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Objectives

اآلليالحاسبمفهومتوضيح❖

اآلليالحاسببفوائدالتعريف❖

الحواسيبانواععلىالتعرف❖

اهداف المحاضرة
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اآللي؟الحاسبماهو

الحاسب اآللي
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عادة؟الحاسوبجهازيتواجداين

الحاسب اآللي
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ومفيقاليهاالبياناتادخاليتمالكترونيةآلةهوالحاسوب:اآلليالحاسب

المعلوماتهذهوتخزينمفيدةمعلوماتواستخراجالبياناتهذهبمعالجة

.اليهاالحاجةعنديريدلمنوتقديمهاداخله

الحاسب اآللي
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ات ومعالجة وتقديم المعلومبكميات هائلة في ثوان معدودة بعمليات حسابية والكترونية القيام ❖

.البيانات

ينتفع التي عالجها واالحتفاظ بها وتقديمها عند الحاجة اليها فعلى تخزين المعلومات القدرة ❖

.الباحث بما في الحاسوب من معلومات في أي وقت 

ضاء من انظمة اتصاالت وهواتف وطيران وفالحاسوب الحديث في كل مناحي الحياة يستخدم ❖

.وبنوك واقتصاد وغيرها من مناحي الحياة 

مات والحصول على المعلومات فأصبح باالمكان الحصول على المعلوتوفير وقت البحث ❖

جود والبيانات التي كان فيما مضى تحتاج الى شهور للحصول عليها وتجميعها لكن مع و

الحاسوب ال تحتاج منك اال ضغطة زر لتحصل عليها

فوائد الحاسوب
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الشخصيالحاسوب
العالمفيانتشارا  الحواسيبأكثروهو•

.سومومفاتيحولوحةوشاشةكيسةمنيتكونصغيركمبيوتروهو•

أنواع الحاسوب
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((Laptopالحاسب المحمول

وهو مثل الحاسوب الشخصي ومن أكثر الحواسيب انتشاراً ايضاً ويتميز عن الحاسب 

الشخصي

بأنه صغير الحجم وخفيف الوزن❑

ويتكون من قطعة واحدة بها شاشة ولوحم مفاتيح والموس ضمن لوحة المفاتيح❑

.ويمكن حمله والتنقل به خارج البيت بال معاناة ❑

ا لالستخدام العام مثل أغراض❑ و تم تصميم أجهزة الحاسوب المصغرة خصيص 

معروفة الترفيه، والتعليم،والعمل،والشركات المصنعة ألجهزة الحاسوب الصغيرة ال

Dell،Apple،Samsung)هي  Lenovo,HP،Toshiba)

أنواع الحاسوب
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handhledجهاز محمول باليد  Device 
شاشة وهي أجهزة حواسيب صغيرة بحجم الجيب والتي تحتوي على

صغيرة للتحكم بهالوحة مفاتيحأولمس

يتميز بأنه صغير الحجم وخفيف الوزن•

أنواع الحاسوب

8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)


الهواتف المحمولة والهواتف الذكية

.هذه هي الهواتف المتقدمة مع أحدث الوظائف•

.رامجيمكننا استخدامها كهاتف وككمبيوتر الستخدام بعض الب•

أنواع الحاسوب
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مشغالت الوسائط المتعددة

لى تشغيل وعرض العديد من أنواع ملفات الوسائط ، عالمشغالتيمكن لهذه •
Apple iPodمثال. سبيل المثال الفيديو والموسيقى والصور

باإلنترنت أو بأي شبكة أخرىذخ المشغالت يمكننا توصيل ه•

أنواع الحاسوب
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شبكة الحاسوب

ابالتالكعبرالبعضببعضهاالمتصلةالكمبيوترأجهزةمنمجموعةعنعبارةالشبكة

يفالشبكةتستخدم.والمعلوماتالمواردلمشاركةشبكةاستخداميتم.الالسلكيأو

.والمكاتبوالفنادقوالمدارسالكبيرةالمنظمات

أنواع الحاسوب
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السيرفر

ة فهو كثيرا  عن أجهزة الكمبيوتر العاديالخادمال يختلف •

لف في أن يحتوي على كل مكونات الحاسب تقريبا  لكنه يخت

.أكبر وامكانياته أقويمكوناته تكون غالب ا 

بسرعة فائقة اتصاله باإلنترنت أهم هذه اإلمكانيات هو •

ألن ومصدر كهرباء مستمر باإلضافة إلى نظام تبريد قوي

.ساعة يومي ا طوال أيام السنة24السيرفر سوف يعمل 

أنواع الحاسوب
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(Supercomputer)الحاسوب العمالق

من حيث األداء ومعالجة البيانات أقوى أجهزة الحاسوب تعد ❑

،المنظمات الكبيرةوهي أجهزة الحاسوب المتخصصة والمستخدمة من قبل ❑

،ألغراض البحث واالستكشافويتم استخدام أجهزة الحاسوب ❑

ة ، ويمكن لبعض اجهزمكلفة للغاية وكبيرة الحجموتعد أجهزة الحاسوب العمالقة الفائقة ❑

الحاسوب العمالقة أن تمتد إلى مبنى بأكمله

توقعات الطقس, دراسات الزالزل,استكشاف الفضاء في  تستخدم ❑

أنواع الحاسوب
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(Mainframe Computer)  الحاسوب الرئيسي

ة، إال بالرغم من أّن أجهزة الحاسوب الرئيسية ليس بنفس قوة أجهزة الحاسوب العمالق❑

أنّها بالتأكيد باهظة الثمن،

يسة وتستخدم العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية أجهزة الحاسوب الرئ❑

إلدارة عملياتها التجارية،

يمكن وضع أجهزة الحاسوب الرئيسية في غرف مكيفة الهواء بسبب حجمها،❑

رة، كما تعد أجهزة الحاسوب الرئيسية ذات سرعة فائقة،وذات سعة تخزين بيانات كبي❑

التجارة بنوك اليستخدم في .  يمكن للحواسيب الرئيسية معالجة كميات كبيرة من البيانات

الرعاية الصحيةاإللكترونية 

أنواع الحاسوب
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(Minicomputer)  الحواسيب الصغيرة
الصغيرةالشركاتقبلمنالصغيرةالحواسيبتُستخدم❑

متوسطةالكمبيوترأجهزة“باسمأيضاالصغيرةالحواسيبوتسمى❑

."المدى

قدراتوجودعدممعالقرصعلىإستيعابهاويمكنصغيرةآالتوهي❑

.بيرةالكوالحواسيبالفائقةالكمبيوترأجهزةمثلالبياناتوتخزينمعالجة

المؤسساتواحد،وتستخدملمستخدممصممةليستهذهالحاسوبأجهزةإن❑

المثال،يمكنسبيلعلى.محددةألغراضمصغرةحاسوبأجهزةالكبيرة

إنتاجعمليةلمراقبةالمصغرةالحاسوبأجهزةاستخداماإلنتاجلقسم

.معينة

أنواع الحاسوب
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