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....2-1...محاضرة . مقدمة عامة عن الحاسوب  

 )  computer definitionتعريف الحاسوب ( .1

بمعنى يحسب ويعرف الحاسوب بأنه الة حاسبة  computeان كلمة كمبيوتر مشتق بالفعل من فعل 

وتخزينها   Data processingالكترونية ذات سرعة عالية ودقة متناهية يمكنها معالجة البيانات 

storing   .واسترجاعها وفقا لمجموعة من التعليمات واالوامر للوصول للنتائج المطلوبة 

قوم بمجموعة مترابطة ومتتالية من ت electronic devicesالحاسوب هو من اآلالت االلكترونية 

     تتناولها بالمعالجة وفقا لمجموعة من التعليمات  in putالعمليات على مجموعة من البيانات الداخلة 

Instructions  واالوامر الصادرة اليه، المنسقة تنسيقا منطقيا حسب خطة موضوعةAlgorithm 

مسبقا لحل مسألة معينة معرفة بغرض الحصول على نتائج ومعلومات تفيد في تحقيق اغراض 

ومجموعة الجمل هذه تسمى برنامجا   Statementsمعينة، وتسمى التعليمات واالوامر بالجمل 

 والشخص الذي يصمم البرنامج مبرمج 

  :الحاسوب مميزات .2

 .السرعة •

 .الدقة •

 .المرونة •

 .السرية •

 .التخزينية السعة •

  :الحاسوب اداء .3

 : يلي ما الحاسوب جهاز اداء على تؤثر التي العوامل اهم من

 . المركزية المعالجة وحدة سرعة 1.

 . العشوائي الوصول ذاكرة حجم 2.

 . وسرعته الصلب القرص سعة 3.

 . Monitor Cart Processor الشاشة بطاقة معالج 4.

 واحد آن في تشغيلها تمي التي البرمجيات عدد 5.
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 أجيال الحواسيب .4
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 : By Purpose االستخدام من الغرض حسب ) أوالً 

 : General Purpose Computer العامة األغراض حاسبات .1

 و البنوك أنظمة منها و اإلدارية أو التجارية أو العلمية سواء  العامة لألغراض النوع هذا يستخدم

 و الرياضية المعادالت حل في يستعمل كما ، الميزانيات و الرواتب حسابات و المصارف

 من النوع هاذا استخدامات و استعماالت حصر يمكن ال أنه القول ممكن و الهندسية التصاميم

 .مكان أي في الستعماله الكاملة المرونة يمتلك ألنه الحاسبات

 : Special Purpose Computer الخاصة األغراض حاسبات  .2

 أو تالالعم في التحكم هو أجله و من صمم فقط واحد لغرض يستخدم الحواسيب من النوع هذا

 .غيرها و الطبية األجهزة أو الفضائية المركبات في التحكم أو المبكر اإلنذار أجهزة
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 : Type Of Data Processed يعالجها التي البيانات نوع سبح ) ثانياً 

 

 

 

 
 ثالثا ) حسب االداء والحجم 

 Microcomputerالحاسبات الدقيقة  )1

 

 التناظرية 
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 : computer system المكونة لنظام الحاسوب االجزاء 

 :هي رئيسية مكونات أربعة من الحاسوب نظام يتكون

 وهذه الكترونية، وأجهزة قطع عن عبارة هي الكمبيوتر معدات: Hard wareالمكونات المادية  .1
 الكمبيوتر من المادي الجزء تعتبر فهي لمسها و بالعين رؤيتها يمكن الكترونية القطع و األجهزة

 . driver األجهزة تعريفات تسمى التشغيل وأنظمة البرامج طريق عن وأدارتها بها التحكم ويتم ،
  :اآلتي إلى المادية المكونات تصنيف تم
 . اإلدخال وحدات •
 . اإلخراج وحدات •
 . النظام ولوحة النظام وحدة •
 . المركزية المعالجة وحدة •
 . الذاكرة •
 . التخزين وحدات •
 . المنافذ •
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غفران صباح صالحكلية القانون/ مرحلة اولى/ برمجة...........................................................................م.م.   

 : outputوحدات االخراج  .3
 ، الطابعةmonitorالتي تمت معالجتها مثل : الشاشةوهي الوحدات التي تقوم بعرض البيانات 

printer . 

 
 الشكل يوضح المكونات االربعة الرئيسية للحاسبة

 

 
 الشكل يوضح المكونات المادية للحاسبة
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 : soft wareالمكونات البرمجي  .2
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 الكمبيوتر بواسطة معالجتها يراد التي األولية الحقائق من مجموعة هي: dataالبيانات  .3
 منها يستفيد بحيث informationالمعلومات  تسمى التي المطلوبة النتائج للوصول إلى

  الحاسوب. مستخدم
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حيث يتمكن الكمبيوتر من  number or digitalيتم تحويل البيانات داخل الكمبيوتر الى ارقام 
الى امكانية تخزينها وقراءتها عند  باإلضافةالتعامل معها واجراء عمليات المعالجة عليها 

ويتم تحويل هذه االرقام بعد معالجتها الى معلومات مفهومة من قبل االنسان مثل الحاجة.  
 . soundاو صوت  imageاو صورة  textتحويلها الى نص 

: هو اما المبرمج الذي يصمم البرامج بأستخدام لغات البرمجة userالمستخدم  .4
programmer دم النهائي او المستخend users  الذي يستخدم البرامج الجاهزة في ادارة
 اعماله اليومية. 


