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  Types of computers الحواسيب أنواع 3.2.1.1

 يأتي: ما إلى وكلفتها وسرعتها حجمها حسب مصنفة الشخصية، للحواسيب عديدة أشكال يوجد

 المكتبي الحاسوب ((Desktop  

 

 .العمةل فةي وأ المنةزل فةي المكتبيةة المهةام إلنجةاز ويستخدم شيوعا ، األكثر التقليدي الحاسوب هو

 سةةريع، بشةةكلتطةةورت  فقةةد المتعةةددة واسةةتخداماتها الحواسةةيب هةةذه علةةى الكبيةةر لإلقبةةال ونظةةرا  

 .كبيرة معالجة وسرعة كبيرة، تخزين ومساحات عالية، ذاكرة ذات الحواسيب هذه وأصبحت

 المحمول الحاسوب (Laptop) 

 

 كهربةائي تيةار مةع وصةله دون يعمةل أن ويمكةن ،وحملةه نقلةه يسةهل صةغير، حجمةه حاسوب هو

 بةه تينمتصةل والفةأرة المفةاتيح لوحةة وتكةون نسةبيا ، الةثمن مرتفةع وهو شحنها، يتم بطارية لوجود

م مباشر، بشكل  .آلخر مكان من التنقل عملهم طبيعة تتطلب الذين األشخاص قبل من ويُستخد 

 اللوحي الحاسوب (Tablet)  

 

تعد أجهزة الحاسوب اللوحية أجهزة حاسوب شخصية محمولة تجمع بين ميزات أجهزة الحاسوب 

ومثةل أجهةزة الحاسةوب  .(PDAاليةد )بالمحمولةة الةـمساعد الشخصةي الرقمةي المحمولة وأجهزة 

ومثةةل أجهةةزة  .المحمولةةة، تتميةةز هةةذه األجهةةزة بأنهةةا أجهةةزة قويةةة وتحتةةوي علةةى شاشةةة مضةةمنة

إمكانية كتابة مذكرات تتيح هذه األجهزة فإن (، PDAاليد )بالمحمولة لرقمي الـمساعد الشخصي ا

ة باسةتخدام قلةم لةوحي وشاشةة لمةس بةدال  مةن إبةرة  أو رسم صور علةى الشاشةة، وذلةك يكةون عةاد 

بعةض وتتميةز  .تحويةل الكتابةة باليةد إلةى نةص مكتةوب ا  يمكةن لهةذه األجهةزة أيضةو .الفونوغراف

 .بحيث تكشف عن لوحة المفاتيح الموجودة تحتها ،بشاشة يتم بسطها"أجهزة الحاسوب اللوحية" 

 يسةةتخدمه لةةذا اإللكترونيةةة، الكتةةب وقةةراءة اإلنترنةةت تصةةفح الحاسةةوب اللةةوحي خةةالل مةةن ويمكةن

  .والتسلية والدراسة البحث في الطلبة

  Types of devices األجهزة أنواع 1.1.2.1

 يأتي: ما أهمها ،المحمولة الرقمية لألجهزة عدة أشكال يوجد

 المساعد الشخصي الرقمي Personal Digital Assistant (PDA) 

يُعرف هذا الحاسوب أحيانا  باسم الحاسوب الكفي  لصغر حجمه وإمكانية حملةه براحةة اليةد، وهةو 

تشةغيل شةبيه بالنظةام عبارة عن حاسوب كامةل الوظةائف، صةغير، خفيةف الةوزن، ويعمةل بنظةام 

المسةةتخدم فةةي الحواسةةيب الكبيةةرة، ولكةةن بميةةزات أقةةل منهةةا، ألن قةةوة المعالجةةة وحجةةم الةةذاكرة 

 .ويتم فيه تخزين البيانات على بطاقة الذاكرة أو األسطوانات الثابتة دقيقة الحجم .محدودتين

ويمكةن لةبعض  .المفةاتيح( شاشات اللمس وقلما  خاصا  بةدال  مةن لوحةة PDAوتستخدم أجهزة الـ )

المساعدات الشخصية الرقمية الوصول إلى اإلنترنت وتصفح الشةبكة العالميةة، كمةا أنهةا تُسةتخدم 

 .كهواتف نقالة، وعادة ما تُستخدم من قبل رجال األعمال أو الطلبة
 

 الذكي الهاتف Smart Phone 

 

 يسةمى ما تشكل فأصبحت (PDA) الرقمي الشخصي الـمساعد أجهزة مع المحمولة الهواتف دمج بدأ

Smart Phone   التشةغيل أنظمةة أحد على يعمل متقدم هاتف هو الذكي والهاتف .الذكية الهواتف أي 

 لةةك يلالتشةةغ نظةةم وتسةةمح .بيةةري وبةةالك ،لينةةوكسو ،سةةيمبيانووأندرويةةد،  ،موبايةةل وينةةدوز التاليةةة:

  .التطبيقية البرامج بتنزيل تسمح كما أخرى، أجهزة مع الشبكي باالتصال

 اإللكترونةةي، البريةةد وتبةةادل اإلنترنةةت وتصةةفح الهاتفيةةة، المكالمةةات إجةةراء الةةذكي الهةةاتف لةةك ويتةةيح

بكةةاميرا، وتحتةةوي  منهةةا الةةبعض تزويةةد تةةم كمةةا ،GPS المواقةةع تحديةةد بنظةةام مةةزودة أجهةةزة وهنةةاك

 .الذكية عادة  على لوحة مفاتيح وشاشة كبيرةالهواتف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 المتعددة الوسائط مشغل Media Player 

 

ل لك يسمح  ملفةات تنزيةل يُمكنةك كمةا .وفيديو وصور، صوتية، ملفات بتخزين المتعددة الوسائط مشغ 

ل إلةةى اإلنترنةةت مةةن وفيةةديو صةةوتية  مةةن الكثيةةر أن االعتبةةار بعةةين األخةةذ مةةع إليهةةا، لالسةةتماع المشةةغ 

 .مصادرها من تنزيلها عند قانونية وحماية نشر حقوق لها الموسيقية واألعمال واألفالم األغاني

 الرقمية الكاميرا Digital Camera  

 

إن  - ثةم ،رقمةي بتنسةيق فيهةا الموجةودة الةذاكرة علةى وتخزينهةا الصةور التقاط من تمكنك كاميرا هي

 معالجةةة بةةرامج باسةةتخدام ومعالجتهةةا ،وطباعتهةةا رقميةةا   الحاسةةوبإلةةى  الصةةور نقةةل تسةةتطيع -شةةئت 

 .وغيره الفوتوشوب برنامج مثل الصور،

 Computer, Device Performance واألجهزة الحاسوب أداء في المؤثرة العوامل 2.2.1

 يأتي: ما العوامل هذه ومن ،وسائر األجهزة الحاسوب أداء في تؤثر التي العوامل من العديد هناك

 The processor المعالج 1.2.2.1

 مكونةات إحةدى هةي (Central Processing Unit المركزيةة/ المعالجةة )وحةدة يسةمى مةا أو المعةالج

 الخاصةةة العمليةات كافةةة تنفيةذ عةةن المسةؤولة فهةةي للحاسةوب؛ المةةدبر العقةل   تعةةد   التةي الرقميةةة الحاسةوب

 منهةةا تسةةتقبل حيةةث بالةةذاكرة الوحةةدة هةةذه وتةةرتبط .منطقيةةة أم حسةةابية عمليةةات أكانةةت سةةواء بالمعالجةةة،

 علةةى الحاسةةوب فةةي والتعليمةةات األوامةةر تنفيةةذ سةةرعة وتعتمةةد .بالمعالجةةة الخاصةةة والتعليمةةات البيانةةات

 .المعالج هذا سرعة

 والمنطةق/ الحسةاب و)وحةدة (،Control Unit (CU) الةتحكم/ )وحةدة رئيسةة: أجزاء ثالثة من المركزية المعالجة وحدة وتتكون

Arithmetic Logic Unit (ALU)،) /المسةجالت(و Register). تلعةبو (المركزيةة المعالجةة وحةدة/ CPU)   فةي كبيةرا   دورا 

 لتنفيةذ لةزمت التةي الواحدة الثانية في الدورات عدد تعني العمليات تنفيذ في المعالج فسرعة ،الرقمية األجهزة وسائر الحاسوب أداء

 المعالجةة وحةدة سةرعة قيةاس ويةتم .أفضةل الحاسةوب أداء كةان أسةرع األوامةر تنفيةذ كةان فكلمةا للحاسةوب، تعطةى التةي األوامر

 .الواحدة، الثانية في دورة مليون يساوي الواحد الميجاهرتز إن حيث ،GHz جيجاهيرتزال أو MHz ميجاهرتزبوحدة ال المركزية

 هةذه تعمةل المعالجةات، بعةض فةي (Cache Memory المخبئيةة/ )الةذاكرة بـ تسمى والسعة الحجم صغيرة خاصة ذاكرة وتوجد

 .أكبر بشكل البيانات مع التعامل على المركزية المعالجة وحدة قدرة زيادة على المخبئية الذاكرة

 المركزيةة، المعالجةة ووحةدة الرئيسةية الةذاكرة مةن جةزء استهالك يتم المختلفة، التطبيقات تشغيل عند أنه إلى اإلشارة تجدر وهنا

 .الحاسوب أداء من يحس ن ذلك ألن فقط؛ تحتاجها التي البرامج بفتح ينصح الجهاز عن العبء ولتخفيف

 وكلمةا الصةور، معالجةة علةى يعمةل معالج تحتوي على النظام، وحدة داخل األم اللوحة على تثبيتها يتم التي الشاشة بطاقة أن كما

 الشاشةة بطاقةةوتحتةوي  .للمسةتخدم أكثر بوضوح وعرضها الصور معالجة عملية في أسرع كان عالية المعالج هذا سرعة كانت

 .المركزية المعالجة وحدة على العبء يقلل وهذا الحاسوب، أداء سرعة زيادة في حجمها يؤثر ذاكرة، على

 Storageالتخزين  2.2.2.1

المختلفة كةالقرص الصةلب وذاكةرة الفةالش، التخزين هو تسجيل البيانات رقميا  على إحدى وسائط التخزين الداخلية أو الخارجية 

وبمةةا أن القةةرص الصةةلب هةةو جهةةاز التخةةزين الرئيسةةي فةةي الحاسةةوب، فإنةةه كلمةةا زاد حجمةةه  .وسةةائر وسةةائط التخةةزين األخةةرى

وسرعته تحسن أداء الحاسوب أو األجهزة الرقمية، ألن عملية نقل الملفات تتم بشكل أسرع، فعند تشغيل الجهاز يتم تحميل جةزء 

برنامج نظام التشغيل إلى ذاكرة الوصول العشوائي، لذلك ال بد من توافر مساحة فارغة فةي القةرص الصةلب لتبةادل البيانةات  من

  .بين هذا القرص وهذه الذاكرة العشوائية

م نقةل وسرعة القرص الصلب بنقل البيانات لها دوٌر كبير أيضا  في تحسين أداء الحاسوب، فكلما كانت سرعة القرص عاليةة سةيت

 .البيانات بشكل أسرع


