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 الحاسوب بعملٌات
 والمعلومات البٌانات خزن مهمتها:storage devices التخزٌن اجهزة-د

 المادٌة المكونات بعمل تتحكم التً البرامج وهً:softwareالبرمجً الكٌان-2

 مثل للحاسوب
  وٌونكس وماك وٌندوز التشغٌل نظام مثل operating system التشغٌل نظم-ا
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   على اعتمادا الحواسٌب تصنٌف ٌمكن

   الى وتصنف: االستخدام من الغرض-1
 general purpose : العامة االغراض حواسٌب-ا

computer كانت سواء العامة لالغراض ٌستخدم 

 ادارٌة او تجارٌة او علمٌة
 special purpose الخاصة االغراض حواسٌب-ب

computer: اجله من صمم فقط واحد لغرض ٌستخدم 

 والمصانع الفضائٌة المركبات فً التكم اجهزة مثل

 المنزلٌة واالجهزة والسٌارات

 computer typesانواع الحواسٌب 



   الى وتصنف: واالداء الحجم حسب التصنٌف

 وتسمى الحواسٌب انواع اصغر وهsingle chip computerً الواحدة القطعة حواسٌب-ا

  للتحكم تستخدم واحدة الكترونٌة قطعة داخل مبنٌة وهmicrocontrollerً الدقٌق بالمتحكم

 والمصانع السٌارات وانظمة والمصاعد والمحركات المنزلٌة باالجهزة

 , pc ,laptop الشخصٌة الحواسً تمثل وهً:microcomputer الصغٌر الحاسوب-ب
notebookالتعلٌمٌة والمؤسسات العمل واماكن المنازل فً االشخاص قبل من تستخدم  

 عشرات وٌخدم غرفة من جزء مساحة ٌشغل:minicomputer المتوسط الحاسوب-ج

 cache البٌع نقاط فً ٌستخدم المستخدمٌن عدد زٌادة مع كفاءته تقل واحد ان فً المستخدمٌن
registers 

 ان دون المستخدمٌن من مئات وٌخدم غرفة مساحة ٌشغل:mainframe الكبٌر الحاسوب-د

 الطٌران تذاكر وحجز االتصاالت وشبكات الجامعات فً ٌستخدم كفاءته على تؤثر

 االف ٌخدم ثمنا واغالها سرعة واكبرها حجما اكبرها:supercomputerالفائق الحاسوب-ه

 البٌانات من جدا كبٌرة كمٌات معالجة تتطلب التً المهام فً واحدوٌستخدم ان فً المستخدمٌن

 االقتصادي والتنبؤ الشفرات وفك الجوٌة كالتوقعات
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  التالٌة االنواع الصغٌرة الحواسٌب وتظم

  وٌستعمل المكتب سطح على ٌوضع :desktop/personal type المكتبً الحاسوب-1

 المكتبٌة لالعمال

 ولوحة العرض شاشة دمج مع حمله وامكانٌة وزنه بخفة ٌمتاز :laptopالمحمول الحاسوب-2

   الشحن العادة قابلة بطارٌة على وٌحتوي الجهاز فً المفاتٌح

 مشابه palmtop الكفً Notebookالدفتريhand-held pc (HPC)   الٌدوي الحاسوب-3

 السفر عند ٌستخدم الكتاب الو الكف بحجم ٌكون حٌث اقل ووزن بحجم ولكنlaptopلـ

 المعلومات وخزن الملفات قراءة لغرض والترحال

 بالٌد محمول جهاز personal digital assistant(PDA) الشخصً الرقمً المساعد-4

 جهاز طرٌق عن البٌانات ادخال ٌتم نقال كهاتف وٌعمل واالنترنت الهاتف مع ٌربط ان ٌمكن

 لتبادل شخصً حاسوب مع ربطه ٌمكن كما المفاتٌح لوحة بدل Magic Pen القلم ٌشبه مؤشر

 المعلومات

 شاشة مع رٌطه وٌمكن شاشة على الٌحتوي عادة Home computer المنزلً الحاسوب-5
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 المدخلة البٌانات نوعٌة حسب التصنٌف-3
 البٌانات ٌستعمل :Analog Computer التناظري الحاسوب-ا

   المستمرة
 المتقطعة البٌانات ٌستعمل :digital computer الرقمً الحاسوب-ب

 من النوعٌن كال ٌستعمل :hybrid computer المهجن الحاسوب-ج

 البٌانات

   التشغٌل نظام حسب التصنٌف-4
  وٌونٌكس Mac OS والماكWindows والوندوز DOSالدوز مثل

Unix OS  ولٌنوكس Linux  

 computer typesانواع الحواسٌب 


