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مكونات الحاسب االلي

تعريف الحاسب االلي

ملحقات الحاسب الشخصيبنية الحاسب الشخصي

عتاد الحاسب



تعريف الحاسب االلي

يانات هو عبارة عن جهاز الكتروني قادر على استقبال الب•

ومعالجتها الى معلومات ذات قيمة يخزنها في وسائط

ات مع و تكون قادرة على تبادل المعلوم,تخزين مختلفة 

ي تستطيع اسرع الحواسيب ف. اجهزة اخرى متوافقة 

وان قليلة يومنا هذا القيام بماليين العمليات الحسابية في ث

مة انظ) حيث تشغل الحواسيب برمجيات خاصة تسمى 

(.التشغيل 



أنواع أجهزة الحاسب االلي

Personal Computer (PC)الحاسب الشخصي •

Server Computerالحاسب الخادم •

Mainframe Computerالحاسب المركزي •

Workstationsمحطة العمل •

Control Computerحاسب التحكم •



أنواع أجهزة الحاسب االلي

يمكن تعريف هذا النوع على انه الحاسب الدقيق او : الحاسب الشخصي•

,  ويتميز هذا النوع بانه احادي االستخدام, (Microcomputer)الميكروكمبيوتر 

ب والحاس, الحاسب المنزلي, الحاسب المحمول, الحاسب المكتبي) ومن اشكاله 

(المساعد

از هو عبارة عن حاسب يسمح بتعدد المستخدمين للجهاز ويمت: الحاسب الخادم•

, يبقدرات متوسطة من حيث المعالجة وتخزين تفوق قدرات الحاسب الشخص

يستخدم في , (Client)ويمكن ان يرتبط به عدة حاسبات شخصية تسمى 

.الجامعات



أنواع أجهزة الحاسب االلي

يانات يمتاز هذا النوع بقدرات هائلة في المعالجة ومشاركة الب: الحاسب المركزي•

رفية من قبل المستخدمين ويتم االرتباط بهم عن طريق وحدة تسمى النهاية الط

ارة تتكون من شاشة عرض ولوحة مفاتيح ومن امثلة الحاسب المستخدم في وز

.الدفاع والطيران

تلف ويخ, يشبه الحاسب الشخصي من حيث انه لمستخدم واحد عادة: محطة العمل•

ح محطة وتتي, عنه في قدراته الكبيرة على معالجة البيانات وتعدد المهام النفذة

ات امثلة محط,العمل مشاركة البيانات بين الحاسبات الشخصية من دون الخادم

.عمل المختبرات المصانع



أنواع أجهزة الحاسب االلي

م يستخدم هذا الحاسب لمهام خاصة تتمثل في عمليات التحك: حاسب التحكم•

رات والمراقبة لالجهزة المختلفة مثل االجهزة الصناعية ووسائل النقل كالطائ

.ووسائل االتصال وغير ذلك



طبيعة تمثيل البيانات في الحاسب

.الحاسب يمتاز بخصائص معينة كخزن البيانات ومعالجتها واسترجاعها•

.بضاتالحاسب هو جهاز االكتروني يعني انه يستخدم االشارات الكهربائية اي الن•

و غير موجودة او تقول اما موجبة ااوموجودة امااالشارة الكهربائية لها حالتين •

.سالبة

ي الحاسبة تمثل تمثل البيانات داخل الحاسبة يكون بهاتين الحالتين اال ان البيانات ف•

(.1, صفر)بالنظام الثنائي 

.الرقم واحد يمثل وجود االشارة والصفر هو عدم وجودها•



اسبوحدات قياس السعة التخزينية في الح

(  Bits)يتكون البايت من سلسلة من ثمانية ارقام تسمى البتات (: Byte)البايت •

.والبايت عادة هو حرفا هجائيا واحد او عالمة استفهام او تعجب

.بايت( 1024)يتكون من (: K.B)الكيلو بايت •

.كيلو بايت( 1024)يتكون من (: M.B)الميجا بايت •

.ميجا بايت( 1024)يتكون من (: G.B)الجيجا بايت •



مكونات الحاسب االلي

وهي التي يمكن مشاهدتها مثل الشاشة ولوحة (: Hardware)المكونات المادية •

.وغيرها... المفاتيح والفأرة

وهي التي ال يمكن مشاهدتها ولكن يمكن ان (: Software)المكونات الغير مادية •

.نرى تأثير عملها مثل البرامج



(Hardware)المكونات المادية 

اسية يمكن تقسيم مكونات الحاسب االلي وحسب وضيفتها الى اربع اجزاء اس•

.تربطها مع بعضها البعض مجموعة نواقل



•







وب هي ادوات يمكن بواسطتها ادخال البيانات الى الحاس




















































