
احلاسوب و الربجميات

اجلاهزة

Computer skillsمهارات احلاسوب 



:ما هو احلاسوب 
 توجيهها عبارة عن جهاز الكرتوين مصنوع من مكوانت منفصلة يتم ربطها مث

تنفيذ ثالث ابستخدام أوامر خاصة ملعاجلة وإدارة املعلومات بطريقة ما وذلك ب
:عمليات أساسية هي

.استقبال البياانت املدخلة-
. معاجلة البياانت إىل معلومات-
.إظهار املعلومات املخرجة-

الفصل األول



نظام احلاسوب

:يتكون نظام احلاسوب من
Hardwareاملعدات -1

.هي األجزاء امللموسة من احلاسوب
Softwareالربجميات -2

.ل احلاسوبهي األجزاء غري امللموسة من برامج و جمموعة تعليمات تتحكم بعم
Usersاملستخدمون -3

.هو شخص ينفذ الربجميات على احلاسوب إلجناز بعض املهام



تكنولوجيا املعلومات

ال املعلومة هي عبارة عن جمموعة األدوات اليت تساعدان يف استقب
ا بشكل الكرتوين ومعاجلتها و ختزينها واسرتجاعها وطباعتها ونقله

لك سواء كانت على شكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو وذ
.ابستخدام احلاسوب



أنواع احلواسيب
:تقسم احلواسيب من حيث احلجم

Mainframesاحلواسيب الكبرية -1

ختدم مئات, هي حواسيب قوية وكبرية وسريعة 
يرتاوح حجمها من .يف وقت واحداملستخدمني

.حجم خزانتني للملفات إىل حجم غرفة كبرية
كل عادة ما تكون على ش, تستخدم من قبل البنوك واملنظمات الكبرية  

صماء ) حاسوب مركزي يف منشأة متعددة األفراد يتصل معه عدة طرفيات
فة إلدخال وإخراج املعلومات أو ذكية تتحمل جزء من املعاجلة ابإلضا

(لإلدخال واإلخراج



Mini Computersاحلواسيب املتوسطة-2

حجمها أقل من احلواسيب الكبرية حبجم خزانة امللفات
.تستخدم يف األعمال التجارية الكبرية واملعقدة نوعا ما

Personal(الشخصية) احلواسيب املصغرة -3

.هي أصغر أنواع احلواسيب وأكثرها شيوعا
و احلواسيب املتوافقة IBMمثل احلاسوب الشخصي 

.apple, Macintoshوحواسيب . IBMمع 



Laptopsاحلواسيب احملمولة-4

هلا نفس قوة احلواسيب , حبجم حقيبة اليد 
.  الشخصية إال أهنا أغلى مثن إلمكانية نقلها

Palmtopحواسيب اجليب-5

notepadتسمى أيضا , حواسيب صغرية متسك ابليد
.متتلك شاشة و لوحة مفاتيح صغرية

.أسعارها منخفضة قياسا أبنواع احلواسيب األخرى



Network Computersحواسيب الشبكة-6

يتصل مع serverحاسوب يسمى اخلادم 
.clientsجمموعة طرفيات مثل حواسيب شخصية 

Superاحلواسيب العمالقة-7 Computers

حواسيب كبرية جدا تكلف ماليني الدوالرات 
تستخدم يف مؤسسات البحث العلمي. وذات سرعة هائلة

.وعمليات الطريان والفضاء والتنبؤ اجلوي



أجزاء احلاسوب
CPU Box-system caseوحدة النظام-1

والربجميات اليت CPUالصندوق الذي حيتوي بداخله وحدة املعاجلة املركزية 
كما حيتوي الذاكرة الرئيسية , حتكمه 

.ومشغالت األقراص وحمول الطاقة
towerقد تكون بشكل عمودي وتسمى 

desktop.أو أفقي و تسمى 



Input Devicesوحدات اإلدخال-2

أمّهها لوحة ,مهمتها أن خترب وحدة املعاجلة ماذا تفعل و أن تدخل البياانت
.املفاتيح والفأرة

Output Devicesوحدات اإلخراج-3

اجلة و نتائج أمّهها الشاشة و اليت توّضح للمستخدم ماذا تفعل وحدة املع
.Monitorاملعاجلة ولذلك تسمى ابملُراقب

Peripheralsطرفيات أخرى-4

وئي و تساعد يف أداء املهمات بشكل أفضل مثل الطابعة واملاسح الض
.املودم





الفصل الثاين

املعّدات



Central Processing Unitوحدة املعاجلة املركزية

يع الدوائر تقع على لوحة الكرتونية تدعى اللوحة األم إذ يقع عليها مج
.االلكرتونية و اللوحات املساندة املضافة للحاسوب
 امليكروي تتم فيها املعاجلة الفعلية للبياانت وتدعى أحياان املعاجل

microprocessor.
يتكون يف احلواسيب املصغرة من رقاقة معاجل ميكروي واحد 

اما يف احلواسيب الكبرية فيتكون من أنواع خمتلفة من , 
.الرقاقات و الدوائر

.تعتمد قوة احلاسوب على نوع املعاجل امليكروي



:هناك ثالث مكوانت رئيسية لوحدة املعاجلة املركزية هي

Arithmetic and Logic Unitوحدة احلساب و املنطق-1

حلسابية األساسية تتم فيها العمليات احلسابية و املنطقية وتقوم ابلعمليات ا
.األربع والعمليات املنطقية مثل املقارانت

Registersاملسجالت-2

ملعلومات ختزن البياانت و ا, عبارة عن مواقع ختزين خاصة عالية السرعة 
.ALUبشكل مؤقت الستخدامها من قبل 

ا خمتص كل منه, حتتوي وحدة املعاجلة على أنواع خمتلفة من املسجالت 
.بتخزين نوع معني من البياانت



Control Unitوحدة التحكم-3

ربانمج و عبارة عن جمموعة من الدوائر املسئولة عن تفسري تعليمات ال
.اإلشراف على تنفيذها بشكل سليم داخل أجهزة احلاسوب

:فهي تقوم ابلوظائف التالية
.قراءة وتفسري تعليمات الربانمج-
CPUتوجيه العمليات داخل ال-

لرئيسية و التحكم بتدفق البياانت والتعليمات من و إىل الذاكرة ا-
.متحكمات وحدات اإلدخال واإلخراج



Input Devicesوحدات اإلدخال

Keyboardلوحة املفاتيح -1

افة إىل ذلك ابإلض, حتتوي على احلروف األجبدية وحروف الرتقيم واألرقام 
 Functionحتتوي على مفاتيح اختيارية خاصة تسمى مفاتيح الوظائف

Key.

Mouseالفأرة-2

ا يتم حتريك الفأرة وعندم, تتكون من علبة بالستيكية صغرية يف أسفلها عجلة 
احلاسوب عرب تتحرك العجلة فتنتج نبضات الكرتونية تنتقل إىل نظام

–cursorالسلك الذي يصل الفأرة ابجلهاز فيتغري موقع مؤشر الشاشة
.-وهو عبارة عن نقطة مضيئة على الشاشة تشري إىل موقع معني



Track Ballكرة املسار -3

.ليت تولدها الفأرةفهي تولد املعلومات نفسها ا, تعترب فأرة الكرتونية كبرية 
من يف أن كرة كما تستخدم الدائرة نفسها املستخدمة يف الفأرة واالختالف يك

دحرج الكرة يف املسار تبقى يف موضعها حيث تتحرك أصابع املستخدم وت
ن تكون جزءا االجتاه املطلوب وأتخذ كرة املسار حيزا أقل ويف بعض األحيا

.من لوحة املفاتيح



Touch Padاإلدخال بلمس لوح خاص -4

يستخدم لوح مسطح حساس للمس صغري احلجم 
عندما يتحرك األصبع على سطحه يتغري , كبديل للفأرة 

.موقع مؤشر الشاشة تبعا لذلك

Touch Screenاإلدخال بلمس الشاشة -5

تعليماته ميكن للمستخدم أن يصدر, شاشة للمس  حساسة للضغط عليها 
.إىل احلاسوب بلمس الشاشة عند التعليمة املطلوبة
حيث تستطيع أن حتدد مكان اللمس ومن مث إرسال 

معلومات حول املوقع امللموس إىل وحدة املعاجلة 
.واليت تنفذ العمل املطلوب



Light Penالقلم الضوئي -6

هو إما أييت يستخدم يف عملية االختيار والرسم و الكتابة على الشاشة و 
توي على شكل قلم ضوئي عبارة عن قضيب حساس خفيف الوزن حي

حيدث ملس هذا القضيب لشاشة العرض. على خالاي ضوئية يف رأسه
.تيارا من الشحنات الكهرابئية 

يستخدم يف تغيري موقع املؤشر أو اختيار 
التعليمات وابستخدامه أيضا ميكننا رسم أي

صورة على الشاشة  ومن مث متثيلها رقميا 
.وختزينها يف احلاسوب



الشكل اآلخر عبارة عن قضيب يكتب على لوحة خاص يسمى 
Digitizerابته أو يوضع على سطح املكتب ومن مث ختزين ما مت كت

.رمسه داخل احلاسوب



Scannersاملاسحات الضوئية -7

تستخدم يف تقوم بتحويل حمتوى الصفحة إىل معلومات الكرتونية ختزن و
.تباتاحلاسوب وهي مشاهبة متاما آلالت التصوير املوجودة يف املك

:أتيت على عدة أشكال فمنها 

ما هو مسطح كآلة التصوير وتستخدم لتصوير 
.FlatBedالصفحات و الصور وتدعى 

ومنها ما توضع الورقة فيه مثل الفاكس 
.SheetFedو تدعى 



HandHeldو أيضا املاسحات احملمولة ابليد 

واليت تستخدم يف تصوير جزء من الصفحة أو قراءة 
.شيفرة البضاعة يف احملالت التجارية

كما يستخدم هلذا الغرض ماسحات مثبتة يف مكاهنا
وهي حبجم الطاولة Stationary Scannersتدعى 

.مترر عليها البضاعة

Drum Scannerأخريا هناك املاسحات االسطوانية 

واليت تلتف فيها الورقة املطلوب تصويرها على 
.اسطوانة



لتعديل عليها عندما يتم تصوير وثيقة من املاسحات الضوئية عادة ال ميكن ا
 نص قابل داخل احلاسوب ألهنا ختزن كصورة أما إذا حتّولت الوثيقة إىل

 Optical Characterللتحرير فإن النظام املستخدم هنا يدعى 

Recognition (OCR) وهو حيتاج إىل برجمة خاصة.

حيث يتم OCRأيضا النظام املستخدم يف قراءة شيفرة البضاعة هو نظام 
اسوب إدخال الشيفرة و اليت تكون على شكل خطوط سوداء إىل احل

.ن غريهاالذي يقوم بتحليلها و ابلتايل متييز البضاعة املباعة ع



Joystickعصا التحكم -8

عبارة عن عصا متسك ابليد مثبتة بقاعدة متصلة ابحلاسوب
.و حترك يف مجيع االجتاهات للتحكم ابحلركة على الشاشة 

قد تزّود مبجموعة أزرار لتأدية بعض املهام ومن أهم 
.استخداماهتا ممارسة األلعاب ابستخدام احلاسوب

Microphoneامليكروفون -9

يستخدم يف تسجيل األصوات يف احلاسوب كما يستخدم يف
نقل التعليمات من املستخدم إىل احلاسوب وابلتايل القيام 

مبهمة أو نقل حديث املستخدم إىل معاجل النصوص فيتحول 
احلديث إىل نص مكتوب بدال من إدخاله عرب لوحة املفاتيح 

.ويف كل حالة حنتاج إىل برجمية خاصة



Disk Drivesمشغالت األقراص -10

ي نوع ميكن إدخال البياانت من األقراص املرنة أو األقراص الضوئية أو أ
ة حيث يتم قراءة من وسائط التخزين اليت يتم إدخاهلا يف مشغالهتا اخلاص

.ما حتتويه من معلومات وختزينه يف ذاكرة احلاسوب



Digital Cameraالكامريا الرقمية -11

هي كامريا تشبه الكامريا اليت نستخدمها يف التصوير إال أنّ 
وسط  التخزين هنا ليس فيلم إمنا ذاكرة خاصة ابلكامريا أو 

ميكن التقاط الصور وختزينها أو مسحها من خالل, قرص مرن
الكامريا و من مث  ربط الكامريا ابحلاسوب أو إدخال القرص 

.املرن  يف احلاسوب

Video Cameraكامريا الفيديو -12

كامريا خاصة توضع على شاشة احلاسوب لتصوير املستخدم
أثناء املؤمترات الفيديوية أو لنقل صورة املتحدث أو الصور 
ا املتحركة عرب االنرتنت أو ميكن تصوير لقطات معينة وختزينه
.داخل حاسوب وعرضها فيما بعد ابستخدام برجميات خاصة



Output Devicesوحدات اإلخراج

Video Display Unitشاشات العرض املرئية -1

ا املراقب تعترب من أهم املعدات إلظهار النصوص والرسومات و تسمى أيض
Monitorليت وذلك ألهنا متّكن املستخدم من مراقبة العمليات ا

:هناك عدة أنواع أمهها . حتدث يف النظام
Cathode Ray Tube (CRT)أنبوبة أشعة الكاثود -

ما أهنا ثقيلة أتخذ حيزا كبريا ك, تشبه شاشة التلفاز إال أهنا أكثر وضوحا 
.الوزن



Flat Panel Displayشاشات العرض املسطح -

تبلغ مساكتها حوايل , laptopشاشات مستوية تستخدم يف حواسيب 
 Liquidأكثرها شيوعيا شاشة السائل البلوري , إنش 5.0

Crystal Display (LCD) وهذا النوع من الشاشات أيخذ حيزا
.صغريا ويتميز خبفة الوزن إال أنه غايل الثمن



:هناك عدة أمور جيب أخذها بعني االعتبار عند شراء الشاشة
تعتمد جودة األلوان و عددها على نوعية الشاشة إذا :Colorاأللوان. 1

 Graphicكما تعتمد على بطاقة الشاشة, أو مسطحة CRTكانت

Adapter.

اوح يقاس حجم الشاشة قطراي من الزوااي ويرت : Screen Sizeحجم الشاشة. 2
إنش يف 21إىل 19إنش يف الشاشات الصغرية ومن 17إىل15اآلن من

.شاشات العرض الكبرية
اليت تظهر على Pixelsهي عدد النقاط أو:Resolutionالكثافة النقطية. 3

نقطة رأسيا 480نقطة عرضيا بـ640كان عدد النقاط يقّدر من, الشاشة 
وترتاوح الكثافة , Video Graphics Array (VGA)حيث عرفت ب

 Super VGAنقطة رأسيا يف بطاقات600نقطة عرضيا بـ800النقطية من

(SVGA)يف بطاقات1024* 768إىلExtended VGA (XVGA).



LED Displaysاألضوية -2

غريا عندما تنظر إىل وحدة النظام يف جهازك أو وحدة العرض ترى ضوءا ص
.يضيء يف حالة التشغيل ابللون األخضر أو األصفر أو األمحر

.اط اآللةكما تشري إىل مستوى نش, هذه األضوية تشري إىل أن اآللة تعمل 

Printersالطابعات -3

ات يف احلجم و ويوجد تباين بني الطابع, تستخدم إلخراج النتائج على الورق 
 dot perالسرعة والثمن و الكثافة واليت تقاس بعدد النقاط يف اإلنش 

inch (dpi).وكما هو واضح كلما زادت الكثافة النقطية كلما كانت
.الطباعة أجود

جم و نوعية ح, األلوان املطلوبة , امليزانية : يعتمد شراء الطابعة على 
.ميزات الطباعة املختلفة, املخرجات 



Daisy Wheelطابعة العجلة-

ية الطباعة عندما تبدأ عمل, تستخدم عجلة حمفورا عليها األحرف و الرموز 
لعجلة من تدور العجلة حىت الوصول إىل الرمز املطلوب تضرب مطرقة ا

هذه , حبري اخللف فيصبح شكل احلرف على الورقة بواسطة شريط الت
.ةالطابعة مطرقية وتطبع نسخا كربونية وهي بطيئة ومزعج



Dot Matrixطابعات املصفوفة النقطية-

عملية الطباعة طابعة مطرقية رمزية تطبع حرفا واحدا يف الوقت الواحد و تتم
:كالتايل

يتكون . ةالرمز عبارة عن جمموعة من النقاط مرتبة بشكل معني يف مصفوف
معينة من جمموعة داببيس ميتد منها داببيسPrint Headرأس الطابعة 

أثناء حركة رأس الطباعة على عرض 
الورقة من اليسار إىل اليمني حيث تضرب على 

.  شريط التحبري مكونة الرمز على شكل نقاط
ويتحكم حجم و عد الداببيس  املستخدمة

يف رأس الطباعة بنوعية املخرجات وتستخدم 
.يف طباعة املسودات



Inkjetطابعة النفث احلربي-

ندفع من فوهة طابعة رمزية تطبع الرمز ابستخدام سيل قطرات احلرب اليت ت
فائح تقوم معينة تتوجه إىل موقعها الصحيح على الورقة ابستخدام ص

واحدة أو عدة قد تستخدم هذه الطابعات عبوة ملونة. بشحنها كهرابئيا  
وهدوئها عبوات كل منها بلون خمتلف ابلرغم من سرعة هذه الطابعات

إىل الطابعات وجودة طباعتها العالية إال أن تكلفة تشغيلها عالية نسبة
.النقطية وعجلة ديزي

وتناسب هذه الطابعات املكاتب اليت تشكل فيها 
الطابعات املطرقية مصدر إزعاج يصرف عن

كما تناسب النظم اليت حتتاج إىل سرعة, العمل 
.عالية وجودة كبرية يف الطباعة



Laserطابعة الليزر - Printers

وتستخدم , رها طابعة صفحية تطبع صفحة واحدة يف الوقت الواحد بتصوي
ة و و أشعة الليزر تتصف ابجلودة العاليTonerهلذا الغرض عبوة 

.وراقاهلدوء و السرعة العالية جدا و إمكانية طباعة كمية هائلة من األ
.ولكن لتكلفتها الباهظة تستخدم غري امللونة منها بكثرة



Plottersالرامسات -4

سطة احلاسوب و الرامسة آلة رسم ملونة شبيهة ابلطابعة حتوي أقالما تدار بوا
شكال برجمية خاصة إلظهار النتائج على شكل خرائط و رسومات و أ

.بيانية وصور توضيحية
دم يف اهلندسة تستخ, متتاز بدقة إخراجها للرسومات ابملقارنة مع الطابعة 

املعمارية ودراسة الزالزل األرضية 
و يف أنظمة التصميم ابستخدام 

.CADاحلاسوب 



Speakersالسماعات -5

تستخدم يف أنظمة تعدد الوسائط إلخراج الصوت 
و هي إما على شكل مساعات مستقلة توضع جبانب 

.احلاسوب أو على شكل مساعات صغرية تعلق على الرأس

Speech Synthesizersاملنسقات الصوتية -6

إلخراج احلديث حتتاج إىل مساعات إال أن ما حيدث هنا 
أن تقوم برجمية خاصة بتأليف احلديث ومن مث إخراجه عرب 

فمثال ميكن أن تدخل عبارة ما عرب امليكروفون ,السماعات 
ة فتقوم الربجمية إبعادة قراءة العبارة أبساليب و أصوات خمتلف

.أو أن تدخل نصا أو وثيقة فتقوم الربجمية بقراءهتا



Removable Mediaأوساط التخزين -7

:و من أمثلتها, تستخدم لتخزين الواثئق 
األقراص املرنة و الضوئية ويستفاد منها يف نقل 
.الواثئق إىل أجهزة أخرى أو عمل نسخة احتياطية

Projectorجهاز العرض -8

 ذاكرة احلاسوب هو جهاز يربط ابحلاسوب فيعرض برجميات وواثئق خمزنة يف
.على احلائط أو على لوح بشكل مكرب



الفصل الثالث

الذاكرة و التخزين و األداء



)  انوية الذاكرة الرئيسية و الذاكرة الث: هناك نوعان رئيسيان من الذاكرة 
(.وسائط التخزين الثانوية

:أنواع الذاكرة الرئيسية
RAMالذاكرة الرئيسية -1

تعمل , أي ذاكرة الوصول العشوائيRandom Access Memoryاختصار 
انت أن حيمل هذه الذاكرة عند تشغيل اجلهاز فالبد ألي برجمية أو ملف بيا

ما يقوم به إن مجيع, من القرص الصلب إىل الذاكرة الرئيسية للعمل عليه 
الصلب أو املستخدم خيزن يف هذه الذاكرة إىل أن يتم حفظه على القرص

.يتم إغالق اجلهاز
تقسم , -طايرة مت-تفقد حمتوايهتا عند انقطاع التيار الكهرابئي عن اجلهاز 

RAM مة أو جزء وكل موقع خيزن تعلي, إىل جمموعة مواقع هلا نفس احلجم
. من البياانت ولكل موقع عنوان خاص به



ROMالذاكرة الرئيسية -2

وهي ذاكرة , أي ذاكرة القراءة فقط Read Only Memoryاختصار 
دأ عمله عندما صغرية جدا حتتفظ ابلتعليمات الالزمة للحاسوب لكي يب

اء اجلهاز كما وحمتوى هذه الذاكرة ال حيذف منها عند إطف, يتم تشغيله 
.أن احلاسوب ال يستطيع الكتابة عليها أو استخدامها

Cache Memoryذاكرة الكاش -3

ياانت و وتتسم ابلسرعة العالية جدا وختزن عليها البCPUوهي تتصل ب
قت استدعائها الربجميات املستخدمة بكثرة من قبل املستخدم مما يوفر و 

ن هذه من الذاكرة الرئيسية و ابلتايل زايدة االنتاجية وعادة ما تكو 
.كيلوابيت516الذاكرة بسعة 



4-Flash Memory

إال اهنا ختزن البياانت يفROMنوع من أنواع الذاكرة غري املتطايرة مثل 
ة واحدة يتم التخزين و املسح يف الكتلة حبرك, Blocksجمموعة كتل 

.إال أهنا أغلى مثناRAMمما جيعلها أسرع من Flashتدعى 
ابحلاسوب اإلخراج األساسي اخلاص\تستخدم اآلن يف ختزين نظام اإلدخال

BIOSوب للتعرف وهو عبارة عن برانمج يتم حتميله عند تشغيل احلاس
.على وحدات اإلدخال و اإلخراج املرتبطة معه

ريا الرقمية و كما تستخدم أيضا يف احلواسيب احملمولة و الطابعات و الكام
.اخللوايت



:متثيل البياانت يف الذاكرة 
ية تشبه ذاكرة احلاسوب الرئيسية تشبه ذاكرة اإلنسان و الذاكرة الثانو 

إال أن كال كلتامها تذكر اإلنسان مبعلومات معينة, الدفرت أو الكتاب 
.منهما تعمل بطريقة خاصة

,  م النظام الثنائي يتم ختزين البياانت و التعامل معها يف احلاسوب ابستخدا
ويدعى كل من هذين الرمزين بت, فقط 0,1أي ابستخدام الرمزين 

bitاختصار لBinary Digits.
بت تسمى ابيت وهي عدد 8كل 

الوحدات الثنائية الالزمة لتمثيل 
كما أهنا, رمز واحد يف احلاسوب 

.الوحدة اليت تقاس هبا سعة الذاكرة

1,0 Bitالبت 

بت8 Byteالبايت 

ابيت1024 Kilo Byteالكيلو ابيت 

مليون ابيت Mega Byteامليجاابيت 

بليون ابيت Giga Byteاجليجاابيت 



:الدوائر االلكرتونية يف ذاكرة احلاسوب 
جتمع هذه , Chipsمن دوائر خاصة RAMتصنع ذاكرة احلاسوب 

و تثبت هذه البطاقات يف, Cardsالدوائر لتشكل بطاقات صغرية 
بطاقة كل, أماكن خاصة على اللوحة األم يف وحدة النظام يف احلاسب 

.ميجاابيت128أو 64أو 32أو 16هلا سعة ختزينية معينة قد تكون 
يف أماكن ميكن للمستخدم بعد ذلك أن يضيف ذاكرة إىل حاسوبه تثبت

ه و أن يتأكد من خاصة لكن عليه أن ينتبه إىل نوع الذاكرة املناسبة جلهاز 
.طريقة التثبيت و صحتها



:Secondary Storageالذاكرة الثانوية
ائم قبل إغالق تستخدم لتخزين الربجميات و امللفات و البياانت بشكل د
و RAMرة اجلهاز و بعد ذلك يتم حتميل ما مت ختزينه عليها إىل ذاك

.إمتام العمل
.ت واسرتجاعهاالذاكرة الثانوية أبطأ من الذاكرة الرئيسية يف ختزين البياان

وضع فيه هناك أنواع خمتلفة منها و لكل وسط ختزين منها مشغل خاص ت
.قبل استخدامها



(:وسائط التخزين)أنواع الذاكرة الثانوية 
.الشريط املمغنط-1

,  عبارة عن شريط بالستيكي رفيع السمك 
.  يغطي أحد وجهيه مادة سهلة املغنطة كأكسيد احلديد
وقد كان عنصرا حيواي يف احلواسيب الكبرية لسنوات 

أما اآلن فقد أصبح هذا الشريط وسطا ذا كفاءة , عديدة 
لكبرية من و موثوقية و اقتصادية لالحتفاظ بنسخ احتياطية للكميات ا

.البياانت
ىل سجل معني وما يؤخذ عليه طريقة الوصول التتابعية إذ ال ميكن الوصول إ

شريط املمغنط وميكن تشبيه ال, إال ابملرور على مجيع السجالت السابقة 
.تسجيل الصويتاملستخدم يف ختزين البياانت ابلشريط املستخدم يف ال



.Hard Diskالقرص الصلب -2
,  قاس ابجليجاابيت أهم وسط ختزين نظرا لسرعته العالية و سعته الكبرية اليت ت

كما أنه يقع داخل وحدة النظام 
يتكون من جمموعة أقراص ممغنطة ومثبتة 

ميكن إضافة أقراص صلبة , كوحدة واحدة 
.إىل احلاسوب من الداخل أو اخلارج

.Floppy Diskالقرص املرن -3
وسط ختزين ممغنط و مغلف بعلبة بالستيكية 

خفيف الوزن , إنش 5.3صغري احلجم قطره 
,  ميجاابيت 4.1رخيص الثمن وتبلغ سعته , وميكن نقله بسهولة 

رص ويستخدم لنقل امللفات من حاسب آلخر و هو أبطأ كثريا من الق
.الصلب



.CD-ROMالقرص الضوئي  -4
,  ميجاابيت 650تصل سعته ل, يستخدم أشعة الليزر يف قراءة املعلومات 

صورة ونص صوت و )ولذلك فهو يستخدم لتخزين برامج تعدد الوسائط 
.خفيفة الوزن وذات موثوقية عالية, ( وحركة وفيديو

ال ميكن التسجيل عليها أو نسخها إال ابستخدام
مشغل خاص وال ميكن التسجيل مرة أخرى على 

أما األقراص اليت ميكن مسحها CD-Rالقرص وتدعى 
.CD-RWو إعادة الكتابة عليها فتدعى 

5-Zip Drive.
ولكنها تقوم بتخزين , وتشبه األقراص املرنة يف شكلها 

.مقدار هائل من البياانت تبدأ مبائة ميجاابيت



.Digital Versatile Diskالقرص الرقمي -6
,  جليجاابيت يستخدم تقنية األقراص الضوئية إال أنه ذو سعة هائلة تقاس اب

رطة الفيديو يستخدم لتخزين األفالم جبودة عالية جدا و حيل اآلن حمل أش
.17GBإىل 4.7GBسعته من , حيث يستطيع ختزين فيلم مدته ساعتني 

.Smart cardsالبطاقة الذكية -7
ها ذاكرة حتتوي دائرة حاسوب في, هلا نفس حجم وشكل بطاقة االئتمان 

جع البياانت عند إدخاله يف مشغل خاص تسرت , ومعاجل وموقع ختزين دائم 
دة تعبئتها مرة املخزنة فيها حيث يتم عرضها أو التعديل عليها و ميكن إعا

.أخرى 
مثال بطاقة جيب تنقص مدة املكاملات املسموح 

بطاقة اهلوية الشخصية, هبا كلما أجريت مكاملة هاتفية 
.تعرض بياانتك الشخصيةATMاو بطاقة 



:ختزين البياانت يف الذاكرة الثانوية
انت حتتاج ألن تكمن أمهية الذاكرة الثانوية يف ختزينها جملموعات من البيا

.حتفظ بعيدا عن ذاكرة احلاسوب الرئيسية
,  ها ومتتاز حبجمها الكبري ودميومتFilesوهذه اجملموعات تعرف ابمللفات 

.ها وتستخدمهافهي توجد مستقلة عن الربامج اليت تصنعها وتعدل علي
ناسب حجمها مع إن استخدام امللفات ضروري يف ختزين البياانت اليت ال يت

ىت بعد حجم الذاكرة الرئيسية واليت جيب أن تبقى سليمة و كاملة ح
.انتهاء عمل احلاسوب

تخدم واالسم مييز كل ملف عن اآلخر و للمس, كل ملف له اسم و امتداد 
و خاص جبهاز احلرية يف اختيار االسم الذي يرغبه مللفه أما االمتداد فه

هي docفامللفات اليت حتمل االمتداد, احلاسوب حسب نوع امللف 
صور gif, ملفات فيديو mov, ملفات صوت wave, واثئق 
.وهكذا



:هيبغض النظر عن نوع امللفات فإهنا مجيعا ختضع لنفس العمليات و 

Create, Name, Saveصناعة امللف وتسميته وحفظه 1.

Copy, Move, Deleteنسخ امللف و حتريكه وحذفه 2.

Retrieve, Updateاسرتجاع املعلومات من امللف و حتديثها 3.

Display, Printعرض امللف على الشاشة و طباعته 4.

Executeتنفيذ امللف 5.

بل اآلخرين حتميل امللف من القرص للذاكرة الرئيسية إلمكانية نسخه من ق6.
Downloadو العكس يسمى Uploadعلى الشبكة 



خر تصدير امللف من الربانمج الذي تعمل عليه إىل برانمج آ7.
Export يسمى العكسوImport

حجمه ضغط امللف حبيث خيزن دون فراغات و ابلتايل تصغري8.
Compress

ريوسات محاية امللف من عبث اآلخرين أو الوصول غري املخول أو الف9.
للقراءة من خالل كلمات السر أو تغيري خصائصه كإخفائه أو جعله

Protectفقط ومن خالل برامج الوقاية من الفريوسات 



:Computer Performanceأداء احلاسوب 
ذه وتتحدد ه, للتعليمات أو العمل املطلوب CPUيقصد هنا سرعة إجناز 

:السرعة بعدة عوامل منها

Clock Speedسرعة ساعة احلاسوب -1

, دورة ينفذ احلاسوب تعليمة واحدة كل, للحاسوب ساعة هلا تردد معني 
ينفذها فكلما زادت دورات الساعة يف الثانية زاد عدد التعليمات اليت

CPUوابلتايل زايدة سرعة احلاسوب.
.ميجاهرتز1000ميجاهرتز إىل 500تصل سرعة احلاسوب الشخصي من 



Memoryسعة الذاكرة الرئيسية -2

ة وحجم إذا كانت كمية العمل املطلوب, قد تتحكم أحياان بسرعة اجلهاز 
يضطر اجلهاز الربجميات الالزمة إلمتامه أكرب من سعة الذاكرة الرئيسية س

لذاكرة الستخدام جزء من القرص الصلب كذاكرة افرتاضية حتل حمل ا
ن الذاكرة الرئيسية الثانية وكما هو معروف فإن القرص الصلب أبطأ م

.  الرئيسية مما يعين إبطاء اإلجناز

Hard Diskسرعة القرص الصلب -3

سرعة العمل سرعة التخزين وسرعة االسرتجاع من القرص الصلب تؤثر على
وتزداد , زمة يف احلاسوب ذلك أنه حيتفظ ابلربجميات و امللفات الال

تؤثر كما أن سعة القرص, سرعة القرص الصلب ابزدايد معدل دورانه 
.طرداي على سرعته ألسباب تقنية



Bus Speedسرعة النواقل -4

البياانت و الناقل يف احلاسوب يعمل عمل املراسل يف املكتب فهو ينقل
.عملإذن كلما زادت سرعته زاد إجناز ال, األوامر بني أجزاء احلاسوب 

Graphics Accelerationوجود بطاقة الرسوم -5

صناعة استخدام هذه البطاقة و اليت هلا معاجل خاص و ذاكرة خاصة يف
متام لعملها األصلي وهو تنفيذ التعليمات و إCPUاملخططات يفرغ 

.احلساابت مما يزيد يف إجناز العمل



الفصل الرابع

البرمجيات



مقدمة4-1

(program)البرنامج

(Software)البرمجيات

(programmer)المبرمج



 Computer)انواع البرمجيات4-2

Software)

(System Software)برمجيات النظم-1

(Application Software)البرمجيات التطبيقية-2



(System Software)برمجيات النظم-1

:من هذه البرمجيات

(.Programming language)لغات البرمجة-أ

 Compiler And)المترجمات والمفسرات-ب

Interpreters.)

(.Operating Systems)نظم التشغيل-ج



 Programming)لغات البرمجة-أ

language)

(1)
.يتم تطوير البرامج باستخدام لغات البرمجة-

:من االمثلة على لغات الرمجة-

-Pascal

-C++

-Java



 Programming)لغات البرمجة-أ

language)

(2)
:أجيال لغات البرمجة

.لغة اآللة.1

.لغة التجميع.2

.اللغات عالية المستوى.3

(.Application Generators)مولدات التطبيقات.4

.برمجيات الكائنات الموجه.5



(Compiler And Interpreters)المترجمات والمفسرات-ب

Source Codeهو عبارة عن برنامج يحول : التعريف

.Object Codeالى 

:الفرق  بين المترجم والمفسر

.يترجم جميع البرنامج مره واحد فقط: المترجم-

ك فإن يترجم جمله واحدة في الوقت الواحد نتيجة لذل: المفسر-

رة المفسر ينفذ بصورة ابطأ ويأخذ حيزا اكبر في الذاك

.الرئيسية



(Operating Systems)نظم التشغيل-ج

(1)

ت مجموعة من البرامج التي تتحكم وتشرف وتدعم معدا: التعريف
.الحاسوب الحزم التطبيقية

:وظائف نظم التشغيل

.تشغيل الحاسوب-

.يمثل واجهة ربط بين المستخدم والحاسوب-

.ادارة المصادر والمهام-

.مراقبة النظام-

.ادلرة الملفات-

.المحافظة على سرية النظام



(Operating Systems)نظم التشغيل-ج

(2)

:انواع نظم التشغيل

.متعدد المهام-

.متعدد المعالجة-

.المشاركة الزمنية-

.نظام تشغيل شبكات الحاسوب-

.نظام تشغيل اجهزة الوقت الحقيقي-



(Application Software)البرمجيات التطبيقية-2

.هي برامج لها وظائف مفيدة تفيد المستخدم:التعريف

:من االمثلة

.برمجيات معالجة النصوص-

.برمجيات الجداول االلكترونية-

.برمجيات تعدد الوسائط-

.برمجيات المحاسبة-

.برمجيات المالية-

.برمجيات التصميم

.البرمجيات التعليمية والترفيهية



انواع البرمجيات تبعا للمصدر4-3

(.Commercial Software)البرمجيات التجارية

(.Shareware)البرمجيات المجازة لفترة

(.Freeware)البرمجيات المجانية

(.Public Domain Software)البرمجيات العامة



(Interfaces)الواجهة في البرمجيات4-4

.اسوبالطريقة التي يتخاطب بها المستخدم مع الح: التعريف

:Interfacesانواع 

(.Command Line Interface)التخاطب بكتابة االوامر-

(.Graphical User Interface)الواجهة الرسومية-



(System Development)تطوير النظم4-5

(.Define Requirements)تحديد المتطلبات

(.Assess feasibility)دراسة الجدوى

(.Analyze Cost)التحليل

(.Development)التطوير

(.Testing and fine-timing)اختبار وفحص النظام

(.Training the client)تدريب المستخدمين على النظام الجديد

(Handover to Client)تسليمة للمستخدمين ليبدأ العمل عليه

(Monitor and maintaining)مراقبة النظام وصيانته



تعدد الوسائط4-6

استخدام النص والصوت والصورة والحركة : التعريف

.والفيديو في البرمجية

:مواصفات الحاسوب متعدد الوسائط

.ذات مواصفات عالية من ناحية المعدات-

وجود طرفيات مثل مشغالت االقراص الضوئية وبطاقة -

...الصوت والميكروفون والسماعات



الفصل الخامس

تراسل البيانات



تراسل البيانات5-1

عبارة عن توزيع (: Data Communications)تراسل البيانات

ين او بين نقطت( نصوصا اواصواتا او صورا او صورا متحركة)البيانات

.اكثر

بر عندما تكون هذه النقاط عبارة عن حواسيب  فإن عملية النقل تكون ع

(.Computer Network)شبكة الحاسوب

.لبعضعبارة عن حاسوبين او اكثر متصلين مع بعضهم ا:شبكة الحاسوب



تراسل البيانات5-1

 Workgroup)ما المقصود بالعمل الجماعي المحوسب

Computing:)

.المشاركة بالمعدات -

.المشاركة بالبرمجيات-

.المشاركة بالبيانات-

.اتصال المستخدمين مع بعضهم البعض-

.تقديم الخدمات للعمالء بسرعة وسهولة وبأقل تكلفة-



تراسل البيانات5-1

 Types of Network) انواع الشبكات تبعاً لالمتداد الجغرافي

According to their Geographical Distance:)

تغطي منطقة : Local Area Network-LANالشبكة المحلية -1

.محدودة مثل مكتب او مبنى

تغطي :WAN–Wide Area Networkالشبكة الموسعة -2

.مناطق واسعة كالمدن والدول والقارات



-Local Area Networkالشبكة المحلية -1

LAN

(:LAN)انواع الشبكة المحلية

(:Client Server Network)شبكة الخادم والعمالء-
، خادم (Print Server)خادم الطباعة،(File Server)خادم الملف

 Dedicated)، خادم متخصص(Communication Server)االتصاالت

Server.)

(  Peer-To-Peer Network)شبكة نظير لنظير-



 WAN–Wide Areaالشبكة الموسعة -2

Network

:االجهزة التي تستخدم في الشبكات الموسعة
صلة عندما تصل له الشريحة يوزعها على جميع الحواسيب المت(: HUB)الموزع-

.معه

.يحول الشريحة الى الحاسوب المطلوب فقط(: Switcher)المحول-

.خريوجه الشريحة عبر افضل مسار حتى تصل للطرف اال(: Routers)الموجه-

لشكل او نظام يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين في ا(: Gateway)البوابة-
.التشغيل المستخدم

.يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين(: Bridge)الجسر-

تستخدم في تقوية الموجات واالشارات النها (: Repeaters)المضخمات-
.تضعف عبر المسافات الطويلة

لها تستخدم في تجميع عدة رسائل من عدة طرفيات ونق(: Multiplier)المجمعات-
.عبر كيبل واحد سريع جداً للطرف االخر



أشكال الشبكات5-2

(.Star Network)شبكة النجمة-1

تستخدم في شبكة الخادم والعمالء

(.Ring Network)شبكة الحلقة-2

تستخدم في شبكة نظير لنظير

(.Bus Network)شبكة الناقل-3

تسخدم في شبكة الخادم والعمالء وشبكة نظير لنظير



معدات تراسل البيانات5-3

(DEModulate /MODulateهو اختصار ل Modem)المودم-1

(Network Interface Card)بطاقة الشبكة-2

(Transmission Media)وسط النقل-3



(Transmission Media)وسط النقل-3

وهو الوسط المستخدم في ربط الحواسيب مع :التعريف

.بعضها البعض ومن خالله يتم نقل البيانات

:انواع أوساط النقل

االوساط السلكية-

االوساط الالسلكية-



(Transmission Media)وسط النقل-3

:االوساط السلكية

وهي اسالك الهاتف (: Twisted Pairs)االسالك المجدولة-

.وتحتاج الى مودم

وهي تشبه كيبل الموجه الخاص (:Coaxial)االسالك المحورية-

.بالتلفاز وتحتاج الى بطاقة شبكة

انبوب زجاجي رفيع يتم نقل (:Fiber Optics)االلياف الضوئية-

.البيانات فيه بسرعة الضوء ويستخدم في الشبكات الموسعة



(Transmission Media)وسط النقل-3

:االوساط الالسلكية

.النقل باستخدام  موجات الراديو-

.النقل باستخدام موجات الميكروويف-

.النقل عبر االقمار الصناعية-



االنترنت5-4

عبارة عن اكبر شبكة حواسيب موسعة تغطي: التعريف

ات جميع انحاء العالم تصل بين حواسيب شخصية وشبك

محلية وشبكات موسعة، ومتاحه الي مستخدم ان يكون 

.عضواً فيها



تطور االنترنت5-5

واليات في السبعينات كان اول اتصال بين حاسوبين في ال
هارة المتحدة، وهذا النظام ينقل النصوص فقط ويحتاج الى م

.عالية

ت في التسعينات اصبح باالمكان الوصول الى المعلوما
عين مخزنة في حاسوب بعيد عن الشبكة بالنقر على نص م

.HyperTextيدعى 

وات بعد ذلك اصبح باالمكان نقل الرسومات والصور واالص
ة العنكبوتية والفيديو عبر االنترنت وتدعى هذه التقنية بالشبك

World Wide Web( WWW)العالمية



االتصال عبر االنترنت5-6

.جهاز حاسوب شخصي-1

.مودم-2

.خط هاتف-3

.برمجيات االنترنت-4

.حساب خاص-5



خدمات االنترنت5-7

.محركات البحث-1

.البريد االلكتروني-2



الفصل السادس

الحاسوب في حياتنا اليومية



الحاسوب في حياتنا اليومية

.الحاسوب في المنزل6-1

.الحاسوب في العمل6-2

.الحاسوب في التعليم6-3

.بعض االمثلة على استخدام الحاسوب في حياتنا اليومية6-4

.المحالت التجارية-

.المكتبات-

.البنوك-

.البطاقات البالستيكية-

.التجارة االلكترونية-

.الشاشات الحساسة للمس-

.المستشفيات-

.المركبات-


