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الفصل االول
1.3

البيانات واملعلومات وبعض التعاريف املهمة Data & Information and some
definitions
 البيانات ( :)Dataهي مجموعة الحروف او الرموز او االرقام التي تقام عليها املعالجةبالحاسوب  ,اذ تدخل عن طريق اجهزة االدخال وتخزن عىل وسائط التخزين املختلفة ويتم اخراج
النتائج عىل اجهزة االخراج املتنوعة .
 املعالجة ( :)Processingهي عملية تحويل البيانات من شكل ال اخر . اخراج البيانات ( :)Data Outputهي عملية اظهار البيانات التي متت معالجتها بشكل ورقياو سمعي او برصي بحيث يتمكن مستخدم الحاسوب من فهمها .
 املعلومات ( : )Informationأنها البيانات التي متت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتتمرتبطة بسياق معني .
 انواع البيانات ( : )Data Typesيستطيع الحاسوب التعامل مع أنواع عديدة من البيانات وفيامييل أنواعها األساسية :
• النصوص  : Textوهي معلومات عىل شكل نص مقروء مثل الكالم الذي تقرأه اآلن
• الصور والرسومات Imagesو الفيديو Video
• الصوت Sound
كام إن الحاسب يستطيع التعامل مع أنواع بيانات مختلطة من األنواع السابقة مثل قواعد
البيانات التي قد تحوي نصوصاً وصورا ً وبعض األحيان تحوي فيديو وصوت أيضاً  ،ويستطيع
الحاسب أيضاً التحويل بني العديد من صور البيانات مثل تحويل النصوص إل صوت .
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 التخزين ( , )Storageهي عملية االحتفاظ بالبيانات السرتجاعها الحقا وتسمى ذاكرة ()Memoryيف عامل الحاسوب .

 1.4مميزات الحاسوب Computer Features
 دقة األداء يف تنفيذ العمليات املتكررة واملعقدة. الرسعة الفائقة يف املعالجة والحصول عىل النتائج. القدرة عىل تخزين البيانات ونتائج العمليات من معلومات واسرتجاعها. العمل لفرتات طويلة دون كلل . 1.5مكونات الحاسوب Computer Component
 )Aالكيان املادي Hardware
 )Bالكيان الربمجي Software
 )Aالكيان املادي : Hardware
هي املكونات الصلبة (املادية) يف الحاسوب وتتضمن:
اجهزة االدخال واالخراج: I/0 Devices
هي أجهزة الدخال البيانات بكافة أنواعها وأخراج املعلومات بلشكل الذي يفهمها املستخدم
وحدة املعالجة والتخزين : Processing and Storage Unit
وهي املسؤولة عن معالجة البيانات وأجراءات التحكم بعمليات الحاسوب وخزن البيانات .
 )Bالكيان الربمجي : Software
هي الربامج التي تتحكم بعمل املكونات املادية للحاسوب وكمثال:
نظم التشغيل : Operating Systems
مثل نظام التشغيل وندوز ولنيكس واندرويد
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الربامج التطبيقية : Application Software
مثل الربامج املكتبية (االوفيس  ،محررات الصور  ،الرسام  ,الفوتوشوب وبرامج الربيد االكرتوين )
وغريها.
وهناك مايعرف بلربنامج الثابت  Firmwareوهو برنامج داخيل للتحكم يف باقي املكونات
(الربامجيات) ويختلف هذا الربنامج الثابت من جهاز الخر وذلك الختالف الكيان املادي املوجود يف
كل جهاز واختالف الرشكة املنتجة .
1.6

انواع الحواسيب Computer Types

يف الوقت الحارض  ,هناك عدة انواع من اجهزة الحاسوب تأيت يف مختلف االحجام وااللوان
واالشكال واالستخدامات اذ تستخدم انواع مختلفة من اجهزة الحاسوب الداء مهام متنوعة ومن
املهم فهم الفروقات بني انواع الحواسيب الجل اختبار التقنية املناسبة الداء وانجازمهمة معينة
وكااليت:
• تصنيف أجهزة الكمبيوتر حسب الغرض من االستخدام:
 حواسيب االغراض العامة General Purpose Computerيستخدم هذا النوع لالغراض العامة سواء العلمية او التجارية او االدارية ومنها انظمة البنوك
واملصارف وحسابات الرواتب وامليزانيات وال ميكن حرص استعامالت واستخدامات هذا النوع من
الحواسيب النه ميتلك املرونة الكاملة الستعامله يف اي مكان حسب الربامج التطبيقية املنفذة
واملحددة من قبل املستخدم.
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 حواسيب االغراض الخاصة : Special Purpose Computerهذا النوع من الحواسيب يستخدم لغرض واحد فقط صمم من اجله ,أذ يتم تحميل الحاسوب بكل
الربامج التطبيقية املرتبطة بالغرض املحدد من قبل جهة التصميم  .وكأمثلة لهذا النوع
الحواسيب املستخدمة للتحكم يف االنظمة مثل التحكم يف املركبات الفضائية والتحكم يف
اجهزة االنذار املبكر واملصانع والسيارات واالجهزة املنزلية واالجهزة الطبية وغريها.

• تصنيف أجهزة الكمبيوتر حسب الحجم واالداء:
 حواسيب القطعة الواحدة Single Chip Computerوهي اصغر انواع الحواسيب ذات االغراض العامة وتسمى املتحكم الدقيق )(Microcontroller
,وهي مبنية داخل قطعة االلكرتونية واحدة متتاز بقابليات محدودة من حيث رسعة املعالجة
وسعة الخزن تتناسب مع عملية التحكم بعمل االجهزة مثل التحكم باملحركات الكهربائية واملصاعد
واالجهزة املنزلية مثل الغساالت االوتوماتيكية واملايكرويف والتحكم بأنظمة السيارات
واملصانع.
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 الحاسوب الصغري Microcomputersأصلها حاسوب شخيص  PCأو حاسوب محمول  Laptopأو حاسوب دفرتي Notebook
يستخدم من قبل أشخاص يف املنازل واماكن العمل

 الحاسوب املتوسط Minicomputerيشغل مساحة جزء من غرفة وبشكل عمودي ويخدم هذا الحاسوب عرشات من املستخدمني
يف ان واحد ,وكلام زاد عدد املستخدمني تقل كفاءته و يستعمل كمزود خدمة للشبكات و
اإلنرتنت.
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 الحاسوب الكبري Mainframeيشغل مساحة غرفة ويخدم هذا النوع من الحواسيب املئات من املستخدمني يف ان واحد ,دون ان
يؤثر عىل الكفاءة ,وكثريا مانجده املؤسسات العلمية ودوائر الدولة والجامعات وشبكات االتصاالت
وحجز تذاكر الطريان

