھ  
Dir/w لعرض الملفات بعرض الشاشھ  

Dir/b  لعرض اسماء الفھارس والملفات
  ونوعھا فقط

Dir/L لعرض االسماء بالحروف الصغیره  
Dir/s  كل الملفات والفھارس لعرض

  الموجوده بالمجلد الحالي
Dir/o  لعرض الملفات والمجلدات بترتیب

  ابجدي
Dir/os  لعرض الملفات والمجلدات حسب

  حجمھا من االصغر الى االكبر
Dir/ah عرض الملفات المخفیھ فقط  

Dir/ar عرض ملفات القرائھ فقط  
Dir/ad  عرض جمیع الفھارس فقط بدون

  المفات
Dir/aa ض الملفات المؤرشفھ فقطعر  

8 Md یستخدم النشاء مجلد جدید  Prompt:>md xmt 
9 Cd  یستخدم لتغییر المجلد و معرفھ المجلد

  الحالي
 

10 Rd  یستخدم لحذف مجلد بشرط ان ال یحتوي
 على ملفات

Prompt:>rd xmt 

11 Copy یستخدم لنسخ الملفات  Prompt:>Copy xmt\* C:\ 
12 Copy con  النشاء ملفات نصیھیستخدم  Prompt:>Copy con xmt.txt 

Hello World 
Ctrl + Z للحفظ  
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13 Type یستخدم لعرض الملفات النصیھ  Prompt:>Type xmt.txt 
14 Ren  یستخدم لتغیر اسم ملف او نوعھ او اسماء

  المجلدات
Prompt:>Ren xmt XMT 

15 Del یستخدم لحذف ملف او مجموعھ ملفات  Prompt:>Del xmt 
16 Path    
17 Mem اعطاء تقریر عن حالھ الذواكر  Prompt:>mem 
18 Mode التحكم في حجم الكتابھ و عرضھا  

اعطاء تفاصیل عن الملحقات المتصلھ 
  بالحاسوب

Prompt:>mode 

19 Doskey استدعاء وتعدیل اسطر االوامر  
  انشاء ماكرو

Prompt:>doskey 

20 Msd    
21 Command  الشركھ المصنعھ لنظام یقوم بعرض

  التشغیل واسم نظام التشغیل
Prompt:>command 

22 Defrag  یقوم الغاء تجزئھ القرص الصلب و یقوم
  بتجمیع الملفات المبعثره الى جوار بعض

Prompt:>defrag C: 

23 Format یستخدم لتھئیھ االقراص الصلبھ والمرنھ  Prompt:>format C: 
24 Label  االسطوانھ او تعدیل اسمھااعاده تسمیھ  Prompt:>label C: xmt 
25 Diskcopy نسخ اسطوانھ مرنھ على اخرى  Prompt:>Diskcopy a: y: 
26 Chkdsk فحص االسطوانھ واعطاء تقریر عن حالتھا  Prompt:>chkdsk 
27 Unformat  استعاده محتویات اسطوانھ ما كانت قد

مسحت جمیع محتویاتھا من خالل االمر 
Format 

 

28 Sys  نسخ ملفات نظام التشغیلDos 
نسخ ملف نظام التشغیل 
COMMAND.COM 

 

29 Diskcomp المقارنھ بین اسطوانتین متطابقتین   
30 Scandisk  یستخدم الكتشاف اي جزاء تالف على

  القرص
 

31 Fdisk  اعداد االقراص الصلبھ للتعامل مع نظام
التشغیل عیبھ انھ ال یمكن انشاء ملفات 

NTFS 

 

32 Tree  عرض اسماء الفھارس المكونھ لشجره
  الفھارس وكذالك عرض مساراتھا

Prompt:>tree 

33 Move یستخدم لنقل الملفات والفھارس  Prompt:>move xmt 
C:\windows\xmt 

34 Deltree یحتویھ من ملفات حذف فھرس بما  Prompt:>deltree xmt 
35 Undelete استرجاع الملفات المحذوفھ باالمرDel  
36 Attrib  یعرض ویتحكم في خصائص الملفات من

  جعلھ مخفي او نظام او قابل للقراءه فقط
Prompt:>attrib xmt +h 

37 Print یستخدم لطباعھ الملفات النصیھ  Prompt:>print xmt.txt 
38 Xcopy نسخ مجموعھ من الملفات او الفھارس  Prompt:>xcopy xmt 

C:\windows\system32 
39 Edit  محرر نصوص تابع لـلDOS Prompt:>edit 
40 Help یقوم بمساعده بكیفیھ استخدام امر ما  Prompt:>help TheCommand 

Prompt:>TheCommand /? 
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System resource 
  ھي تلك الموارد التي تستخدمھا مكونات اجھزه الحاسوب للوصول الى المعالج

  ملحوظھ
  سوف نسطلح على استخدام كلمة جھاز للداللھ على احد مكونات الحاسوب المادیھ مثل

 الفاره •
 لوحة المفاتیح  •
 فاكس مودم •
 com1 , serial ,LPTالمنافذ مثل  •
 

   انواع موارد النظام
 input /outputعناوین الدخل والخرج االساسیھ  .1

یقصد بھا تلك المواقع المحجوزه في الذاكره من مكونات اجھزه الحاسوب والتي یتم من خاللھا التخاطب مع 
  المعالج

وھذه العناوین تحتوي على التعلیمات االزمھ لتشغیل جھاز ویمكن ان یحتوي الجھاز على عنوان واحد او اكثر 
  ما

  یجب ان یكون لكل جھاز عنوان خاص بھ واذا اشترك جھازین معا في نفس العنوان لن یعمالن
  ولذالك ال یمكن ان یشترك جھازین في نفس العنوان بنفس الوقت

 Interrupt request (IRQ)طلبات المقاطعة  .2
ه في اللوحھ االم یتم من خاللھا ارسال اشاره من جھاز ما الى المعالج وذالك ھي عباره عن اسالك محفور

یغرض طلب خدمة ما فیقوم المعالج بوضع ھذه الخدمة في الطابور وینفذ ھذه الخدمات حسب االولویھ 
priority   خط 26الى  18تتراوح عدد الخطوط في االجھزه الحدیثة من  

خط المقاطعھ بشرط ان ال یعمالن معًا في نفس الوقت لكي ال یحدث یمكن ان یشترك جھازین في نفس رقم 
  تعارض في الموارد

 Direct Memory Accessالوصول المباشر  .3
قنوات في االجھزه الحدیثھ وھي تعمل على التوصیل مابین جھاز  7الى  3ھي عباره عن قنوات یصل عددھا من 

 DMAما والذاكره مباشره بدون الحاجھ للوصول الى المعالج الذي یتحكم بھذه العملیھ یسمى متحكم 
  مما یؤدي الى تسریع المعالج و تسریع نظام التشغیل

  ممیزات ھذا المورد
  ان یشترك جھازین معًا بشرط ان ال یعمالن معًاممكن 
 DMAال یدعمان تقنیھ   AVGوالـ  PCIتقنیھ 

  محجوزه للنظام 5و  4القنوات 
 Memory Blocksكتل عناوین الذاكره  .4

بعض االجھزه باالظافھ الى عناوین الدخل والخرج فانھا تحتاج ایظًا الى كتل في الذاكره توجد في المنظقھ العلیا 
   BIOSوھي خاصة بـ 

 Plug and Play (PNP)ومن اھم االجھزه التي تحتاج ھذه الموارد ھي اجھزه 
 USBبعض الطابعات التي تعمل بالمنفذ + لوحھ المفاتیح + مثل الفاره 

  ـ:لممیزاتا
  ال یمكن ان یشترك جھازین معاًُ في نفس كتلة العنوان 

 Mother boardكلما زاد استھالك المورد زاد قصر العمر االفتراضي للوحھ االم 
یدرجھا ظمن  windowsال تعد كتل عناوین ال ذاكره من موارد النظام االساسیھ ولكن انظمة التشغیل مثل نظام 

  موارد النظام
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  لوصول الى موارد النظامطریقة ا

  نقوم بالدخول الى خصائص الحاسوب
 وذالك بالظغط على جھاز الحاسوب بالزر االیمن للماوس  .1

 Propertiesواختیار خصائص 
 Hardwareنقوم بالظغط على تبویب  .2

 

    Device managerنقوم بالظغط على الزر  .3

  تظھر لنا واجھة ادارة االجھزه
 

 نختار  Viewمن القائمة 
Resource by connection 

Resource by Type 
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  طریقة الوصول الى موارد النظام

 ندخل الى اداره الموارد بالطریقھ السابقھ .1
  

 نقوم بتحدید الجھاز المراد تغییر قیمة المورد .2
 لھ

  
 double clickنقوم باظھار خصائص ھذا الجھاز .3

 

  resourceنقوم بالظغط على التبویب  .4
 بتحدید نوع المورد المراد تغییر القیمة نقوم .5

  IRQ – DMAلھ وخاصة المورد من النوع 

 
 فیظھر مربع حوار  Changeنقوم بالظغط على الزر  .6
 من خالل مربع الحوار نقوم بتغیر القیمة .7
اسفل اثناء عملیة تغییر قیمة المورد اذا ظھرت قیمة معارضھ مع جھاز اخر لنفس المورد فیتم اظھار رسالھ في  .8

 مربع الحوار یبین لك ان ھناك تعارض مع جھاز مافي نفس ھذه القیم
 لجھاز الكمبیوتر Restartثم  OKعند عمل التغییرات الصحیحھ وعدم وجود تعارضات نظغط  .9
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 مشاكل تدل على وجود تعارض في الموارد

 تعلیق الفاره •
 الشاشھ تعرض صور مشوشھ •
 الطابعھ تطبع صور مشوشھ •
 مفاجئ  restartاحاینًا الجھاز یقوم بعلم  •
 احیاناً  الجھاز یتجمد وھذا نادر •
  )سیتم شرحھا الحقًا( انھا تعارضات تظھر عالمات تدل على  •

 االنتفیروسبعض االعراض السابقھ یمكن ان تدل على وجود فیروسات و یمكن التاكد من ذالك بتحدیث برنامج 
 

  تجنب مشكلھ تعارض الموارد عند تركیب جھاز جدید
لدینا جھاز اخر نركبھ افضل طریقة لذالك ھي تركیب جھاز جدید ثم اختبار النظام لالقالع و بعد ذالك اذا كان 

  ونقوم بنفس العملیھ
  اسباب تعارض الموارد

تحمیل النظام بعد عملیھ تھیئھ القرص الصلب و بالتالي سیكون ھناك اجھزه غیر متوافقھ اوالتحتوي على برامج  .1
  تشغیل مناسبھ داخل النظام نفسھ غیر متوافقھ معھا

  وتحتاج الى برامج تشغیل خاص بھا لتوافق مع النظامتركیب اجھزه جدیده غیر معرفھ تماما على النظام  .2
  قد یقوم المستخدم غیر المتخصص بتغیر الموارد یدویاًُ فیسبب المشاكل ویسبب التعارضات .3
 قد یتم تحمیل برنامج تشغیل مناسبًا للجھاز الجدید ولكنھ یضرب برنامج تشغیل اخر أي یاخذ نفس موارده .4

  
  وارداالضرار التي تسببھا تعارضات الم

 عدم استقرار نظام التشغیل .1
 اعاقھ العمل وخاصھ البرمجھ .2
 تقصیر عمر اللوحھ االم و ذالك بسبب االشارات المتعاكسھ التي تمر فیھا .3
 قد تتم فقد لبعض البیانات وبالذات عند عملیھ النقل المتوازي .4

 
  اھم االشارات او العالمات التي تدل على تعارضات الموارد 

  الجھازوبعضھا یوجد بجوار 
تدل على ان الجھاز غیر معرف على ! و قد تحتوي عالمھ استعجاب عالمھ استفھام صفرا كبیره    .1

 )البرنامج غیر مناسب اطالقا غیر مناسب لنظام التشغیل ولن یعمل الجھاز( الحاسوب   

 و تدل على انھ برنامج التشغیل المركب على الحاسوب غیر  دائره صفراء وبداخلھا عالمھ سوداء   .2
یتم تحدیث برنامج  لحل مشكلھ العالمھ االولى و الثانیھ مناسب لنظام ولكنھ قد یعمل ولكن مازال الضرر متواجد

  نظام التشغیل كما سوف نرى عملیًا

و تدل على ان المستخدم ھو الذي قام باالعداد الیدوي للمورد الذي ازرق   iدائره بیضاء داخلھا حرف   .3
حل ھذة المشكلھ بجعل نظام التشغیل ھو الذي یقوم باالعداد التلقائي لذالك یظھر بجواره ھذه العالمھ ویمكن 

 المورد الذي تم تغییره یدویًا

دائره بیضاویھ حواف حمراء خط مائل احمر ھذة العالمھ ال تظھر اساسًا بجوار الجھاز ولكنھا تظھر   .4
 بجوار المورد الذي تم تغییره وھي تظھر اثناء عملیھ االعداد الیدوي و تدل على وجود التعارضات

5. X عالمھX ز تدل على ان المستخدم قام بتعطیلحمراء على الجھا  Disable جھاز عمل ھذا ال
 یدویًا 

اخرى بدون تدخل المستخدم و یتم حل وقد تكون ھناك عملیات اخرى تودي الى تعطیل اجھزه 
   الجھاز Enable ھذه المشكلھ بتمكین
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  ـ: الذاكره الظاھریھ

 RAMھي جزاء من القرص الصلب نظام التشغیل یتعامل معھا على اساس انھا جزاء من الذاكره   
  ـ:مالحظھ

  اجزاء القرص الصلبالجزء الذي یتم اقططاعھ ھو عباره عن ملف مخفي و یتم انشائھ في اي جزاء من   
یتم انشائھ تلقائیًا عن طریق نظام التشغیل في جزء القرص الصلب المحمل فیھ نظام  Page fileفاول ملف 
و یستطیع المستخدم ان یقوم باداره ھذه الذاكره الموجوده في ھذا الجزء و یستطیع ایظاًُ انشاء ذواكر  التشغیل

  ظاھریھ اخرى في اجزء القرص الصلب المختلفھ
  اھمیة الذاكره الظاھریھ

 تسریع نظام التشغیل .1
  RAMذواكر ذات احجام كبیره شراء تقلیل تكلفة .2
   hibernateتساعد في عملیة الـ  .3
  تشغیل البرامج الرسومیھ بدون مشاكل .4

)كیف تعمل(الطریقھ الدینمیكیة التي تعمل بھا الذاكره الظاھریھ   
 

 
 
  

انواع الذواكر

فیزیائیة

اساسیة

مخبئیة

RAM

ROM

ثانویھ

صلب

مرن

USB

ظاھریة

Program A 
 B 
C 
D 
E 
F 
 

ت 
جیا
رم
للب

ء 
زیا
لفی
ة ا
كر
لذا
ء ا
جز

بتة
رثا
لغی
 ا

  H.D 

ریھ
اھ
لظ
ه ا
كر
لذا
ع ا
قط
ج  م
نام
لبر
ا

F 
یلھ
شغ
د ت
مرا
الم

  

الى  ًاانزال البرنامج االقل استخدام
لتشغیل البرنامج  الذاكره الظاھریة
و تخفیف العبء على  المراد استخدامھ

 RAMالـ 
  ****التشبیة في الصوره غیر مضبوط 
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عندما تكون جزاء الذاكره الفیزیائیھ للبرمجیات ممتًال و ان المستخدم یقوم بتحمیل برمجیات سابقھ او جدیده و تشغیلھا 

فان نظام التشغیل یقوم بانزال البرنامج االقل استخدامًا في الذاكره الظاھریھ و في نفس الوقت یقوم  RAMفي الذاكره 
  بتحمیل البرنامج المراد تشغیلھا و لذالك یطلق على علیھا احیانًا الذاكره التبدیلیھ

  
  طریقة ادارة الذاكره الفیزیائیة

  
 الظاھریة الذاكره اعدادات طریقھ الدخول الى •
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 طریقة االعداد الیدوي بعد عملیة الدخول السابقة •

 
 نحدد جزاء القرص الصلب المراد ادارتھ .1

  
 Customنقوم بنقل الخیار الى  .2

 
ویجب ان ال تزید القیمة الكبرى  2mbنقوم بتحدید القیمة االبتدائیة و یجب ان ال تقل عن  .3

ء تشغیل ال یراھا و یتم اھدار الجزاضعاف حجم الذاكره الفیزیائیة واال فان نظام ال 10عن 
 الذي تم استقطاعھ

 Restartثم  OKثم  setنقوم بالضغط على الزر  .4
 

 )جعل نظام التشغیل ھو الذي یقوم باالداره( طریقة االداره الیًا  •
 اد ادارتھنقوم بتحدید الجزء المر .1
 System managed size   نقوم بتفعیل الخیار .2
 Restartثم  Okثم  Setثم بالضغط على الزر  .3

 
 طریقة الغاء الذاكره الظاھریة •

 نقوم بتحدید الجزاء المراد الغائھ  .1
 no paging file نقوم بتفعیل الخیار .2
 restartثم  Okثم  Setثم  .3

 
  عیب الذاكره الظاھریة

  انھا عش للفیروسات  
  

  االسباب لتفضیل ادارة الذاكره الظاھریة یدویًا بدًال من ادارتھا الیًا
  

 التشغیل یقوم بانشاء ذاكره ظاھریة ذات حجم محدود في الجزء الذي تم فیھ تحمیل نظام التشغیل فقطان نظام  .1
نظام التشغیل ال یعلم مستقبًال بحاجھ المستخدم من حیث حجم الذاكره الظاھریة الجزاء القرص الصلب حیث  .2

 المستخدم یقوم بانشاء ھذة الذواكر
  الصلب و احتیاجاتھ و استخدامتھ وحسب ما یتوفر لدیھ من مساحھ في القرص

  ان المستخدم یحتاج من حین الى اخر الى تغییر الحجم وذالك حسب مخططاتھ  للعمل مع اجزاء القرص .3



 
 

 

السابعھالمحاضرة   نظــــــــــــــري 

Cache Memory 
 الذاكرة المخبئیة

13 
XMT 

 DRAMو الـ  SRAMالفرق بین الـ 
SRAM (Static Random Access Memory)  DRAM (Dynamic Random Access Memory)  

تتكون من ترانسیتور و بالتالي ال تحتاج الى عملیة شحن 
  مكثفات وبالتالي فھي تحتاج شحن و بطیئھ جدًاتتكون من   ولذالك فھي سریعة جدًا

256و  64تتراوح ما بین  احجامھا  
  حالیا  4Gالى  M64من  احجامھا  في االجھزه الحالیھ

  سیةیتركب على االجھزه الحالیھ كذاكره رئ catchتتكون منھا ذواكر الـ 
  رخیصھ الثمن  غالیة الثمن

 

  
SRAM 

سریعة و تعمل على امداد المعالج بالمعلومات و المعطیات  SRAMیقصد بالذاكره المخبئیة بانھا ذاكره من النوع 
  التي یحتاجھا بشكل متردد اثناء المعالجھ 

  انواع الذواكر المخبئیھ من حیث الموقع
A – Cache Memory 

تعمل على امداد المعالج بالمعلومات و المعطیات التي یحتاجھا  SRAMعباره عن ذاكره من النوع 
بشكل متردد او التي قام المعالج بمعالجتھا و تقع بین الذاكره الفیزیائیھ و  RAMالمعالج من الذاكره 

  معالجالـ
B – Disk Cache  
تقوم بامداد المعالج بالبیانات و المعطیات التي یحتاجھا المعالج  SRAMعباره عن ذاكره من النوع     
  من القرص الصلب بشكل متردد    
  على اللوحھ االم  RAMقد یقع مابین القرص الصلب و الذاكره     
  الصلب وھو الشائعوقد یقع على نفس متحكم القرص     
C – Cache L1   
  تقع داخل المعالج...    
D – Cache L2   
 تقع خارج المعالج على اللوحھ االم...    
 
 
  

   

DRAM

SDRAM DDRAM

Hard disk 

Disk cache 

RAM 

Cache memory 

C.P.U 
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  انواع الذواكر المخبئیة من حیث طریقة نقل المعطیات و المعلومات

 Synchronousمتزامنة   – 1
  متزامن مع دوره الساعھھي تلك الذواكر التي تقوم بنقل البیانات و المعطیات بشكل  

   Asynchronousغیر متزامنة  – 2
 ) **دوره الساعھ ( ھي تلك الذواكر التي تقوم بنقل البیانات و المعطیات بشكل غیر متزامن مع   

  SEQUENTIAL تتابعیة – 3
ھي ذواكر تنقل البیانات و المعطیات بشكل متتابع و بشكل جزئي في نفس الوقت و ھي النوع المستخدم حالیًا و   

  و تعتبر من اشھر و اسرع انواع الذواكر Pentiumخاصھ في اجھزه 
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  تقسیم و تھیئة االقراص الصلبة 

  ذكرانا في المحاضره السابقة الغرض من التھیئة ھي
 الغاء كل البیانات السابقة - 1
 و ذالك لیستطیع القرص الصلب تخزین البیانات FATانشاء جدول توضع الملفات  - 2

ان المستخدم یرغب في عملیة الغاء كل االجزاء سوف نقوم بالخطوات االتیھ بتقسیم القرص الصلب و ذالك على فرضیة 
 Eو  Dوانشاء جزء متمدد ثم نقسم الجزاء المتمدد الى جزئین منطقیین  1السابقة للقرص الصلب و انشاء جزء اساسي 

  ـ:ملحوظھ 
و الجزاء االساسي فقط و الذي تحتوي  Formatالى عملیة تھیئة في بعض الظروف یمكن ان یحتاج المستخدم   

  نظم التشغیل و یبقي على االجزاء االخرى الحتوائھا على بیانات ھامة
و سوف تكون الخطوات على اساس الفرضیة  XPسوف نفترض ایضًا اننا سوف نقوم بعلیمة تھئیة و تحمیل نظام التشغیل 

  االولى
  CD roomقوم بتغیر تسلسل االقالع االولى الى البایوس و ن  نقوم بالدخول - 1

ـ في االجھزه الحدیثھ لیست شرطًا الدخول للبایوس ویمكن الدخول الى تسلسل االقالع وذالك بضغط :ملحوظھ 
F12 عند االقالع و اختیار القرص اللیزري لعملیة االقالع  

 االقالع من السیدي السابق تظھر الرسالھ التالي بعد عملیة - 2
Press any key to boot from cd… 

 في لوحة المفاتیح اي زر فنقوم بالضغط على  - 3
  ملحوظھ اذا ظھرت ھذة الرسالھ مره اخرى بعد عملیة التھئیة ال تضغط على اي زر

  بعد ذالك تظھر الرسالھ التالیة
Configuration your computer 

نرى الشاشھ الزرقاء و محتویھ على  F8وافقھ على رخصة النظام بالضغط على بعد عملیھ اختیار التحمیل و الم - 4
 اجزاء القرص الصلب 

 
 Lو بعدھا نضغط  Dنحدد الجزء المراد الغائھ و نضغط  - 5

 
 ثم نقوم بنفس العملیة اذا وجد اكثر من قسم  - 6
 10000النشاء جزء جدید  و نعطیھ قیمھ Cونضغط على  Unpartitioned spaceنقوم بعملیة تحدید الكتلة   - 7

 
 Cنضغط على 
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 20000تحدید الكتلھ المتبقیة و تقسیمھا بنفس الطریقھ الى ثم نقوم بعملیة  - 8

 
  Cثم نضغط على 

  
  ثم  انتر و نقوم بنفس العملیة مع الجزء الثالث

  التشغیلـ یمكنك جعل نظام التشغیل یاخد المساحھ كاملة دون التدخل بعلیمة :مالحظھ 
 ثم نضغط على انتر Cاالول و غالبًا الـ  نقوم بتحدید الجزء - 9

 ثم تحمیل نظام التشغیل علیھ فیقوم النظام بعمل تھیئة ذاتیھ  -10
  اختیارات 4ـ عند تحدید الجزاء االول و الضغط على انتر تظھر شاشھ زرقاء تحتوي على :ملحوظھ 

  
 في محاضره سابقة  FAT32  و الـ  NTFSلقد تم شرح الفرق بین 

واذا كانا متاكدین تمامًا بان القرص الصلب خالي من االخطاء البرمجیة و الفیزیائیة فاننا نقوم باالختیارات التي  -11
  Quick formatویفضل عدم استخدام  Quickتحتوي على  

  وذالك لضمان اصالح االخطاء البرمجیة و الفیزیائیھ 
یطلب س واثناء التحمیل FAT32اثناء تحمیل النظام سیطلب اعداد الشبكة و یمكنك تجاوز ذالك باختیار االمر  -12

 على االقل  اثنین مستخدمین
 Dویجب ادخال السیریال نمبر لنظام التشغیل و بعد ذالك سیتم تحمیل نظام التشغیل و لكن بدون فرمتھ االجزاء الـ  -13

 یة تھیئة من النظام نفسھ ولذالك یجب ان نقوم بعمل Eو 
و اختیار االمر  بالضغط على الزر االیمن للماوس فوق الجزء المراد تھیئتھ  Formatوذالك باختیار  االمر 

Format  

 startثم نختار   ھثم تظھر لنا الواجھ
  expandedو لیست ممتده   primary  ـ االجزء التي تم عملھا بھذة الطریقھ كلھا اجزاء رئیسیة:مالحظة 
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  ـ:النظام ادوات 

  ھي عباره عن ادوات ھامھ للصیانھ و المحافظة على نظام التشغیل والبیانات  
  طریقھ الدخول الى ادوات النظام

 اضغط على زر ابداء .1

  اختر كافة البرامج .2

 اختر من القائمة البرامج الملحقھ  .3

  و من القائمة الفرعیھ للبرامج الملحقھ اختر ادوات النظام  .4
  ائمة تحتوي على ادوات النظامستظھر لك ق .5

  
  ـ:ادوات النظام 
1 - Backup النسخ االحطیاطي  
2 - Disk defragment الغاء تجزئھ القرص الصلب 
3 - System restore  
4 - System information 
5 - Check errors 

  
  
  
 

  فھي كالتالي  check errorاما طریقھ الدخول الى االداة الخامسھ 
  نقوم باظھار خصائص الجزء المراد تفحص االخطاء لھ - 1
  toolsنقوم بالضغط على التبویب  - 2

  
 نضغط على الزر تفحص االن - 3
 تفحص االخطاءفتظھر لنا نافذه  - 4
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 Backupاوًال االداه 

 
ملفات معینھ او مشغالت او بیانات حالھ النظام لعمل نسخ احطیاطیة تستخدم ھذة االداة لعملیة نسخ 

  )عند تضرر النظام او حذف ملفات معینھ ( السترجاعھا عند الحاجھ 
  

  طریقھ االستخدام
 بالطریقھ السابقھ backupنشغل االداة  - 1

 نضغط علیھ advanced modeبعد فتح االداة نجد في اول واجھ رابط مكتوب فیھ  - 2
 نجد ثالث معالجات welcome) (generalیظھر مربع حوار و عند تبویب  - 3

  
  

I.  المعالجBackup   
  ـ:الضغط على ھذا المعالج یضھر لنا مربع حوار یحتوي على عده خیارات كالتاليعند 

  
بیانات  نستخدم االختیار االول لنسخ كل بیانات الحاسوب و نستخدم الخیار الثاني لنسخ ملفات معینھ او مشغالت او

  الشبكة
و عند اجراء النسخ سوف یطلب منك النظام تحدید المصدر و تحدید اسم الملف النسخ االحطیاطي قم بعلیمة الضغط على 

next   ثمOK 
وفي حالھ اختیار االختیار الثالث فانك سوف تقوم بتحدید مصدر البیانات و اسم ملف المسخ و في نفس الوقت سوف 

  recovery diskیطلب منك ادخال قرص مرن و ذالك النشاء 
م فانھ یقوم بسمخ ملفات النظام و عند حدوث ضرر للنظاو یستخدم االختیار الثالث بسنخ ملفات النظام حیث ھذا االختیار 

 وذالك لعملیة استعادة النظام )وسائط التخزین( في احد الوسائط المتعدده المخزنبامكانك استخدام ھذا الملف 
  

II.  المعالجAutomated system recovery  
 

 عند استخدام ھذا المعالج فان الغرض الرئیسي منھ ھو انشاء نسخة احطیاطیة لمفات النظام
  

III.  المعالجrestore  
المعالج لعملیة استعاده النسخھ االحطیاطیة المنسوخھ في احد وسائط التخزین المتعدده حیث یتم تحدید نستخدم ھذا 

  )التي عملنا منھا نسخھ احطیاطیة( الملف المراد استرجاعھ وبالتالي سوف یقوم بعلیھ استرجاع البیانات السابقھ 
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 االداة الثانیة 

Disk defragment 
عملیة الغاء تجزئھ احد اجزاء القرص الصلب و الیمكن عمل الغاء لكل االجزاء معًا و ھو مساوي ھذا االداة تعمل على 

  في الدوز) defrag(لالمر 
  طریقھ استعمال االداة 

 دخول الى االداة الیتم  - 1

في ما اذا اردنا تفحص ھذا الجزاء ھلي یحتاج الى عملیة الغاء  یمكن الضغط على الزر  - 2
 تجزئھ الملفات ام ال 

 فتبداء عملیة الغاء تجزئھ و یظھر النموذج بالشكل التالي نقوم بالضغط على الزر  - 3

  
  

  ـ :مالحظة 
یفضل تكرار ھذة العملیة مره اسبوعیاًُ و اال سوف تصل الى مرحلة ال تستطیع الغء التجزئھ بسبب كثره 

  الملفات و بعثرتھا
  منھا مدلول خاص و لكل) االلوان ( اثناء التجزئھ تظھر العالمات االتیھ 

  
 ـ تدل على الملفات المبعثره:احمر  •
 ـ تدل ھذة على ملفات النظام و ال یمكن تحریكھا :اخضر  •
 ـ تدل على الملفات المجمعھ :ازرق  •
 free space) المساحھ المتوفره ( ـ تدل على المساحھ التي تم تفریغھا :ابیض  •
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 System Restoreثالثًا االداة 

  )الى زمن ماضي ( یقصد بذالك استعادة نظام التشغیل الى نقطة سابقھ 
و استعاده البرامج التي تحمل عن طریق   Registryعملیة االستعاده تشمل استعاده اعدادات النظام و استعادة الـ

    Setupالـ
  ـ:مالحظة 

ملف تنفیذي ( و كل الذي تحتاجھ ملف ذاتي التنفیذ   setupبعض البرامج قد تكون بسیطھ و ال تحتاج الى  - 
 و تعل مباشره) 

تي تعمل لھا و و النسبھ المتبقیھ للبرامج البسیطة ال setupال تعمل اال بعد عملیة   %99البرامج نسبة  - 
 بواسطھ ملف ذاتي التنفیذ

 باسترجاع الملفات النصیھ و البامج ذاتیھ التنفیذ اذا ما تم حذفھاال تقوم   restore عملیة الـ - 
  

  طریقھ استعاده نقطھ االستعاده
 نقوم بالدخول الى االداه - 1
 نقوم بتفعیل الخیار - 2

  
 نقوم بتحدید نقطھ االستعاده من جدول التواریخ المحدده - 3

 

 ثم الضغط على 
 للجھاز restartو بعدھا سیقوم بعمل  االستعاده بعملسیقوم الجھاز  - 4

  
  ستعاده جدیدةإنشاء نقطھ إ

  تحمیل معظم البرامج و ذالك بشكل آليقبل  restore pointفي الواقع ان نظام التشغیل یقوم بعملیة انشاء نقط استعادة 
  للرجوع بالنظام الى ماقبل تحمیل البرنامج  من ذالك تمكین المستخدمو الغرض 

  تشغیل ال تقوم بعمل نقطھ إستعادة عند تحمیل معظم البرامجولكن احیانًا یعاب على انظمة ال
  .و بسبب االسباب السابقھ فانھ یفضل ان نقوم بعمل نقطھ االستعاده یدویًا 

  ـ:ویتم انشاء نقطھ استعاده كالتالي
 الدخول الى االداة - 1
 الخیاراختیار  - 2

 

   ثم الضغط على الزر
 )كتاب اسم ذات معنى لتتذكرھا( نقوم بكتابھ وصف لنقطھ االستعادة  - 3
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 ثم نظغط على الزر 
  اذا تم عمل نقطھ االستعادة بنجاح تظھر لنا الرسالھ التالیھ

  
   ثم نظغط على الزر

  طریقة تغیر إعدادات نقاط االستعادة
 نقوم بالدخول الى االدة - 1
 نضغط على  - 2

  ویمكن الدخول الى أعدادات نقطا االستعادة بطریقھ اخرى وھي
 اختیار خصائص اظھار خیارات جھاز الحاسوب بالضغط علیھ ثم   - أ

 نضغط على التبویب   -  ب
 )بعد الدخول الى الى االعدادات(

 نقوم بتحدید جزء القرص المراد تغییر خصائصھ ثم الضغط - 3
 settingsعلى الزر 

 
 نقوم بتحریك مؤشر االنزالق حسب النسبة المرغوبھ  - 4

  
 ثم الضغط على الزر - 5

  ـ:مالحظة 
 % 12اعلى نسبة یمكن ان تاخذھا اعدادات جزء القرص الصلب تصلى الى  - 

  
  طریقة الغاء نقط اإلستعادة

 غیر مفضل صحیًا للنظام  - 
 نقوم بالدخول الى اعدادات نقطاط االستعادة - 1
  checkboxنقوم بتفعیل  - 2

  
  ثم نضغط على الزر - 3
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 System informationرابعًا االداة 

  ھذة االدة تقوم بعملیة عرض المعلومات عن مكونات الحاسوب المادیة  و البرمجیة
  یتم استخدام ھذة االداة من قبل معضم مھندسین او فنین الحاسوب

و ال یسمح بالتعدیل و التعدیل یتم من خالل  و ذالك لمعرفھ نوع العطل الموجود في الحاسوب و ھذة االدة للقرائة فقط
 )كما درسنا في محاضرة موارد النظام ( االدوات الخاصة بكل مكون 

  
  system informationالداة  الشاشة الرئسیة

  ومن اھم ھذة المكونات 
• Hardware Resources  

1 - Conflicts/sharing 
  تعرض االجھزه المشتركھ و االجھزة التي فیھا تعاراض

2 - DMA-I/O- IRQs – Memory 
  )راجع درس الموارد( من موارد النظام 

• Components 
  المرتبطة بالكمبیوتر Devices  تعرض االجھزة  

 problem Devicesاالجھزة التي فیھا مشاكل سیتم عرضھا في الـ   - 
• Software environment 

1 - system Drivers 
2 - Signed Drivers 

  تظھر التعاریف المسجلھ من قبل
  النظام

  و نستطیع معرفھ التعاریف الغیر 
  مسجلھ من قبل النظام

  Not Availableبظھور العباره 
  signed في قسم
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  یستخدم تشفیر الملفات و المجلدات لحمایتھا من الدخول الغیر مخول و االطالع على محتویاتھا

  
  طریقة تشفیر الملفات

  
 یتم اظھار خصائص الملف المراد تشفیره - 1

 

 یظھر مربع حوار     الضغط على الزر - 2

  
  و یتم تفعیل مربع الفحص االتي 

 

 ) او   ( ثم یتم الضغط على  - 3
 یحتوي على الخیارات االتیھ حوار  مالحظة اذا كان ھذا الملف موجود داخل مجلد سوف یظھر مربع - 

  
  فنقوم باختیار الخیار الثاني و ھو المفضل

  
  طریقة الغاء تشفیر الملفات

  
  یجب ان یكون لھ االذن بذالك لكي یستطیع المستخدم الغاء تشفیر الملف

و ھذة الشھائد و المفاتیح الخاصھ تكون  یمتلك شھائد التشفیر الخاصھ بھذة الملفات و یمتلك المفتاح الخاص بذالك(  
  )محملة بنظامة

و اذا تم نقل ھذة الملفات الى جھاز اخر او تم فرمتة الجھاز فیجب تحمیل الشھائد واال لن یستطیع المستخدم فتحھا 
  مباشرة 

  الملفات بطریقة عكسیة لتشفیر الملف الغاء تشفیرو یتم 
  تتم بانفس خطوات تشفیر الملفات فقط نقوم بالغاء تفعیل مربع الفحصاي 
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  رانتاج شھادة التشفی

  
  ان نظام التشغیل یمتلك شھائد تشفیر خاصة بھ و لھذة الشھائد بصمات خاصھبالواقع 

ولكن یفضل انتاج شھائد خاصة یقوم بانتاجھا مدیر النظام و ال یستطیع انشائھا اال ھو بالضبط و ذالك بغرض تامین 
  الشھائد عند الضرورةالبیانات بشكل افضل حیث یستطیع مدیر النظام التحم بسریة البیانات و تحمیل 

  و تتم عملیة انتاج الشھائد بالخطوات التالیة
 )DOSشاشة ( command lineنقوم بالدخول الى  - 1
  cipher /r:mycerti نقوم بكتابة االمر االتي - 2
  بعد تنفیذ االمر السابق تظھر لنا الرسالة التالیة - 3

Please type in the password to protect your .PFX file: تطلب ادخال كلمة المرور 
تطلب تاكید please retype the password to confirm  و بعد ان ندخل كلمة السر ستظھر لنا الرسالة التالیة - 4

 كلمة المرور
 ستظھر الرسالة التالیة )اي ندخل نفس كلمة المرور السابقة ( كلمة المرور و بعد ان نؤكد  - 5

Your .CER file was created successfully. 
Your .PFX file was created successfully.  

  
و یتم تخزین الشھادة مع مفتاحھا  mycerti.PFXو مفتاح خاص  mycerti.CERو بھذة الطریقة قمنا بانشاء شھادة 

  الخاص بنفس المسار الذي نفذت منھ االمر السابق
  الملفینو للتاكد اذھب الى المجلد الذي نفذت منھ االمر و ستجد 

  
  ـ:مالحظة 

 یجب حفظ الشھادة و مفتاحھا الخارجي في وسیط تخزین خارجي الستخدمھا عند الضرورة - 
  

  الى النظام CERتحمیل الشھادة ذات االمتداد 
  

و نضغط الزر االیمن للفارة و من القائمة  mycerti.CERنقوم بتحدید الشھادة المنتجة سابقًا و المساماة  - 1
 Install Certificate  المختصرة التي ستظھر نختار 

 

  
 

فننتقل الى الخطوه لتجاوز الشاشة الترحیبیة  الشھائد نضغط على الزر  استیرادمعالج  یظھر - 2
 الثانیھ في المعالج

  نقوم بتحدید الخیار االول  - 3
  النظام الرئیسيوبذالك سوف یتم تخزینھا في مجلد 

 ثم  الضغط على  - 4
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  PFXتحمیل المفتاح الخاص ذات االمتداد 

 
 Install PFXنقوم بتحدید المفتاح الخاص المنتج سابقًا و نضغط زر الفارة االیمن ومن القائمة المختصر  نختار  - 1

 

و ننتقل الى الخطوه  لتجاوز الشاشة الترحیبیة نضغط على الزر  یظھر معالج استیراد الشھائد - 2
 التالیھ

رضغط على الزنالملف مكتوب  مسار الملف مع اسم و نالحظ ان File to importسیظھر لنا شاشة  - 3

 
نفس كلمة المرور التي ادخلناھا عند عمل الشھادة و المفتاح ( ستظھر لنا شاشة تطلب ادخال كلمة المرور  - 4

 )الخاص في سطر االوامر الدوز

 
  ـ :ملحوظة 

 اثناء ھذة الخطوة اذا اردنا ان نقوم بزیادة الحمایة بالمفتاح الخاص نقوم بتفعیل مربع الفحص االتيفي  - 

  
 نقوم بالضغط على الزر - 5

 فتظھر لنا شاشة نختار االختیار الثاني  - 6

 و نختار المجلد  نضغط على الزر  - 7

  ثم  ثم 
  ثم 
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  طریقة الدخول الى برنامج
Local Security Policy 

   runفي مشغل الملفات الـ   secpol.mscنقوم بكتابة االمر 
  ـ:ملحوظة 

او وجود فیروسات فیمكن الدخول عن اذا لم تستطع الدخول بالطریقھ السابقھ بسبب ان النظام مضورب  - 
 في  لوحة التحكم administrative tools  طریق 

  
 
 

  طریقة الدخول الى البرنامج
Certificate manager 

    certmgr.msc ثم كتابة االمر   run بتشغیل الـنقوم 
 system32ـ اذا لم تستطع الدخول بالطریقھ السابقھ قم بالدخول الى مجلد النظام الرئیسي ثم :ملحوظة 

 certmgr.mscاختر الملف ثم 
 

 file recoveryطریقة اضافة 
  ال ملف یتم تشفیره بشكل آلي

  
الى نظام التشغیل وذالك لكي یتم اضافة ھذا الملف بشكل آلي ال ملف تشفیر من قبل مدیر   file recoveryنقوم باضافة 

  النظام او من قبل اي مستخدم 
اذا حدثت اي ضورف ( لعملیة استردات الملفات المشفره في اي وقت وذالك عند الحاجھ   file recoveryاستخدام یتم 

  )للمستخدم او مدیر الموقع 
م االستعادة عن طریق اعادة تحمیل الشھادة المنتدى سابقاً  الى النظام و و تت ((---------

  ))-------    file recoveryلكن االستعادة ال تتم اال عن طریق 
  الى النظام بالشكل االتي  file recoveryو تتم اضافة الـ 

 security policy  localنقوم بالدخول الى برنامج - 1
 Public Key policesنقوم بفتح المجلد  - 2
 add dataبالزر االیمن للفارة و نختار االمر   Encrypting file systemنقوم بالضغط على المجلد الفرعي  - 3

recovery agent 

 

 نضغط  file recoveryیظھر معالج اضافة  - 4
 نقوم بترشید المعالج مكان وجود الشھادة التي انتجناھا سابقًا - 5

 ثم  ثم الضغط على الزر  - 6
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  االسلوب المتبع في االختبار النھائي

  طریقة االختبار
 ـ:في الفراغات

  
 ________________على  Doskeyیعمل االمر  •
 _______________یعمل على  Diskcopyاالمر  •
 و انواعھا ھي ____________________ یقصد بموارد النظام  •

  ___________و _______________ و _____________ و ______________ 
ووظیفتة ھي  ___________________________________ IRQیقصد بعملیة الـ  •

____________________ 
 __________________في االجھزة الحدیثة تصل الى  DMAعدد قنوات الـ  •
 _________________________في االجھزة الحدیثة تصل الى  IRQعدد  •
_______ _______و  _______________من اھم العالمات التي تدل على تعارض الموارد ھي  •

 _____________و______________و_______________و 
 _________________مة ما عن طریق اظھار خصائص الخدمة ثم اختیار ممكن ان نقوم بتعطیل خد •
 ____________________________________________یقصد بعملیة تھیئة االقراص  •
 FAT32  و الـ  NTFSمن اھم الفروق بین نظام الـ  •

___________________ , _____________________ , _____________________ 
 _________________عند  <Format …. NTFS<Quickاثناء الفرمتة نقوم باختیار الخیار  •

  ______________________عند  Format …. NTFSو االختیار 
 من اھم ادوات النظام التي درستھا •

___________ و ________________و _______________ و ______________ 
  __________________و 

 Backupوظائف االداة من اھم  •
____________________________________  

 _______________________________________________ ASRمن اھم وظائف الـ  •
 ______________________________________نقصد بعملیة التشفیر  •
و _________________ ممكن ان نقوم بعملیة تشفیر ملف ماء عن طریق  •

__________________ 
 _________________________ممكن انتاج شھادة تشفیر  •
 ___________________________ Data recovery agentالغرض الرئیسي من عملیة  •

  العبارة التي تسببت بالخطاءثم ضع خط تحت )      ( او )    √   ( ضع عالمة 
  

 )  (    كلما كان النظام بطيء DMAكلما كان الحاسوب فقیر بعدد قنوات الـ  •
  )  (  عندما یقوم مستخدم ما بتشفیر ملف فانة یمكن لمستخدم اخر الدخول الیة •
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  التعارض اختبارات التعارضطریقة 

  
  ـ:اسئلة مباشرة 

  ـ اشرح دینمیكیة الذاكرة الظاھریة مع الرسم؟:1س
  ـ ارسم مخطط یبین انواع الذواكر:2س
  ـ اشرح بایجاز شدید لكیفیة عملیة تقسیم االقراص الصلبة :3س
 ـ قم بحل كل من المشاكل التالي:4س
  

 ***  - أ
 ***  -  ب
 ***  -  ت
 ***  -  ث
 ***  -  ج
 ***  -  ح

 
 ـ علل لما یاتي تعلیال علمیًا دقیقًا:5س
  

 ***  - أ
 ***  -  ب
 ***  -  ت
 ***  -  ث
  ***  -  ج

   

  تم بحمد اهللا
  انتھت محاضرات مادة نظم تشغیل

 الطالب من االخطاء التي وجتموھاو ارجو ان تعذروني اخوتي و اخواتي 
  )اخطاء في الطباعة او عدم اكتمال معلومة ما او ان الشرح ناقص (  

  
  مع تمنیاتي للجمیع بالتوفیق و النجاح

  ـ:كاتب المحاضرات 
  )XMT(عبدالرحمن محمد صالح عبید 
 ITتكنولوجیا المعلومات 

XMT2YE@YAHOO.COM 

  الصبري عبدااللھـ : دروست كتبت في محاضرات االستاذ
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