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  (( الفصؿ االوؿ)) 

 ساسيات الحاسوبأ

 ىناؾ ثالث اطوار لمحاسوب ىي :  : أطوار دورة حياة الحاسوبأوال: 
 –الكيمياء  –الفيزياء  –(: مرحمة وضع االسس النظرية مثؿ  الرياضيات (1900-1946طور االسس النظرية  -1

 (. ENIACحاسوب رقمي )خالليا انجز اوؿ و اليندسة .. الخ ( 
(: مرحمة تطوير النسخة االولية بإدخاؿ تقنيات جديدة نتيجة حاجة المجتمع ليا (1946-1970طور التطوير  -2

 مثؿ الحواسيب الكبيرة او المركزية .
 (: مرحمة التوسع واالنتشار العالمي مف خالؿ :2000-1970مرحمة التسويؽ )  -3
 المجاالت لخدمة المجتمع. ؼات مختمفة لمختموضوح في االستخداـ :  التطبيق -
 سعر مناسب : ايجاد بدائؿ مادية وتقنية بنفس المواصفات واالداء. -
 سيولة االستخداـ : ايجاد طرؽ واساليب تقنية يسيؿ التعامؿ معيا .  -

 مشاكؿ الحاسوب الرقمي : 
الحاسوب الرقمي يحتوي مركز لمعالجة المعمومات وىذا المركز يحتاج لعدد كبير مف المشغميف إلعداد الحواسيب  -1

 Personalلمعمؿ مما يمجئ المستخدـ الى ىذه المراكز لالستفادة مف الحاسوب ، لذلؾ تـ انتاج الحاسوب الشخصي ) 
Electronic .ذو امكانيات محدودة ) 

( مما تطمب مف المستخدـ امتالؾ  DOSالشخاص المشغميف وتعويضيـ بنظاـ ) تشغيؿ االقراص االستغناء عف ا -2
 ميارة في االستخداـ ، لذلؾ تـ تصميـ نظاـ تشغيؿ ذو واجيات رسومية .

تطبيقات محدودة( لذلؾ ظيرت فكرة شبكة  –ذاكرة قميمة  –محدودية امكانية الحاسوب الشخصي ) بطيء  -3
 ( لمشاركة المعمومات. Computer Networkالحواسيب )

بظيور شبكة الحواسيب اصبح المستخدـ يحتاج لميارات اكثر لمتعامؿ مع النظاـ لموصوؿ الى المعمومات ، لذلؾ  -4
 (.Internet تـ تطوير فكرة شبكة االنترنت )

   تطور أجياؿ الحاسوبثانيًا : 
 (Vacuum Tubes(: جيؿ الصمامات المفرغة ) 1951-1958الجيؿ االوؿ ) -1

انابيب الكترونية بحجـ المصباح تستخدـ في البناء الداخمي لمحاسوب بإعداد كبيرة، إذ استخدـ ىذا الجيؿ لغة اآللة 
 وىي لغة الصفر والواحد لمتعامؿ معو .



3 
 

 
 العيوب والمميزات ...

 عرض الصمامات لالحتراؽ لعمميا بنفس الوقت .ت -
 اعدادىا الكبيرة .كبر حجميا ووزنيا الثقيؿ بسبب  -
 انبعاث حرارة كبيرة تحتاج لمتبريد.-
 ذاكرة قميمة جدا . -
 استيالؾ كبيرة مف الطاقة. -
 سرعة تنفيذ العمميات بطيء . -
 استخداـ االسطوانة  المغناطيسية في خزف البيانات واستخداـ طابعات بدائية لعرض النتائج . -
 كتابة البرامج مما تحتاج جيد كبير. اعتمدت لغة اآللة ) النظاـ الثنائي ( في -
 (.UNIV ACمنيا حاسوب )  -

 ( Transistor( : جيؿ الترانزستور ) 1959-1946الجيؿ الثاني )  -2
 عبارة عف ثالثة طبقات مف اشباه الموصالت يستعمؿ لتعديؿ او تصغير او تكبير االشارات االلكترونية.

 :العيوب والمزايا 
 .ال تحتاج وقت لمتسخيف  -
 كفاءة عالية في األداء. -
 اقؿ استيالكًا لمطاقة . -
 سرعة في تنفيذ العمميات . -
 صغر حجميا . -
لعممية  Aلعممية الطرح او   Subتستخدـ لغة التجميع أي لغة الحروؼ بدؿ االرقاـ في برمجة الحاسوب فمثال -

 وىكذا . Addالجمع 
 االقراص المغناطيسية الصمبة.استخداـ االشرطة الممغنطة كذاكرة ساندة وكذلؾ  -
  ( . Fortran – Cobolاستخدمت المغات العالية المستوى مثؿ لغة )  -

 Integrated Circuit ( : جيؿ الدائرة المتكاممة  1965-1970الجيؿ الثالث ) -3
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عمى مالييف مف دائرة الكترونية تتكامؿ مدخالتيا ومخرجاتيا عمى شريحة صغيرة مف السميكوف ) مادة بمورية( تحتوي 
 المكونات االلكترونية .

 العيوب والمميزات 
 سرعة في تنفيذ العمميات . -
 خفيفة وصغيرة . -
 انخفاض كمفتيا. -
 تقاس سرعتيا بالنانوثانية. -
 شاشة ممونة و اجيزة قراءة ضوئية . -
 تحتوي اجيزة ادخاؿ واخراج سريعة . -
 ترتبط بحاسب مركزي ( .منيا الحواسيب المتوسطة  ) مجموعة حواسيب  -
 Microprocessor( : جيؿ المعالج الدقيؽ  1971-1989الجيؿ الرابع ) -4

ظير ىذا النوع نتيجة لسعة الخزف وسرعة في االداء ، إذ ظيرت دوائر الكترونية ذات تكامؿ واسع تستخدـ في بناء 
 الحواسيب الكبيرة والصغيرة .

 Artificial Intelligence جيؿ الذكاء االصطناعي  (:لغاية اآلف ...(1989-الجيؿ الخامس  -5
تستخدـ رقائؽ صغيرة جدا ذات سعة تخزيف ىائمة وسرعة تنفيذ فائقة واساليب متقدمة في معالجة البيانات وسيولة 

 التعامؿ معيا .
: سموؾ وخاصية معينة لبرامج الحواسيب تحاكي القدرات الذىنية لمبشر بأنماطيـ عمميـ المختمفة.  الذكاء االصطناعي

وعرفو بانو ) عمـ وىندسة  1956( مف اطمؽ ىذا المصطمح في عمـ الحاسوب عاـ  John McCarthyويعد ) 
 صنع اآلت الذكية ( .

 
  Computer« : الكومبيوتر»  الحاسوب االلكترونيثالثًا : 

( : ىو جياز لو Count( وتعني ايضًا ) يعد Calculate ( تعني ) يحسب  Computeىي كممة مشتقة مف ) 
(  Program) البرامج      سمى تالقدرة عمى  ) معالجة البيانات ( بسرعة ودقة عالية  مف خالؿ عدد مف االوامر 

  .نتائج المتمثمة ) بالمعمومات (او الحصوؿ عمى ال لموصؿ الى النتائج  المطموبة  ومف ثـ امكانية تخزينيا واسترجاعيا
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 .Data and Informationرابعًا : البيانات والمعمومات  
او الرموز او االرقاـ التي يتـ معالجتيا بالحاسوب التي يتـ ادخاليا عف طريؽ اجيزة البيانات : مجموعة الحروؼ 

 االدخاؿ ويتـ خزنيا بوسائط تخزيف مختمفة ويتـ اخراج النتائج بأجيزة االخراج المتنوعة.
 معالجة البيانات : عممية تحويؿ البيانات مف شكميا الخاـ الى شكؿ اخر .

يانات التي تـ معالجتيا عمى شكؿ اما رقمي او سمعي او بصري بحيث يمكف فيميا إخراج البيانات : اظيار الب
 واالستفادة منيا.

انواع البيانات : يتعامؿ الكومبيوتر مع البيانات الرقمية فقط ، ويمكف تحويؿ جميع البيانات بشكميا الفعمي الى بيانات 
 رقمية في عدة صور ىي :

 . Soundصوت   -رسـو وصور متحركة  -Videoفيديو  -  Imagesصور ورسومات   - Textنصوص   -
( في  Memory: االحتفاظ بالبيانات السترجاعيا في المستقبؿ عند الحاجة ليا وتسمى الذاكرة )  Storageالتخزيف 

 الحاسوب.
: مجموعة مف الحقائؽ والمشاىدات او القياسات عف شيء لـ يتـ معالجتو يمكف الحصوؿ عمييا مف  البيانات

المالحظة او البحث او التسجيؿ، يمكف اف تكوف عبارة حروؼ او رموز او ارقاـ او صور او اصوات تتعمؽ بموضوع 
 معيف . 

ف أيضا مجموعة مف الحقائؽ بصورة اكثر وضوحًا : ىي ناتج معالجة البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا وتكو المعمومات
 يمكف االستفادة منيا مف قبؿ االنساف لغرض معيف .

 استقبال البيانات 

 معالجة البيانات حسب اوامر البرنامج

 ( استخراج النتائج ) المعلومات خزن المعلومات 
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  مميزات الحاسوبخامسًا : 
 سرعة انجاز العمميات واخاؿ البيانات واسترجاع المعمومات . -1
 دقة في النتائج المعتمدة عمى دقة البيانات المدخمة لمحاسوب. -2
 المعمومات .قدرة عمى تخزيف  -3
 اختصار لميد العاممة خصوصًا في المصانع اآللية. -4
 امكانية العمؿ بشكؿ متواصؿ . -5
 امكانية اتخاذ قرارات بالبحث عف حموؿ لمسألة معينة وفؽ شروط موضوعة ومتطمبات خاصة بموضوع معيف . -6
 برامج المتخصصة.اختصار لموقت والجيد في انجاز العديد مف البحوث العممية باستخداـ ال -7

 سادسًا: مجاالت استخداـ الحاسوب 
 التجارية واالقتصادية واالدارية : حساب الميزانيات واالرباح والمدفوعات والمقبوضات والرواتب . -1
 الرياضيات  –الكيمياء  –المجاالت العممية ) اليندسية .. واالبحاث .. والتجارب العممية ( : الفيزياء  -2

 التربية والتعميـ . –المباني والجسور تصميـ  –الفمؾ 
 واالنذار المبكر –وجيو الصواريخ ت –واالشعة الطبية  –المجاالت الطبية والعسكرية : تخطيط القمب والدماغ  -3

  ...الخ
 االلعاب ...الخ .  –استخدامات شخصية : الرسـ والطباعة واعداد التقارير العممية  -4
 استخدامات اخرى . -5

 سابعًا: مكونات الحاسوب  
 اجيزة( تتضمف اآلتي: -: مكونات صمبة )مادية Hardwareالمكونات المادية  -اواًل:

: اجيزة ادخاؿ مختمؼ البيانات واخراج مختمؼ المعمومات بشكؿ بسيط  Devices I/O اجيزة االدخاؿ واالخراج  -أ
.  ومفيـو

مسؤولة عف معالجة البيانات والتحكـ بعمميات الحاسوب والتخزيف : Processing Unit وحدة المعالجة  -ب
 وتخزيف البيانات .

 : البرامج التي تتحكـ بعمؿ المكونات المادية لمحاسوب مثؿ :  Softwareثانيًا: المكونات البرامجية  
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 : نظاـ التشغيؿ الويندوز ، و ماؾ ويونكس ، ولنيكس واندريود.Operating Systemنظـ التشغيؿ  -أ
) الرسـو (، محررات الصور  Office: برامج مكتبية )  Applications Softwareبرامج تطبيقية  -ب 

 والفوتوشوب ( ، وبرامج البريد االلكتروني .
 ,Flash)  ة يزود اغمب االحياف عمى ذاكرة : برنامج موجود ضمف المكونات الماديFirmwareبرنامج ثابت  -ج

ROMS,ROM ( او عمى ىيئة )Binary Image File  عف طريؽ المستخدـ ( يمكف تحميمو الى االجيزة . 

 ب اسيثامنًا: انواع الحو 
  
 
 
 

 SU/OS   DOS   MAC/O  التناظري  الرقمي  الميجف    متوسطة     الفائؽ   قطعة واحدة         عاـ    خاص       

 Z/OS       OS/390    Unix OS كبير                        ال  الصغير                                        
                                                                                                                                

 Linux                             المكتبي    المحموؿ   اليدوي  الرقمي الشخصي  المنزلي                    

 

 

 حسب االستخداـ : -1

حؿ المعادالت كذلؾ في او ادارية (  –تجارية  –حواسيب ألغراض العامة : يستخدـ لألغراض العامة ) عممية  -
الرياضية والتصاميـ اليندسية واستعماالت اخرى لتمتعو بالمرونة الكافية وبحسب البرامج التطبيقية المستخدمة مف قبؿ 

 المستخدـ.

د صمـ مف اجمو إذ يتـ تحميمو بكافة البرامج التطبيقية المرتبطة بذلؾ حواسيب ألغراض خاصة : يستخدـ لغرض واح -
 االجيزة الطبية (. –السيارات  –الغرض المحدد ومنيا ) اجيزة االنذار المبكر 

 حسب الحجـ واالداء : -2

 انواع الحواسيب

 التشغيل حسب نظام حسب نوع البيانات  حسب الحجم واالداء حسب االستخدام
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داخؿ قطعة حواسيب القطعة الواحدة : اصغر انواع الحواسيب ذات الغرض العاـ ) المتحكـ الدقيؽ( تكوف مبنية  -
التي تتناسب مع عممية التحكـ  الكترونية صغيرة واحدة وبقابمية محدودة مف حيث سرعة المعالجة وسعة التخزيف

االجيزة المنزلية الغساالت االوتوماتيكية  –المصاعد  –باألجيزة المرتبطة بيا ومنيا ) التحكـ بالمحركات الكيربائية 
 ع (.انظمة السيارات والمصان –والمايكرويؼ 

 

     الحاسوب الصغير: ) الحاسوب الشخصي ( او المحموؿ او الدفتري يستخدـ مف قبؿ االشخاص في اماكف العمؿ  -
 ) المؤسسات التعميمية والتربوية وغيرىا ( .

الحاسوب المتوسط : يكوف في غرفة وبشكؿ عمودي يستخدـ مف قبؿ عشرات المستخدميف في الوقت نفسو ، بحيث  -
 دد المستخدميف تقؿ الكفاءة في االداء ويستخدـ في نقاط البيع.كمما زاد ع

الحاسوب الكبير : يكوف في غرفة كبيرة  يستخدـ مف قبؿ مئات المستخدميف في الوقت نفسو ، بحيث كمما زاد عدد  -
 المستخدميف تقؿ كفاءتو يستخدـ في دوائر الدولة والجامعات وشبكات االتصاالت وحجز تذاكر الطيراف .

الحاسوب الفائؽ السرعة : اكبر حجًما وسرعة واغالىا ثمنًا ، يخدـ اآلؼ المستخدميف في وقت واحد يستخدـ لممياـ  -
رات ، والتنبؤ ، وفؾ الشفالتي تتطمب معالجة كميات كبيرة جدا مف البيانات مثؿ التصاميـ اليندسية والتوقعات الجوية 

 االقتصادي وغيرىا. 

 لمحاسوبالُمدخمة حسب نوعية البيانات  -3

الحاسوب التناظري : يستخدـ في قراءة البيانات المتغيرة باستمرار وبشكؿ مباشر مثؿ درجات الحرارة والضغط ، إذ  -
يتـ تمثيؿ البيانات بجيد كيربائي متغير داخؿ ىذا الحاسوب ، مثؿ عمميات التحكـ اآللي في المصانع الكبيرة ، 

 ركبات الفضائية والمفاعالت النووية ، لكونيا تمتاز بدقة في معالجة البيانات .وتصاميـ الطائرات والصواريخ والم

الحاسوب الرقمي : يستخدـ في البيانات المتقطعة التي يمكف تمثيميا بقيـ عددية كالبيانات المستعممة في  -
ميتيا عمى خزف البيانات المؤسسات التجارية او التعميمية لكونيا تمتاز بالدقة والمرونة في تنفيذ العمميات وقاب

 والمعمومات .

الحاسوب الميجف : يجمع خصائص الحاسوب التناظري والرقمي إذ يحتوي عمى مداخؿ وخارج تناظرية ومعالجة  -
فيو يأخذ القدرة في خزف المعمومات مف الحواسيب الرقمية بينما يأخذ ردة الفعؿ السريعة تكوف فيو تكوف رقمية، 

 كمدخالت ونظاـ الوقت الحقيقي مف الحواسيب التناظرية .والدقة العالية 
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 حواسيب حسب نظاـ التشغيؿ  -4

( مف انتاج SU/OSيعتمد ىذا النوع عمى نظاـ التشغيؿ المثبت ، فمثاًل نظـ تشغيؿ اجيزة الحاسوب الكبيرة مثؿ ) 
نظاـ تشغيؿ االقراص  DOS، وكذلؾ نظاـ  I.B.Mمف انتاج شركة   Z/OSونظاـ  OS/390و نظاـ   SUNشركة 

الذي   Windowsمف انتاج شركة مايكروسوفت التي استمرت بتطوير ىذا النظاـ الى اف اصدرت نسخة الويندوز 
 انتشر بشكؿ واسع في الحواسيب الشخصية. 

الذي تعمؿ بو  Appleالمطور مف شركة ابؿ  MAC  OSالتشغيؿ المشيور ايضًا نظاـ تشغيؿ ماؾ  مف نظـوكذلؾ 
الذي لو  1969عاـ  Bellمف انتاج شركة بيؿ  Unix OSحواسيب شركة ماكنتوش . ونظاـ التشغيؿ يونيكس 

لقمة اصداراتو واعتماد تشغيمو عمى اجيزة محدودة ومشكمة  امكانية االستخداـ في جميع الحواسيب اال انو لـ ينتشر
نظاـ رسومي يدعـ االنترنت والحاسوب   Linuxمى لينوكس واجياتو المقعدة لذلؾ تـ انتاج نظاـ مشابو لو يس

  لذا بدأ ينتشر بسرعة خاصة في الواليات المتحدة . ،الشخصي
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 (( الفصؿ الثاني)) 

 مكونات الحاسوب

 مكونات المادية لمحاسوب  -أواًل :

  Input Devicesاجيزة االدخاؿ  -1

 المختمفة الى جياز الحاسوب ومف اىميا :تستخدـ إلدخاؿ البيانات بأشكاليا 

: وسيمة االدخاؿ االساسية لمحاسوب تستخدـ في اخاؿ البيانات الرقمية والحرفية   Keyboardلوحة المفاتيح  -اوالً 
) ة تتبع في تصميميا معايير قياسية ، عبارة عف لوحة تحتوى مفاتيح مرتبة مثؿ آاللة الكاتبتنفيذ األوامرو 

QWERTY .التي تشير الى المفاتيح الستة اعمى لوحة المفاتيح ) 

 الى عدة مجموعات استنادا لوظيفتيا:: تقسـ ازرار لوحة المفاتيح وفقا لنظاـ التشغيؿ الحديثة لوحة المفاتيحاقساـ 

 مفاتيح الكتابة االبجدية : تتضمف مفاتيح االحرؼ واالرقاـ وعالمات الترقيـ والرموز. -

(   Altو Ctrl)اجراءات معينة مثؿ إلداءيح اخرى : تستخدـ ىذه المفاتيح لوحدىا او مع مفات مفاتيح التحكـ -
 ( مف اكثر مفاتيح التحكـ استخدامًا. Esc( و )  Windows (ومفتاح االشعار 

( حيث تختمؼ  F12…,F3,F2,F1مفاتيح الوظائؼ : تستخدـ إلجراء مياـ محددة وترمز ىذه المفاتيح بػ )  -
 مف برنامج آلخر. وظائفيا

مفاتيح التنقؿ : تستخدـ لمتنقؿ في جميع انحاء المستندات او صفحات الويب وكذلؾ لتظميؿ النصوص ومنيا مفاتيح  -
 (. Insertو  Deleteو  Page Downو  Upو   Pageو  Endو   Homeاالسيـ ) 

االرقاـ بسرعة تكوف مجمعة معًا في شكؿ مجموعة تكوف في متناوؿ اليد تستخدـ في ادخاؿ لوحة المفاتيح الرقمية :  -
 مثؿ ارقاـ الحاسبة اليدوية التقميدية.

ف ىو جياز صغير بحجـ قبضة اليد يتـ توصيمو بالحاسوب عبر سمؾ ) او بدو  Mouseالماوس ) الفأرة (  -ثانياً 
باليد يتـ تحويؿ حركة اليد الى اشارات يفيميا الحاسوب ويتعامؿ معيا مما سمؾ( وظيفتو الرئيسة عندما يتـ تحريكو 
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يحرؾ السيـ المؤشر عمى الشاشة ، يمكف لممستخدـ تحديد انواع االفعاؿ التي يرغب بيا عند الضغط عمى احد مفتاحي 
 الماوس سواء ضغطًا مفردا او مزدوجًا .

 

 

 انواع الماوس :

 الكرة ( يعتمد في التعرؼ عمى حركة الماوس مف خالؿ كرة داخؿ الماوس .الماوس الميكانيكي ) ذو  -1

 .الماوس الضوئي : يعتمد عمى اتجاه شعاع مف الضوء المركز اسفؿ الماوس  -2

الماوس الميزر : احدث انواع الماوس واعمى دقة وسعرًا مف الضوئي يستخدـ مف قبؿ المصمميف المحترفيف  -3
 والدقيقة، حيث يتـ ربط الماوس الضوئي والميزري بالحاسوب عف طريؽ .واصحاب االلعاب السريعة 

 . USBواالفضؿ   PS2و  USBسمؾ يوصؿ الماوس بالحاسوب وىو نوعيف :   Wireماوس سمكي  -

لحرية االستخداـ يتصؿ بالحاسوب بدوف اسالؾ    FR  Wirelessماوس ال سمكي باستخداـ الموجات الراديوية  -
وبالرغـ   USBوتقميؿ االسالؾ ، ىذا النوع اكثر شعبية ولكف يعيبو ضرورة استخداـ وصمة استقباؿ يتـ شبكيا بمنفذ 

 مف صغر حجميا اال انيا تضايؽ الحاسوب المحموؿ .

نوع جديد نسبيًا شاع استخدامو في الحاسوب   Bluetooth Wirelessماوس ال سمكي باستخداـ البموتوث  -
 المحموؿ يمتاز بعدـ الحاجة لربط أي وصمة بالحاسوب اذا كاف الحاسوب يحتوي عمى خاصية البموتوث .

: تعتبر مف اجيزة التأشير تتكوف مف كرة في االعمى تستند الى بكرتيف متعامدتيف تترجماف  Trackballكرة التعقب  -
وقد ة واالفقية عمى الشاشة ، تحتوي عمى زر او اكثر لمقياـ بافعاؿ اخرى مكاف الكرة ثابت وتدار باليد حركة الكرة الرأسي

مف قبؿ تـو كرانستوف وفريد  1952تـ استبداؿ الكرتيف المتعامدتيف بالضوء والميزر. حيث كاف اوؿ استخداـ ليا عاـ 
 ندية ضمف مشروع عسكري سري .تاؼ وكنيوف تايمور العامميف في البحرية الممكية الكسلونج

لوحة الممس : سطح حساس المس بمساحة عدة سنتمترات مربعة يستخدـ بداًل مف الماوس عف طريؽ تحريؾ  - 
اصبع عمى ىذا السطح ، منتشر في الحواسيب المحمولة حيث يكوف جزء ثابت او منفصؿ يمكف ربطو وفصمو عف 

 . USBالحاسوب عف طريؽ منفذ 

تتيح ىذه الشاشة امكانية التحكـ بالحاسوب بواسطة لمس االصابع لمشاشة بطريقة  :الشاشة الحساسة لممس  -ثالثاً 
لداللة عمى اف الجياز يعمؿ او عف طريؽ القمـ حيث يوجد عمى الحاسوب رمز عبارة عف اصبع عمى شاشة مباشرة 

 بيذه التقنية .
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يستخدـ في ادخاؿ الرسومات والمستندات المطبوعة والمكتوبة يدويًا وبإحجاـ    Scannerالماسح الضوئي   – رابعاً 
 Bar مختمفة وتحويميا الى صورة رقمية بواسطة الحاسوب يستخدـ في المحالت التجارية لقراءة القطع المشفرة 

Code مستندات، وبعض انواعو يشبو آلة التصوير إلدخاؿ الرسومات والنصوص لمحاسوب الستخداميا في ال . 

تستخدـ إلدخاؿ البيانات المرئية سواء ثابتو كالصور او متحركة كالفيديوىات .   Digital الكاميرا الرقمية  -خامساً 
وىناؾ كاميرات الويب لمتواصؿ عبر االنترنت عف طريؽ نقؿ صورة فورية بيف المتصميف او اكثر مف اثنيف كما في 

ة بيف الحاسوب ومجاىر الماسنجر والسكايب حيث يمكف التقاط الصور وخزنيا بالحاسوب ، وتوجد كاميرات تكوف متصم
 مكبرة لمعينات لنقؿ صورة مكبرة بشكؿ مباشر كما في اجيزة الرنيف و اجيزة السونار واالجيزة الطبية االخرى.

يشبو القمـ العادي يستخدـ في الكتابة عف طريؽ ارساؿ معمومات الكترونية لمحاسوب   Lightالقمـ الضوئي  -سادساً 
والرسـ عمى شاشة العرض وىو يشبو شاشة الممس  التأشيرلمشفرة ويتيح لممستخدـ كما يستخدـ في قراءة العالمات ا

 ولكف يمتاز بالدقة الموضعية .

عصا او ماسؾ يدوي يمكف تحريكو في جميع االتجاىات لمتحكـ في الحركة عمى    Joystickعصا التحكـ  -سابعاً 
قراءتيا بواسطة الحاسوب يستخدـ في العاب الفيديو وعادة ما يحتوي عمى عدد مف ازرار الضغط التي يمكف الشاشة 

 وكذلؾ في قمرة قيادة الطائرات والرافعات والشاحنات .

يستخدـ إلدخاؿ االصوات لمحاسوب لغرض تسجيميا او معالجتيا مف خالؿ    Microphoneالميكروفوف   -ثامناً 
يتـ ادخاؿ الحديث مباشرة الى الحاسوب وتحويمو باستخداـ البرامج المناسبة ، كما اخاؿ االشارات الصوتية لمحاسوب 
 الى نص باستخداـ برامج خاصة.

يستخدـ    Bar Reader Codeوقارئ القطع المشفرة  Optical mark Readerقارئ العالمات البصرية  -تاسعاً 
 .االوؿ في االدخاؿ السريع لبيانات محددة مثؿ اليويات التعريفية لألشخاص والبصمات

 Output Devicesاجيزة االخراج   – 2

االجيزة  التي تعمؿ عمى اظيار المعمومات الناتجة عف الحاسوب بصورة يمكف فيميا مف قبؿ المستخدـ وتكوف عمى 
 اشكاؿ عديدة وحسب نوع المعمومات ) نص ، صورة ، صوت ، فيديو ...( ومف اىميا :

مشابية لشاشة التمفاز وكنيا اكثر وضوحا تسمى جياز االخراج االساسية تستخدـ الخراج   Monitorالشاشة  -اوالً 
وشاشة البالزما   LCDو شاشة الكريستاؿ السائؿ  CRTالبيانات بصورة مرئية مثؿ ) شاشة انبوب االشعة الكاثودية 

لشاشة يؤدي الى دقة الصورة التي اكثر مف البقية حيث اف زيادة عع النقاط في اتمتاز بوزف وحجـ اقؿ وكمفة إذ ( 
 يتـ عرضيا.

ىي جزء اساسي مف الحواسيب الحديثة المستخدمة في المنزؿ اما في المؤسسات   Speakersالسماعات  -ثانياً 
التعميمية يتـ استخداـ سماعات الراس المناسبة لعدـ حدوث الضوضاء داخؿ القاعات الدراسية ، حيث تحتوي 
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السماعات عمى مضخـ صوت يقـو بتكبير االشارة الصوتية القادمة مف الحاسوب ويزيد مف وضوح الصوت ، مثؿ 
السماعات المنضدية التي تربط مع الحاسوب المكتبي ، اما الحاسوب المحمولة فتكوف مف ضمف الحاسوب وكذلؾ 

 . Headphonesسماعات الراس 

يستخدـ عرض الفيديو إلخراج المعمومات مف    Smart Board والموحة الذكية   Projectorعارض الفيديو  -ثالثاً 
مع امكانية  نصوص وصور وافالـ عمى شاشة خارجية اكبر اما الموحة او السبورة الذكية تستخدـ إلظيار المعمومات

 . الكتابة عمييا

 Hardتستخدـ إلخراج المعمومات عمى الورؽ بأشكاؿ مختمفة تسمى بالنسخة الورقية   Printerالطابعات  -رابعاً 
COPY : حيث توجد انواع عديدة منيا تختمؼ حسب سرعتيا وطريقتيا ونوع الورؽ المستخدـ ، ومنيا ) 

روؼ تكوف الحروؼ محفورة عمى جزء معدني او بالستيؾ مع شريط كربوف يتيح طباعة الح : طابعات محفورة  -1
عمى الورؽ بالضرب عمى شريط الحبر والكربوف وبذلؾ يمكف عمؿ نسخ كربونية ، ىذه الطابعات بطيئة وصوتيا عالي 

 ومزعج مثؿ اآلالت الكاتبة الكيربائية .

إلنتاج نقاط عمى صفحة بالطرؽ عمى شريط الحبر بحيث كمما زاد  بأسنافطابعات نقطية : تحتوي عمى رأس طابع  -2
كمما زاد عدد طرؽ منطقة محددة وكمما زادت جودة الطباعة وبالمقابؿ تقؿ السرعة، حيث تصدر نوع مف عدد االسناف 

 االزعاج ، مثؿ طابعات التذاكر او كوبوف المحالت التجارية.

مباشرة عمى الورؽ وتستخدـ احبار ممونة تنتج طابعات ضخ الحبر : تعمؿ بإطالؽ ضخات صغيرة مف الحبر  -3
الجودة ، تمتاز بالتكمفة المناسبة ولكف كمفة التشغيؿ تكوف عالية ، تحتاج لتبديؿ الحبر بعد طباعة مئات صورة عالية 

مما يضاعؼ مف تكاليؼ تشغيميا وىي ىادئة ولكنيا  النسخ ، كما تحتاج الى ورؽ خاص لمحصوؿ عمى جودة عالية
 ابطئ مف الطابعات الميزرية .

لرفع شحنة كيربائية عمى شكؿ النص او طريقة اجيزة التصوير تستخدـ الميزر : تعمؿ بنفس  الطابعات الميزرية -4
الصورة لتطبع عمى اسطوانة  والمنطقة المشحونة مف االسطوانة تجذب مسحوؽ اسود الييا والمسحوؽ يضغط عمى 

ية عند استخداـ الورؽ كمما دارت االسطوانة ثـ تسخف الورقة لطبع الشكؿ عمى الورؽ ، تمتاز بالجودة  وكمفتيا عال
 االلواف االخرى وسريعة في عمميا وتنتج كميات كبيرة نسبيًا وىادئة .

( والخرائط تحتوي عمى سنوف مباشرة عمى الورؽ مف  CADنوع خاص تستخدـ في برامج ) Plotter الراسـ  -5
خالليا يمكف رسـ لوحات فنية معقدة وبأكثر مف لوف. تستخدـ إلخراج النتائج عمى شكؿ رسـو مثؿ ) الخرائط ، 

 واالعالنات ، والالفتات القماشية والبالستيكية والزجاجية .

 ( System Unit وحدة النظاـ صندوؽ الحاسوب  ) -: 3
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 (PU( التي تحتوى عمى وحدة المعالجة المركزية ) Motherboard ) يعتبر جوىر الحاسوب يتكوف مف الموحة االـ 
Processing Unit  ( بمثابة العقؿ في الجياز، وكذلؾ عنصر ميـ اخر وىو ذاكرة الوصوؿ العشوائيRAM )

Random Access Memory  مسحيا عند اطفاء او ايقاؼ  التي تخزف المعمومات اثناء عمؿ الحاسوب ويتـ
 التشغيؿ او اعاد التشغيؿ. حيث يمكف مف خالؿ ىذا الصندوؽ ربط اجيزة االدخاؿ واالخراج .

 االجيزة الخارجية لموحة النظاـ  -أ

 ىي االجزاء الظاىرة مف وحدة النظاـ ، وىي كاالتي:

 لتشغيؿ واطفاء الحاسوب. Power Switch مفتاح التشغيؿ  -1

 Reset Switchمفتاح اعادة التشغيؿ الحاسوب  -2

 ( . DVDو  CDلتشغيؿ االقراص المضغوطة او المدمجة )   Disk Driveمشغؿ االقراص  -3

 صندوؽ معدني لحماية وتجميع االجزاء داخؿ الوحدة .  Caseالغطاء المعدني  -4

 توجد في مقدمة وخمؼ وحدة النظاـ . UBSمنافذ  -5

 توجد في مقدمة وحدة النظاـ . LED اضواء  -6

 االجزاء الخارجية لموحدة النظاـ  –ب 

لوحة الكترونية كبيرة ألكثر مف طبقة مطبوعة تحتوي عمى ) المعالجات و البطاقات   Motherboardلوحة االـ  -1
 اجزاء اخرى ) لتطوير امكانيات الحاسوب (. إلضافةورقائؽ ذاكرة مثبتو عمييا وكذلؾ منافذ اضافية وبطاقات توسع 

( وظيفتيا  CPU( وتسمى وحدة المعالجة المركزية )  Microprocessorوحدة المعالجة ) المعالج الدقيؽ   -2
 IBM, AMDالتحكـ بعمميات المعالجة في الحاسوب ووحدات التخزيف االساسية ومف الشركات المصنعة ليا ىي ) 

,Intel .) 

  RAMوذاكرة الوصوؿ العشوائي  ROMالدائمة الذاكرة  -3

 تجييز وحدة النظاـ  بالطاقة الكيربائية . Power Supplyمجيز الطاقة  – 4

 لخزف البيانات والمعمومات بشكؿ دائـ .   Hard Diskالقرص الصمب  -5

 تعمؿ عمى تبريد المعالج الدقيؽ داخؿ وحدة النظاـ لتفادي الحرارة الزائدة.  Fanالمروحة  -6

 تولد رؤية بصرية مف النظاـ لممستخدـ . Video Card بطاقة الفيديو  -7

 لتعشيؽ بطاقات اضافية .  Slotsالشقوؽ  -8
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لمعمميات وتقاس تنظيـ الزمف في الحاسوب وتحديد سرعة تنفيذ الحاسوب  System Clock ساعة النظاـ  -9
كوف الحاسوب يؤدي مالييف النبضات في الثانية اما يمثؿ نبضة واحدة بالثانية  MEGAHERTZ (  Hz باليرتز ) 

 (. Gigahertzاآلف فيقاس بػ ) 

 

 تبقي ساعة الحاسوب تعمؿ حتى بعد اطفاء الحاسوب.System Clock Battery بطارية ساعة النظاـ  -10

  Central Processing Unit ( CPU) وحدة المعالجة المركزية  –ج 

تعتبر مف اكثر االجزاء اىمية في الحاسوب لكونيا تقـو بمعالجة البيانات وتنسؽ العمؿ بيف اجزاء الحاسوب المختمفة 
 وتتكوف مف االجزاء اآلتية :

عف القياـ بالعمميات الحسابية  مسؤولة Arithmetic and Logical Unit(  ALUوحدة الحساب والمنطؽ )  -1
 مثؿ ) الجمع و الطرح والقسمة ( وعمميات منطقية مثؿ ) المقارنة و اكبر واصغر وبيف عدد وآخر .... الخ (.

تقـو بمراقبة تنفيذ االعماؿ التي يقـو بيا نظاـ الحاسوب  Control Unit(  CUوحدة التحكـ او السيطرة )  -2
ية مراقبة وتوجيو الوحدات مواالخراج وخزف وتنسيؽ البيانات في اماكنيا ، بمعنى تقـو بعموالتحكـ بعمميات االدخاؿ 
 االخرى المكونة لمحاسوب.

يتـ فييا تخزيف البيانات والمعمومات وىي عمى   Main Memory Unit( MMU وحدة الذاكرة الرئيسة ) -3
 نوعيف: 

وىي ذاكرة قراءة فقط التي توضع فييا المعمومة مع     Read Only Memory( ROMذاكرة القراءة فقط )  -
 عدـ امكانية تغيرىا بتقنية جاىزة ومتوفرة مثؿ :

 Punched card * البطاقات المثقبة 

 * االشرطة المخرمة .

  CDs * االسطوانات المدمجة 

 * الدوائر اإللكترونية داخؿ الحاسوب اذ تـ استعماؿ طرؽ عدة في جعميا غير قابمة لمتغير.

ىي الذاكرة التي يكوف فييا وقت الوصوؿ   Random Access Memory(  RAMذاكرة الوصوؿ العشوائي )  -
وثابت، مثاؿ: تخيؿ نفسؾ واقؼ في مركز كرة ، وعندىا يكوف وقت وصولؾ الى المعمومة مف عنواف مختار عشوائيًا 

ثابت الف المركز يقع عمى بعد واحد مف أي نقطة  نقطة في سطح الكرة تـ اختيارىا عشوائيًا وىو رقـمف المركز الى أي 
 عمى سطح الكرة. لذلؾ نالحظ اف معظـ الذاكرة مف اشباه الموصالت والمستخدمة في الحواسيب ىي مف ىذا النوع .
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 اىـ الفروقات بيف ذاكرة القراءة و ذاكرة الوصوؿ العشوائي :

 RAMذاكرة الوصوؿ العشوائي      ROM     ذاكرة القراءة فقط  وجو المقارنة 
ذاكرة تخزف فييا البيانات في مصنعيا و ال يمكف لمستخدـ  التعريؼ

 الحاسوب تغيرىا بعد ذلؾ بؿ يكتفي بقراءة محتوياتيا فقط.
 ذاكرة تسمح بالقراءة والكتابة عمييا.

كذاكرة رئيسية لممعالج لكي يحفظ فييا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    استخداماتيا 
 البيانات والبرامج التي يعمؿ عمييا اآلف .

 نعـ   ال    الكتابة عمييا
يمكف القراءة 
منيا بواسطة 

 المستخدـ

 نعـ  نعـ 

 سريعة  بطيئة السرعة 
االستعماالت 

 الشائعة 
لموحة االـ تبقى البيانات في الرقابة  BIOSتخزيف برنامج 

 لفترة طويمة جدًا وال يمكف تغييرىا في اغمب األحياف.
مخزف مؤقت وسريع لمبيانات التي يتعامؿ 

معيا المعالج او يتوقع أف يتعامؿ معيا 
، تمحى البيانات بمجرد اطفاء قريبًا 

 الحاسوب
 

 وحدة المعالجة المركزية وعالقتيا مع باقي اجزاء الحاسوب  مخطط يوضح -

 

                                                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحذة المعالح المركزية

Central Processing Unit  

 

 

 

 

 

 وحذة الحساب والمنطق

Arithmetic /Logical Unit 

 وحذة التحكم 

Control Unit 

 

 وحذة االدخال

Input Unit 

 خراجوحذة اال

Output Unit 
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 memory typesانواع الذاكرة : 

 : توضع فيو جميع االوامر والتعميمات الميمة ويتكون من :   Main memoryالذاكرة الرئيسية :  -1

( المكان الذي توجد   Temporary Memory: وتسمى ايضا بالذاكرة المؤقتة ) RAM وصول العشوائيذاكرة ال -أ
ة ىنا المعمومات المخزون فيو جميع البرامج والبيانات المستخدمة اثناء عمل الحاسوب ليسيل الوصول الييا وتمحى جميع 

 Computer Access Time) –عند ايقاف تشغيل الحاسوب، وتسمى سرعة اكمال األمر ب) وقت وصول الحاسوب
CAT :وتقاس بوحدة نانو ثانية ) واحد من المميار( وىناك مجاالت مختمفة الستخدام ىذه الذاكرة منيا 

 .  RAM System نظام ذاكرة الوصول العشوائي  -
 . Video /  Sound     بطاقات فيديو / و صوت   -
 .  Cache RAM ذاكرة الوصول العشوائي المخبئية او الوسطية  -
  Permanent" : وتسمى ايضًا بـ ) الذاكرة الدائمة   ROM  - Read  Only  Memory –ذاكرة القراءة   - ب

Memory . وىي ال تتغير او تمحي المعمومات فييا عند ايقاف تشغيل الحاسوب " 

 : تدعم الذاكرة الرئيسة بتخزين البيانات والمعمومات وىي : Secondary  Memoryالذاكرة المساعدة   -2

: تعمل بمثابة قرص داخل وحدة النظام لديو قدرة اكبر لمتخزين Hard  Disk  Drive محرك القرص الثابت   -أ 
 داخل الحاسوب.مقارنًة مع القرص المرن، ويمكن ان توفر خزن طويل االمد لمبيانات 

: يمكن نقمو ألي مكان وىو اقل كمفة من القرص الصمب ولو  Compact  Diskقرص مضغوط  ) مدمج (  -ب
 قدرة تخزين اكثر من القرص المرن .

 االقراص المرنة :  -

  ( القرص المرنA  )Floppy  Disk  يتألف من قطعة دائرية رفيعة مرنة ) من ىنا جاء االسم ( من مادة :
مغناطيسية مغمفة ضمن حافظة بالستيكية مربعة او دائرية تتم قراءة وكتابة البيانات الى القرص المرن باستخدام 

ونة وىو بوصة( لو القدرة عمى ازالة البيانات المخز  3.5( وبقطر )  MB1.43 سواقة اقراص مرنة ذات سعة ) 
حاليا وباألحرى غير بالمقارنة مع محرك القرص الثابت والقرص المضغوط حيث ال يستخدم ىذا النوع اقل كمفة 

 موجود باألسواق لمتوقف عن صناعتو من قبل الشركات لسرعة تمفو وقمة سعتو.

 وحذة الذاكرة 

Memory Unit 

 وحذة التخزين الثانوية 

Secondary Storage Unit  



18 
 

  القرص المرن المضغوط  ZIP Disk    اسرع ولو قدرة تخزين اكبر تبدأ من :MB 100   225الىMB 
 وايضًا ال يستخدم حاليا .

   بطاقة الذاكرةMemory Card     و الذاكرة المتحركةFlash Memory   يمكن استخداميا في الكاميرات
 ،...(. 6GB  ،8GB1)  الرقمية واجيزة الحاسوب المحمولة وبعض اجيزة االلعاب وليا وحدات خزن مختمفة 

   القرص المضغوط  نوعCD  Disk Compact   مختمفة ) لمقراءة فقط و القراءة  بأنواع: يستخدم حاليا
 والكتابة( وبسعات مختمفة .

  القرص المضغوط  نوعDVD   (( Digital Versatile Disk Random Access Memory  ذاكرة :
 القرص الرقمي متعدد االستخدامات والوصول العشوائي ( يقرأ جميع انواع االقراص المضغوطة السابقة .

   قرص االشعاع االزرق او القرص البموري Blue Ray    قرص بصري لمتخزين مصمم ومطور ليحل محل :
DVD   يستخدم تقنية الشعاع االزرق لعممية الكتابة و القراءة وتعد تقنية الميزر االزرق من الميزر االحمر

ي الوجو الواحد ، وتبدأ ( فيمكن تخزين قدر اكبر من المعمومات ف CD  ،DVDالمستعمل في االقراص  ) 
-Dual عمى الطبقتين 50GBو   Single- Layer( عمى الطبقة الواحدة  25GBالمساحة الخزنية من  ) 

Layer   100والمخطط مستقباًل  منGB   لمطبقة الواحدة وذلك لسيولة اضافة المساحات في القرص ، وقدرة
عمى   HD-High Definition( ساعات بصيغة عالية الدقة 9قرص بموري عمى تخزين افالم الفيديو بحدود )

 . Standard –Definitionساعة بصيغة عالية تسمى بالوضوحية القياسية   32قرص ذو طبقة واحدة و 
 يولوغرافي القرص المتنوع ال  (HVD   )Holographic Versatile Disc  تقنية من تقنيات وسائط :

يمكنيا ان تخزن تقريبًا نفس كمية المعمومات التي  2008الى  2004التخزين الضوئية ) البصرية( طورت خالل 
وغرافيا المتوازية  ( قرص من اقراص االشعة الزرقاء، وتعتمد عمى تقنية تعرف بـ اليول20ما يقارب ) يمكن تخزينيا 

 "Collinear  Holography " .اذ يوازي شعاع ليزر احمر مع شعاع ليزر اخضر ليكونا شعاعًا واحدًا 

  Portsالمنافذ   

فتحات موجودة في ظير صندوق الحاسوب ) او عمى جوانب الحواسيب المحمولة ( عن طريقيا يمكن توصيل االجيزة 
  ومن اىميا : االخرى بالموحة االم

1-  HDMI   اختصار لكممة High Definition Multimedia Interface  . واجية الوسائط عالية الوضوح : 

2- VGA . ربط شاشة خارجية : 

3- PS /2    اختصار لكممةPersonal Stands for System   منفذ لوحة المفاتيح والماوس ، ومنفذ لربط المساعد
 الرقمي.

4- Games port   : منفذ لربط االلعاب. 

5- Parallel  port . منفذ لربط الطابعات : 
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6- S/ PDIF   (Sony/ Philips Digital Interface  نظام لنقل المعمومات الرقمية لمصوت بالتعاون بين )
 شركتي سوني و فمبس.

 

7- Display port .منفذ فيديو لغرض العرض : 

8- eSata port . لربط قرص صمب خارجي : 

9- PCMIA/ Card bus   اختصار لكممةPersonal Computer Memory Card International 
Association  يستخدم لربط الشبكات مثل :Wi-Fi   .وبطاقات التوسع 

10 – IEC Power Connectors . منافذ الطاقة الكيربائية :  

11- Modem/ Rj11 .منفذ المودم لربط االنترنت عمى بالياتف وىو بطيء : 

12- Ethernet  . منفذ مودم لمربط بشبكة االنترنت وىو اسرع : 

العام ) ربط الكاميرا، الطابعات، الماسحات  : ناقل التسمسمي Universal Serial Bus اختصار   USBمنفذ  -13 
التوصيالت التسمسمية والمتوازية، وتعد اجيزة قابمة ل لتحل محل الضوئية واجيزة التخزين ....الخ ( ُصممت في االص

لمتبديل اثناء التشغيل ) توصييا وفصميا والحاسوب يعمل ( ويمكن تشغيل بعض االجيزة بواسطة ىذا المنفذ مما يعني 
 االستغناء عن مصدر طاقة خارجي .

14- FireWire  ،واجية ذات سرعة عالية قابمة لمتبديل اثناء التشغيل وتقوم بتوصيل االجيزة الطرفية بالحاسوب :
وكذلك تشغيل بعض االجيزة، إذ يستخدم  ( جياز36واحد في الحاسوب دعم ما يصل الى ) FireWireويمكن لمنفذ 
FireWire معيار IEEE1394 (Electrical and Electronics Engineers Institute of كما يعرف ب )ـ ـــ

i.Link  . 

 Bit and Byte البت والبايت

( المذان يعبران عن حالتين  1,0ىما ) حاسوب ىي اشارات رقمية مؤلفة من رمزين البيانات والمعمومات المخزونة في ال
( وجود او عدم وجود شحنة او نبضة كيربائية مرتفعة و اشارة كيربائية منخفضة (، فالمكان الذي  Offو  Onىما ) 

 ( . Binary Digit1( او )bit 1نقول عنو قادر عمى تخزين خانة ثنائية واحد )  1او  0يخزن الرقم 

 ( وحيانًا تسمى الخانة الثنائية . Binary Digitويعبر عنيا بالخانة وتسمى البت ) -

خاليا  8(، تتجمع في مجموعة والمجموعــــة متكونة من  Binary Digit" البت " : اصغر وحدة تخزين مشتقة من ) -
 (. Byteيطمق عمييا البايت )
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عددىا آلحاد وا( ثنائية يمكن ان تخزن فييا مجموعة من االصفار  Cellsخاليا )  8" البايت " مجموعة مؤلفة من  -
، ويممك اصغر ( ، يعتمد عدد البتات في الكممة الواحدة عمى نوع الحاسوب  Wordثمانية تسمى المجموعة الواحدة بـ ) 

بت  32بت واطول الكممات االكثر استخداما في اجيزة الحاسوب ىي  128بت واكبرىا  8انواع الحاسوب كممة بطول 
 بت . 64و

 

وحجم   Clock Speedعمى سرعة الساعة   Speed of Microprocessorمالحظة : تعتمد سرعة المعالج الدقيق 
 Word Size .               bitالكممة 

 

                                          byte ( 8- bits)              

 

                                               

Word ( 16-bits, 2 bytes) 

 الجدوؿ اآلتي يوضح تحويؿ الوحدات لمذاكرة ووحدات التخزيف 

 قياس الوحدة  اسـ وحدة القياس  رمز وحدة القياس وحدة القياس 
 b  Bit b  بت

 B Byte 8 bits بايت

  KB Kilo Byte 1024 byte كيموبايت

 MB Mega Byte 1024 KB ميكابايت

 GB Giga Byte 1024 MB كيكابايت

    TB Tera Byte   GB1124 تيرابايت

 

  BIOSالبايوز 

( عندما نضغط زر تشغيل  Basic Input/ Output Systemىو اختصار لـنظام االدخال واالخراج االساسي ) 
الحاسوب فعادًة ما نسمع صوت نغمة معمنة بدء التشغيل وبعدىا تظير بعض المعمومات عمى الشاشة وجدول مواصفات 

( أي " الفحص الذاتي عند التشغيل   POSTفحص أولي تسمى ) وبعممية الجياز ثم يبدأ نظام التشغيل بالعمل 
Power On Self Test  وىو اول شيء يفعمو الحاسوب ، فحص اجزاء النظام ) المعالج ، الذاكرة العشوائية ، بطاقة "

حتى يتم اصالح الخمل الفيديو ، ....الخ ( فاذا وجد أي خمل يتم التنبيو او ايقاف الجياز عن العمل واظيار رسالة تحذير 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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وضوع الخمل ، وترتيب النغمات يختمف باختالف كما يتم اصدار بعض النغمات بترتيب معين حتى ينبو المستخدم لم
 نوعية الخمل والشركة المصنعة لمبايوز .

 

 Complementaryىي اختصار لـــ ) CMOSويتم خزن معمومات ىامة عن الحاسوب عمى رقاقة سيموس  
Metal-Oxide Semiconductor  موجودة في الموحة االم في الجياز ، من نوع من الذاكرة ( ىي رقاقة صغيرة

حدوث أي انقطاع في التيار   بمعنى ان المعمومات الموجودة فييا متطايرة ، بمعنى اخر عند(  RAMالعشوائية ) 
ت ببطارية الكيربائي سوف تُفقد البيانات المخزونة فييا، وبما انيا تتطمب القميل من الطاقة لكي تحفظ بياناتيا لذلك زود

عند ىي نوع غير قابل لمشحن تزودىا بالطاقة المطموبة  non-rechargeable Lithium cellصغيرة من النوع 
انقطاع التيار الكيربائي عن الحاسوب ، فمثاًل اذا تم نسيان كممة السر فيجب اطفاء الحاسوب وازالة بطارية سيموس لكي 

 فييا كممة السر.تزال جميع المعمومات من رقاقة السيموس بما 

من المعمومات اليامة عن الحاسوب التي تخزن عمى سيموس ىو حجم ونوع وعدد وحجم االقراص المرنة والصمبة، 
والتاريخ، والوقت، وخيارات اخرى مثل من أي قرص يكون االقالع لتنصيب النظام، وضع كممة مرور ....الخ ( حيث 

          اعدادات البايوز ) بالضغط عمى زراكرة سيموس بالدخول الى يمكن لممستخدم العادي ابن يعدل من محتويات ذ
(   Delأو F10أوF11  وذلك يعتمد عمى نوع الرسالة التي تظير عند بداية التشغيل ) ، وتختمف باختالف الموحة االم

الخصائص بصورة  وعمى المستخدم ان يكون حذر عند تغيير االعدادات فالتغيير دون االلمام بوظائفيا قد يغير بعض
 سمبية او حتى يوقف الحاسوب عن العمل .

 Softwareثانياً : المكونات البرمجي : الكياف البرمجي 

يمثل الكيان البرمجي النصف الثاني من منظومة الحاسوب اآللي وىي مجموعة من البرامج األساسية، تمكن ىذه البرامج 
يقوم المستخدم  نشاء ، عرض ، طباعة الرسائل ، ..... الخ (.مكونات الحاسوب من اداء الميام المطموبة مثل ) ا

دخال البيانات او اعطاء ( اذ يقوم المستخدم بإ Application Softwareبالتعامل مباشرة مع البرامج التطبيقية ) 
األمر ويقوم البرنامج التطبيقي بتحويل ىذا األمر الى تعميمة ثم يقوم بتحويميا الى نظام التشغيل الذي يقوم بدوره بإرسال 

( لمقيام بالعمميات الحسابية والمعالجة واستخراج النتائج  Hardware Devicesىذ التعميمات الى المكونات المادية ) 
 النتائج بسمسمة عكسية لتظير النتائج لممستخدم من خالل وحدات اإلخراج . المطموبة ، ثم القيام بعممية تحويل

 المكونات البرمجية 

  Operating System نظام التشغيل  -1

ىو اىم جزء من البرامجيات ، اذ ال يخمو أي حاسوب منو ، وظيفتو الرئيسية التخاطب بين الحاسوب وممحقاتو من جية 
 UNIXونظام  Windowsونظام النوافذ   MS-DOSواالنسان من جية اخرى ويوجد العديد من نظم التشغيل مثل ) 

 ( . Linuxونظام 
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 مياـ نظاـ التشغيؿ 

 تسجيل االخطاء . -

 الفحص والتحكم بالوصول لمبيانات. -

 التحكم بأجيزة االدخال واالخراج . -

    RAMإدارة الذاكرة  -

 تبادل البيانات بين القرص الصمب والذاكرة الرئيسية . -

  Application Programs البرامج التطبيقية  -2

ىي برامج تستخدم إلداء وظيفة او مجموعة وظائف بموضوع محدد ) اداري ، تجاري ، عممي ، .... الخ ( منيا حزمة 
،   لتنظيم العمل المكتبي ، وبرامج األوتوكاد لمرسم اليندسيالتي تستخدم   Office Applicationsبرامج االوفيس 

 المختمفة .التطبيقية لنظم المعمومات الجغرافية ، وغيرىا من البرامج  GISوبرامج 

 Programming Languagesلغات البرمجة  -3

 المبرمج والحاسوب ليا قواعدىا واصوليا وتنقسم الى ثالثة اقسام : لغات لمتخاطب بين

  Low Level Language االدنىلغات المستوى  -أ

( لمتعبير عن االوامر 1،  0النظام الثنائي ) سميت بيذا االسم لبعد مفرداتيا عن لغة االنسان وىي المغات التي تستخدم 
التي يتكون منيا البرنامج ، وىي لغات صعبة ال يحسن استخداميا اال قمة من المبرمجين الذين لدييم الخبرة المختمفة 

 .  Machine Languageعمى لغة  المستوى االدنىلغة والميارة في البرمجة ، وتعتمد 

   Middle Level Languageلغات المستوى المتوسط  -ب

تمتاز بانيا وسط بين لغة اآللة ولغات المستوى العالي ، تستخدم خميط من الرموز والعالمات وتسمى لغة التجميع     
(Assembly Language   .)  

   High Level Languageلغات المستوى العالي  –ج 

سميت بيذا االسم ألنو اصبح بإمكان المبرمج كتابة البرنامج دون معرفة تفاصيل كيفية قيام الحاسوب بيذه العمميات ، 
كموقع التخزين وتفاصيل الحاسوب الدقيقة وتعبيرات لغات المستوى العالي ىي تعبيرات شبيية الى درجة كبيرة بالمغة 
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نسان في حياتو و التخاطب مع اآلخرين وتمتاز بسيولة الكتابة واكتشاف األخطاء البرمجية ، الطبيعية التي يستخدميا اال
، ولغة  C  &C++، ولغات  Fortranو لغة  Pascalو لغة باسكال   Basicومن اىم ىذه المغات : لغة بيسك 

 . Cobolكوبل 

   Numbering Systemثالثًا : أنظمة االعداد 

 وكتابة وتوجد عدة انواع منيا :ىي طرق تمثيل االعداد 

   Binary System  النظام الثنائي  -

   Octal System النظام الثماني  -

  Hexadecimal System النظام السادس عشر  -

تستطيع البعض منيا  Low Level Language في الحاسوب اآللي ، بمعنى ىذه لغات دنيا تستخدم ىذه االنظمة 
، فيي السبيل لمكتابة او القراءة من المسجالت وخاصة نظام الترميز السادس  Registersالتحكم في عمل المسجالت 

( وان اساس  1، 0( ، فان ىذا النظام يضم عددان ىما )2. ان اساس النظام الثنائي ىو العدد ) Hexadecimalعشر 
( ، 16ىو العدد )(. وان اساس النظام السادس عشر 7رقم في ىذا النظام ىو ) كبرا ( فان8الثماني ىو العدد ) النظام

(       F A( ومن احرف تكتب بصورة كبيرة ىي )9رمز تتكون من تسعة ارقام اكبرىا ) 16وان ىذا النظام يتكون من 
 :بالشكل اآلتي أي بصورة اخرى يمكن توضيحيا 
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 Your Personal Computerحاسوبؾ الشخصي  

( ، وبمواصفات تكوف  Laptop( او ) المحموؿ  Desktopيتوفر جياز الحاسوب الشخصي بأنواع مثؿ ) المكتبي 
متوافقة مع التطبيقات مثؿ ) معالجة النصوص وجداوؿ البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات ومتصفحات الويب وعمالء 

خصية الحالية االتصاؿ بشبكة المنطقة المحمية إما عف البريد اإللكتروني ، واأللعاب، وتسمح اجيزة الحاسوب الش
 المعمومات او إلنجاز ميمة معينة .طريؽ سمؾ ) كيبؿ ( او ىاتؼ أو االتصاؿ الالسمكي باإلنترنت والحصوؿ عمى 

مف يستخدـ جياز الحاسوب في المنزؿ او في المكتب او الدائرة الحكومية والمؤسسات التجارية والعممية إلنجاز العديد 
 (.Platformالمياـ، وىذا يتطمب االشتراؾ بيف االجيزة المادية والبرامجيات لمحاسوب وىذا المكوف يعرؼ بػ )المنصة 

  Computer Platformمنصة الحاسوب   

( التي تعمؿ عمى تسييؿ ميمة العمؿ  Platformالدمج بيف معدات الحاسوب ونظاـ التشغيؿ تدعى ) المنصة 
المشترؾ ) التوافؽ ( بيف المعالج ونظاـ التشغيؿ ، ومف الميـ عند اختيار نوع منصة التوافؽ بيف المنصة والبرامج 

 .الماسح الضوئي .. وغيرىا( –الطرفية ) الطابعة  –القديمة وتوفر القدرة عمى التالئـ مع المشغالت واالجيزة الممحقة 

 يجب مراعاتيا عند شراء حاسوبعوامؿ 

مف خالؿ االطالع االنواع المتوفرة في االسواؽ المحمية    Create a preconceived ideaتكويف فكرة مسبقة  -1
 و تصفح المواقع االلكترونية باإلنترنت واختيار نوع الحاسوب عمى اساس الجودة والسعر والدعـ الفني .

اسعار الحواسيب تبعًا لممواصفات ونوع الحاسوب المراد شراؤه ، يكوف ذلؾ مف  تحديد ثمف الشراء : التعرؼ عمى -2
خالؿ المتاجرة المختصة ببيع االجيزة االلكترونية او تصفح مواقع شركات عالمية عمى االنترنت او استشارة مف لديو 

 معمومات عف الحواسيب وقيمتيا الشرائية.

 الحاسوب المقرر شرائو وطبيعة العمؿ عميو، فمثاًل  الغرض مف الحاسوب : تحديد نوع ومواصفات -3

يستعمؿ الحاسوب ألغراض شخصية بالمنزؿ أو يستخدـ بالعمؿ ) مؤسسات ودوائر حكومية مثاًل ( او االثنيف معًا، 
 ومنو قد يكوف الحاسوب المكتبي افضؿ او المحموؿ .

 اغراض مختمفة لمحاسوب 

وىذه تتطمب قدرة مناسبة مف ذاكرة الوصوؿ   Videoالفيديو  -   Audioالصوت  -  Graphicsالرسومات  -
 العشوائي.
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 الكبيرة ( يتطمب معالج فائؽ الدقة والسرعة. Databasesالمياـ الحسابية : البحث في قواعد البيانات  -

 طمب شاشة عرض وبطاقة شاشة تناسب نوع وسرعة وحداثة االلعاب .: يت Entertainmentلغرض الترفيو  -

     ( وكاميرا انترنت   Modem: تحتاج خدمة االنترنت لبطاقة االتصاؿ ) المودـ Communicationsالتصاالت ا
 (Camera Web .) 

 : الطابعة ، الماسح الضوئي ... وغيرىا(. Identifying Peripheralsاالجيزة الممحقة 

     الستخداميا في ادارة الحاسوب مسبقًا  : يجب تحديد البرامج Installed Programsتحديد البرامج المثبتة  -4
) نظاـ التشغيؿ ( مثؿ ويندوز ، وبرامج مكافحة الفيروسات ، وبرامج معالجة النصوص ، وجداوؿ البيانات اإللكترونية 

  وقواعد البيانات ، وبرنامج تحرير الصور .....وغيرىا مف البرامج حسب حاجة المستخدـ .

بعد البيع : مراعاة تطور الحاسوب في المستقبؿ ،  Maintenanceوالصيانة   Warrantyاختبار مدة الضماف  -5
لذلؾ يتطمب االمر دقة اختيار اجزاء ومواصفات الحاسوب كنوع لوحة األـ وما تحتويو مف منافذ وبطاقات توسعو 

 وسرعة المعالج وسعة الذاكرة .

 Personal Computerالمميزات الرئيسية لمحاسوب الشخصي 

كثير مف المستخدميف يفضموف استخداـ نظاـ ويندوز بدؿ االنظمة االخرى مثؿ ماكينتوش ، الف نظاـ التشغيؿ :  -1
تمامًا مع ممفات وبرامج ويندوز ، فضاًل عف وجود  الكثير مف التطبيقات وااللعاب في اجيزة الحاسوب تكوف متوافؽ

 ( ومف النسخ التي ينصح بيا ىي  8و   7، ويندوز  vista، و XPمثؿ ) ويندوز  خيارات مف عدة اصدارات ويندوز
الحواسيب في المنازؿ . عمى الرغـ مف اف لمعظـ مستخدمي  7كإصدار ويندوز   Home Premium) ىـو بريميـو 

نظاـ ماكنتوش اكثر كمفة ولكنو يحتوي مظير انيؽ وآمف اكثر مف الفيروسات وبرامج التجسس. حيث اصدرت آبؿ 
 .2009( في ايموؿ   Snow Leopard( تحت اسـ ) سنو ليوبارد  OS Xمف نظاـ التشغيؿ اكس ) نسخة حديثة 

: يعتبر بمثابة العقؿ في جياز الحاسوب ، لذلؾ ينصح بمعالجات الفئة المتوسطة او العميا  CPUالمعالج   -2
طوير الحاسوب مع زيادة لضماف عمر اطوؿ لمحاسوب وسرعة كبيرة حتى واف لـ تكف الحاجة ليا حاليًا لتضمف ت

 التطبيقات الحديثة .

مف الشركات المييمنة في صناعة المعالجات ، حيث تنتج شركة إنتؿ عائمة مف   AMDو   Intelاف شركتي 
 – Sempronفعائمتيا مف المعالجات )  AMD( اما شركة   Celeron – Pentium – Corei7المعالجات مثؿ ) 

Athlon -  Phenom  حيث تعد معالجات . )Intel Core 2Duo     . مالئمة وكافية لتشغيؿ االلعاب الحديثة
، اما تشغيؿ االلعاب والتطبيقات بقوة  Intel Core 2Quadاما اذا استخداـ تطبيقات اكثر قوة وحداثة ينصح بمعالج 

( بتقنية الرط  Pentium  4)  ، كما تقدـ شركة إنتؿ عدة معالجات منيا Intel Core i7 خارقة فينصح بمعالج  
 لمتوافؽ مع انظمة التشغيؿ .  (bit 64الفائؽ السرعة مع تقنية ) 


