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 الفصل االول .1

وتطبيقاتة المكتبية ساسيات الحاسوبأ  

 

 The Computer (الكمبيوتر)الحاسوب االلكتروني  1-1

" والتي تعني ايضا calculate بمعنى "يحسب computerمشتقه من كلمة  

 عدد منلوفقا  ةعالي ةودق ةالبيانات بسرعة "ويعرف بانه جهاز له القدره على معالجcount"يعد

د تخزينها نتائج المطلوبه ثم بعالى الللوصول (program)  التعليمات واالوامر تعرف بالبرنامج

عالجة ( يبين مخطط يوضح م1-1.الشكل )بالمعلومات  ةواسترجاعها او اخراج النتائج المتمثل

 المعلومات. البيانات باستخدام الحاسوب للحصول على

 

 معالجة البيانات باستخدام الحاسوب للحصول على المعلومات( يبين 1-1) الشكل
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 البيانات و المعلومات: 1-2

يها (: هي مجموعة  الحروف او الرموز او االرقام التي تقام علdata) البيانات -

المعالجة بالحاسوب,اذ تدخل عن طريق اجهزة االدخال والتخزن على وسائط 

 .ةج المتنوعاعلى اجهزة االخر ويتم اخراج النتائج ,ةالتخزين المختلف

 هي عملية تحويل البيانات من شكل الى اخر. (Processing):المعالجه  -

تها ظهار البيانات التي تمت معالجأهي عملية  (Data Output): اخراج البيانات -

 بشكل ورقي او سمعي او بصري بحيث يتمكن مستخدم  الحاسوب من فهمها.

 كافة ب مع البيانات الرقمية فقط , ويمكن تحويلانواع البيانات: يتعامل الحاسو -

 البيانات 

 بشكلها الفعلي الى بيانات رقميه في اربع صور وهي:     

 

 .( وهي معلومات على شكل نص مقروء)كلمات وارقام(  Textلنصوص ) 

 .(Imageالصور والرسومات ) 

 .(Videoالفيديو) 

 (.Soundالصوت) 

 

 ةذاكرال(: هي عملية االحتفاظ بالبيانات السترجاعها الحقا, وتسمى Storageلتخزين)ا -

(Memoryفي عالم الحاسوب ) 

 ت عنمشاهدامن الحقائق وال ةجموعفالبيانات هي م وهناك خلط بين مفهومي البيانات والمعلومات ,

حث او عن طريق الب ةشئ ما لم يتم معالجته والتي يمكن  الحصول عليها عن طريق المالحظ

ات و اصووالتسجيل, ومن الممكن ان تكون البيانات عباره عن حروف او رموز او ارقام او صور ا

 ةوعيضا مجمهي ناتج معالجة البيانات وتكون افما المعلومات أوغيرذلك والمتعلقه بموضوع معين, 

 نجازالغرض التخطيط من الحقائق ولكن في صورة اوضح يمكن االستفاده منها من قبل االنسان ل

 موضوع ما.

 مميزات الحاسوب:

 يمتاز الحاسوب بالخصائص االتية:

 سرعة انجاز العمليات وسرعة دخول البيانات واسترجاع المعلومات.  -
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 .وبدقة النتائج والتي تتوقف ايضا على دقة المعلومات المدخلة للحاس  -

 على تخزين المعلومات. القدرة -

 ليا.أتقليص دور العنصر البشري خاصة في المصانع التي تعمل  -

 مكانية عمل الحاسوب بشكل متواصل دون تعب.أ -

قدم يه وان تخاذ القرارات وذلك بالبحث عن كافة الحلول لمسالة معينأمكانية أ -

 وحة.الموضوعة والمتطلبات  الخاصة بالمسألة المطر افضلها وفقا للشروط

 

 وب:مجاالت استخدام الحاس

 .المجاالت التجارية واالقتصادية واالدارية 

 .المجاالت العلمية والهندسية واالبحاث والتجارب 

 .المجاالت الطبية والعسكرية 

 وهواية االلعاب. رسم وطباعة التقارير,لالكثير من االستخدامات , كا 

  Computer Components :مكونات الحاسوب 

a. الكيان الماديHardware  : الصلبة )المادية( في الحاسوب. وتتضمن: هي المكونات 

a.  اجهزة االدخال واالخراجI\O  Devicesهي اجهزة الدخال البيانات بكافة : 

 انواعها, واخراج المعلومات بالشكل التي يفهمها  المستخدم.

b.  وحدة المعالجة Processing Unitوالتخزين: المسوؤلة عن معالجة البيانات 

 الحاسوب وخزن البيانات .واجراء والتحكم بعمليات 

 

هي البرامج التي تتحكم بعمل المكونات المادية    Software:.الكيان البرمجي2 .1

 -للحاسوب مثل:

a.  نظم التشغيل : Operating System  مثل نظام التشغيل ويندوز , وماك ويونكس

 ولينكس واندرويد.

b.  البرامج التطبيقيةApplications Software والمكتبية )االوفيس( : مثل البرامج 

 محررات  الصور )الرسام, الفوتوشوب(  وبرامج البريد االكتروني .
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  Computers Typesانواع الحواسيب 

 لوانفي الوقت الحاضر , هناك عدة انواع  من اجهزة الحاسوب, تاتي في مختلف االحجام واال

ستخدم اجهزة الحاسوب ضخمة وتواالشكال واالستخدامات . في بداية تصنيع هذه االجهزة كانت 

ارس , فيستخدم الحاسوب على نطاق واسع في المنازل والمد في الشركات الكبيره اما اليوم

 منازلوالمناطق الترفيهية ومراكز التسوق. وان اكثر انواع اجهزة الحاسوب استخداما في ال

 الحاسوب التيجميع اجهزة   ت( ومع ذلك فليسPCوالمكاتب تعرف باسم الحاسوب الشخصي )

ء الدا يستخدمها الناس تعد اجهزة حاسوب شخصية, اذ تستخدم انواع مختلفة من اجهزة الحاسوب

 بة الداءلمناس. ومن المهم فهم الفروقات بين انواع الحواسيب الجل اختيار التقنيه ا ةمهام متنوع

 وانجاز مهمة معينه وكاالتي :

 حسب الغرض من االستخدام. -

 واالداء.حسب الحجم  -

 حسب نوعية البيانات المدخلة . -

   على اساس نظام التشغيل. -

 (By Purpose) تصنيف الحواسيب حسب الغرض من االستخدام

 General Purpose Computer  ةحواسيب  االغراض العام -1

ظمة ا انومنه ةاو االداري ةاو التجاري ةسواء العلمي ةيستخدم هذا النوع لالغراض العام

 ةيلرياضالبنوك والمصارف وحاسبات الرواتب والميزانيات كما يستعمل في حل المعادالت ا

ع من النو ويمكن القول انه  ال يمكن حصر استعماالت واستخدامات هذا ةوالتصاميم الهندسي

 ةذمنفال ةطبيقيفي اي مكان حسب البرامج الت ةالستعمال ةالكامل ةالحواسيب النه يمتلك المرون

 من قبل المستخدم  ةوالمحدد

 Special Purpose Computer  ةحواسيب االغراض الخاص -2

 حاسوبهذا النوع من الحواسيب يستخدم لغرض واحد فقط صمم من اجله , اذ يتم تحميل ال

لنوع اهذا ل ةمثلأبكل البرامج التطبيقيه المرتبطه بالغرض المحدد من قبل جهة التصميم. وك

م في التحكومثل التحكم في المركبات الفضائية  ةللتحكم في االنظم ةمستخدممن الحواسيب ال

 رها , ة وغياجهزة االنذار المبكر والمصانع والسيارات واالجهزة المنزلية واالجهزة الطبي
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 ب االغراض العامة والخاصةيواسحنماذج من  يوضحالشكل 

 تصنيف الحواسيب حسب الحجم واالدء: 1-8

  Single Chip Computerالحواسيب القطعه الواحدة   -1 

وتسمى  المتحكم الدقيق  ةوهي اصغر انواع الحواسيب ذات االغراض العام

(Microcontroller) حدوده منوهي مبنية داخل قطعة االلكترونية واحده تمتاز بقابليات م 

  تحكمجهزة مثل الحيث سرعة المعالجة وسعة الخزن تتناسب مع  عملية  التحكم بعمل اال

ية و بالمحركات الكهربائية والمصاعد واالجهزة المنزلية مثل الغساالت االوتوماتيك

 المايكرويف و التحكم بانظمة السيارات و المصانع.

او  PCاصلها الحاسوب الشخصي Microcomputers:  الحاسوب  الصغير    -2 

يستخدم من قبل اشخاص   Notebookدفتري الحاسوب الاو  Laptopحاسوب المحمول 

 ؤسسات التعليمية.والم وفي المنزل واماكن العمل 

وبشكل عمودي  ةيشغل مساحه جزء من غرف :Minicomputerسوب المتوسط االح -3

ل ين تق,ويخدم هذا الحاسوب عشرات من المستخدمين في ان واحد وكلما زاد عدد المستخدم

  .Cache Registersويسخدم في نقاط البيع  كفائته .

يب يشغل مساحه غرفه ويخدم هذا النوع من الحواس  : Mainframeلكبير االحاسوب  -4

ؤسسات ي المالمئات من المستخدمين في ان واحد دون ان يؤثر على الكفائه ,وكثيرا مانجده ف

 والجامعات وشبكات االتصاالت وحجز تذاكر الطيران . ةودوائر الدول ةالعلمي

اكبرها حجما واكبرها سرعه واغالها ثمننا  :Supercomputerالحاسوب الفائق  -5

يات لجه كمويستخدم بالمهام التي تتطلب معا ,ويستطيع ان يخدم االف من المستخدمين معا ,

 ات,لشفرا وفك , ةكالتصميم الهندسي واالختبار والتوقعات الجوي جدا من البيانات , ةكبير

 .والتبؤ االقتصادي....الخ 
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