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 المحاضرة األولى 2تعريف اإلعالم اآللي informatique
ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳسمﺢ ﺑمعالجة المعﻠﻮمات ﺑﻄﺮﻳﻘة آلﻳة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ جﻬاز الﺤاسﻮب ،ﻓﺘﻜنﻮلﻮجﻳا المعﻠﻮمات ﻫﻲ
انﺪماج ﺛﻼﺛﻲ اﻷﻃﺮاف ﺑﻳﻦ :اﻹلﻜﺘﺮونﻳات الﺪﻗﻳﻘة والﺤﻮاسﻳﺐ ووساﺋﻂ اﻻﺘﺼاﻻت الﺤﺪﻳﺛة وﺘﺸمﻞ جمﻳﻊ
اﻷجﻬﺰة والنﻈﻢ والﺑﺮمجﻳات المﺘعﻠﻘة ﺑﺘﺪاول المعﻠﻮمات آلﻳاً.
 2تعريف الحاسوب
ﻳﻄﻠﻖ اسﻢ الﺤاسﻮب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ آلة ﻗادرة ﻋﻠﻰ معالجة المعﻠﻮمات ﺑﻄﺮﻳﻘة آلﻳة .وﻳﺸمﻞ ﻫﺬا الﺘعﺮﻳﻒ اﻵلة
الﺤاسﺑة ،الﻬاﺘﻒ المﺤمﻮل ،الﺤواسﻳب المﺤمﻮلة ،الﺤواسﻳب المﻜﺘﺑﻳة ،ﺤﻮاسﻳب الﺸﺮﻛات الﻜﺑﺮى... ،
وﻏﻳﺮ ذلﻚ .والﺤاسب أو الﺤاسﻮب ﻫو ﺘﺮجمة لﻠﻜﻠمة اﻹنجﻠﻳﺰﻳة  ، COMPUTERوﻗﺪ ﺸاع اسﺘﺨﺪام
الﻜﻠمة اﻹنجﻠﻳﺰﻳة  Computerالﺘﻲ اﺸﺘﻘت مﻦ الﻔعﻞ  COMPUTEأي ﺤسب ...ومنﻬا وﺿﻊ اﻹسﻢ
ﺑالعﺮﺑﻳة ﺤاسﻮب  ،أما الﻜﻠمة الﻔﺮنسﻳة  Ordinateurﻓﻬﻲ مﺸﺘﻘة مﻦ الﻔعﻞ  Ordonnateurأي الﺬي
ﻳعﻄﻲ اﻷمﺮ أو اﻵمﺮ.
 3استخدامات الحاسوب.
لﻠﺤاسﻮب اسﺘﺨﺪامات ﻋﺪﻳﺪة ﻓما يمﻳزه ﻋﻦ اﻷجﻬﺰة اﻷﺨﺮى إمﻜانﻳة اسﺘﺨﺪامﻪ ﻛجﻬاز واﺤﺪ ﻓﻲ أﻋمال
مﺘعﺪدة مﻦ الﺼعﺐ ﺤﺼﺮﻫا ،وذلﻚ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺑﻘﻳة اﻷجﻬﺰة ذات اﻹسﺘعمال الﻮﺤﻳﺪ :ﻓمﺛﻼ ﻳسﺘﺨﺪم
الﺘﻠﻔاز ﻓﻘﻂ لﻠمﺸاﻫﺪة ،أو الﺮادﻳﻮ لﻼسﺘماع ،ومﻦ اﻷﻋمال الﺘﻲ ﻳمﻜﻦ لﻠﺤاسﺐ الﻘﻳام ﺑﻬا :
_ الﻘﻳام ﺑعمﻠﻳات ﺤساﺑﻳة لﻸﻓﺮاد والﺸﺮﻛات والمﺆسسات ﺑﺪرجة ﻋالﻳة مﻦ الﺪﻗة والسﺮﻋة.
_ الﻘﻳام ﺑﺄﻋمال معﻘﺪة مﺛﻞ الﺮسﻢ الﻬنﺪسﻲ الﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑعاد .
_ الﻘﻳام ﺑﺘﺼمﻳﻢ وﻃﺑاﻋة الﺮسﻮمات والﺤﺮﻛات .
_ الﻘﻳام ﺑﺘنسﻳﻖ الﺮساﺋﻞ والﺨﻄاﺑات والمسﺘنﺪات وﻃﺑاﻋﺘﻬا.

_ السماع لﻠمﻘاﻃﻊ الﺼﻮﺘﻳة ومﺸاﻫﺪة الﻔﻳﺪﻳﻮ .
_ الﻘﻳام ﺑﺘﺼﻔﺢ الجﺮاﺋﺪ الﻳﻮمﻳة المﺨﺘﻠﻔة وارسال الﺮساﺋﻞ اﻹلﻜﺘﺮونﻳة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹنﺘﺮنﺖ

 .4أجيال الحاسوب
ﺸﻬﺪ الﻘﺮن العﺸﺮون ﺛﻮرة المعﻠﻮماﺘﻳة ﻓﺨﻼل النﺼﻒ الﺛانﻲ مﻦ ﻫﺬا الﻘﺮن ﺘمﺖ ﻗﻔﺰات جﺑارة ﻓﻲ مﻳﺪان
الﺤﻮاسﻳﺐ ﻏﻳﺮت وجﻪ العالﻢ ولﻸﺑﺪ.

الجيﻞ األول1951 (:م1957-م)
_ ﻓﻲ ﻋام  1951ﻇﻬﺮ أول ﺤاسﻮب والﺬي ﻋﺮف ﺑـ ) ( the UNIVACو الﺬي ﺼنﻊ ﺑﻮاسﻄة
الﺼمامات المﻔﺮﻏة (( Vacuum Tubes, tubes à videsوﻛان ﻛﺑﻳﺮ الﺤجﻢ وﺛﻘﻳﻞ الﻮزن
وسﺮﻋﺘﻪ أﺑﻄا ﺑﻜﺛﻳﺮ مﻦ الﺤاسﻮب المسﺘﺨﺪم ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤالﻲ وﻛان ﻳسﺘﻬﻠﻚ ﻃاﻗة ﻛﻬﺮﺑاﺋﻳة
ﻛﺑﻳﺮة ﺑسﺑﺐ اسﺘعمال الﺼمامات وﺑالﺘالﻲ ﻳﺘﻮلﺪ ﻋنﻪ ﻛمﻳات ﻛﺑﻳﺮة مﻦ الﺤﺮارة وﻳﻠﺰم ﺑالﺘالﻲ
اسﺘﺨﺪام وﺤﺪات ﺘﻜﻳﻳﻒ ﻫﻮاء.
·
·

_ ﻓﻲ ﻋام  1953م ﻗامﺖ ﺸﺮﻛة  IBMﺑﺈﺿاﻓة الﺤﻮاسﻳﺐ إلﻰ أﻋمالﻬا.
الجيﻞ الﺜاني1958(:م1963-م)
ﺘﻢ ﻓﻲ ﻫذه المﺮﺤﻠة اسﺘﺨﺪام الﺘﺮانسسﺘﻮر  Transistorوالﺬي ﻛان أﺼﻐﺮ ﺤجما وأﻗﻞ

اسﺘﻬﻼﻛا لﻠﻄاﻗة وﺑالﺘالﻲ ﻗﻠﺖ الﺤﺮارة المنﺑعﺛة وﻗﻞ اسﺘﺨﺪام ﺘﻜﻳﻳﻒ الﻬﻮاء.
الجيﻞ الﺜالﺚ1964(:م1969-م)

اﺑﺘﺪأ ﻫﺬا الجﻳﻞ ﻋنﺪما ﺑﺪأ مﺼنعﻮا الﺤاسﻮب ﺑاسﺘﺑﺪال الﺘﺮانسسﺘﻮر ﺑالﺪارات اﻻلﻜﺘﺮونﻳة المﺪمجة
وﺘﻮﺿﻊ ﻫﺬه الﺪواﺋﺮ اﻻلﻜﺘﺮونﻳة ﻛامﻠة ﻓﻲ رﻗاﻗة ﺼﻐﻳﺮة مﺼنﻮﻋة مﻦ السﻳﻠﻜﻮن وﺑﺬلﻚ أﺼﺑﺢ

ﺤاسﻮب ﻫﺬا الجﻳﻞ أﻛﺛﺮ ﺛﺑاﺘا وأﺼﻐﺮ ﺤجما وأسﺮع ،وأﻗﻞ اسﺘﻬﻼﻛا لﻠﻄاﻗة ،وأﻗﻞ ﺤﺮارة أﺛناء الﺘﺸﻐﻳﻞ وذا
ﺘﻜﻠﻔة أﻗﻞ ﺑالنسﺑة لﻠمﺼنعﻳﻦ.
الجيﻞ الﺮابﻊ1970(:م1990-م)
ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا الجﻳﻞ رﻗاﻗة ﺨاﺼة ﻃﻮرت لﻠﺘعامﻞ مﻊ المعالﺞ  Microprocessorوﻫذه الﺮﻗاﻗة

اسﺘﺨدمت لﺼنﻊ الﺤاسﺑات الﺸﺨﺼﻳة الﺼﻐﻳﺮة و اسﺘﺨدمت أﻳﺿا ﻓﻲ اﻷجﻬﺰة اﻻلﻜﺘﺮونﻳة.
الجيﻞ الخامﺲ1991( :م-إلى يومنا)

 .ﻫﺬا ﻫﻮ الجﻳﻞ الﺤالﻲ وﻫﻮ ما ﻳعﺮف ﺑعﺼﺮ اﻻﺘﺼاﻻت والﺘﺮاﺑﻂ ﺤﻳﺚ ﻳﺑﺪأ ﺑﺈﻳجاد الﺮواﺑﻂ الﺘﺸعﺑﻳة
لﻠﺸﺑﻜة العنﻜﺑﻮﺘﻳة  (www) world wide webوالﺘﻲ جعﻠﺖ مﻦ العالﻢ ﻗﺮﻳة ﺼﻐﻳﺮة ﻻ ﺘعﺘﺮف
ﺑالﺤﺪود الجﻐﺮاﻓﻳة والسﻳاسﻳة والﺛﻘاﻓﻳة.

المحاضرة الﺜانية

 1البرمجيات Les logiciels
الﺑﺮمجﻳات ﻫﻲ ﻛﻞ الﺑﺮامﺞ الﺘﻲ ﺘسمﺢ ﺑاسﺘﻐﻼل الﺤاسﻮب وﺘنﻔﻳﺬ أي ﻋمﻠﻳة ﻋﻠﻳﻪ ،ونمﻳﺰ ﻋامة نﻮﻋﻳﻦ
مﻦ الﺑﺮمجﻳات:

2.2

أنظمة التشغيلLes systèmes d’exploitation:

وﻫﻲ الﺘﻲ ﺑﺪونﻬا ﻻ ﻳمﻜﻦ ﻋمﻠﻳا ﺘﺸﻐﻳﻞ الﺤاسﻮب ،ﻓﻬﻲ الﻮاسﻄة ﺑﻳﻦ العﺘاد (ﻋﺑارة ﻋﻦ دارات ﻛﻬﺮﺑاﺋﻳة)
والمسﺘعمﻞ .وﺘﺘعﺪد أنﻈمة الﺘﺸﻐﻳﻞ ﺤسﺐ الﺤاسﻮب الﺬي ﺘﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻳﻪ ﻓنجﺪ:
_ ﺑﺮامﺞ ﺘﺸﻐﻳﻞ ﺤﻮاسﻳﺐ الجﻳﺐ والﻬﻮاﺘﻒ المﺤمﻮلة((Windows mobile
_ ﺑﺮامﺞ ﺘﺸﻐﻳﻞ الﺤاسﻮب الﺸﺨﺼﻲ (مﺛال.(Windows XP, Windows 7, Linux :

_ ﺑﺮامﺞ ﺘﺸﻐﻳﻞ لﻠمﻮزﻋات (مﺛال.(Windowss server 2003, Windows server0222 :

_ ﺑﺮامﺞ ﺘﺸﻐﻳﻞ لﻸنﻈمة الﺼناﻋﻳة ،وﺘﻜﻮن ﺨاﺼة ﺑﻜﻞ نﻈام وﺘﻄﻮر ﻋادة وﻓﻖ الﻄﻠﺐ وﺤسﺐ الحاجة.
 2.1البرامج التطبيقيةLes logiciels d’application :
وﻫﻲ مﺨﺘﻠﻒ الﺑﺮامﺞ الﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺘﺛﺑﻳﺘﻬا ﻋﻠﻰ نﻈام الﺘﺸﻐﻳﻞ لمﺨﺘﻠﻒ اﻹسﺘعماﻻت.
_ ﺑﺮامﺞ معالجة النﺼﻮص (مﺛﻼ  :وورد )... ،Word
_ ﺑﺮامﺞ الﺤساﺑات والجﺪاول (مﺛﻼ :المجﺪول .)... ،Excel
_ ﺑﺮامﺞ ﺘسﻳﻳﺮ اﻷجﻮر وﺘسﻳﻳﺮ مﻠﻔات المﻮﻇﻔﻳﻦ ).(Gestion de paiee/ personnel
_ ﺑﺮامﺞ معالجة الﺼﻮر والﻔﻳﺪﻳﻮ(مﺛﻼ.(Photoshop, … :
والﻔﺮق بينﻬما أن أنﻈمة الﺘﺸﻐﻳﻞ:

_ ﺿﺮورﻳة ﺤﻳﺚ ﻻ ﻳمﻜﻦ ﺘﺸﻐﻳﻞ الﺤاسﻮب ﺑﺪونﻬا ،وﺤﺘﻰ الﺑﺮامﺞ الﺘﻄﺑﻳﻘﻳة ﻻ ﻳمﻜﻦ ﺘﺛﺑﻳﺘﻬا

ﺑﺪون وجﻮد نﻈام ﺘﺸﻐﻳﻞ مﺛﺑﺖ ،وﻳسﺘعمﻞ نﻈام ﺘﺸﻐﻳﻞ واﺤﺪ ﻓﻲ الﺤاسﻮب (مﻼﺤﻈة :ﻳمﻜﻦ
ﺘﺛﺑﻳﺖ أﻛﺛﺮ مﻦ نﻈام لﻜﻦ ﻻ ﻳمﻜﻦ سﻮى اسﺘﺨﺪام نﻈام واﺤﺪ ﻋنﺪ ﻛﻞ إﻗﻼع )،

أما الﺑﺮامﺞ الﺘﻄﺑﻳﻘﻳة ﻓـ:
ﻳمﻜﻦ ﺘﺸﻐﻳﻞ الﺤاسﻮب دون ﺘﺛﺑﻳﺘﻬا ،وﺘﺛﺑﺖ ﺤسﺐ الﺤاجة ،وﻳمﻜﻦ ﺘﺛﺑﻳﺖ ﻋﺪد ﻏﻳﺮ مﺤﺪود مﻦ

الﺑﺮامﺞ (ﺑﺮامﺞ ﺘﺤﺮﻳﺮ النﺼﻮص ،ﺑﺮامﺞ الﻔﻳﺪﻳﻮ ،اﻷلعاب.)..... ،

مكونات الحاسوب Les composants de l’ordinateur

ﺘعﺘﺑﺮ الﻮﺤﺪة المﺮﻛﺰﻳة الﺤاسﻮب الﻔعﻠﻲ ﺤﻳﺚ ﺘﺘﻢ ﻓﻳﻬا ﻛﻞ ﻋمﻠﻳات المعالجة ،مﻦ ﻫنا ﻳمﻜﻦ ﺘﺼنﻳﻒ

مﻜﻮنات الﺤاسﻮب إلﻰ مﻜﻮنات الﻮﺤﺪة المﺮﻛﺰﻳة والمﻜﻮنات المﻮﺼﻮلة ﺑﻬا ،والمسماة الﻮﺤﺪات

المﺤﻳﻄﻳة

 1وحدات اإلدخال Les unités d’entrée
وﻫﻲ الﺘﻲ ﺘسﺘعمﻞ ﻓﻲ إدﺨال المعﻠﻮمات إلﻰ جﻬاز الﺤاسﻮب (الﻮﺤﺪة المﺮﻛﺰﻳة) ونﺬﻛﺮ منﻬا:
أ .لﻮﺤة المﻔاﺘﻳﺢ Le clavier
ﻋـﺑارة ﻋﻦ لﻮﺤة ﺘﺘﻜﻮن مﻦ مجمﻮﻋة أزرار ﻹدﺨال المعﻠﻮمات إلﻰ جﻬاز الﺤاسﻮب وﻗﺪ ﺘﻢ أﺨﺬ ﺘﺼمﻳمﻬا
مﻦ ﺸﻜﻞ اﻵلة الﻜاﺘﺑة ،وﺘﻢ وﺿﻊ الﺤﺮوف ﻓﻳﻬا وﻓﻖ اﻷﻛﺛﺮ اسﺘعماﻻ .ﻳﻮجﺪ نﻮﻋان مﻦ لﻮﺤة المﻔاﺘﻳﺢ
ﺤسﺐ ﺘمﻮﺿﻊ الﺤﺮوف ،وﻫما لﻮﺤة المﻔاﺘﻳﺢ الﻔﺮنسﻳة  AZERTYولﻮﺤة المﻔاﺘﻳﺢ اﻹنجﻠﻳﺰﻳة
 ، QWERTYوﻫﻲ الﺤﺮوف اﻷولﻰ مﻦ ﻛﻞ ﺸﻜﻞ مﻦ الﺸﻜﻠﻳﻦ.

ب .الﻔﺄرة La souris
أو وﺤﺪة النﻘﺮ ) (Dispositif de pointageﺘﻢ اﺨﺘﺮاع الﻔﺄرة وﻛانﺖ ﺘﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ زر واﺤﺪ وﻻﺤﻘا ﺘﻢ
زﻳادة ﻋﺪد اﻷزرار إلﻰ ﺛﻼﺛة ﺛﻢ ﺘﻢ اسﺘﺑﺪال الﺰر اﻷوسﻂ ﺑعجﻠة ودمﺞ ﺑﻬا ﻫﺬا الﺰر.
مﻦ ﺤﻳﺚ مﺑﺄ العمﻞ ﻫناك نﻮﻋﻳﻦ مﻦ الﻔﺄرة وﻫﻲ:

· ﻓﺄرة الﻜﺮة ) :(La souris à bouleوﻳعﺘمﺪ ﻓﻲ ﺤﺮﻛة الﻔارة ﻋﻠﻲ ﻛﺮة داﺨﻠﻬا ﺘﺪور مﻊ الﺤﺮﻛة
وﺘﺆﺛﺮ ﺤﺮﻛﺘﻬا ﻋﻠﻲ اسﻄﻮانﺘﻳﻦ ﺼﻐﻳﺮﺘﻳﻦ مﺘعامﺪﺘﻳﻦ.
· الﻔﺄرة الﺿﻮﺋﻳة( :(La souris optiqueﺘعﺘمﺪ ﻋﻠﻲ ﺸعاع مﻦ ﺿﻮء الﻠﻳﺰر المﺮﻛﺰ أسﻔﻞ الﻔارة
ﻳنعﻜﺲ ﻋﻠﻰ السﻄﺢ وﻳﺘﻢ اسﺘﻘﺑالﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺮﻳﺤة إلﻜﺘﺮونﻳة.
أما مﻦ ﺤﻳﺚ وﺼﻼت الﻔﺄرة ولﻮﺤة المﻔاﺘﻳﺢ ﻓنجﺪ:
· وﺼﻠة  PS2وﻫﻲ وﺼﻠة ﻗﺪﻳمة ﻻ ﺘﺰال مسﺘعمﻠة لﺤﺪ اﻵن لسعﺮﻫا المنﺨﻔﺾ.
·

وﺼﻠة  USBالﺸاﺋعة لسﺮﻋﺘﻬا وﻫﻲ مﻦ المﻠﺤﻘات  ،Plug and playأي الﺘﻲ ﺘعمﻞ مﺑاﺸﺮة
ﻋنﺪ ﺘﺮﻛﻳﺑﻬا دون الﺤاجة إلﻰ إﻋادة ﺘﺸﻐﻳﻞ الﺤاسﻮب.

· الﻮﺼﻼت الﻶسﻠﻜﻳة المعﺘمﺪة ﻋﻠﻰ ﺘﻜنﻮلﻮجﻳات مﺛﻞ المﻮجات ﺘﺤﺖ الﺤمﺮاء ،Infra rouge
·

ج .الماسﺢ الﺿوﺋﻲ Le scanner
الماسﺢ الﺿﻮﺋﻲ ) (Scannerﻳسﺘﺨﺪم ﻓﻲ إدﺨال الﻮﺛاﺋﻖ إلﻰ الﺤاسﻮب ،ﺤﻳﺚ ﻳﺤﻮلﻬا مﻦ ﻃﺑﻳعﺘﻬا
الﻮرﻗﻳة إلﻰ ﺼﻮرة رﻗمﻳة  Digital ou numériqueﺤﺘﻰ ﻳمﻜﻦ ﺘﺨﺰﻳنﻬا ومعالجﺘﻬا داﺨﻞ الﺤاسﻮب.
د .الكامي ار La camera
ﻫﻲ وسﻳﻠة الﺘﻘاط الﺼﻮر ومﻘاﻃﻊ الﻔﻳﺪﻳﻮ ﻳﺘﻢ وﺼﻠﻬا ﺑجﻬاز الﺤاسﻮب ﻷﺨﺬ ﺼﻮر أو ﻓﻳﺪﻳﻮ سﻮاء
لﻺﺘﺼال ﻋﺑﺮ اﻷنﺘﺮنﺖ أو لﻠمﺮاﻗﺑة.

المحاضرة الﺜالﺜة ( تابﻊ مكونات الحاسوب)
 .2وحدات اإلخراج Les unités de sortie
أ .الﺸاﺸة  :L’écranوﻫﻲ وﺤﺪة اﻹﺨﺮاج اﻷساسﻳة والﺘﻲ ﺑﻔﺿﻠﻬا ﻳمﻜننا اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ما ﻳنﻔﺬ داﺨﻞ
الﺤاسﻮب .وﺘﻮجﺪ ﻋﺪة ﺘﻜنﻮلﻮجﻳات وﻫﻲ:
_ الﺸاﺸة مﻦ النﻮع (  :(CRT cathode ray tube ou Ecran à tube cathodiqueأو ﺸاﺸة
الﺸعاع المﻬﺑﻄﻲ .ﻫﻲ نﻮع مﻦ الﺸاﺸات الﻘﺪﻳمة ﺘﺘمﻳﺰ ﺑﻜﺑﺮ ﺤجمﻬا وﺼﻐﺮ ﺸاﺸﺘﻬا نسﺑﻳا.
·

_الﺸاﺸة مﻦ النﻮع  : LCD liquid crystal displayالﺸاﺸة مﻦ النﻮع  :LEDﺸاﺸة ال ـ LED
ﻫﻲ ﺸاﺸة  LCDلﻜﻦ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ مﺼﺪر الﺿﻮء ،ﻓﻬﻲ ﺘﻮﻓﺮ إﺿاءة أﻓﺿﻞ.
ب .مكيرات الصوت Les hauts parleurs
وﻫﻲ وﺤﺪات إﺨﺮاج الﺼﻮت ﺘسمﺢ ﺑسماع اﻷﺼﻮات الﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫا نﻈام الﺘﺸﻐﻳﻞ وﻛﺬا سماع
مﺨﺘﻠﻒ المﻘاﻃﻊ الﺼﻮﺘﻳة.
ج .الطابعة L’imprimante
ﻫﻲ وﺤﺪة ﺘﻘﻮم ﺑﺈﺨﺮاج نسﺨة ورﻗﻳة مﻦ المعﻠﻮمات الﺮﻗمﻳة المﻮجﻮدة ﻋﻠﻰ جﻬاز الﺤاسﻮب .ﺘﻮجﺪ ﻋﺪة
أنﻮاع مﻦ الﻄاﺑعات ﺤسﺐ الﻄﺮﻳﻘة الﺘﻲ ﺘﻄﻠﻖ ﺑﻬا الﺤﺑﺮ ﻓنجﺪ:
الطابعات اﻹﺑﺮﻳة
طابعات الﺤﺑﺮ النﻔاث
طابعات الﻠﻳز

 .3مكونات الوحدة المركزية Les composants de l’unité centrale
 1.3الﻬيكل Boitier ou châssis
ﻫﻮ الجسﻢ المعﺪنﻲ الﺬي ﻳﺤﻮي ﻛاﻓة المﻜﻮنات الﺪاﺨﻠﻳة لجﻬاز الﺤاسﻮب .ﻛما أن لﻪ دور العﺰل
الﺼﻮﺘﻲ واﻹﺸعاﻋﻲ لﺤماﻳة المﻜﻮنات الﺪاﺨﻠﻳة.
ﻳﺘﻢ اﺨﺘﻳار الﻬﻳﻜﻞ وﻓﻖ معاﻳﻳﺮ الﺤجﻢ ،اﻷﺑعاد ،ﻋﺪد اﻷماﻛﻦ المﺨﺼﺼة لﻸﻗﺮاص المﺿﻐﻮﻃة ،الﺘﻐﺬﻳة،
وﺼﻼت الﻮاجﻬة ) ،(Les connectiques de façadeﻛما دﺨﻞ الﻳﻮم ﻓﻲ اﺨﺘﻳاره معاﻳﻳﺮ الﺘﺼمﻳﻢ
واﻷلﻮان .ﻓالﺤاسﻮب الﺬي ﻛان جﻬا از مﺨﺼﺼا لﻠعمﻞ لﻪ ﺸﻜﻞ مﻮﺤﺪ أﺼﺑﺢ جﺰءا مﻦ ﺤﻳاﺘنا ﻓﺄﺨﺬ جﺰءا
مﻦ الﺪﻳﻜﻮر الﺬي وجﺐ أن ﻳﺘﻼءم مﻊ أﺛاث المنﺰل.
 2.3اللﻮحة األم La carte mère
ﺘعﺘﺑﺮ الﻠﻮﺤة اﻷم ) (Mainboard ou Motherboardالمﻜﻮن اﻷساسﻲ لجﻬاز الﺤاسﻮب ﻓﻬﻲ الﺤامﻞ
لجمﻳﻊ المﻜﻮنات والمﻮﺼﻞ ﺑﻳنﻬا ،ﻓﻬﻲ ﻋﺑارة ﻋﻦ دارة مﻄﺑﻮﻋة ﻛﺑﻳﺮة ) (Circuit impriméﺘﺤﻮي
مﻮﺼﻼت لمﺨﺘﻠﻒ اﻷجﻬﺰة (ﺑﻄاﻗات اﻹمﺘﺪاد ،ﺸﺮاﺋﺢ الﺬاﻛﺮة ،المعالﺞ) ... ،

 .3.3المعالج Le microprocesseur
ﻳعﺘﺑﺮ ﻋﻘﻞ الﺤاسﻮب ﺤﻳﺚ ﺘﺘﻢ ﻓﻳﻪ ﻋمﻠﻳات المعالجة ،ﻳﺘمﻳﺰ المعالﺞ ﺑﺘﺮدده .ولﺘﻘﺮﻳﺐ الﺼﻮرة نﻘﻮل أن
المعالﺞ الذي يمﺘﻠك ﺘردد  4.3جيﻐا ﻫرﺘز ،ﻳنجز  4.3مﻠيار ﻋمﻠية ﻓﻲ الﺛانية ،ﻳﺘﻢ ﺘﺮﻛﻳﺐ المعالﺞ ﺤالﻳا
ﻋﻠﻰ الﻠﻮﺤة اﻷم ﻓﻲ مﻮﺿﻊ ﻳسمﻰ socket
ﻋنﺪ ﻋمﻞ المعالﺞ ﺘﺼﺪر ﻋنﻪ ﺤﺮارة ،ﻓﻠﺘجنﺐ ﺘﺿﺮر دا ارﺘﻪ ﻳﻮﺿﻊ ﻋادة ﻓﻮﻗﻪ مﺑﺮد )(Radiateur
مﻜﻮن مﻦ معﺪن ﻳﻜﻮن مﻮﺼﻼ جﻳﺪا لﻠﺤﺮارة ﺑاﻹﺿاﻓة إلﻰ مﺮوﺤة ﻓﻮﻗﻪ ).(Ventilateur
 4.3الذاكرة المركزية La mémoire centrale
وﻫﻲ ذاﻛﺮة ﺤﻳة  ،mémoire viveلﻠﻘﺮاءة والﻜﺘاﺑة وﺘسمﻰ  ،RAMﻓﻬﻲ ذاﻛﺮة مﺘﺑﺨﺮة أي أنﻬا ﺘﺤﻮي
المعﻠﻮمات ﻓﻘﻂ ﻓﻲ وجﻮد الﺘﻳار الﻜﻬﺮﺑاﺋﻲ ،وﺑمجﺮد انﻘﻄاﻋﻪ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻛﻞ المعﻠﻮمات المﺨﺰنة ﻓﻳﻬا.

 3.3القرص الصلب Le disque dure
وﻳسمﻰ ذاﻛﺮة الﺤجﻢ  ،La mémoire de masseﺤﻳﺚ أنﻪ ﺘﺨﺰن ﻓﻳﻪ مﺨﺘﻠﻒ المعﻠﻮمات ﺑالﺤاسﻮب
لﺤﻔﻈﻪ المعﻠﻮمات ﺤﺘﻰ مﻊ انﻘﻄاع الﺘﻳار الﻜﻬﺮﺑاﺋﻲ ﻋﻜﺲ الﺬاﻛﺮة الﺤﻳة ولﻄاﻗة ﺘﺨﺰﻳنﻪ العالﻳة (ﺘﺼﻞ

إلﻰ  500جﻳﻐا أوﻛﺘﻲ)

يﺤﺘاج الﺤاسب إلﻲ اسﺘرجاع وﺘذكر المعﻠومات الﺘﻲ ﻳﺘعامل معﻬا ﺘماما كما يﺤﺘاج اﻹنسان كذلك لذا

ﻳجب ﺤﻔظ المعﻠومات إما مؤﻗﺘًا أو بﺼﻔة داﺋمة.ﺘعالﺞ المعﻠومات ﺛم ﺘﺨزن ﻓﻲ ﺼورة رﻗمية باسﺘﺨدام
النظام الﺛناﺋﻲ ،وﻫو النظام العددي الذي يسﺘﺨدم رﻗمﻳن ﻓﻘط(.)2 ، 2ونﺤن ﻓﻲ ﺤياﺘنا نسﺘﺨدم النظام

العﺸري الذي يسﺘﺨدم ﻋﺸرة أرﻗام (من ﺼﻔر إلﻲ )9

وﺤدات الﻘياس ﻓﻲ الذاﻛره  :ﺘﻘاس سعة الذاﻛرة بالوﺤدات اﻷساسية اﻷربعة اﻵﺘية:



الباﻳت Byte :ﺘﺘﻛون (الباﻳت) من ﺛمانﻰ ﺨانات (ﺑت )  Bitاى رﻗم ﺛناﺋﻰ والﺘﻰ يمكنﻬا ﺘمﺛﻳل



الﻛﻳﻠو باﻳت  Kilobyte: KBوالﻛﻳﻠو باﻳت الواﺤد =  2203باﻳت.

الرﻗمﻳن الﺛناﺋﻳﻳن ().2 ، 2




المﻳجاباﻳت  Megabyte :المﻳجا باﻳت ( اﺨﺘﺼار  Mأو MB = 1024كﻳﻠوباﻳت.

الجﻳجا باﻳت Gigabyte:الجﻳجا باﻳت ( اﺨﺘﺼار  Gأو  GB = 1024مﻳجاباﻳت.



قائمة البحوث

 . _2أنظمة التشغيلLes systèmes d’exploitation:
_ ﺑﺮامﺞ ﺘﺸﻐﻳﻞ ﺤﻮاسﻳﺐ الجﻳﺐ والﻬﻮاﺘﻒ المﺤمﻮلة((Windows mobile
_ ﺑﺮامﺞ ﺘﺸﻐﻳﻞ الﺤاسﻮب الﺸﺨﺼﻲ (مﺛال.(Windows XP, Windows 7, Linux :

_ ﺑﺮامﺞ ﺘﺸﻐﻳﻞ لﻠمﻮزﻋات (مﺛال.(Windowss server 2003, Windows server0222 :
 _2البرامج التطبيقيةLes logiciels d’application :
_ ﺑﺮامﺞ معالجة النﺼﻮص (مﺛﻼ  :وورد )... ،Word
_ ﺑﺮامﺞ الﺤساﺑات والجﺪاول (مﺛﻼ :المجﺪول .)... ،Excel
_ ﺑﺮامﺞ ﺘسﻳﻳﺮ اﻷجﻮر وﺘسﻳﻳﺮ مﻠﻔات المﻮﻇﻔﻳﻦ ).(Gestion de paiee/ personnel
_ ﺑﺮامﺞ معالجة الﺼﻮر والﻔﻳﺪﻳﻮ(مﺛﻼ.(Photoshop, … :

مالحظة


الطالب مﻠزم باﺨﺘيار بﺤث من البﺤوث المﻘﺘرﺤة



ﻋدد أﻋﺿاء البﺤث ﺑﻳن ( (7 _5طﻠبة



ﻋدد ﺼﻔﺤات البﺤث ﺑﻳن (  ( 22_7ﺼﻔﺤات



ﻳذكر ﻓﻲ ﺼﻔﺤة اﻷولﻰ لﻠبﺤث معﻠومات مﺛل أﻋﺿاء البﺤث ،رﻗم الﻔوج
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