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الفصل الثاين
 2.1مكونات الحاسوب Computer Components

Output

CPU

Input

مخرجات

معالج

مدخالت

Permanent

Storage

Temporary

دامئي

وحدة التخزين

مؤقت

(مخطط يوضح العالقة بني األجزاء الرئيسية للحاسوب)

 2.1.1الكيان املادي للحاسوب :
•

اجهزة االدخال  : Input devicesتستخدم هذه االجهزة الدخال البيانات بأشكالها املختلفة ال

جهاز الحاسوب ومن اهمها :
 لوحة املفاتيح  :Keyboardتعد لوحة املفاتيح وسيلة جهاز االدخال األساسية Standard input devicesللحاسوب وتستخدم يف ادخال البيانات الحرفية والرقمية وتنفيذ االوامر.

(لوحة املفاتيح )Keyboard
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اقسام لوحة املفاتيح :
•

مفاتيح الكتابة (االبجدية الرقمية)

•

مفاتيح التحكم  :control keysحيث تعد املفاتيح  ctrlو  Altو مفتاح التشغيل windows

و  Escمن اكرث مفاتيح التحكم التي يتم استخدامها.
•

مفاتيح الوظائف  : Function Keysوترمز لها بf1,f2,f3,…..,f12

•

مفاتيح التنقل  :وهي مفاتيح االسهم Delete, Page down, ,End, Page up ,Home

.Insert
•

لوحة املفاتيح الرقمية :تتميز بانها يف متناول اليد الدخال االرقام برسعة.

 املاوس (الفارة) : Mouseجهاز صغري بحجم قبضة اليد يتم توصيله للحاسوب عرب سلك (او بدونسلك) ويعترب من اجهزة التأشري  Pointing devicesالوظيفة األساسية للاموس عندما يتم تحريكه
هي تحويل حركة اليد ال اشارات يستطيع الحاسوب فهمها والتعامل معها ,مام يحرك السهم
املؤرش mouse pointerعىل الشاشة.
انواع املاوس :
•

املاوس امليكانييك (ذو الكرة) Mechanical (wheel) mouse

•

املاوس الضويئ optional mouse

•

املاوس الليزر laser mouse

•

املاوس السليك wire

•

املاوس الالسليك بأستخدام املوجات الراديوية RF wireless

•

املاوس الالسليك باستخدام البلوتوث Bluetooth wireless

 الشاشة الحساسة للمس Touch Screenتعطي هذه الشاشة امكانية للمستخدم من التحكم بالحاسوب بواسطة ملس االصبع للشاشة
بطريقة مبارشة او عن طريق اداة تشبه القلم.
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 املاسح الضويئ  : optional scannerوهو جهاز ادخال يقوم بتحويل الصور او الرسومات اواالشكال او النصوص ملعلومات الكرتونية ميكن استخدامها بواسطة الحاسوب.
 الكامريا الرقمية :Digital cameraتستخدم الكامريات الرقمية الدخال البيانات املرئية سواءا ثابتةكالصور  imagesاو متحركة  videoللحاسوب
 عصا التحكم joystick امليكروفون Microphone -قارئ العالمات البرصية  optical mark readerوقارئ القطع املشفرة

Bar reader code

• اجهزة االخراج :output devices
وهي االجهزة التي تعمل عىل اظهار املعلومات الناتجة من الحاسوب بصورة ميكن فهمها من قبل
املستخدم  ,وتوجد اشكال عديدة من اجهزة االخراج وحسب نوع املعلومات (نص  ,صوت  ,صورة
 ).....,ومن اهمها :
 وحدات العرض البرصي (الشاشة)  : Monitorوهي شاشة مشابهه لشاشة التلفزيون ولكنهاتعرض صور اكرث وضوحا وتسمى جهاز االخراج االساسية  Standard output deviceوتستخدم
الخراج البيانات بشكل صور مرئية وكمثال عليها شاشة انبوب االشعة الكاثودية cathode ray
) tube(CRTوشاشة الكريستال السائل ) Liquid crystal display(LCDوشاشة البالزما Plasma
ومتتاز بوزن وحجم اقل وكلفة اكرث من االول .وان زيادة عدد النقاط يف الشاشة يؤدي ال دقة
الصور التي تتمكن الشاشة من عرضها.
 السامعات : Speakersوالتي يتم عن طريقها اخراج البيانات من الحاسوب عىل هيئة مسموعة. عارض الفيديو  video projectorواللوحة الذكية : smart boardيستخدم عارض الفيديو (او عارضالبيانات) الخراج املعلومات من نصوص وصور وافالم عىل شاشة خارجية اكرب كام تستعمل اللوحة
او السبورة الذكية مبارشة الظهار املعلومات مع امكانية الكتابة عليها.
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 الطابعة : Printerتستخدم الخراج املعلومات عىل ورق باشكال مختلفة تسمى بالنسخة الورقيةHard copyوتوجد انواع عديدة منها تختلف حسب رسعتها وبأسلوب الطباعة وبنوع الورق
املستخدم ومن تلك الطابعات :
•

طابعات محفورة Daisy wheel

•

طابعات نقطية Dot matrix

•

طابعات ضخ الحرب Inkjet

•

طابعات الليزر Laser

•

الراسم Plotter

 2.1.2صندوق الحاسوب (وحدة النظام )System unit
وهو جوهر جهاز الحاسوب  ,اهم مكوناته هي اللوح االم  Motherboardالتي تضم وحدة املعالجة
املركزية ) Processing unit (PUالتي تعمل مبثابة العقل  Brainيف جهاز الحاسوب وعنرص اخر
مهم هو ذاكرة الوصول العشوايئ ) Random Access Memory(RAMوالتي تخزن املعلومات
طاملا كان الحاسوب يعمل,ومتسح هذه املعلومات عند ايقاف (اطفاء) تشغيل او اعادة تشغيل
الحاسوب,وميكن من خالل صندوق الحاسوب ربط اجهزة االدخال واالخراج.
 االجزاء الخارجية  External componentsلوحدة النظام :•

مفتاح التشغيل Power switch

•

مفتاح اعادة تشغيل الحاسوب Reset switch

•

مشغل القرص  Disk driveتشغيل االقراص املضغوطة او املدمجة CD/DVD

•

غالف او غطاء معدين case

•

منافذ USB

•

اضواء LED

م.م .نور بهاء صالح
كلية العلوم التطبيقية /قسم التقانات االحيائية

 االجزاء الداخلية ( )Internal componentsلوحدة النظام  :توجد هذه االجزاء داخل وحدة النظامواهمها :
 .1لوحة االم  :Motherboardلوحة معدنية وألكرث من طبقة مطبوعة كبرية تضم املعالجات
والبطاقات ورقائق ذاكرة مثبتة عليها ومنافذ اضافية وبطاقات توسع الضافة اجزاء اخرى مستقبال.
 .2وحدة املعالجة :تضم املعالج الدقيق  microprocessorواملعروف بوحدة املعالجة املركزية
 CPUوظيفته التحكم بالعمليات يف الحاسوب ووحدات التخزين االساسية وهنك العديدمن
الرشكات التي تقوم بتصنيع املعالج اشهرها .IBM,AMD,Intel
 .3الذاكرة الدامئة  ROMوذاكرة الوصول العشوايئ .RAM
 .4مجهز الطاقة  : power supplyالكهربائية لحدة النظام.
 .5القرص الصلب : Hard diskخزن البيانات واملعلومات بشكل دائم.
 .6املروحة :Fanتعمل عىل تربيد املعالج الدقيق داخل وحدة النظام لتفادي الحرارة الزائدة.
 .7بطاقة فيديو :Video cardتولد رؤية برصية من النظام ال املستخدم.
 .8شقوق : slotsتستخدم لتعشيق بطاقات اضافية.
 .9ساعة النظام : system clockتنظم الزمن يف الحاسوب وتساعد يف تحديد رسعة تنفيذ
الحاسوب للعمليات وتقاس بالهرتز  Hzالذي ميثل نبضة واحدة يف الثانية لذا تقاس بامليكاهريتز
 megahertzكون الحاسوب يؤدي ماليني النبضات يف الثانية وحاليا .Gigahertz
.10بطارية ساعة النظام :system clock batteryتبقي ساعة الحاسوب تعمل حتى بعد اطفاء
الحاسوب.
وحدة املعالجة املركزية ) :Central Processing unit (CPUوهي اكرث االجزاء اهمية يف الحاسوب
وذلك لكونها تقوم مبعالجة البيانات وتنسيق العمل بني اجزاء الحاسوب املختلفة وتتكون هذه
الوحدة من االجزاء االتية :
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 .1وحدة الحساب واملنطق  : Arithmetic and logical unitهذه الوحدة املسؤولة عن القيام
بالعمليات الحسابية مثل (الجمع ,الطرح والقسمة)والعمليات املنطقية مثل (املقارنة  ,اكرب واصغر
بني عدد واخر...الخ)
 .2وحدة التحكم او السيطرة ): Control unit (CUتقوم هذه الوحدة مبراقبة تنفيذ االعامل التي
يقوم بها نظام الحاسوب والتحكم بعمليات االدخال واالخراج وخزن وتنسيق البيانات يف اماكنها ,
اي انها تقوم مبراقبة وتوجيه الوحدات االخرى املكونة للحاسوب.
 .3وحدة الذاكرة الرئيسية ): Main memory unit (MMUويتم يف هذه الوحدة تخزين البيانات
والتعليامت وهذه الذاكرة نوعان :
•

ذاكرة القراءة فقط ( )ROMاختصارا ل Read only memory

•

ذاكرة الوصول العشوائية ) (RAMاختصارا ل Random access memory

وجه املقارنة

ذاكرة القراءة فقط
)(ROM

ذاكرة الوصول العشوائية
))RAM

عبارة عن ذاكرة تخزن فيها
البيانات يف مصنعها وال ميكن
التعريف

ملستخدم الحاسوب ان يغريه
بعد ذلك بل يكتفي بقراءة

عبارة عن ذاكرة تسمح بالقراءة
والكتابة عليها.

محتويات هذه الذاكرة.
تستخدم كذاكرة رئيسية
استخداماتها

-----------------------------

الكتابة عليها

ال

للمعالج ليك يحفظ فيها
البيانات والربامج التي يعمل
عليها االن
نعم
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ميكن القراءة
منها بواطة

نعم

نعم

املستخدم
الرسعة

بطيء
تخزين برنامج  BIOSللوحة االم

االستعامالت

تبقى البيانات يف الرقاقة

الشائعة

لفرتة طويلة جدا وال ميكن
تغيريها يف اغلب االحيان.

رسيع
مخزن مؤقت و(رسيع)للبيانات
التي يتعامل معها املعالج او
يتوقع ان يتعامل معها قريبا,
متحى البيانات مبجرد اطفاء
الحاسوب

(اهم الفروق بني  ROMو )RAM

مخطط يوضح العالقة بني وحدة املعالجة املركزية مع باقي اجزاء الحاسوب
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2.2

البت والبايت Bit and Byte

تعد البيانات واملعلومات املخزنة يف الحاسوب هي اشارات رقمية مؤلفة من رمزين هام ()1,0الذين يعربان عن حالتني هام الحالة  OFF, ONوجود او عدم وجود شحنة او نبضة كهربائية او اشارة
كهربائية مرتفعة واشارة كهربائية منخفضة) فاملكان الذي يخزن الرقم  0او  1نقول عنه انه قادر عىل
تخزين خانة نائية واحدة bit 1او Binary digit 1
"البت"هي اصغر وحدة تخزين مشتقة منBinary Digit.البت تتجمع يف مجموعة واملجموعة متكونة من  8خاليا يطلق عليها ال.Byte"البايت" مجموعة مؤلفة من  8خاليا ( )cellsثنائية اي ميكن ان تخزن فيها مجموعة من االصفار واآلحادعددها مثانية تسمى املجموعة الواحدة بكلمة  wordويعتمد عىل البتات يف الكلمة الواحدة عىل
نوع الحاسوب وميلك اصغر انواع الحاسوب كلمة بطول  8بت واكربها  128بت واطول الكلامت االكرث
استخداما يف اجهزة الحاسوب هي  32بت و 64بت

0

1

0

1

1

1

0

0

)Byte(8-bits
1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

)Word (16-bits , 2bytes

1

0

1

1

0
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وحدة القياس

رمز وحدة القياس

اسم وحدة القياس

قياس الوحدة

بت

b

bit

b

بايت

B

Byte

8 bits

كيلو بايت

KB

Kilo Byte

1024 bytes

ميكا بايت

MB

Mega Byte

1024 KB

كيكا بايت

GB

Giga Byte

1024 MB

تريا بايت

TB

Tera Byte

1024 GB

(جدول تحويل الوحدات  Units Transformللذاكرة ووحدات التخزين)

2.3

البايوز BIOS

هو اختصار ل"نظام االدخال واالخراج االسايس “, ”Basic Input/Output systemعندما نضغط زر
تشغيل الحاسوب فعادة ما نسمع صوت نغمة معلنة بدء التشغيل للحاسوب ومن ثم تظهر بعض
املعلومات عىل الشاشة وجدول مواصفات الجهاز ثم يبدأ نظام التشغيل بالعمل وبعملية فحص
اويل تسمى  POSTاي "الفحص الذايت عند التشغيل"  Power On Self Testوهو اول يشء
يفعله الحاسوب بفحص اجزاء النظام (املعالج والذاكرة العشوائية وبطاقة الفيديو......الخ) واذا ما
وجد النظام اي خلل فيتم التنبيه او ايقاف الجهاز عن العمل واظهار رسالة تحذيرية حتى يتم اصالح
الخلل كام يتم ايضا اصدار بعض النغامت برتتيب معني حتى ينبه املستخدم ملوضع الخلل.ان ترتيب
النغامت يختلف باختالف نوع الخلل والرشكة املصنعة للبايوز.
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2.4

الكيانات الربمجية Software

.1

نظم التشغيل  : operation systemsنظام التشغيل هو اهم جزء من الربامجيات,اذ ال يخلو

منه اي حاسوب ووظيفته االساسية التخاطب بني الحاسوب وملحقاته من جهه واالنسان
(املستخدم)من جهة اخرى ويوجد العديد من نظم التشغيل مثل نظام  MS-DOSونظام النوافذ
Windowsواليونكس  UNIXو لينوكس  Linuxومن املهام التي يقوم بها نظام التشغيل:
• تسجيل االخطاء.
• الفحص والتحكم بالوصول للبيانات.
• التحكم بأجهزة االدخال واالخراج.
• ادارة الذاكرة RAM
• تبادل البيانات بني القرص الصلب والذاكرة الرئيسية.
.2

الربامج التطبيقية  : Application softwareهي برامج تستخدم الداء وظيفة او مجموعة

وظائف مبوضوع محدد (اداري  ,تجاري  ,علمي )....ومن امثلتها حزمة برامج األوفيس office
 applicationsالتي تستخدم لتنظيم العمل املكتبي واألتوكاد للرسم الهنديس و  GISلنظم
املعلومات الجغرافية.
لغات الربمجة Programming Languages
• لغات املستوى األدىن Low level languages
• لغات املستوى املتوسط Middle level languages
• لغات املستوى العايل High level languages
2.5

انظمة االعداد Numbering System

انظمة األعداد  Numbering systemيف الحاسوب  :وتعرف بانها طرق متثيل االعداد
وكتابتها.وتوجد عدة انواع مثل:
• النظام الثنايئ Binary system
• النظام الثامين Octal system
• النظام السادس عرش Hexadecimal system
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❖ ان اساس النظام الثنايئ هو العدد  2فان هذا النظام يظم عددان فقط هام .1,0
❖ ان اساس النظام الثامين هو العدد  8فان اكرب رقم يف هذا النظام هو .7
❖ وان اساس النظام السادس عرش هو العدد  16اذ ان هذا النظام يتكون من  16رمز تتكون
من  9ارقام اكربها العدد  9ومن االحرف تكتب بصورة كبرية هي  A----Fوميكن توضيحها
باملخطط التايل:

2.6

منصة الحاسوب Computer Platform

ان الدمج بني معدات الحاسوب ونظام التشغيل تدعى منصة  platformالتي تعمل عىل تسهيل
مهمة العمل بينهام من خالل العمل املشرتك (التوافق) بني املعالج ونظام التشغيل ومن اشهر
نظم التشغيل:
❖ نظام  : Microsoft Windowsيعمل عىل معالج نوع أنتل  Intelبنتيوم  Pentiumاو معالج
AMDاو .... VIA
❖ يعمل نظام  MAC OSمن رشكة  Appleعىل معالجات أنتل  Intelبأشكاله.
❖ نظام  Linuxعىل معالج أنتلIntel
ومن املهم عند اختيار نوع املنصة (التوافق  )Compatibilityبني املنصة مع الربامج القدمية وتوفر
القدرة عىل التالئم مع املشغالت واالجهزة امللحقة -الطرفية(-الطابعة  ,املاسح الضويئ ).....,مع
مراعاة الحداثة يف مجال الحاسوب مستقبال.

