
هرارضأو هدئاوف بوساحلا نع ثحب ةمدقم

تناكف ، ةّيرشبلا هيلإ تلصو يذلا ايجولونكتلا يف لئاهلا روطتلل ًارظن ةّيرشبلا هتثدحتسا امم بوساحلا ّنإ
هيلإ جاتحي امم اهوحنو ةيضايرلا الت داعملا باسحل تايضايرلا يف ءاملعلا ةجاح نم ةعبان ًالوأ هيلإ ةجاحلا
ةرظن عم ثحبلا اذه خالل نم فقوتن فوسو ، ةايحلا يحانم فلتخم يف ربكأ هيلإ ةجاحلا تراص ّمث ، ملا علا

. ةمهملا تامولعملا نم كلذ ريغو هرارضأو هدئاوف ىلإ فرعتلا و ، بوساحلا ىلع ةلماش

هرارضأو هدئاوف بوساحلا نع ثحب

نم اهعيمج هلا معأب موقي هلعجتو اهاوس ام لك نع ينغتسي ناسن اإل لعجت يتلا ةبيجعلا ةل اآل كلت وه بوساحلا
نكلو ، تايلا مكلا نم ال ةايحلا تايرورض نم تيب لك يف بوساحلا دوجو راص دقف ، ريغصلا زاهجلا اذه خالل
ةدئافلا هيف نيدح وذ سالح وهو ، رشلل بابو ريخلل باب ّهن أل زاهجلا اذه مدختسي فيك ملعي نأ ناسن لإل يغبني

اذه خالل نم بوساحلا عم ةددعتم تافقو يتأي اميفو ، هلا معتسا ةفرعم وه كلذ يف لصيفلا و ، ةرضملا هيفو
. ثحَبلا

اح ال طصاو ةغل بوساحلا فيرعت

قلطأ بوساحلا عارتخا دعف ، ةيزيلجن اإل نع َبّرُعم ساس األ يف وهو ، باسحلا نم ذوخأم ةغللا يف بوساحلا
ىنعمب يهو ةيزيلجن اإل "Compute" ةملك نم ةقتشم ةيزيلجنإ ةملك يهو ،"Computer" ةملك بناج األ هيلع

فِّرُعيف الح طص اال يف ّامأو ، بوساحلا ةملك اهرهشأ ةريثك تاملك نوبِّرعُملا لمعتسا ةمجرتلا دنعف ، بسحي
لمعيو ، ًالبقتسم اهعاجرتسا ىتحو اهنيزختو تانايبلا لا بقتسا عيطتسي زاهج ّهنأ ىلع بوساحلا ءاملعلا

. بوساحلا ب فرُعي ام ًةّلكشم ًاعم تاّدعملا عم تايجمربلا لمع خالل نم بوساحلا

بوساحلا تانوكم

كلتل نايب يتأي اميفو ، بوساحلل لماكلا مسجلا ّلكشت تاّدعم نمو تايجمرب نم - ًافنآ ّرم امك - بوساحلا نوكتي
: تادعملا و تايجمربلا

يف لمعت يتلا ىرخ األ تايجمربلل ةدعاق نوكتل تَِمُّمص دق تّايجمرب ةعومجم يهو : ماظنلا تايجمرب
. اهريغو كامو زودنيو لثم ليغشتلا ةمظنأ كلذ لا ثمو ، بوساحلا

روصلا ليدعت جماربو ةبساحلا لثم ، مدختسملا عم رشابملا لا صت باال ةّينعملا جماربلا يهو : تاقيبطتلا تايجمرب
. كلذ ريغو صوصنلا و

: اهنمو ، بوساحلا ماسقأ لكشت يتلا يهو ،" ريو دراهلا بـ" ىّمُست يتلا يه هذهو : ةيداملا تانوكملا

." دروب رذاملا " وأ األم ةحوللا

. ةشاشلا

. حيتافملا ةحول

. يئاوشعلا لوصولا ةركاذ



. جلا ُعملا

. بّلصلا صرقلا

بوساحلا عرتخا نم

بوساح زاهج لوأ ناك ، فورعملا يناطيربلا تايضايرلا ملا ع وهو جيباب زلر اشت وه بوساحلا عرتخا نَم لوأ ّنإ
نكي ملو ، رصعلا اذه يف ةدوجوملا ةثيدحلا بيساوحلا ةزهجأ ريبك ٍّدح ىلإ هبُشي وهو يليلحتلا كرحملا وه

. تربانوب نويلبان دهع نم ةركفلا كلت ةيادب تناك لب ةليلو موي ديلو بوساحلا زاهج

بوساحلا ةيمهأ

: ّهنأ يف صخلتت ةيلا ع ةيمهأ بوساحلل ّنإ

نمو ، تاكرشلا يف ةيرهشلا ىتح وأ ةيعوبس األ وأ ةيمويلا لا مع باأل ةصاخلا ةدقعملا تايلمعلا نم ديدعلا ب موقي
. ةيباسحلا تايلمعلا اهنيب

. تامولعم ىلإ اهليوحتو تانايبلا عمج خالل نم مدختُسملا تاجاح ةيبلت

. روم األ نم اهوحن وأ معاطملا تازوجح وأ تنرتن اإل قيرط نع ءارشلا لثم الت ماعتلا ليهست

. ةيميلعتلا ةيلمعلا نم ليهستلا و دعب نع سيردتلا ىلع نيملعملا و الب طلا ةدعاسم

. ةملوعلا حلطصمب رصعلا اذه يف ىمُسي ام كلذو ةيملا علا رابخ األ ىلإ لوصولا ةلوهس

بوساحلا دئاوف

: رصعلا اذه يف اهؤاصحإ سّانلا عاطتسا يتلا بوساحلا دئاوف نم

ةبلطلا ب ةصاخلا تامولعملا ىتح وأ ىضرملا الت جس لثم اهنع ءانغتس اال نكُمي ال يتلا ةماهلا تانايبلا نيزخت
. كلذ وحنو

ربكأ ةعرسب رابخ األ ىلإ لصي نأك ةعرسب مدختسملا هديري ام لك ىلإ لوصولا خالل نم دهجلا و تقولا ريفوت
. دعب نع قوستلا و ءارشلا ىلع ةردقلا وأ

. رخآ ىلإ ٍناكم نم لقنتلا و رفسلا هيف عاش يذلا رصعلا اذه يف ةصاخو ، نيرخ اآل عم لصاوتلا ةلوهس

وأ ثاحب األ رشن وأ ةباتكلا ىتح وأ دعب نع سيردتلا ةلأسم يف ةصاخ دعب نع لمعلا خالل نم لا وم األ ينج
. ىرخ األ روم األ نم هوحن

بوساحلا رارضأ



: يتأي امك اهنم ةرهش رثك األ لا مجإ نكمي كلذك اًرارضأ هل ّنإف دئاوف بوساحلل ّنأ امك

يف رثؤي دق امم ةّيحص ريغ تاسلج داتعي ناسن اإل لعجي بوساحلا ءارو ليوطلا سولجلا ف : ةيحصلا رارض األ
. اهنم ةرداصلا تاعاعش اإل ببسب نويعلا يذؤي دق ةشاشلل ليوطلا ضرعتلا ف كلذل ةفاضإ ، يرقفلا هدومع

يلا ستلا و باعل األ لثم ، تقولا نم ريثكلا هليبس يف ردهيو هنم ةدئاف ال ام ناسن اإل نمُدي دق : ةيصخشلا رارض األ
. كلذ وحنو

قاحلإ لثم ةددعتم رومأ خالل نم هناحبس هبر يصعي نمل ًاذ مال بوساحلا زاهج حبصي دق : ةينيدلا رارض األ
. كلذ وحنو ةمّرحملا عقاوملا لوخد وأ سانلا ب ررضلا

لا فط لال بوساحلا نع تامولعم

لا ز امو ديعب تقو ذنم يزيلجنإ مِلا ع هعرتخا دقو ، يعانصلا ءاكذلا ةطساوب لمعي ّيلآ زاهج وه بوساحلا زاهج
ىلإ هريدصتو هعينصتب موقت ةددعتم تاكرشو ةفلتخم لا كشأو ةددعتم عاونأ هل راص ىتح هنوّروطي ءاملعلا
نكميو ، مويلا يلا حلا هلكش ىلإ لصو ىتح ءاملعلا نم ريثك اهيلع بقاعت ةريثك راوطأب ّرم دقو ، لودلا نم ريثك

. ةِدح ىلع ّنهنم ةدحاو لك لمعل ةجاحلا نود نم روم األ نم ريثك لمع هل خال نم

؟ بوساحلا مادختسا االت جم يه ام

اهيف لمعتُسي يتلا االت جملا زربأ ىلع فوقولا نكمي نكلو ، ىصحُت نأ نم رثكأ بوساحلا مادختسا االت جم ّنإ
: يتأي امك كلذو ، بوساحلا

. كلذ وحنو تاينازيملا باسحو تاسسؤملا و تاكرشلل ةيرهشلا تابترملا باسح لثم : ةيلا ملا الت ماعملا

. كلذ ريغو تانايبلا ليلحتو الت داعمب مايقلا و ةيملعلا ريراقتلا دادعإو ثاحب األ ةباتك لثم : ةيملعلا الت ماعملا

. اهريغو فراصملا نيب ًاّينورتكلإ غلا بملا لقنو تاكيشلا رادصإو لا وم األ لقن لثم : ةيفرصملا الت ماعملا

. كلذ ريغو دعب نع ميلعتلا و سيردتلا لثم : ةيميلعتلا االت جملا

هرارضأو هدئاوف بوساحلا نع ثحب ةمتاخ

ىلع فوقولا دعب ، هرارضأو هدئاوف ةيحان نم بوساحلا ىلع ثيدحلل صصخملا ثحبلا ىهتنا دق نوكي اذهبو
فوقولل ةفاضإ ، بوساحلا ةركف تأدب ىتمو هعرتخا يذلا ملا علا و هخيرات لثم بوساحلا نع ةفلتخم تاطحم

. كلذ ريغو بوساحلا اهيف مدختسُي يتلا االت جملا زربأ ىلإ فّرعتلا عم ، بوساحلا تانوكم مهأ ىلع


