
 اآلنييثادئ انحاسة 

 Computer 



ذذثمذومنذ,اإلدخالموحداتذرروقذعنذإلوةذاملدخلةماظؾقاغاتمبادؿؼؾالذوقومذالكرتونيذجهازذعنذعيارةذهو

ذمنهاذودًفودذمعلوماتذهوىةذعلىذوإخراجفاذ,مادلرطزؼةمادلعاجلةموحدةذرروقذعنذمبعاجلؿفاذقومو

ذ.اإلخراجموحداتذرروقذعنذاملدًخدم

ذ.الحقاذمنهاذاالدًفادةذوذالدرتجاعهاماظؿكزؼنموحداتذعلىذاملعلوماتذهذهذختزؼنذللحادبذكنميذكما

:انحاسة اآلنيذؼزيف   



 البياناتData   : ٌتم إدخالها للحاسب عن مجموعة الرموز واألرقام والصور التً وهً عبارة

 .بغٌة معالجتها

 

 المعالجةProcessing   : الضرب  -الطرح  -الجمع ) هً عملٌة إجراء العملٌات الحسابٌة-

 .على البٌانات= ( < , > ,) والمنطقٌة ( القسمة 

 

 المعلومات Information : علٌها من عملٌة معالجة البٌاناتالتً نحصل هً النتائج. 

:ْايحيظطهحاخ   



 سؤال
 ما الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟  

 البياناتData  : وقد تكون نصوصا او أرقاما او ( المواد الخام)هً المدخالت الحقائق األولٌة

 .صورا او أي شكل اخر

 المعلومات Information: التً ٌتم استخالصها ( المعلومات) المفٌدة هً المخرجات النتائج

 .البٌاناتمن معالجة وتنظٌم 

  المعرفةKnowledge : تشكل لدٌنا معرفة ما المعلوماتمجموعة من. 

Data Information Knowledge 



 اظلرسة

 اظدضة

اظؼدرةمسؾيم

 اظؿكزؼن
 اضؿصادؼة

االتصاالتمم

 اظشؾؽقة

اآلنيحيًيشاخ انحاسة   



ذ.ذإجراءذالعملواتذاحلدابوةذوذمعاجلةذاليواناتالعملواتذوتنفوذذالربامجذويفذيفذأداءذ:ماظلرسة1.

ذ.حوثذأنذنديةذخطأهاذبدوطةذجدًاذلدرجةذإهماله:ماظدضة2.

ذ.هائلذمنذاليواناتذواملعلوماتكمذودًطوعذاحلادوبذختزونذ:ماظؿكزؼناظؼدرةمسؾيم3.

ذ(.الوقت,ذالًكلفة)منذناحوًنيذذ:اضؿصادؼة4.

توفرذخدماتذاالتصالذالشيكيذالدروعذمماذووفرذالوقتذوذاجملهودذوذذ:ماالتصاالتماظشؾؽقة5.

ذ(.الووب,ذاإلنرتنت)خدمةذالشيكةذالعاملوةذ:ذالًكلفةذمٌل

ذ

اآلنيحيًيشاخ انحاسة   



 جزئيين رئيسين همااآللي من يتكون التصميم الهندسي للحاسب:- 

 يكَٕاخ انحاسة االني

 مكونات الحاسب االلي

المكونات البرمجي 
(البرامج)  

Software  SW 

المكونات المادية 
(األجهزة)  

Hardware  HW 



األخهشج عثارج عٍ يدًىعح وهً  : Hardware (األجهزة)المكونات المادية 

عذد وانرً ٌركىٌ يُها خهاس انحاسىب وذمسى إنً انرً ًٌكٍ يشاهذذها و نًسها انًهًىسح 

 :هًيٍ انىحذاخ 

 يكَٕاخ انحاسة االني

م.(Input Units)وحداتماإلدخالم1.

م.(Output Units)وحداتماإلخراجم2.

م.(Central Processing Unit)مCPUوحدةمادلعاجلةمادلرطزؼةم3.

 .(Secondary Storage Unit)وحداتماظؿكزؼنماظـاغوؼةم4.



وهً يدًىعح انثزيدٍاخ انالسيح  :Software(  البرامج)المكونات البرمجي 

 :نرشغٍم انحاسىب او إلداء وظائف خاصح وذُمسى انى

 يكَٕاخ انحاسة االني

 OS  (Operating System)غظمماظؿشغقلمم1.

  APP  (Application Software)اظؿطؾقؼقةماظرباعجم2.

  (Programming Languages)ظغاتماظربجمة3.



  Hardwareانًكَٕاخ انًاديح 

 وحدة التحكم

Control Unit 

التخزين الثانويوحدة   

Secondary Storage Unit 

 وحدة الحساب و المنطق

ALU 

 ٔحذج اإلدخال

Input Units 
 ٔحذج إخزاج

Output Units 
 وحدة الذاكرة

Main Memory Unit 

 CPUوحدة المعالجة المركزية 



 البرامج

 Software 
 المكونات المادية 

Hardware 

 نظم التشغيل
 البرامج 

 التطبيقية

 لغات

 البرمجة

وحدات التخزين 

 الثانوية

 المعالج

CPU 
 وحدات 

 اإلدخال

 وحدات

 اإلخراج 

 مكونات الحاسب اآللي

 يكَٕاخ انحاسة االني



 (Input Units)اإلدخال  وحدات 1.

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

اظؾقاغاتماىلمجفازماحلادوبماحلادوبمإدخالماألجفزةماظيتمؼلؿطقعمعنمخالهلامعلؿكدممسنمجمؿوسةموػيمسؾارةم

 (....مضؾممضوئيم –ظوحةماظؾؿسم –اظضوئيادلادحمم-اظػأرةمم-ادلػاتقحمظوحةم)معـل

مظوحةمادلػاتقح

Keyboard 

ماظػأرة

Mouse 

مادلادحماظضوئي

Scanner 

مبارطودضارئماألسؿدةمعؿوازؼةمم

Bar code reader 

مسصاماظؿقؽممباألظعاب

Joystick 

مادلقؽروصون

Microphone 



 Keyboardظوحةمادلػاتقحم1.

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 -:إظيوػيمعؼلؿةم,ماحلروفموماألرضامموماظرعوزموتلؿكدممإلدخالماإلدخالمأػمموحداتمتعؿربمعنم

 عػاتقحماحلروفموماألرضام

 عػاتقحماظوزائف

 عػاتقحماألدفم

 عػاتقحماحلادؾة

 عػاتقحماظؿقؽم

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  



 Mouseاظػأرةم.م2

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

اظقدمؼؿؽونمعنمطفمحبفممدؾؽيماومالدؾؽيمجفازمصغريمؼرتؾطمباحلادوبمبؿوصقلمسنمػيمسؾارةم

م.(Scroll)وسفؾةماظؿصػحم(مامينمومأؼلرم)مزرؼنماومعػؿاحنيمتـػقذؼنيم

م.ألشراضماظؿأذريمواظؿـػقذمواالدخالم-:ادلػؿاحماالؼلر

 .ألشراضمسرضماظؼوائممادلكؿصرةم-:ادلػؿاحماألمين

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  

عػؿاحماجلاغبمم

 األمين

عػؿاحماجلاغبمم

 األؼلر

 اظؿصػحسفؾةم



 Scannerادلادحماظضوئيم.م3

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

ممتـلقؼفامإعؽاغقةمععمرضؿقةمصورةمإىلمحتوؼؾفامبعدماحلادوبماىلموإدخاهلامضوئقاماظصورةممبلحمؼؼوممجفازمسنمسؾارة

م.م.احلادوبميفمختزؼـفامأوماإلظؽرتوغيماظربؼدمخاللمعنمإرداهلاماظوثائق,ميفمإدراجفامحفؿفا,مطؿغقريموععاجلؿفا

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  



 Joystickباألظعابماظؿقؽممسصام.م4

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

مم.ممسصاماظؿقؽممسادةمععمبراعجماألظعابماظيتمحتؿاجمإىلمحرطاتمدرؼعةمودضقؼةتلؿكدمم

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  



 Microphoneادلقؽروصونم.م5

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

م.رضؿيمبشؽلماحلادوبماىلموتـؿؼلمطفربائقةمراضةماىلماظصوتمبؿقوؼلمؼؼوممأصواتمالضطمجفازمسنمسؾارة

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  



 Bar code readerضارئماألسؿدةمعؿوازؼةمبارطودم.م6

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

ػومغوعمعنمأغواعمادلادقاتماظضوئقةمScanner ؼلؿكدممظؼراءةمذػراتماخلطوطمادلؿوازؼةم

Bar Code ماظؿفارؼة,مسؾىماظلؾعموادلـؿفاتميفماحملالتمادلوجودةمم

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  



 Touch padظوحةماظؾؿسم.م7

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

ظوحةمتلؿفقبمظؾضغطماظـاتجمعنمحترؼكماألصابعمسؾقفاموتعدمبدؼالمسنمادلاوسميفمم

م.األجفزةماحملؿوظة

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  



 Light Penاظؼؾمماظضوئيم.م8

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

ؼعؿلمسؿلمادلاوسموظؽـهمادفلمعنمحقثماالدؿكداممصفومؼلؿحمظؾؿلؿكدممبإدخالمم

م.األواعرمواظـصوصمواظردممسنمررؼقمذاذةمخاصة

 (Input Units)ٔحذاخ اإلدخال  



 (Output Units)وحدات اإلخراج  . 2 

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 (.اظلؿاساتم –اظطابعةم –اظشاذةم)مبعرضمادلعؾوعاتمظؾؿلؿكدممعـلمتؼومماظيتماألجفزةمسنمجمؿوسةمسؾارةم

مذاذةماظعرض

Monitor 

ماظطابعة

Printer 

ماظلؿاسات

Speakers 

ماظرامسة

  Plotterمم



 Monitor(مادلرضاب)ذاذةماظعرضم.م1

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

م.أذؽالموأغواععـفامسدةمظؾؿلؿكدمموتوجدمجفازمؼؼوممبعرضمادلعؾوعاتمسنمسؾارةم

 (Output Units)ٔحذاخ اإلخزاج  



 Speakersاظلؿاساتم.م2

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

تلؿكدممظؾقصولمسؾىمادلكرجاتماظصوتقةمطاالدؿؿاعماىلمادلؾػاتماظصوتقةماومادؿكداعفاميفم

م.األظعابماومودائلماظرتصقه

 (Output Units)ٔحذاخ اإلخزاج  



 Printerاظطابعةم.م3

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

وأغواعمأذؽالمعـفامسدةموتوجدمسؾىماظورقمظؾؿلؿكدممادلعؾوعاتمجفازمؼؼوممبعرضمسنمسؾارةم

م(,ممماظطابعةماظـؼطقةمInk Jetاحلربمغػاثةماظطابعةم,ممLaserاظؾقزرمرابعةم)معـفام

م

 (Output Units)ٔحذاخ اإلخزاج  



  Plotterاظرامسةمم.م4

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

أكبر تستخدم لطباعة عن جهاز إخراج  مشابه للطابعة, ولكنه ٌتٌح طباعة صور  عبارة
م.الصور والمخططات الضخمة بدقة عالٌة

 (Output Units)ٔحذاخ اإلخزاج  



 .CPU (Central Processing Unit)المركزية المعالجة وحدة . 3 

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 المدخلة البيانات بمعالجة الكترونية صغيرة تقوم عن قطعة عبارة 

 :أجزاء رئيسيةوتتكون من ثالثة وحدات اإلدخال من 

موحدةماحللابموادلـطق
ALUم

Arithmetic Logical Unit  

ماظرئقلقةاظذاطرةم

Main Memory 

 RAM /ROM  

موحدةماظؿقؽم
CUم

 Control Unitم



  ALU Arithmetic Logical Unitٔانًُطك انحساب ٔحذج . 1

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

م.وػيماظيتمتؼوممبؽاصةماظعؿؾقاتماحللابقةموادلـطؼقة

 CPUانًؼاندح انًزكشيح ٔحذج 



 Control Unit  CUٔحذج انرحكى . 2

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

ذ.احلادوبالعملواتذاليتذتًمذداخلذاحلادوبذواإلذرافذعليذكافةذبًندوقذالعملذبنيذأجزاءذتقومذهيذاليتذ•

 MHz وػيمادلقفاػرتز  CPU وحدةمضقاسمدرسة•

ذ .ذIntelمعاجلاتذذركةذإنًلذذIBMمنذأذهرذاملعاجلاتذاليتذتدًخدمذيفذأجهزةذالكميووترذاملًوافقةذمعذ•

ذ

 CPUانًؼاندح انًزكشيح ٔحذج 



 Main Memoryانذاكزج انزئيسيح . 3

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 CPUانًؼاندح انًزكشيح ٔحذج 

م:اىلوتـؼلمماظذاطرةمأغواعموػيمأدرعم

م.Random Access Memory (RAM)اظوصولماظعشوائيمذاطرةم1.

م.وهي ذاكره محدودة السعة تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها

م. Read Only Memory (ROM):مادلؼروءةمصؼطماظذاطرةم.م2مم

م.وهي ذاكرة مجهزة مصنعيا ال تفقد محتوياتها بانقطاع التيار عنها



 (Secondary Storage Unit)الثانوية وحدات التخزين . 4

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

أبطأمعنموػيم,موؼؿؿقزمبعضفامبلعؿفاماظؽؾريةم,ماظؾقاغاتمواظرباعجمبأغواسفامتؼوممحبػظماألجفزةماظيتمتؿؿـلميفماظيتم

 :وػياحلاجةمختزؼنماظؾقاغاتموادلعؾوعاتمبصورةمدائؿةمحبقثمميؽنماظرجوعمإظقفامسـدمتلؿطقعماظذاطرةماظرئقلقةم

مادلرغةاألضراصم

 Floppy Disksم

 األضراصماظؾقزرؼةمم

CD - DVD 

ماألضراصماظصؾؾة

 Hard Disksمم

ماظؾقظقةاظذاطرةم

 Flash Memoryممم



 Floppy Disksاأللزاص انًزَح  . 1

  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 (Secondary Storage Unit)انثإَيح ٔحذاخ انرخشيٍ 

م.ضؾقلمودرسؿفامبطقؽة(محفؿفا)ؿؿقزمبلفوظةمغؼؾفامورخصممثـفامإالماغفامدعؿفامت•

 يفمجفازمطؿؾقوترم Aؼرعزمظهماظؼرصمباظرعزم•



  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 (Secondary Storage Unit)انثإَيح ٔحذاخ انرخشيٍ 

 انرخشيٍ ٔحذاخ أسزع ْٕٔ انكثيزج تسؼرٓا ٔيرًيش انثإَيح انرخشيٍ ٔسائم اْى يٍ ْٕٔ

 .انرشغيم َظاو فيٓا تًا انثياَاخ إَٔاع كافح نحفظ ٔيسرخذو ثًُا ٔاغالْا انثإَيح

 Hard Disksاأللزاص انظهثح   . 2



  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 (Secondary Storage Unit)انثإَيح ٔحذاخ انرخشيٍ 

 .ٔيرًيش تسٕٓنح َمهح ٔسزػرّ ٔرخض ثًُّ ٔسؼرّ انكثيزج

 CD - DVDانهيشريح األلزاص . 3 



  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 (Secondary Storage Unit)انثإَيح ٔحذاخ انرخشيٍ 

م.اظرضؿقةتلؿكدممبطاضةماظذاطرةممبؽـرةميفمأجفزةماالتصاالتماحملؿوظةمواظؽاعرياتم

م.ختزؼنمطؾريهدعةم•

م.احلفمصغريةم•

م.ممظؿقؿػظممبقؿوؼاتفاطفربائقةماىلمراضهمالمحتؿاجم•

 Flash Memory Typesانذاكزج انهحظيح  يٍ إَٔاع 

 MC  (  Memory cards تطالاخ انذاكزج  . ) 1 



  HARDWAREانًكَٕاخ انًاديح 

 (Secondary Storage Unit)انثإَيح ٔحذاخ انرخشيٍ 

 USB Port طؾريةمغظرًامإلعؽاغقةمادؿكداعهمععماظعدؼدمعنماحلادؾاتمادلزودةممبـػذمؼلؿكدممبصورةم
م:وحتويمػذهماظوحدةمسؾىمضارئموطاتبمظؾؾقاغاتمباإلضاصةمإىلم

م.ختزؼنمطؾريهدعةم•

م.احلفمصغريةم•

م.ظؿقؿػظممبقؿوؼاتفاطفربائقةماىلمراضهمالمحتؿاجم•

 Flash Memory Typesانذاكزج انهحظيح  يٍ إَٔاع 

 Flash Memory Driveفالش انذاكزج .  2 



وهً يدًىعح انثزيدٍاخ انالسيح  :Software(  البرامج)البرمجية المكونات 

 :نرشغٍم انحاسىب او إلداء وظائف خاصح وذُمسى انى

 يكَٕاخ انحاسة االني

 OS (Operating System)غظمماظؿشغقلمم1.

  APP (Application Software)اظؿطؾقؼقةماظرباعجم2.

  (Programming Languages)ظغاتماظربجمة3.



 (Operating System)انرشغيم  َظى . 1

  SOFTWAREانثزيديح انًكَٕاخ 

م:اظؿشغقلماحلادوبمواظؿـلققمبنيمعؽوغاتهمادلادؼةمعـلاظرباعجمادللؤوظةمسنموػيمممم•

• Windows  وؼـدوز  ( XP , 7 , 8 , 9 ,… ) 

• MS DOS  عسمدوز  

• Unix    ؼوغقؽس 

• Linux   ظقـؽس 

• Macintosh  عاطـؿوش  



  (Application Software)انثزايح انرطثيميح . 2

  SOFTWAREانثزيديح انًكَٕاخ 

 :يثم ْٔي انثزايح انداْشج انري ذثاع في األسٕاق ٔانري ذسرخذو ألغزاع خاطح
• Microsoft Office ( Word , Excel , Power Point , ….) 

• Internet Downloader  

• Windows Media Player 

• Internet Explorer 

 

 



  (Programming Languages)نغاخ انثزيدح . 3

  SOFTWAREانثزيديح انًكَٕاخ 

م:وػيماظؾغاتماظيتمؼؿمماسدادػامعنمضؾلمادلربجمنيمظؿلفقلماظؿكاربمععماحلادوبموعـفا

م

مممMachine Language ( 0 , 1 )االظهممذاتمادللؿوىمادلـكػضمممظغةمظغاتم•

مAssembly Languageذاتمادللؿوىمادلؿودطممممظغةماظؿفؿقعمظغاتم•
موشريػا...مظغاتمذاتمادللؿوىماظعاظيمممممظغاتماظؾقلكم,ماظػورتران,ماظؾادؽال,ماظليم,•

م

م

 



 البرامج

 Software 
 المكونات المادية 

Hardware 

 نظم التشغيل
 البرامج 

 التطبيقية

 لغات

 البرمجة

وحدات التخزين 

 الثانوية

 المعالج

CPU 
 وحدات 

 اإلدخال

 وحدات

 اإلخراج 

 مكونات الحاسب اآللي

 يكَٕاخ انحاسة االني



 ثمانيةو هو يعادل حرف واحد و يتكون من  البايتاألساسية لقياس البيانات هي الوحدةBits  

 مجموعة بتشكيل ، و (1, 0)واحد صفر أو إما واحد منهم يحتمل قيمة كلBits   األصفار و األحاد يتم معرفة الحرف من
 5يساوي الرقم  00000101فمثال  . المطلوب من قبل الكمبيوتر 

 Onأما الواحد يمثل   Offالصفر يمثل  

   بت    bit     1او    0أما 

  بايت  Byte        بت    8يساوي Byte=8 Bit 

 بايت الكيلوKilo B       بايت 1024يساوي 

 بايت الميجاMega B    كيلو بايت   1024يساوي 

 الجيجا بايت Giga B    ميجا بايت  1024يساوي   

 بايت  التيرا  Tera B     جيجا بايت  1024يساوي   
 

 

 ٔحذاخ لياص انثياَاخ

bit 

Byte 

KB 

MB 

GB 

TB 



 األَظًح انؼذديح

ممم Binaryاظـظامماظــائيم1.

ممم(1, 0)صػرمأومواحدمؼلؿكدمماظـظامماظــائيمرعزؼنمصؼطمػؿام

م.ظذامؼلؿىمباظـظامماظــائيم.2اداسماظـظامماظــائيمػوم

مDecimalباظـظامماظعشريمم.م2

ممم9اىلمم0ماظـظامماظعشريمعنمسشرمارضاممتؾدأمعنمبقـؿا

م.اظعشريظذامؼلؿىمباظـظاممم.10ظؾـظامماظعشريمػوماداسم

 

م

0 1 1 0 0 1 0 0 

Byte=8 Bit 



م-:اظؿاظقةاخلطواتماظــائيمغؿؾعماظـظامماىلماظعشريمعنماظـظامم1.

مم2ضلمماظعددماظعشريمسؾىمأ-

مم1مأوم 0خذمباضيماظؼلؿةمواظذيمؼؽونماعامب-

م0حؿىمؼصؾحماظـاتجمصػرمم2ادؿؿرمبؼلؿةماظـاتجمسؾىمت-

م.رتبمباضيماظؼلؿةمعنماظقؿنيماىلماظقلارث-

ماىلماظـظامماظــائي؟م(29)عـالمحولماظعددم
م

2(11101)=  10(29)العدد :مماحلل 

م

 ذحٕيم تيٍ االَظًح

 العدد        القسمة           باقي القسمة   

     29          2                                        

     14          2                      1 

      7           2                      0 

      3           2                      1 

      1           2                      1 

      0                                   1 

 

 



م-:اظؿاظقةاخلطواتماظعشريمغؿؾعماظـظاممعنماظـظامماظــائيماىلم.ممم2

مأطؿبماألداسمظؽلمعرتؾةمعنماظعددماظــائيأ-

م.ؼؿممضربمطلمعرتؾةمعنماظعددممبامؼؼابلماألداسمباظـظامماظــائيب-

م.ثممجيؿعمغاتجماظضربماظذيمميـلماظعددمباظـظامماظــائيت-

ماىلماظـظامماظعشري؟  2(1101)عـالمحولماظعددم

م

10(13)=  2(1101)العدد :مماحللم 

 ذحٕيم تيٍ االَظًح

 1 1 0 1 العدد

 23 22 21 20 االساس

 8 4 2 1 ما يقابل األساس بالنظام الثنائي

 عملية الضرب
1*1

=1 
 

0*2 
=0 

1*4 
=4 

1*8 
=8 

 13=8+4+0+1 ناتج عملية الضرب



تجمع االعداد الثنائية وفق القواعد المبينة ادناه: 

•0 + 0 = 0 

•0 + 1 = 1 

•1 + 0 = 1 

 يغ ٔاحذ تانيذ 0 = 1 + 1•

؟=   2(1101) + 2(101)   :جد ناتج جمع العددين مثال 

 

 2(10010)=   2(1101) + 2(101)   -:الحل  

 

 

 اندًغ في انُظاو انثُائي

1 1 0 1 

0 1 0 1 
 1 0 0 1 0 

1 1 



 إَٔاع انحاسة االني

 (Digital Computers)  الحاسبات الرقمية•

   (Analogue Computer)حاسبات قياسية •

 حسب طرٌقة عملها وتقنٌتها

 Super Computerانحاسٕب انخارق •

 Mainframe Computerانحاسٕب انكثيز•

 Mini computerانحاسٕب انًرٕسط •

 Micro computerانحاسٕب انظغيز •

 حسب الحجم وطرق االستخدام



محلبمررؼؼةمسؿؾفاموتؼـقؿفا

 

م

م

 إَٔاع انحاسة االني

   (Analogue Computer)حادؾاتمضقادقةم

تستخدم بٌانات قٌاسٌة و هً البٌانات التً تأخذ قٌماً •
 (.شدة الصوت, درجة الحرارة)عدٌدة مثل 

تستخدم فً حساب الخصائص الفٌزٌائٌة مثل •
 (األوزان, الضغوط, الحرارة)

تستخدم فً المراكز العلمٌة و الطبٌة و مراكز •
 و المرضى( األرصاد الجوٌة

و أصبح لها القدرة على اتخاذ أو تسٌٌر األمور •
 .بالصورة التً تجدها مناسبة

 (Digital Computers)م احلادؾاتماظرضؿقة

 تعالج البٌانات الرقمٌة فقط, بقٌم محدده•

تستخدم فً حل المشاكل الحسابٌة المعقدة و تنظٌم •
 الملفات و قواعد البٌانات

التعلٌم و تنظٌم : مجال هذه الحاسبات الرقمٌة هً•
 .اإلدارة و المحاسبة

و تتمٌز بالسرعات العالٌة و إمكانٌة إجراء أكثر من •
 .عملٌة حسابٌة فً نفس الوقت



 إَٔاع انحاسة االني

 Super Computerانحاسٕب انخارق . 1

م.متعؿربمآالتمدرؼعةمجدًامومظدؼفاماظؼدرةمسؾىمتشغقلماظعشراتمعنماظرباعجميفموضتمواحد•

مهلاماظؼدرةمسؾىماظؼقاممباظعؿؾقاتماحللابقةمادلعؼدةمم•

م.ختزؼنمبالؼنيماألحرفميفماظذاطرةمومؼلؿكدممهلذاماهلدفمأحدثمتؼـقاتماظؿؽـوظوجقا•

م.ميؽنمربطفامبادلؽاتمعنمأجفزةماظوحداتماظطرصقة•

م.ميؽنمأنمتصلمتؽؾػةمعـلمػذهماألجفزةمإىلمعالؼنيماظدوالرات•

م.تلؿكدممصؼطميفمجماالتماظؾقوثماظعؾؿقةماحلؽوعقةموماجلاععاتموميفمادلراطزماظصـاسقةماظؿطؾقؼقةموعراطزماظػضاءموادلصاغعماحلربقةم•

م-:احلفمموررقماالدؿكدامحلبم



 إَٔاع انحاسة االني

 Mainframe Computerانحاسٕب انكثيز. 2

م.وػومسؾارةمسنمحادبمطؾريماحلفمموشاظيماظـؿنمذومضدراتمػائؾة•

م.متؿازمبلرسؿفاماظعاظقةمجدا•

مصفومؼلؿطقعمععاجلةمطممػائلمعنماظؾقاغاتمالنمميؿؾكمدعةمختزؼنمساظقة•

موغظرامالرتػاعممثـهمصفومالمؼلؿكدممإالميفماإلداراتموادلؤدلاتماحلؽوعقةمواظشرطاتماظؽربى•

م.حقثمؼلؿكدممطففازمحادوبمعرطزيمميؽنمانمؼؿصلمبفاماظعدؼدمعنماألذكاصمعنمخاللمأجفزةمحادبمذكصقة•

م

م-:احلفمموررقماالدؿكدامحلبم



 إَٔاع انحاسة االني

 Mini computerانحاسٕب انًرٕسط . 3

موهو اصغر حجما واقل تكلفة من الحاسوب الكبير•

مويستخدم في الشركات والمخازن المتوسطة الحجم•

م.وهو اقل من الحاسب الكبير من حيث قدرات الحوسبة ووحدات التخزين•

م-:احلفمموررقماالدؿكدامحلبم



 إَٔاع انحاسة االني

 Micro computer(  انذليمح)انحاسٕب انظغيز . 4

مم-:ؼؿؽوممعنمغوسني•

مPersonal Computerاحلادوبماظشكصيم•

سؾىماظصعقدماالدؿعؿالماظشكصيمم IBMابؿؽرتمذرطةمم1981يفمدـةمماحلادبماظشكصيموػومذومإعؽاغقاتمطؾرية•

 .وصغرمحفؿفامودفوظةمادؿكداعهصممثـهموتؿصلمبفامظوحةمعػاتقحموذاذةمظؾعرضموػوميفمعؿـاولماجلؿقعمغظرامظرخ

م

م-:احلفمموررقماالدؿكدامحلبم



 إَٔاع انحاسة االني

 Micro computerانحاسٕب انظغيز . 4

م.مم.مؼؿؽوممعنمغوسني•

مPortable (Laptop) Computerاحلادوبماحملؿولم•

وػومبـػسمإعؽاغقاتماحلادبماظشكصيمإالماغهماصغرمحفؿاموميؽنمتشغقؾهمبدونمطفرباءمظػرتةمحمددةمغظرامظوجودم•

 .بطارؼةمميؽنمذقـفامباظؽفرباء

م

م-:احلفمموررقماالدؿكدامحلبم



       :   الوقت الحالً فً معظم مجاالت الحٌاة مثل ٌستخدم الحاسوب فً 

-  أغهة األخهشج انطثٍح اٌَ ذسرخذو انكًثٍىذز وأصثحد ذرذخم حرى فً انعًهٍاخ اندزاحٍح : انطة. 

-  ٌسرخذو انكًثٍىذز فً انًذارص وانًعاهذ واندايعاخ : انرؼهيى. 

-  ٌسرخذو انكًثٍىذز نزسى انًخططاخ وحساب انكًٍاخ انهُذسٍح : انُٓذسح. 

-  انصُاعٍح اَالخ ٌسرخذو انكًثٍىذز فً انرحكى ترسٍٍز : انظُاػح. 

-  ٌسرخذو انكًثٍىذز فً يراتعح األسىاق انًانٍح وحزكح األسهى وانسُذاخ : انردارج. 

-  اإلنكرزوًَ ٌسرخذو فً وسائم االذصال وانثزٌذ : االذظاالخ. 

-  ٍهُان أَظًح أيٍ ورلاتح يزذثطح يع انكًثٍىذز ويع اندهاخ األيٍُح : األي. 

 يداالخ اسرخذاو انحاسٕب



       :   ٌستخدم الحاسوب فً الوقت الحالً فً معظم مجاالت الحٌاة مثل 

- ٌسرخذو انكًثٍىذز نهرحكى عٍ تعذ تاأللًار انصُاعٍح وانًزكثاخ انفضائٍح : انفضاء. 

-  ٌسرخذو انكًثٍىذز فً ذصًٍى انزسىياخ فً عذج أتعاد ثُائٍح وثالثٍح : انرظًيى. 

- ٌسرخذو انكًثٍىذز فً ذصًٍى اإلعالَاخ وإعذاد انصحف وانًدالخ وانكرة : اإلػالٌ ٔانطثاػح ٔانُشز. 

-  ٌسرخذو انكًثٍىذز فً اندىاساخ واألحىال انًذٍَح : األيٕر انشخظيح. 

- ٌسرخذو انكًثٍىذز نهثحث فً يىالع األَرزَد وانًزاسهح :  اإلَرزَد. 

-  ٌسرخذو انكًثٍىذز نرُظٍى األعًال اإلدارٌح وسٌادج فعانٍرها : األػًال اإلداريح. 

- ٌٌسرخذو انكًثٍىذز فً ذُظٍى يىاعٍذ انزحالخ ويراتعح حزكح انطائزاخ :  انطيزا. 

-  ( .فٍذٌى  –صىخ ) انًرعذدج  ٌسرخذو انكًثٍىذز فً يدال انرسهٍح سىاء تاألنعاب أو انىسائظ : انرسهيح 

 

 يداالخ اسرخذاو انحاسٕب



 يكَٕاخ ذظُيغ انحاسة االني

(طُذٔق َظاو)  

Desktop 



 يكَٕاخ ذظُيغ انحاسة االني

 مزود الطاقة

Power Supply 

 مروحه

 اسفل المروحة المعالج

 كارت الشاشة

 Ramالرام 

 منافذ األقراص

CD - DVD 

 لوحة االم

Mother Board 

 القرص الصلب

Hard Disk 

 منافذ كارت اخرى



 المعالج

شقوق الكارت الشاشة 

 المودم والصوت



                       Caseانظُذٔق 1.

 .عٍ صُذوق يعذًَ ٌسرخذو فً حفع انًكىَاخ انذاخهٍح نهحاسىبعثارج 

 

 

            Power Supplyيشٔد انطالح   2.
 .ذٍار نٍرُاسة يع لطع حاسىب داخهٍحنخفض ٌمىو ترىسٌع ذٍار كهزتائً انى خًٍع يكىَاخ اندهاس وٌعًم كًحىل 

 يكَٕاخ ذظُيغ انحاسة االني



          Mother Board( نٕحح االو)انهٕحح انزئيسيح 3.
        عهٍها تمٍح األخشاء انصُذوق وذثثد ٌثثد فً األساسً انذي هً اندشء 

 .طزٌك شمىق انرىسعحعٍ وانشاشح وانشثكح انًعانح وانذاكزج وتطالاخ انصىخ يثم 

 وظائف اللوحة األممن    
 الكهربائيةتوزيع الطاقة  1.

 .المعلوماتجسر نقل 2.

            Processor (CPU) انًؼانح 4.

 أهى أخشاء انحاسىب وفٍها ذرى عًهٍح يعاندح انثٍاَاخ 

 .سزعح ذماص تىحذج ذسًً انهزذش( يعانح )ونكم وحذج يعاندح      

 يكَٕاخ ذظُيغ انحاسة االني



 .Main Memory (RAM )انذاكزج انزئيسيح 5.
وانثٍاَاخ انرً ٌحراج انٍها نرُفٍذ انثزَايح عهى انًعهىياخ نكً ٌرًكٍ انًعانح يٍ انحصىل يؤلد ذخشٌٍ انثٍاَاخ تشكم 

 . سزٌعتشكم 

 

 يكَٕاخ ذظُيغ انحاسة االني

 انهٕحح انزئيسيحػهى RAM شكم انذاكزج 



 ,اللوحة أالم وهً بطاقة ٌتم تركٌبها علً  -:المودم بطاقة . 6

 .باإلنترنت على االتصال القدرة والذي ٌمنح جهاز الحاسوب 

 

 

 اللوحة علً بطاقة ٌتم تركٌبها  -:تطالح انشاشح 7.

 .العرض باللوحة أالموتستخدم لتوصٌل شاشة                     
 

 

 

 تسمح بوصل سماعات إلصدار األصوات -:بطاقة الصوت . 8

 

 يكَٕاخ ذظُيغ انحاسة االني



 (   CD – DVDانًذيدح  -  Floppy Diskانًزٌ  -  Hard Diskانظهة  )األلزاص   . 9

 (انًزالة)انشاشح . 10

 نٕحح انًفاذيح. 11

 انفارِ. 12

 انطاتؼح. 13

 انًاسح انضٕئي. 14

 خٓاس انًٕدو. 15

 انسًاػاخ. 16

 يكَٕاخ ذظُيغ انحاسة االني

 لوحة االم

Mother 
Board 

 صندوق

Case 

 مزود الطاقة 

Power 
Supply 

وحدة المعالج 
 المركزية

CPU 

مشغل 
األقراص 
CD – 
DVD 

 المودم

Modem 

القرص 
 الصلب

Hard 
Disk 

 كارت الشبكة

Network 
Card 

القرص مشغل 

المرن 
Floppy 

Disk 

الذاكرة 
 الرئيسية

RAM 

لوحة 
 المفاتيح

Keyboard 

 الفأرة

Mouse 

كارت 
 الصوت 

 الشاشة

Monitor 

كارت 
 الشاشة

 الطابعة

Print 






