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 تعريف الحاسب اللكتروني1. 

 هو معالج للمعطيات إلكترونيا، بإمكانه تحصيل و تخزين المعطيات    الحاسب اللكتروني
و البرامج، و معالجتها و إخراج ما توصل إليه من نتائج و ذلك بسرعة فائقة و دقة متناهية

.و طاقة هائلة للتخزين و المعالجة، بالتكرار الذي نرغب فيه دون كلل أو ملل
: يتميز الحاسبو بصفة عامة  

بقدرته على القيام بالعمليات الحسابية من جمع، و طرح، و ضرب، و قسمة؛ ●
بقدرته على المقارنة بين قيم المعطيات و استنتاج من هو الكبر و الصغر و الذين ●

و تسمى عمليات المقارنة هذه بالعمليات المنطقية؛. يتساوون في القيمة
 بإمكانية تخزين المعطيات و استرجاعها عند الطلب؛ ●
بإمكانية تخزين البرامج التي يمكن تنفيذها؛ ●
.بأنه يعمل بنظام العد الثنائي ●



  

 الحاسب اللكتروني كنظام2. 

 لجزئين رئيسيين في حد ذاتها و هي تتكون من نظماتعتبر الحاسبات اللكترونية 
.يمكن أن يستغني الواحد منهما عن الخر

و هو الجزء الملموس للنظام و المتمثل Hardware الجزء الفني أو المادي1.2. 
.في المعدات و الجهزة التي تقوم فعل بمعالجة المعطيات

وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات التفصيلية Software جزء البرامج2.2. 
التي تتحكم في الجزاء المادية للحاسب و توجهها أثناء عمليات الدخال         

.و الخراج و التخزين و المعالجة



  

مكونات الحاسب اللكتروني1.1.2. 
: أما مكونات الحاسب الرئيسية فهي أربعة

 Périphériques d'entrées أجهزة المدخلت1. 
و هي). نظام العد  الثنائي(هي التي تسمح بإدخال المعطيات و البرامج إلى الحاسب في شكل قابل للستغلل 

:   و توجد على عدة أشكال نذكر أهمها. تمثل همزة الوصل بين اللة و النسان
    الماسحات، (Badges) لوحة المفاتيح، الفأرة، القلم الضوئي، شاشة اللمس، قارئة البطاقات، قارئة الشارات

(Scanners )  ،الطرفيات (Terminaux)  ، إلخ..الجهزة القارئة للشرطة و السطوانات المغناطيسية.

.اللكتروني
Périphériques de sorties أجهزة المخرجات2. 

في أجهزة المدخلت، تقوم بالتصال. هي التي تسمح بإخراج المعلومات الناتجة عن تشغيل الحاسب فهي كما 
من أمثلة. بحيث تأخذ المعلومة في شكلها المشفر و تحولها إلى شكل يسمح للنسان بقراءتها. بين النسان و اللة

. إلخ..هذه الجهزة نذكر الشاشة، الطابعة، الطرفيات، 



  

) تابع(مكونات الحاسب اللكتروني 1.1.2. 
Unités de stockages secondaires وحدات التخزين الثانوية3. 

ميزتها الرئيسية هي قدرتها على. هي أجهزة و وسائط تستخدم لتخزين المعطيات و البرامج بلغة تفهمها اللة
وهي كذلك منخفضة الثمن و بطيئة عند استعمالها،. تخزين كميات كبيرة من المعلومات بشكل دائم متى شئنا ذلك

.تقوم بتدعيم الذاكرة الرئيسية للحاسب
...الشريط المغناطيسي، القراص الممغنطة الصلبة و اللينة، القراص البصرية، : الوسائط الكثر استعمال هي 

.إلخ
Unité de Traitement Centrale وحدة المعالجة المركزية4. 

و لكي تتمكن من. هي قلب الحاسب اللكتروني و جزءه الرئيسي، لنها تقوم بترجمة تعليمات البرامج و تنفيذها
هي  الذاكرة الرئيسية، وحدة الحساب و المنطق و وحدة: فعل ذلك فهي تحتاج إلى ثلثة مكونات أساسية و 

.التحكم



  

) تابع(مكونات الحاسب اللكتروني 1.1.2. 
Mémoire Centrale الذاكرة الرئيسية. ا

تحتفظ الذاكرة الرئيسية بتعليمات البرنامج الذي يجري تنفيذه و المعطيات التي يطلبها هذا البرنامج،  و تخزن
كذلك النتائج الوسيطة لستعمالها ثانية بغية الحصول على النتائج النهائية التي تخزن بدورها في الذاكرة الرئيسية

وتتميز الذاكرة الرئيسية بسرعة الوصول إلى المعطيات المخزنة بها، و بقدرتها. إلى أن ينتهي من تنفيذ البرنامج
  . التخزينية المحدودة و بفقدانها لمحتواها بمجرد إنقطاع التيار الكهربائي

 تخزن البرامج الخاصة بتشغيل الحاسب و التي يمكن فقط قراءتها، في جزء من الذاكرة يسمى بذاكرة القراءة فقط
)Read Only Memory (ROM   .أما باقي الذاكرة ففيها ينفذ مستعمل الحاسب برامجه بحيث يستطيع القراءة

Random Access Memory (RAM( ويسمى هذا الجزء بذاكرة الوصول المباشر. و الكتابة فيها
كل »  Bits « و هي مقسمة على ثمانية بيتات. و التي تسع حرفا واحدا»   Octet « وحدة القياس هي البايت

.، أي نظام العد الثنائي0أو  1بيت يحمل رقم 



  

) تابع(مكونات الحاسب اللكتروني 1.1.2. 

Unité  Arithmétique et Logique وحدة الحساب و المنطق. ب
من جمع و طرح و ضرب و قسمة و العمليات المنطقية  أكبر من،(تقوم هذه الوحدة بكل العمليات الحسابية 

أثناء المعالجة تنقل المعطيات من الذاكرة إلى وحدة الحساب  ). إلخ..أصغر من، يساوي، أكبر من أو يساوي، 
أو النهائية تعاد إلى و المنطق لتنفيذ العمليات الحسابية و المنطقية حسب تعليمات البرنامج، و النتائج الوسيطة 

.الذاكرة لتحفظ هناك إلى غاية نهاية البرنامج
Unité de Commande  وحدة التحكم. ج

لتنفيذها ثم تحل رموزها  يه  ف الذي جاءت  بالتسلسل  تنفيذه  الجاري  لبرنامج  ا تعليمات  ءة  بقرا الوحدة  تقوم هذه 
سيطرة وحدة التحكم فهي إذن توجه جميع. بإعطاء الوامر إلى باقي مكونات الحاسب التي تعمل كلها تحت 

.العمليات التي يقوم بها الحاسب



  

هندسية الحاسب اللكتروني 



  

مكونات اللوحة الم في جهاز الحاسب اللكتروني



  

تصنيفات الحاسب اللكتروني2.1.2. 

: توجد عدة تصنيفات لنواع الحاسبات اللكترونية أهمها هي
 التصنيف حسب نوع المعطيات المتحصل عليها1. 

 الحاسبات العددية. ا
فهي تعمل بحساب. أو أي نظام عد آخر العشري تتعامل مباشرة بالعداد المعبر عليها بالرقام في نظام العد

كحساب عدد الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا بحيث تعطي نتائج دقيقة، تستعمل لغراض التسيير و العداد
.في التطبيقات العلمية

 Ordinateurs Analogiques) القياسية(الحاسبات التناظرية . ب
بعكس النوع الول فإن الحاسبات التناظرية ل تتعامل مباشرة  بالعداد بل تقيس مقادير فيزيائية كدرجات الحرارة،

و تقدمها في شكل أعداد تمثل قيم تتغير بإستمرار لذلك تكون نتائجه. إلخ... الضغط، شدة التيار الكهربائي 
.تستعمل هذه الحاسبات في المجالت العلمية و في مجال مراقبة العمليات. تقريبية



  

)تابع(تصنيفات الحاسب اللكتروني 2.1.2. 

 التصنيف حسب الغرض من استخدامها2. 
 الحاسبات المتخصصة. ا

ميزتها. هي حاسبات صممت لستخدامها في تنفيذ عمل معين حيث تبرمج مسبقا و بشكل دائم للقيام بهذا العمل
.أنها إقتصادية، سريعة و فعoالة و عيبها يكمن في قلة مرونتها

. تجهز بمثل هذه الحاسبات القمار الصناعية، الصواريخ الحربية، السيارات، و اللت الكهرومنزلية
 الحاسبات عامة الغرض. ب

هي الحاسبات الكثر استعمال لنها صممت لستخدامها لغراض مختلفة، فهي تستطيع  تخزين عدة برامج و
.تتميز بمرونتها. تنفيذها و تغييرها و إضافة برامج أخرى و الستغناء عن البعض الخر



  

)تابع(تصنيفات الحاسب اللكتروني 2.1.2. 
 التصنيف حسب الحجم3. 

 الحاسبات الكبيرة. ا
هي حاسبات كبيرة وسريعة و مرنة، باهظة الثمن، و عامة الغرض تحتل لوحدها حجرة كاملة لها قدرة كبيرة

كما أنo قدرتها التخزينية هي جد كبيرة، حيث يمكن اعتبارها. على تنفيذ المليين من التعليمات في وقت قياسي
بإمكان. يوجد هذا النوع من الحاسبات في الشركات الكبيرة و الهيئات الحكومية للبلدان المتطورة. غير نهائية

كما بإستطاعة العديد من أجهزة المدخلت و المخرجات أن. هذه الحاسبات تنفيذ عدة برامج في نفس الوقت
.ترتبط بها

 الحاسبات المتوسطة. ب
غالبا ما يتصل بهذه الحاسبات مجموعة من. هي أصغر حجما من الحاسبات الكبيرة، أقل سعرا و أبطأ سرعة

.أجهزة المدخلت و المخرجات و هي تتناسب أكثر مع حجم الشركات المتوسطة الحجم
 الحاسبات الصغيرة. ج

تقوم بكل الوظائف التي تقوم بها الحاسبات الكبيرة، لكن بقوة  و سرعة. PCتسمى كذلك بالحاسبات الشخصية 
تطورت هذه الحاسبات بشكل كبير في المدة الخيرة حيث راحت تزيد من قوتها و سرعتها الشيء الذي. أقل

جعل استخدامها في جميع المجالت  أمرا محبذا لما توفره من سعر منخفض و من قوة تزداد يوما بعد يوم
.بالضافة إلى حجمها الصغير و إمكانيات ربطها بحاسبات أخرى



  

برامج الحاسب اللكتروني1.2.2. 

هذه البرامج التي بدونها تصبح اللة. صممت الحاسبات اللكترونية لتنفيذ البرامج و من ثمة معالجة المعطيات
: عديمة الفائدة، تنقسم إلى مجموعتين

، برامج النظام- 
. برامج التطبيقات- 

 برامج النظـام1. 

.و المتمثلة في وحدة المعالجة المركزية، وحدات المدخلت، وحدات المخرجات، و الذاكرة الرئيسية

إلى الحاسب و عمليات تشغيل الجهزة الثانوية التي يحتاجها (Jobs) اللكتروني كعمليات إدخال العمال
الحاسب و التي كانت تضيع الكثير من الوقت الشيء الذي أدى إلى أتمتة هذه الوظائف و تشتمل هذه البرامج

.نظام التشغيل، برامج الخدمات، مترجم اللغات و برامج إدارة المعطيات و برامج تسيير التصالت: على 



  

)تابع(برامج الحاسب اللكتروني 1.2.2. 

  Système D’exploitation  نظام التشغيل. ا
". مجموع البرامج التي تشرف على كل المشاكل المتعلقة بإستغلل الحاسب"يعرف نظام التشغيل على أنه 

هذا البرنامج الذي هو الساس لكل استعمال للحاسب، يقوم بتسهيل مهمة المستعمل بأن يقدم له آلة إفتراضية 
و ذلك بإشرافه على تنسيق مجموع المهام الضرورية للسير الحسن. أكثر سهولة للستغلل من اللة الحقيقية

و تحمoله لكل العمليات الروتينية و المعقدة كمراقبة الجهزة المحيطة بالحاسب و تنظيم وتسيير عمليات. لللة
كما يقوم بتأمين الستغلل الفعال و القتصادي. المعالجة و الدخال و الخراج و تخزين البرامج و المعطيات

 من أمثلة هذه النظم   .  للموارد الحرجة للحاسب كاستعمال الذاكرة الرئيسية المحدودة التخزين بطريقة فعoالة
MS DOS ،UNIX ،OS2  ..إلخ.

  Programmes Utilitaires  برامج المنفعة. ب
التحويل من، (Programmes de Tri) هي برامج خاصة تؤدي وظائف معروفة و متكررة كترتيب الملفات

.إلخ.. الشريط المغناطيسي إلى القرص، طبع محتويات الملفات، طبع محتويات الذاكرة الرئيسية 



  

)تابع(برامج الحاسب اللكتروني 1.2.2. 
 برامج ترجمة اللغات. ج

و هو المر الذي يجعله ل يفهم إل� الوامر المكتوبة بالنظام الثنائي. يعمل الحاسب اللكتروني بنظام العد الثنائي
لهذا جاءت ضرورة وجود برامج تحول التعليمات المكتوبة بلغة قريبة من لغة النسان. أو ما يسمى بلغة اللة

مترجم كوبول،: و من أمثلة هذه البرامج نجد.  لغة اللة، أو من البرنامج الصلي إلى البرنامج المستهدفإلى
. إلخ..مترجم باسكال و مفسر البازيك 

 برامج إدارة المعطيات. د
تستطيع هذه البرامج. هي برامج تتعامل مع المعطيات و ذلك من خلل إنشاء و تحديث و استخدام هذه المعطيات

 أمثلة هذه البرامج نظام إدارة قاعدة المعطيات. تحديد مكان المعطيات المطلوبة في عمليات البحث عنها
)Système de Gestion de Base de Données (SGBD  .
 برامج تسيير التصالت. و

تهتم هذه البرامج بعمليات إرسال و استقبال المعطيات بين الحاسب و الوحدات الطرفية له أو الحاسبات الخرى،
 .حيث تقوم بربط أو قطع التصال و كذلك إكتشاف و تصحيح أخطاء التصال



  

)تابع(برامج الحاسب اللكتروني 1.2.2. 
 برامج التطبيقات2. 

.  حيث تقوم بحل مشاكل معالجة المعطيات لصالح مستعملي الحاسب. هي البرامج التي تجلب لجلها الحواسيب
 : و هي عديدة و متنوعة حيث يمكن تصنيفها إلى 

 برامج  التطبيقات عامة الغرض. ا
هي برامج شائعة، لكثرة استعمالها في مجالت متعددة كبرامج معالجة النصوص، و برامج المنحنيات و

.  إلخ..الحصاء، و برامج معالجة الجداول 
 برامج  التطبيقات للتسيير. ب

هي برامج تعدo خصيصا لمعالجة المعطيات الضرورية لداء وظائف المؤسسة على أحسن وجه و من أمثلة هذه
يتميز هذا النوع من. إلخ..المحاسبة العامة، تحليل المبيعات، تسيير المخزون، الفوترة، الجور، : التطبيقات نجد 

.البرامج بتعامله مع كميات كبيرة من المعطيات و بإستعماله لعمليات حسابية بسيطة كالجمع و الطرح
 برامج  التطبيقات العلمية. ج

و تتميز هذه البرامج بإحتوائها. هي برامج تستعمل في المجالت العلمية التي تتطلب إمكانيات كبيرة للمعالجة
و بإستعمالها لكميات قليلة من المعطيات كحساب المعادلت المعقدة لمسارات. على عمليات حسابية معقدة

.إلخ..الصواريخ، و القمار الصناعية، و برامج التنبؤ بالحوال الجوية 
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