
      

       

       

       

      

:المهندس  

 أحمـــــد كــــردي

 

حماهجامعة   

كلٌة الصٌدلة   

 مهارات الحاسوب



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :IUوحدات اإلدخال  -3 

وظٌفتها تحوٌل البٌانات المدخلة   

بأشكالها المختلفة إلى بٌانات ثنائٌة 

لٌتم معالجتها وتعدٌلها   ( 0,1) رقمٌة 

وطباعتها باستخدام البرامج 

 .والتطبٌقات

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :IUأنواع وحدات اإلدخال 

 لوحة المفاتٌح -1 

 الماوس -2 

 القلم الضوئً -3

 الماسح الضوئً -4 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :IUأنواع وحدات اإلدخال 

 كرة التعقب أو التتبع -5 

 OMRالبصرٌة قارئ العالمات  -6 

 الباركودقارئ  -7

 عصا التوجٌه -8 

 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :IUأنواع وحدات اإلدخال 

 المٌكرفون -9 

 لوحة اللمس -10 

 الوٌبمٌرا اك-11

 الكامٌرا الرقمٌة -12
 

 الرئٌسٌة



 IUوحدات اإلدخال 

 : Keyboardلوحة المفاتٌح  -1

 الشخصٌةاألكثر انتشاراً فً الحواسٌب وحدة الدخل 

 :آلٌة العمل 

 (A) األزرارمثلً ٌكتشف المتحكم بلوحة المفاتٌح ضغط أحد •

 CPU (65)ٌرسل المتحكم ترمٌز الزر الذي تم ضغطه إلى •

 ٌخبر المتحكم نظام التشغٌل باألمر•

 (على الشاشة Aٌظهر حرف )ٌجٌب نظام التشغٌل لهذا األمر•
 

 



 IUوحدات اإلدخال 

 :الفأرة  -2

 والخٌاراتالمؤشر الظاهر على الشاشة وانتقاء الملفات لتحرٌك -

 أزرارتحوي الفأرة ثلثة -

فً النص أو  Iٌؤدي الضغط على الزر األٌسر مرة واحدة إلى إدراج الشعاع   -

 . انتقاء رمز معٌن أو ملف محّدد

 .النقر المزدوج على الزر األٌسر إلى فتح ملف أو انتقاء كلمة لتحرٌرهاٌؤدي -

(  dragging)عملٌة نقر الزر األٌسر للفأرة أثناء تحرٌكها بالسحب تسمى -

 . وتمّكن هذه العملٌة من تحرٌك البنود على سطح المكتب

   النقر على الزر األٌمن للفأرة إلى عرض قائمة مختصرةوٌفٌد -

قد ال تتصل الفأرة أو لوحة المفاتٌح سلكٌاً بالحاسوب، إذ ٌمكن أن : ملحظة

.  الرادٌوٌةٌتحقق الربط مع الحاسوب السلكٌاً باألشعة تحت الحمراء أو الموجات 

 السلكٌة بطرفٌاتوتسمى عندئٍذ تلك التجهٌزات 



 IUوحدات اإلدخال 

 القلم الضوئً -3

ٌشعر الفنانون والرسامون باالرتٌاح عند الرسم بواسطة قلم على -

 لوحة

 ٌستخدم للكتابة والتأشٌر-



 IUوحدات اإلدخال 

 الماسح الضوئً -4

 وهو ٌسمح بإدخال الرسوم والصور الضوئٌة والنصوص إلى

 .  الحاسوب

إذا ُمسح نص ما أضحى صورة ال ٌمكن تحرٌرها . 

 ضوئٌاً  المحارفٌمكن استعمال برنامج تعّرفOCR  

((Optical Characters Recognition  لجعل النص

 .قابالً للتحرٌر، كما لو جرت كتابته بلوحة المفاتٌح

  ُتستعمل الماسحات فً الشركات التً ٌتطلب عملها إدخال

 .الرسوم والبٌانات استعماالً واسعاً 



 IUوحدات اإلدخال 

 كرة التعقب أو التتبع -5

 

 التقلٌدٌةتشبه الفأرة  -

فً حٌن أنها )تمتاز عنها بأن الكرة موضوعة فً األعلى ولكنها -

 (.موضوعة على الوجه األسفل فً حالة الفأرة

 .  الكرة، ٌستطٌع المستخدم تغٌٌر موقع المؤشر على الشاشةبتحرٌك -

ُتستخدم هذه الطرفٌة استخداماً واسعاً فً الحواسٌب المحمولة نظراً -

 تتطلب مساحة عمل واسعة مثل الفأرة ألنها ال

 



 IUوحدات اإلدخال 

 Optical Mark Reader OMR) :) العالمات البصرٌة قارئ  -6

 

نموذجاً مطبوعاً سلفاً باستخدام األشعة  OMRقارئ العالمات الضوئٌة ٌمسح -

 .  تحت الحمراء بحثاً عن عالمات بسٌطة فً أماكن محددة على النموذج

 .  المؤتمتةاالستفادة منه فً تصحٌح أوراق االختبار ٌمكن -

ٌُعّد - هذا القارئ وسٌلة سرٌعة جداً للتحقق من الخٌارات المنتقاة من الئحة و

 .طوٌلة جداً 

 



 IUوحدات اإلدخال 

 :barcode reader الباركودقارئ  -7

ٌُباع فً  القضبانً الرمازانتشر * فأصبح مالزماً لكل منتج 

 .  األسواق والمتاجر

،  المرمزةمع األرقام  الشاقولٌةالخطوط  ثخانةتتوافق *

 .  تحمل معلومات عن بلد المنشأ والصانع والمنتج

ٌستطٌع القارئ استرجاع هذه المعلومات بقٌاس المسافات *

 القضبانٌةالفاصلة بٌن الخطوط 



 IUوحدات اإلدخال 

 عصا التوجٌه -8

هً عصا ٌمكن تحرٌكها فً أي اتجاه للتحكم بحركة المؤشر على -

 . الشاشة

ُتستخدم األلعاب الحاسوبٌة، تؤدي وظٌفة مشابهة للفأرة مع اختلف -

 .  بسٌط، إذ ٌتوقف المؤشر عن الحركة عند توقف الفأرة

فً عصا القٌادة، ٌتابع المؤشر الحركة باالتجاه ذاته عند إعادة العصا -

إلى وضع الراحة، وتزداد سرعة الحركة عند إبعاد العصا عن الوضع 

 .  االبتدائً

ٌُضّمن فً عصا القٌادة زران على األقل ٌفٌدان فً األلعاب إلطلق -

 .أو تغٌٌر المنظر أو زٌادة السرعة" النار"

 



 IUوحدات اإلدخال 

 المٌكرفون -9 

ٌسمح بإدخال الصوت إلى الحاسوب لتخزٌنه ومعالجته 

 .  بالمجهارواسترجاعه 

ن الصوت كمعطٌات رقمٌة ضمن ملف، ٌمكن فتحه  ٌُخزَّ

 .  بواسطة برمجٌات خاصة للستماع إلٌه

وٌمكن معالجة الصوت بعد تخزٌنه باستخدام برمجٌات 

رت لهذا الغرض  .  ُطوِّ

 



 IUوحدات اإلدخال 

 وتتوفر أنظمة برمجٌة تسمح بتعّرف الصوت وتحلٌل

نة فً  الكلمة المحفوظة ومقارنتها باألصوات المخزَّ

 .الحاسوب، ففً حال التطابق ٌجري تعّرف الكلمة

  تسمح هذه البرمجٌات بإدخال الكلمة الملفوظة إلى برنامج

معالجة النصوص، وٌمثل ذلك طرٌقة جدٌدة فً التواصل 

وهذا من شأنه مساعدة . مع الحاسوب وإدخال الكلمات إلٌه

من استخدام إعاقة جسدٌة األشخاص الذٌن ٌعانون من 

 .  الحاسوب بسهولة

 



 IUوحدات اإلدخال 

 :(Touch pad) لوحة اللمس -10

 ًوهً مفاتٌح تتحسس للضغط ُتوضع تحت سطح بلستٌك

 .  للوقاٌة

تعتبر كبدٌل عن الفأرة وعن لوحة المفاتٌح  . 

 ،إذ ُتستخدم فً الحواسٌب المحمولة بدالً من الفأرة

وٌستطٌع المستخدم تحرٌك إصبعه لمحاكاة حركة الفأرة 

كما ٌمكن النقر على هذه اللوحة مثل الضغط على أزرار 

 .الفأرة

 



 IUوحدات اإلدخال 

 ٌفٌد استعمال لوحات اللمس فً البٌئات الصعبة، مثل

البحر، للقٌام بمهمة لوحة المفاتٌح التً تتأثر برذاذ البحر 

 .  المالح، وتكون لوحة المفاتٌح العادٌة عرضة للتلف

 كما تتٌح لألشخاص الذٌن ٌعانون من إعاقة جسدٌة انتقاء

 . القوائم والخٌارات، وتحرٌك المؤشر على الشاشة

 ًشاع استخدام لوحات اللمس الٌوم فً المطاعم والمقاه

 .لإلسراع فً إدخال البٌانات إلى الحاسوب

 



 IUوحدات اإلدخال 

 الكامٌرا الرقمٌة -12

 وهً مماثلة للكامٌرا التقلٌدٌة إال أن تخزٌن الصور فٌها

ٌجري فً ذاكرة الكامٌرا أو على قرص خاص بدالً من 

التخزٌن على شرٌط مغنطٌسً أو على فٌلم حساس 

 .  للضوء

 تتضمن الكامٌرا الرقمٌة فً أغلب األحٌان شاشة إظهار

صغٌرة، بحٌث ٌمكن للمستخدم رؤٌة الصور الضوئٌة 

علٌها وٌمكن حذف الصور غٌر المرغوب فٌها من 

 .الكامٌرا مباشرة

 



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :OU وحدات اإلخراج -4 

وظٌفتها تحوٌل البٌانات الثنائٌة   

الرقمٌة إلى معلومات مرئٌة أو 

 الخ ....مطبوعة أو مسموعة 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 : أنواع وحدات اإلخراج 

 :تقسم إلى نوعٌن: وحدات اإلخراج المرئٌة -1  
تعتمد على أنبوب  : CRTشاشة  -1 

،حٌث ٌوجد (الكاثود ) األشعة المهبطٌة 

مدفع الكترونً فً مؤخرة األنبوب،ٌطلق 

الكترونات على سطح من النقاط الفوسفورٌة 

 .فتتوهج عندما تضربها

تتمٌز الشاشة بالدقة حٌث تقدر بوحدة قٌاس 

 . البكسلتدعى 

 الرئٌسٌة





 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

هً أصغر وحدة ٌمكن أن تعرضها الشاشة،وتتألف : البكسل  

 :من ثالث نقاط فوسفورٌة متمثلة باأللوان

 ( واألزرق ،  واألخضراألحمر ، ) 

 وتتعلق الدقة بالمسافة بٌن النقاط الفوسفورٌة

 .ملم 0.28والنموذجً لها  

والدقة تعبر عن عدد الخطوط التً تمسحها الشاشة  

 :عمودٌاً،بعدد البكسالت أفقٌاً والتً ٌمكن أن تكون
1- VGA  : 640دقتهاx480 بكسل 

 2- SVGA  : 800دقتهاx600  ،3بكسل- XGA : 1024دقتهاx768 بكسل 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :وحدات اإلخراج المرئٌة -1  

تعتمد على تقنٌة السائل : LCDشاشة  -2 

 وهذه .القادر على إصدار الضوء الكرٌستالً

 التقنٌة موجودة فً الساعة الرقمٌة،

 والحواسٌب المحمولة

 الرئٌسٌة



 LCDشاشة 



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :وحدات اإلخراج المطبوعة -2  

وظٌفتها تحوٌل اإلشارة الثنائٌة إلى أحرف أو أرقام أو أشكال مطبوعة على ورق 

 :وتصنف الطابعات حسب نوعٌن

تعتمد على أجزاء مٌكانٌكٌة حٌث ٌتم طرق األحرف على  :الطابعات الصدمٌة -1

 .  الورق عبر شرٌط الكربون ، والطابعات النقطٌة مثال على هذا النوع

تعتمد على قذف الحبر أو أشعة اللٌزر حٌث ٌتم استعمال  :الطابعات الالصدمٌة -2

أو .ورق مشحون الكتروستاتٌاً إلنشاء حرف مطبوع كما فً الطابعات اللٌزرٌة 

 إلنشاء رشة من الحبر كما فً الطابعات النافثة للحبر

 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :وحدات اإلخراج المطبوعة -2  

تستخدم إلظهار المعلومات فً هٌئة رسوم : الراسمات

أو صور بٌانٌة أو خرائط وتستخدم تقنٌة أقالم أو 

اسطوانات أو نفث الحبر وتطبع على ورق كبٌر نسبٌاً 

 .وبأحجام وألوان مختلفة

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :وحدات اإلخراج الصوتٌة -3  

تستخدم لتحوٌل البٌانات الثنائٌة،إلى موجة    

صوتٌة،وتأتً معظم اللوحات األم ببطاقة صوت 

مدمجة،وٌمكن استخدام بطاقات صوت إضافٌة ٌتم تركٌبها 

 .على اللوحة األم

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :ملحوظة  

 ٌوجد بعض األجهزة التً تستخدم فً اإلدخال    

 . (شاشة اللمس)و اإلخراج، وهً 

تعتمد على مجموعة من الخطوط األفقٌة 

والعمودٌة المتقاطعة من األشعة ما دون الحمراء، 

عندما تضع إصبعك على زجاج الشاشة ٌنعكس 

شعاعان من األشعة المتقاطعة ما ٌؤدي لمعرفة 

 . إحداثٌات مكان اإلصبع على الشاشة

 الرئٌسٌة


