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  الشخصي الحاسب صيانة احتراف سلسلة

  األولى الحلقة
  العملي والتطبيق النظري القسم مابين الحاسب صيانة

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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دا   ات أب ذه الكلم ل وبه سوق العم ل ل ب أساسي للتأه اة وهي مطل ضروريات الحي

  .ولست فيها من المبالغين
يس من الصعب       فيه االحترافولكن أشير أيضا بأن العمل في مجال الحاسب بل            ل
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  المؤلف عن لمحة
  محمد فؤاد سالمان عثمان

 
 
 
 
 

  البيانات الشخصيةالبيانات الشخصية
      19821982 /  / 1010 /   /  11: : تاريخ الميالد تاريخ الميالد 

  أعزب أعزب : : لة االجتماعية لة االجتماعية الحاالحا
  مصريمصري: : الجنسية الجنسية 

  معافى نهائيًامعافى نهائيًا: : الموقف من التجنيدالموقف من التجنيد

     المؤهل الدراسي    المؤهل الدراسي 
  2004 إلى 1999من 

  بكالوريوس الخدمة االجتماعية بالمعد العالي للخدمة االجتماعية بسوهاج

     خبرات العمل   خبرات العمل
  

وم الحاسب بدوان عام مدرب صيانة حاسب آلي بمرآز تكنولوجيا المعلومات وعل   حثي اآلن2007من 
  .المحافظة

  :مدرب حاسب آلي في المجاالت التالية  
 صيانة الحاسب اآللي •
 صيانة اللوحة األم •
 Visual Basic 0.6الـــ  •

  .فني صيانة حاسب آلي 
  .مصمم برامج وأسطونات تعليمية 

     الخبرات في مجال الحاسب اآللي   الخبرات في مجال الحاسب اآللي

UN 07 08 3416 ي اإلصدار الرابع الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللICDL 

 إصالح وصيانة اللوحة األم بأآادمية سموحة فرع القاهرة  ساعة36لمدة  بتقدير امتياز

دورة أعداد مدربين صيانة الحاسب اآللي من معهد تكنولوجيا   ساعة150لمدة   بتقدير امتياز
 ITIالمعلومات 

 الخرجين بمرآز تكنولوجيا دورة التدريب التحويلي لشباب  ساعة480لمدة   بتقدير امتياز
  المعلومات وعلوم الحاسب

برنامج تنمية المهارات األساسية لشباب الخرجين المقدم من   ساعة240لمدة   بتقدير امتياز
  األآادية العربية للعلوم والنقل البحري

  والعـــديد من الدورات في مجال الصيانة ومجاالت الحاسب المختلفة

ة ة     مهارة اللغة األجنبي مهارة اللغة األجنبي 

   الحصول على دورات لغة انجليزية متعددة بتقدير جيد جدًا      
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  0100308413       :المحمول
  MFS_IT@YAHOO.COM     :البريد االلكتروني
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  الكتاب محتويات
  

  هنواعوأ عن الحاسب اآللي هتاريخينظرة  -1
 Computer Classificationتصنيف الحاسبات  -2
  )ASCII( الثنائي و وماهر لنظاما تمثيل البيانات داخل الحاسب اآللي -3
  عمل الحاسبوآيفهبيئة الحاسب اآللي  -4
 ريف الحاسب اآلليتع -5
 متى يسما الجهاز حاسبًا أليا -6
 وأنواعهاالصيانة  -7

 
 Hard Wareالمكونات المادية للحاسب 

 اإلدخالوحدات  
 اإلخراجوحدات  
 طريقة توصيل وحدات الحاسب والترفيات الملحقة 
  المعالجةوحدة 
 ذاآرة الحاسب 
 وحدات التخزين 
 م الملفاتأنواع نظ 
 Mother Boardاللوحة األم  
 ريحة الشمالية والجنوبيةالش 
 مزود الطاقة 
  

 Soft wareالبرمجيات 
  وأنواعه وأهميته  DOSما هو ال  
 عمل قرص بدء تشغيل 
 )FDISK) DOSعملية الـ  
  Partition Magicشرح برنامج  

PQ Magic بواسطة Fdiskعمل  
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 اآللي الحاسب عن تاريخية نظرة
  

  .المعاصرة وأآثرها نموًا وانتشارًا حضارتنا تأختر عالية أهم تعتبر الحاسبات اآل
 نيوتن للجاذبية اآتشافالصدفة مثل  حديث وليد اختراع هل الحاسبات هي نفسهولكن هناك سؤال يطرح 

  ؟؟؟؟؟؟
   هي ال اإلجابة

 صورتهأنه مر بعدة مراحل مختلفة حتى ظهر في  تراآمي أي اختراع هي االلكترونيةحيث أن الحاسبات 
  .اآلنهو عليها الشكل والقدرات الفائقة التي  في تناسقمن الحالية 

  .االلكترونية مر بها الحاسبات التطور التي مراحلفيما يلي أهم وسنعرض 
  AGES OF COMPUTER عصور الحاسب اآللي -

 يالميكانيكالعصر ما قبل  
 يالميكانيكالعصر  
 االليكترونيالعصر  
  االصطناعي الذآاءعصر  

  :يالميكانيك  ما قبلأوًال العصر
   .استخدامها ومحاولته علي األرقام اإلنسان المرحلة في تعرف هذهتتمثل 

ها النظام العشري والذي  األرقام وأشهر بعض أنظمة في الحضارة الشرقية القديمةاإلنسانحيث عرف 
عداد الخماسي  آلتا اليدين في العدد آما عرفة شعوب أخرى نظم مختلفة مثل نظام األفيه اإلنسانأستخدم 

  . وهنود شمال أمريكا وفية تستخدم يد واحدة في العداالسكيمو شعب أستخدمهذي وال
 الذي ظهر في CARRY القوانين األساسية للحساب مثل الجمع و العدد الحامل إلي اإلنسانثم توصل 

  .عمليات الجمع
ته الحسابية، ونتيجة طبيعية لمعرفة األرقام بدأ اإلنسان يعمل على اختراع آلة تساعده في إجراء عمليا

 والذي آان يعتمد على النظام العشري حيث عرفته الحضارة البابلية ABACUSفظهر عداد األباآس 
  . سنة قبل الميالد في الحضارة الشرقية ثم طوره الصينيون بعد ذلك3000منذ حوالي 
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  . والكتابةالقراءةج من مستخدمها معرفة  تحتا الأنها اآللة هذهومن أهم مميزات 
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  :يالميكانيكيًا العصر ثان
 هذا آالت المرحلة من القرن السابع عشر حتى األربعينيات من القرن العشرين وتتميز هذه امتدتقد و

  .العصر بقدرتها على أجراء عمليان الضرب والقسمة المطولة
 مدى أهمية العنصر  حيث ظهور الثورة الصناعية وأظهرتيالميكانيكوأعتمد هذا العصر على العنصر 

  . وقلة في التكلفةاإلنتاج من جودة في يلميكانيكا
  -:هيفي هذا العصر  لخدمة العمليات الحسابية ظهره التي اآلالتومن أهم 
 : 1617نول نيابر الخشبي  
   جون نيابر وهي تتكون من شرائح من الخشباالسكتلندي العالم باختراعهاقام 
 :1642 للباسكاآلة الجمع  

لز باسكال وهو في سن التاسعة عشر لمساعدة والدة موظف الضرائب في أخترعها العالم الفرنسي بي
 اآللة هذه وقد أطلق على ميكانيكيا عمليتي الجمع والطرح ء أدااآللة هذه تستطيع تأنجاز عمله وآان

  .عاملين بدقة وبسرعةال وقتئذ أداء عمل عدة من اآللة هذهالبسكالية وآان بمقدرة 
ولذلك لم يستطع   و التخوف من زيادة البطالةاالستخدامدية مثل صعوبة  التقليأالعتراضاتمما أثار 

 فقط وتخليدًا ألسم العالم النابغة أطلق أسمة على أحدي لغات آلة 50 بيع أآثر من حياتهبسكال خالل 
  . في أواخر التسعينياتظهرهالراقية، والتي 
  )عصر أجيال الحاسب (-:االليكترونيثالثًا العصر 
 أنواع متطورة من الحاسبات تعتمد على ظهرت،  في القرن العشرينااللكترونيات عالم نتيجة لتطور

 آانت تحتوي أي) الكهروميكانيكي ( الحاسبات من النوع  هذهوآانت . الكترونيةعناصر ومكونات 
  .امات والذي تمثل في الصمأاللكتروني آالمفاتيح والعنصر يالميكانيكعنصر على ال

  . فقط األلكتوني الحاسبات على العنصر اعتمدت أن إلىًا فشيًا  الحالة شيتتطورثم 
 أجيال أعتمد إلى حيث قسم العلماء هذا العصر اآلليوأطلق على هذا العصر عصر أجيال الحاسب 

  .مختلف الكترونيآل جيل منهم على عنصر 
  : خمس أجيال هماإلى اآللي أجيال الحاسب انقسمت

  Tubes Vacuums الهوائية الصمامات جيل -1
 في  المفرغة الثنائية والثالثيةوآانت تعتمد حاسبات هذا الجيل على عنصر الصمامات الهوائية

  .التصنيع والعمل

  
o عيوب هذا الجيل 

 آبر الحجم  - أ
زة تكيف لخفض درجة وجود أجهأستوجب  أسناء العمل مما حرارته درجة ارتفاع  - ب

 .ثناء العمل أحرارته
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  في العملبدئه إلمكانية- ث
  العسكريةوإلهياتت 

 ين في هذا المجال

Low L

  الهائل للطاقة الكهربائيةآهاستهال  - ت
 لوقت آبير احتياجه  

 هذا النوع علي الجهااستخدامحظر   - ج
قصر أستخدامة علي المبرمجين والمتخصص  - ح
  للتخزينآوسائطأستخدم الكروت المثقبة   - خ
 evelى أو ما يسم يت البرمجة المنخفضة المستواأستخدامة لغ  - د

Language 
  ) torTransis ( الترانزيستور جيل -2

                         
  
 

 1947 سبتمبر Transistor 32الوصلة الثالثية  اختراعأدت األبحاث في مجال فيزياء الجوامد إلى 
 Walter Houserتيان  ،برWilliam Bradford Shockly شوآلي ناألمريكيو العلماءبواسطة 

 والسعة التخزينية العالية بالمقارنة بالجيل األول

 High Level Language البرمجة والتي عرفت 
 6000الوليات المتحدة 

Brittain  أدرين ،Johan Adren.  
  :عصر بــــ وقد حلت الترانزيسترات محل الصمامات وتميزت أجهزة هذا ال

o  صغر الحجم وقلة التكلفة
o السرعة العالية 
o  غنطةممهيئة أقراص وشرائط  الخارجية على التخزينأستخدام وسائط 
o بدء ظهور لغات
o  تزايد عدد المستخدمين للحاسب حيث بلغ عدد األجهزة المستخدمة في

 1959عام 
 : ) IC ) Circuits Integrated التجميع الدوائر جيل الثالث الجيل .3

Package Inline Single 
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Package Inline Dual 
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Package Array Grid Pin 

  
Package Outline Small Quad 

 
  

 باختراع جاك آلير بدأتو هي التي  أنتجت ما يسمى بدوائر التجميع الجواد اتكنولوجيبتطور 
Jack Clair التقنية يتم تجميع العديد من المكونات هذه وفي 1958 ألول دائرة معملية عام 
حجم و أبعاد محددة بدًال من التوصيالت التقليدية  ذات Chip على شريحة أو رقيقة االلكترونية

  لدوائر الترانزيستور 
  أهم مميزات الجيل

 الممغنطة األقراص انتشار )1
 تطور لغات البرمجة )2
  دوائر التجميعتقنية استخدامة نتيجة  التكلفانخفاض )3
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PC ) Personal الشخصية الحاسبات جيل :الرابع الجيل -4
Computer(  

  

  
  

) Large Scale ICs ) LSI الجوامد وأنتجت ما يسمي بدوائر التجميع الكبرى اتطورت تكنولوجي
 Ted أسس تيد هوف 1971وفي عام ) Very Large Scale ICs) VLSIودوائر التجميع الكبرى 

Hoff شرآة أنتل Intel والتي أنتجت ما يسمي بــ Microprocessor على هيئة شريحة صغيرة 
  .وبالتالي ُأنتجت حاسبات صغيرة الحجم فائقة اإلمكانيات بسابقيها

  .1981 أول حاسباتها الشخصية عام بإنتاج IBMوقامت شرآة 
  :مميزات هذا الجيل

 .Multimedia الوسائط المتعددة انتشار )1
 Internet تاإلنترن شبكة )2

  : )AI( االصطناعي الذآاء جيل خامسًا - 5
  

  االلكترونيةعنصر األلياف الضوئية وأعتمد هذا الجيل علي 
أو الذآاء Artificial Intelligence  (AI)ويتلخص الموضوع عن هذا الجيل في مصلح واحد وهو 

  -:االصطناعي
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قف معين أو في حالت حدوث مو اإلنسانسلوك  لاآللة محاآاة محاولة يبهديث يقصد حوهو مصطلح 
 المتوقع االحتماالتًا بمجموعة من  مسبقاآللةتغذية  ، ويتم ذلك عن طريق للمستخدمحدث ما دون العودة 

  .االحتماالت هذهمن وآيفية العمل في حالت حدوث أحد حدوثها 
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  Computer Classificationتصنيف الحاسبات 
  

  س ثالث معاير أساسية وهيتم تقسيم الحاسبات على أسا
 الحاسبات من حيث طريقة األداء .1
 االستخدامالحاسبات من حيث الغرض في  .2
 الحاسبات من حيث الحجم .3

 
  . الحاسبات من حيث طريقة األداء-:أوًال

  Digital Computer الرقمية الحسيات •
لية والنظام ويعتمد هذا النوع من الحاسبات علي النظام العددي في تحليل البيانات المدخلة إ

 هو النظام المستخدم لدي الحاسبات اآللية ومن أمثلة هذا النوع  Binary Systemالثنائي 
الحاسب الشخصي المتعارف علية في لهيأت واألماآن التجارية وآذلك في المنازل اى إن 

  .هذا النوع هو الحاسبات العادية
   الذي تم األشاره له سابقًاويعتمد هذا النوع في تمثيل البيانات على النظام الثنائي

 Analog Computer القياسية الحسيات •
ة لغرض ما اى من أجل الهدف صص الحاسبات المتخإلى ينتمي بوهذا النوع في الغال
  .وهذا النوع يستخدم في التحكم في آثير من الصناعات, المصممة له فقط

 بصورة قياسية فيه البيانات إدخال تتم أيويعتمد هذا النوع على القياس في تمثيل البيانات 
 ومن أمثلة هذا النوع الحاسبات الكيمائيآمثال قياس درجة حرارة معينة قياس قدرة التفاعل 

  .الكيمائيةالمستخدمة في المعامل 
 Hybrid Computerالحاسبات المختلطة  •

بيانات  استقبال يمكنهحيث  وهذا النوع يجمع في طريقة تمثيل البيانات بين النوعين السابقين
   .Analog وأخرى في شكل موجات قياسية Digitalفي شكل رقمي 

  آفانا اهللا وإياآم شر المرضللمرضى اإلنعاش  غرفومن أمثلة هذا النوع أجهزة القياس في
حيث تتعامل مع مدخالت قياسية مثل قياس نبض القلب وآذلك مدخال رقمية من الطبيب 

  .وث حدث ما للمريض وظيفة معينة في حالة حدلتنفيذالمعالج 
  

  
  – Purpose االستخدام الغرض في  حيث مناتبالحسً -:ثانيا

   نوعان هماإلى االستخدامقسم الحاسبات من حيث الغرض في تن
  Special Purpose Computer الخاصةحاسبات لألغراض  •

وهي حاسبات تصمم للقيام بوظيفة معينة مخصصة لهذا الغرض فقط وهذا النوع يتم تخزين 
 وال يمكن حذفها ومن أمثلة هذا النوع الحاسبات المستخدمة في بتشغيله البرامج الخاصة هليع

  . باهظ الثمنبأنهالمفاعالت النووية ويتميز هذا النوع من الحاسبات 
 General Purpose Computerحاسبات األغراض العامة  •

 اليخضعان لحل هوقدرات تصميمهوهذا النوع يمكن أستخدامة ألآثر من غرض ولذلك فأن 
 في أآثر من مكان وقيامة بأآثر من به االنتفاعمشكلة بذاتها إنما هو حاسب خدمي يمكن 

  .وظيفة
  .PC الشخصية الحاسباتومن أمثلة هذا النوع هو 
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  -:الحجمثالثًا الحاسبات من حيث 
  

  أساسية أربع أنواع إلىتنقسم الحاسبات من حيث الحجم 
  Super Computerالحاسبات الفائقة  .1

 الفائقة وأمكانياتة الفائقة للغاية حيث تصل وسرعته الضخمة بذاآرتهويتميز هذا النوع 
ولذلك يندرج ضمن .  أآثر من خمسين ضعف سرعة الحاسبات الشخصيةإلى سرعته

الحاسبات ذات األغراض الخاصة ومن أمثلة هذا النوع الحاسبات المستخدمة في 
 في تداوله وفي بعض األحيان يقصر االنتشار محدود المفاعالت النووية لذلك هذا النوع

  .بعض الدول وذلك ألغراض سياسية
 Mainframe Computerالحاسبات الكبيرة  .2

ويتميز هذا النوع بحجم ذاآرة آبيرة ولكن سرعته أقل من الحاسبات الفائقة وغالبًا ما يتم 
ويستخدم لألغراض تجهيز قاعة خاصة بت  تتميز بالتحكم في درجة الحرارة والرطوبة 

التي تستلزم حجم عمل آبير حيث يمكن لعدة مئات األشخاص بل أالف أستخدامة في 
نفس الوقت ومن أمثلته األجهزة المستخدمة في شرآات الطيران العالمية والبنوك 

  .الدولية
 Mini Computerالحاسبات الصغيرة  .3

 شخص في مأه إلى أثنين  منيستخدمه أقل من الحاسبات الكبيرة ويمكن أن ذاآرتهوحجم 
  . المتوسطة ومعظم الجامعاتالمؤسساتنفس الوقت ولذلك يستخدم بكثرة في 

 Micro Computerالحاسب المصغر  .4
وهو أصغر الحاسبات حجمًا وأصغرها أستخدامًا ويطلق علي الحاسب الشخصي 

Personal Computer يمكن حملها في أي مكان وذلك لصغر حجمهاأنواعه وبعض .  
   خمس أنواع أساسيةإلىسم الحاسبات الشخصية وتنق

 Desk topالحاسبات المكتبية  •
 Lap topالحاسبات المحمولة  •
 Not book Computerالحاسبات الدفترية  •
 Sub Not Book Computerالحاسبات شبة الدفترية  •
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 تمثيل البيانات داخل الحاسب اآللي

 النظام الثنائي
Binary System 

  ؟  ASCII هو وما
 

 بمعرفة آيفية ين غير مطالبخدماته من  الحاسب أو المستفيدإن مستخدمي إلى ذي بدء نود اإلشارة بادئ
  :هنا لسببينتخزين البيانات داخل الذاآرة وقد أشرنا لها 

 سب اآللي من خدمات الحاسب اآللي تصورًا عن آيفية تمثيل البيانات داخل الحاالمستفيدإعطاء   - أ
 مجال اوخاصتهعلوم الحاسب اآللي أن هذةالمعلومات ضرورية لمن يريد السير ُقدمًا في دراسة   - ب

 ت برمجة الحاسبل
  Binary Systemالنظام الثنائي  •

ة علوم  في القرن السابع عشر بدراس )بينزجوتفريد فيليام فون لي( قام العالم الرياضي والفيلسوف األلماني 
جود للداللة على العدم والو 0،1باستخدام المنطق الرياضي حيث أستخدم رقمين هما الـ ما وراء الطبيعة 

زة هحيث توافق هذا النظام مع األجوبظهور علم الكهرباء أستخدم هذا النظام في التطبيقات العملية 
 أبسط إيقافحيث توجد األجهزة الكهربية في أحدى الحالتين أما في حالت عمل أو في حالت الكهربائية 

  .يوجد في أحدى الحالتين أما مضاء أو مطفأأمثلة على هذا المصباح الكهربي 
   الثنائيةزالكترونية، بالرمو عناصر باستخدامداخل الحاسب وتتمثل البيانات والمعلومات 

  أساسيات النظام الثنائي -
 1،0أرقام النظام  .1
 2وأساس النظام وهو  .2
  اليسارإليوترتيب الخانات من اليمين  .3
 ............. ، 21 ، 20ن الخانات هي وأز .4

  ؟؟الذاآرةآيف يتم تخزين البيانات داخل 
 نقصد هنا بالرموز ما عدا الحروف األبجدية و األرقام من (يحتل الحرف الواحد أو الرقم أو الرمز 

  . داخل ذاآرة الحاسبByteمساحة قدرها واحد   )الخ! ، ؟، =  الرموز هذه تسعة ومن أمثلة إلىر فالص
أن يفهم الفرق  بعبارة أخرى هل يستطيع الحاسب  ولكن هل يفهم الحاسب الحروف واألرقام والعالمات ؟

   ؟ A  ،Zبين حرف 
  .لألسف األجابة على هذا السؤال هي الالال

 على هذا السؤال البد من معرفة آيف لإلجابةو الرموز أذن آيف يتعرف الحاسب اآللي على الحروف 
 تتكون من العديد من الدوائر  الحاسبذاآرة إنسوف نعلم  اآللي الحاسب  ذاآرةت داخليتم تخزين البيانا

ولذلك إن أصغر وحدات . عدمهمن  مرور التيار الكهربي فيها استشعار الدوائر هذه وتستطيع االلكترونية
  Bitويشمل آل  Binary Digit إلى اختصاروهي  Bit أنما هي  Byte ألالتخزين في الحاسب ليست 
دائرة مفتوحة أي دائرة ال  على 0 التي تحتوي على الرقم Bit وتمثل الـ 0،1داخل الذاآرة أحدي القمتين 

 أن التيار إي حيث تمثل دائرة مغلقة 1 التي تحتوي على الرقم Bit،بعكس الـ تمر بها شحنة آهربية
  .الكهربي يمر بها 

  الحالتينويمثل هذا الجدول آلتا 
 = OFF 0 Bitيمثل الحالة 
  = ON 1 Bitيمثل الحالة 
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 وهي ASCII وهي تعرف باسم  في تمثيل البيانات في الحاسب اآلليلالستخدامولقد تم تحديد شفرة معينة 
  الشفرة األمريكيةإي American Standard Code for Information Interchange لـــ اختصار
  .المعلوماتلتبادل  القياسية
  . تمثيل البيانات في الحاسب اآلليآيفه عن  لمحة بسيطةهذهوتعتبر 
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  Computer Areaبيئة الحاسب اآللي
  

  ث أقسام أساسية ثالإلى اآللي ةالحاسبتنقسم بيئة 
 Hard Wareالمكونات الصلبة للحاسب  -1

   مكوناتأربع إلىوينقسم هذا العنصر 
 Input Unit اإلدخالوحدات  •
 Output Unit اإلخراجوحدات  •
 Processing Unitة وحدات المعالج •
 Storage Unitوحدات التخزين  •

 Soft wareالبرمجيات  -3
  كوناتوينقسم هذا العنصر الى ثالث م
 Operating Systemنظم التشغيل  •
 Applicationالتطبيقات   •
 Data Baseقواعد البيانات  •

 Userالمستخدم  -4
 ضمن العناصر من حيث بمجرد جلوسك أمام الحاسب أصبحت أنتويتمثل هذا العنصر في شخصك 

 على ابتنفيذهآما يتلقي منك األوامر التي يقوم  البيانات باستقبال فمن خاللك يقوم الحاسب لبيئتهالمكونة 
  . البياناتهذه

  
  

  تعريف الحاسب اآللي
  

   -: بأنةباختصار ولكن يمكن تعريفة  اآلليةالحاسب تعريفات تعددت
 البيانات بسرعة هذه ومعالجة  البياناتاستقبال ويمكنهفًا  سللهقًا لتعليمات محددة بيعمل ط الكترونيجهاز 

 منها بشتى االستفادةالنتائج المطلوبة في صورة معلومات يمكن  استخراج ثم   وتخزينهاودقة عاليه
  .الطرق
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  ؟ "أليا حاسبًا"الحاسب  يسما موتيلماذا الحاسب اآللي وما هو 
الحاسب اآللي حيث انه ضرورة        ألهمية فيمن نظراً الحياة لتميزهضرورات  هذا العصر

  بــــــــ
  األداءالسرعة العالية في 

   ما يطلب منه تنفيذهأداء في المتناهية الدقة
   ساعة متواصلة دون توقف24 حاجه للراحة حيث يمكن تشغيله أوالعمل لفترات طويلة دون ملل 

 ))السعه التخزينية  العالية(( إمكانية التخزين عليه 
بها المخاطر  في المواقع الخطرة التي يتعرض من يعمل اإلنسان نبدال م  الحاسباستخدام إمكانية
    مثل المراقبة الكيماويةجسيمة

   سهولة وتنظيم ودقةأكثر  يجعلها حيثاإلعمال الحاسب اآللي في معظم إدراجإمكانية 
  

  . بهدف معين ولحاجه معينةاآللي الحاسب الختراعلقد توجه النظر 
  

  ؟ألياسما الجهاز حاسبًا متى ي
  

  :آاألتي وظائف اساية وهي بالترتيب أربع يقوم إلىيعتبر لب الموضوع فأي حاسب وهذا 
1- (Input)  انات  المختلفة ويطلق على هذه البي صورهاباختالف المستخدم  ِقبلالبيانات من إدخال

                   DATA مصطلح
2- ( Processing)والمنطقية علي الحسابية العمليات إجراء إيلية المعالجة  والمقصود بها هي عم 

   اآلليالعمليات التي يقوم بها الحاسب  أهم هذه العمليةوتعتبر " Data"البيانات 
3-) Output (ويطلق علي ج نتائج عملية المعالجة وذلك يكون في صورة معلومات وهي عملية استخر

  Information    المعلومات مصطلحهذه
4-) Storing (عند الحاجة ويتم ذلك من إليهاآتخزين البيانات والمعلومات للرجوع  عملية التخزين إي 

  .يظهر منها الجديد آل يوم وهي في تطور باستمرارخالل وسائط متعددة 
جهاز يطلق علية حاسبًا  إي التي يجب توفرها في األربعةوبذلك قد تعرفنا على الشروط 

شروط ثالث  أو توافر أخركن هل من الممكن توافر احد الشروط وعدم توافر شرط ول................... أليا
  . توافر واحد؟؟   الجواب هو الالالوعدم
  ولنضرب مثًال بسيطًا. على العملية التي تسبقها آل منهم معتمدة إنوبالنظر لألربع وظائف نجد ☺

  . ظيفة ما لوالحاسب لتقدم بواسطة له الذاتيةابة السيرة شخص ما يريد آت
  ماذا سيفعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                )عن طريق لوحة المفاتيح  ( للجهاز بياناته إدخال -1
 MSwordمثل  احد برامج معالجة النصوص باستخدامتنسيقها  -2
  الملفهذهحفظ  -3
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  ولكن هل الحاسب االلى عاجز عن القيام ببعض الوظائف  

  
ا هو واضح من تسميته آلة غير قادرة على التفكير وهو ليس مصدر  الحاسب اآللي آمإننعم حيث 
و .  عمل لم يطلب منهأداءآما ال يستطيع . نفسه قرار من تلقاء ذ والخطط وال يستطيع اتخالألفكار

 هذه إدخالً ويتم  برمجية يدخلها المستخدم للحاسب مسبقاأوامر ال يستطيع العمل بدون  1اآلليالحاسب 
  . بالبرامجبمسمى فيما األوامر

 تعليمات محددة بناء على فائقةوالحاسب اآللي ال يعدو آونه آله تنفذ ما يطلب منها بدقة متناهية وسرعة 
 الذي وإنما.  الحلول المناسبة لهاإيجادل وال ولذلك فهو اليستطيع بمفردة تحديد المشاآ.وبيانات واضحة

  . الحاسب اآللييوجه الذي اإلنسانيقوم بذلك هو 
 في العمل اآللي السلسلة على معرفة آيفية التعامل مع المشاآل التي يوجهها الحاسب هذهوف نعمل في وس

  . اعطالةوإصالحوآيفية حلها 
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إال أنة يعمل ) الجيل الخامس أو مايطلق علية بالزآاء االصطناعي( ورغم إن العلماء حاولو تالفي هذا النقص في وظائف الحاسب اآللي في  1
  الحاسب أيضا بناء علي االفتراضات المدخلة له مسبقًا 
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  صيانة الحاسب اآللي 
  .رحلتنا في عالم الصيانة في بالبدء نقوم واآلن
  :اآلليأوًال ما المقصود بصيانة الحاسب ولكن 

تجنب األسباب التي تعوق عمل ولة فني صيانة الحاسب هي محاالمقصود بصيانة الحاسب 
  . هذا العطلوإصالح ذلك وتحديد السبب في حالت حدوث عطل إلىالحاسب أو تؤدي 

  :أنواع الصيانة
  ةوقائدصيانة  - 1

 خسف أو االستخدام آسوءعطال وهي محاولة المستخدم تالفي المسببات الخاصة باأل
  .بيئية المحيطة بالحاسب آالمناخ آذلك العوامل البعض ملفات النظام

   صيانة دورية – 2
 بالوحدات من التوصيالت المستخدم لصيانة الحاسب آأتاآدالتي يقوم وهي العمليات 
  .ة والصيانة البرمجيالملحقة بالحاسب

   صيانة ضد األعطال – 3
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فيقوم الفني عن  ما للحاسبفي حالت حدوث عطل وهي العمليات التي يقوم بها الفني 
  لبحث عن السبب وأصالحةا
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 آل إن حيث اآللي في السير في عالم الصيانة الرائع نبدأ أوًال بالتعرف على وحدات الحاسب اآلننبدأ 
  العمليات األربع التي سبق ذآرها أذًا الحاسب اآللي يتكون من أربع وحدات أساسية هيبأحدمنهما تقوم 

  Input Units اإلدخال وحدات -1
تمثيل (  البيانات في صورة يمكن للحاسب التعامل معها إدخالوهي تلك الوحدات التي تقوم بعملية 

  وهي) البيانات في الحاسب اآللي 
 Key Boardلوحة المفاتيح  •

   إلي للحاسب ويمكن تقسمها اإلدخالات د القطع في وحأهموتعتبر 
  متعددةبوسائطتيح مدعمة  لوحة مفاو Normal Keyboard  لوحة مفاتيح قياسية
Multimedia   

Keyboard   وذلك من حيث الشكل  
  إلىبينما تقسم من حيث المخارج 

  
  1 – Serial Port  
  2 – Ps2 Port  
  3 – USB Port  

 Mouse الفأرة •
 ثالث أنواع من حيث المخارج مثل لوحة المفاتيح إلي في األهمية وينقسم إدخالوهو ثاني وحدة 

  وهي
  

1– Serial Port  
  2 – Ps2 Port  
  3 – USB Port  

  Tracker Balls الكرة الدوارة •
   الوحدة مشابهه للفأرة مع أختلف طريقة العمل وهذه

  وتشترك مع لوحة المفاتيح والفأرة في المخارج

  
  
1 – Serial Port  

  2 – USB Port  
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  Light Pen القلم الضوئي •

 
 Joy Stickعصا األلعاب  •

  صر بوحدة النظامويتم توصيل هذا العن
   عن طريق

1( Serial Port ) Game Port(  
2( USB Port 
 Microphone الميكرفون •

 
 Digital Camera الرقمية الكمرة •

1. USB Port 
 

 
 Web Cam  رة الشبكةالكم •

1. USB Port 
 

 
 Touch Screenشاشة اللمس  •
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 Bar Cod Reader األآواد قارئ •

 
 Scanners الماسح الضوئي •

  
 

 . للحاسب للتعامل معهاهغرافيوتي الصور الفإدخال إمكانيةدة على  الوحهذهوتعمل 
1. Flatbed Scanner 
2. Sheet Fed Scanner 
3. Handheld Scanner 

  طريقة التوصيل
  .سح الضوئي نوعان من الكابالتللما

 :األول خاص بالطاقة •
 يار الكهربي على تزويد الماسح الضوئي بالطاقة الكهربية حيث يوصل مباشرتًا بالتلكابلويعل هذا 

 :الثاني وهو خاص بالبيانات •
 بين لكابل على توصيل البيانات بين الحاسب والماسح الضوئي وتتعدد مخارج هذا لكابلويعمل هذا 
  .ه أساسيثالث أنواع
1. USB 
2. SERIAL 

    FLATBED ويعتبر أفضل أنواع الماسحان الضوئية هو الماسح الــ
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  Output Units اإلخراج وحدات - 2 
وتخرجها في بعدما أن تتم عملية المعالجة لها  DATA للبيانات اإلخراجية لم الوحدات بعذههوتقوم 

   الوحدات هذهومن أهم  INFORMATION صورة معلومات
 Screen OR Monitor الشاشة .1

  VDU Visual Display Unit  ئيالمروتسما أيضًا وحدة العرض 
 وظيفته هذا العنصر وظيفة ةماهيولكن ي والشاشة عنصر غني عن التعريف في عالم الحاسب اآلل

أذًا هل يمكن أالستغناء  وأيضًا أداة عرض للمعلومات أيضًا ةلحين المعالجهو أنة أداة عرض للبيانات 
 عن أحدى وحدات االستغناء حيث يمكن  هي الأإلجابة ؟؟؟ اآلليعن الشاشات في عالم الحاسب 

  . عن الشاشاتاالستغناء ليمكن ولكن اإلخراج
  :أساسيين نوعين إلى الشاشات تنفصمو
 األوسع انتشارًا وهي مثل شاشات تالشاشاوهي  CRT – Cathode Ray Tube   - أ

 . الشعاع على عمود المهبطانبعاث وتعمل بتكنولوجيا نالتليفزيو

 
 للوقاية فلتريستعين ن ويعاب على هذا النوع بأنة غير صحي لذلك ينصح لمن يستخدم هذا النوع أ

  .شعاعاتاإل هذهمن 
   هي أنواع ثالث إلىوينقسم هذا النوع 

 Analog قياسي •
 Digital رقمي •

 مختلط بين النوعين  •
 الشاشات القياسية أسفلويمكن التفرقة بين الثالث أنواع ببساطة عن طريق وجود بكرات 

بخالف الرقمية يحل محل البكرات مجموعة من األزرار أما المختلط منها فيجمع بين 
  .واألزراروجد البكرات 

   الرقمي هواإلطالق األنواع علي هذهوأفضل 
 العرض البلوري السائل  LCD – Liquid Crystal Display  - ب

 
 اختراقآما أنة يستخدم تكنولوجيا  صورته ء لنقااالستخداموهذا النوع هو األفضل من حيث 

حيث ال  انلإلنس لظهور الصورة مما يجعلها أفضل صحيا لالكريستا من حبيباتشحنة آهربية 
  .ة أصًالع أشانبعاث الشاشات مرشحات لألشعة لعدم هذهتحتاج 
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  طريقة ترآيب الشاشات



  
   حقوق النشر محفوظة 

ذي الشاشة غ الشاشة بالطاقة الكهربية واألخر ييمدألي نوع من الشاشات آبالن أحداهما خاص 
  .تبالبيانا
 :آابل الطاقة  •

بية مباشرتًا واألخر يتم وهو آابل مثلث الشكل ومنة نوعان نوع يتغذى من منفذ الطاقة الكهر
وع األول حيث نويفضل ال  Power Supply المرآزيةتوصيلة في مغذي الطاقة للوحدة 

 في حالت له االختبارات أحد يجعلهمما  Power supply إل يعمل في حالت عطل أنة
  .حدوث عطل ما خاص بالطاقة

 :آابل البيانات  •
 بكارت لكابلويوصل هذا   Dالحرف ويكون على شكل  Serial وهو آابل من النوع الــ

  . مدمج أم خارجينوعه آان أيالشاشة 
  الشاشات شراء في الجودة معاير

  SIZE الحجم – 1
   ابينوتختلف أحجام الشاشات 

  . بوصة17 و تفضل الشاشة 19 و 17 و 15
  INCH ووحدة قياس حجم الشاشات هي البوصة

   نوع الشاشة – 2
  CRT شاشات الــوهي آما ذآرنا من قبل بالنسبة ل

 Analog قياسي •
 Digital رقمي •

  بين النوعين السابقينمزيجالمختلط وهو  •
  DIGITAL  األنواع هو الرقمي الــهذهوأفضل 

  FLATNESS للشاشة التسطح درجة – 3
  هم ثالث أنواع إلىوتنقسم   

 NORMAL المحدبة •
  SIMIFLAT مسطحةالسبة  •
 FLAT المسطح •

  المسطح  هو النوعاإلطالقوأفضلهم على 
  RESOLUTION الكثافة النقطية أو ما يسمى بالوضوح – 4  

وآلما زادة  PIXELS وهي عدد النقاط لموجودة على سطح الشاشة ووحدة قياس دقة الشاشة هي الــ
  نسبة آثافة الشاشة آان أفضل

  Dot Pitch التباعد النقطي – 5  
 المسافة وضحت الصورة هذهكلما قلت  هي المسافة الفاصلة بين النقاط الفسفورية فبأنهاوتعرف   

  .MM  متربالمبليوتقاس أآثر 
  نأآبر م شاشات باستخداموال ينصح 

0.22 MM  0.24 أو MM 0.26 أو MM  0.28 أو MM  

   0100308413معنا تضمن الكفاءة والتأهل لسوق العمل 
MFS_IT @yahoo.com  

23/102  
  

  Refresh Rate اإلنعاش تواتر – 6  
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 عن ياإلنعاش يقل التواتر ويراعي إن ال   HZ إلهو عدد رسم الشاشة في الثانية الواحدة ويقاس بوحدة 
75 HZ  وذلك لعدم أجهاد العين.  

  WINBENCH  في هذا المجال مثلالمتخصصةويوجد سلسلة من البرامج 
  

  أفضل أنواع الشاشات
1. VIEW SONIC 
2. SAMSUNG 
3. IBM 
4. DEL 
5. LG 
6. ADI 
7. HYUNDI 

   الشاشاتاختبارطريقة 
ووضعها في أماآن مختلفة   ICON طريقة تماثل الترآيز وهي أنشاء مجموعة من الرموز .1

 .لمقارنة بينها من حيث الدقة والوضوحا ثم
 مختلفة ونالحظ هل احد بألوان أحد برامج الرسم وعمل مجموعة من الدوائر ونلونها استخدام .2

 الدوائر بيضاوي أم مستديرة جميعها حيث أن هذا العيب يؤثر على برامج الرسم حيث هذه
 .يظهر عيوب في الصور

 أو أصغر ونرى مدى وضوح 8بقياس خط درة تشغيل برنامج معالج النصوص وآتابة جملة  .3
 .الخط أم هناك عيب في الصورة

ألعلى وألسفل أثناء فحص زوايا أرآان  Screen Resolutionتغير وضوح الشاشة  .4
 الشاشة 
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  ومراقبة هل هناك تغير ؟ 
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  الممكن أن تكون بطاقةدقتها فمن البسيطة عدم االختبارات هذهليس معنى إخفاق الشاشة في أحد 

  .العرض رديئة أو ذات سعة منخفضة
  وذلك مخطط تفصيلي لكابل البيانات الخاص بالشاشه
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 SPEAKERعات االسم .2

  
  .لة عن أخراج المعلومات في صورة صوتية وهي الوحدة المسئوتالسماعا

   الوحدة بكارت الصوت هذهويتم توصيل 
  

  VIDEO PROJECTOR العارض .3

 
 الوحدة هذه سطح آبير ويتم توصيل لى محتويات الشاشة ع الوحدة بوظيفة عرضهدهوتقوم 

  .SERIAL ةلبكارت الشاشة بوص
  

 PLOTTER الرسام .4

 
 الوحدة بوظيفة هامة وهي أخراج البيانات والمعلومات في صورة مطبوعة ويقتصر هذهوتقوم 
  . الوحدة على طباعة الرسومات الهندسية اللوحات آبيرة الحجمهذه استخدام

  
 PRINTER الطابعة .5

 وذلك ألهمية وظيفتها استخدامها النتشار بعد الشاشة اإلخراجوتعتبر الطابعة هي من أهم وحدات 
  . وللطابعة عدة من األنواع,والمستنداتم لطباعة األوراق دحيث تستخ

a( الطابعة النقطية DOT MATRIX PRINTER 

 
 الطابعة قد تحدث بعض الضوضاء ذهه ويعيب أالستخدام رخيصة الثمن وسهلة بأنها الطابعة هذهوتتميز 

 التصادمية ةعى هذا النوع من الطابعات هو الطبا ويطلق عل آذلك سوء درجة الطباعةأثناء الطباعة
Impact Printer  تصادم الحروف وبذلك تتم عملية حيث أسلوب الطباعة في هذا النوع يعتمد على

  .طباعة الحروف
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b( الطابعة نفاذة الحبر INKJET PRINTER 

 
  صغيرة من الحبر قطراتحيث تعمل بواسطة رش  No Impact Printer وهذا النوع غير تصادمي

Spray Droplets Of Ink  يمكنهوهناك نوع منها , على الورقة من خالل ثقب في غاية الصغر 
   نقطة في البوصة و توجد منها الملونة واألبيض واألسود360طباعة 

c(  طابعات الليزرLASER PRINTER   

 
 والليزر والتصوير و األآثر شيوعًا في االلكترونيةتكنولوجيا التستخدم وهي من النوع غير التصادمية و

رن وتوغرافية وهذا النوع ذو جودة عالية في الطباعة ولكنة غالي التكلفة إذا قوهذا النوع هو  الكهروف
  .بالطابعة قاذفة الحبر 

 االستخدامض واألسود ومنها الملونة وهي محظورة من د من الطابعات الليزر نوعان منها األبيجويو
  .وذلك لدقتها العالية مما يجعلها تستطيع تزيف العمالت النقدية والمستندات الرسمية بكل سهولة

  
   الطابعة توصيل آيفه

  لكل طابعة نوعان من الكابالت 
 تيار الكهربي مباشرتًال الخاص بالطاقة وهو يوصل باالكبل •
 DATA بيانات الخاص بالالكبل •

  ثالث أنواع وهيإلى ةبالطابع وتتعد وصالت آابل البيانات الخاص 
1. LPT  Line Printer Terminal المنفذ المتوازي للطابعة 

 آابل الشاشة ولكنة أآبر في ويشبه  Dوهو يأخذ شكل الحرف  Serial إلوهو من النوع 
  الحجم

2. USB  Universal Serial Bus الحافلة المتسلسلة 
النوع يأخذ الشكل المستطيل آما أنة يتميز بالسرعة في نقل البيانات من النوعان وهذا 

  .السابقان
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   الطابعةالختيارالمعاير األساسية 
  

 :Resolution الطابعةدقة  .1
وآلما آانت عدد النقاط أآثر آلما آانت جودة  DPI وصةبالتي تقاس بعدد النقاط في ال

  .الطابعة أفضل
 :Speed السرعة .2

  .PPMسرعة الطابعة بعدد األوراق التي يمكن طباعتها في الدقيقة تقاس 
 :Language دعم لغات الطباعة والرسوم .3

حيث أن تدعم الطابعة واحدة أو أآثر من لغات الطباعات الشهيرة مثل بوسبيكربت 
  .لغات نفث الحبر  PCLولغة التحكم 

 :سعة األوراق  .4
عدد األوراق التي يمكن وضعها فيها تعبر عن عدد وأنواع حاويات الورق المتاحة و

  .وأحجامها التي يمكن طباعتها
 :دورة الخدمة .5

  .تعبر عن عدد األوراق التي تطبعا الطابعة شهريًا
 : Printer Memory ذاآرة الطابعة .6

يزر لطباعة رسوم وصور معقدة ذاآرة أآبر وفي بعض األحيان يمكن لتحتاج طابعات ال
  .الت الحاجة لذلك في حاختياريإضافة ذاآرة بشكل 

 :Paper Costتكلفة الورقة  .7
وتكلفة الورقة المقصود بها أسعار األحبار المستخدمة في الطباعة هل هي متوفرة في 

  .األسواق بسعر جيد أم العكس وآذلك الورق المستخدم في الطباعة
 :قطع الغيار .8
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متوفرة في السوق  الطابعة لهذهيراعا عند شرائك طابعة أن تعمل على أن تكون قطع الغيار 
  .المحلي للجوء إليها في حالت حدوث األعطال
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 :  CPU(Central Processing Unit (المرآزية المعالجة وحدة .3

  -:PROCESSORأو ما يطلق علية بالمعالج 
  ؟ المعالج ما هو: ًال أو

 التكوين  في وهوقت الحاضر في شكل شريحة من السيلكونهو جزء من الحاسب اآللي يظهر في الو
الوصالت   Transistor إل دائرة تجميع آبيرة تحتوي على عدد آبير من آي LICs عبارة عن
ويعمل على معالجة البيانات ألمدخله  Capacitorsوالمكثفات  Resistors والمقاوماتالثالثية

  .للحاسب اآللي
   ما وظيفة المعالج؟:ثانيًا 
عمل المعالج على تنفيذ العمليات الحسابية والمنتقية وفك ترميز التعليمات لتنفيذها آما يتحكم المعالج في ي

 ما حولنا نجد أن أقرب مثال للمعالج هو العقل بالنسبة ءبشي المعالج تشبيه أردنا وإذاعمل الحاسب آكل 
  .لإلنسان

  
  معالجاتأساسيات يجب التعرف غليها قبل المضي معًا في عالم ال

  
 :Bus Data External للبيانات الخارجي الناقل 

ن بما أن المعالج هو عقل الكمبيوتر فيجب من اتصاله بجميع مكونات الجهاز وذلك يتم ع
عادة (طريق الناقل الخارجي للبيانات وهو عبارة عن مجموعة متوازية من الموصالت 

  .ى وتكون موجودة على اللوحة األمتستطيع نقل البيانات من نقطه ما إلى نقطة أخر) أسالك

  
 عن تالبيانانستنتج من ذلك أن جميع مكونات الجهاز البد من اتصالها بالناقل الخارجي ليتم 

ال يشمل هذا الذاآرة العشوائية فعلى ( طريقة من المعالج  إلى باقي المكونات والعكس 
ال أن المعالج يرسل البيانات إليها عن طريق ناقل عناوين الرغم من اتصالها بهذا الناقل إ

   )Address Data Busالبيانات 
 Bus Data Address البيانات عناوين ناقل 

يقوم المعالج بمعرفة عناوين البيانات عند إرسالها أو استقبالها من ذاآرة الوصول العشوائي 
RAMن مجموعة من الموصالت  من خالل ناقل عناوين البيانات وهو أيضًا عبارة ع

وآلما زاد عدد الموصالت في هذا الناقل يصبح المعالج قادرًا على التعامل مع حجم ذاآرة 
RAMأآبر .  

 Time System النظام ساعة 
هو أمر أساسي لنجاح هذه العملية وفق تنسيق إلتمام ة عأن توقيت أي عملية يقوم بها مجمو

حظ هذا في في حياتنا اليومية فمثال الفرقة هذه العملية وفق تنسيق وترتيب صحيح نال
  .الموسيقية البد لها من قائد ينظمها وإال أصبحت الموسيقى دربًا من النشاز
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بين عند تطيق هذا المفهوم على الحاسب اآللي نجد أنه البد له من شئ ما يقوم بتنسيق العمل 
لتوقيت من تزويد هذة المكونات الداخلية للحاسب هذا الشئ هو ساعة النظام نحصل على ا

 من الجهد يستقبلها هذا الناقل تسمى  بالجهد على شكل نبضات وآل نبضةTimerالساعة 
 هذه الساعة تكون ملحومة على اللوحة األم ويتم ربطها Clock Cycleدورة ساعة 

  .ا لتنظيم سرعة المعالجبالمعالج بطريقة م
عة لتوافق سرعة المعالج آم سنرى عند ترآيب معالج ذو سرعة ما البد لنا من ضبط السا

  الحقًا 

  
 Speed Clock الساعة سرعة  

 عدد العمليات ألحسابيه التي تتم في ألثانيه الواحدة  ووجدة قياسها هي الهرتز والمقصود بها
  .وهي من اهم معاير الحكم على المعالج

 
  

  
  نظرة عن المعالجات

  
ئيسية ر المميزات الهذه أفضل مميزات الجهاز ومن أهم ادًا عليممن الشائع بيع الكمبيوتر للمستهلك أعت

   . MHZمعدل سعات النظام بالــ في عرض الحاسب للمستهلك 
   ؟ MEGA HERTZ أو  MHZ إل وهو نفسهوهنا نجد مصطلح جديد يفرض 

  .ية الواحدةانومعنى هذا المصطلح هو تقنية العمل بقياس مدى سرعة التردد في الث
   ؟ HERTZ الوحدة وهي الــ ذههوتوجد وحدة أقل من 
  .ها في الثانية الواحدةذية الواحدة أو عدد دورات الساعة التي يتم تنفيانوهي التردد في الث

  HERTZوهذا الشكل يوضح تقسيم السرعة لوحدة الــ 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 1000.000 

  
HZ 

 

MH
  

GH 
= = 
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 حيث تقاس المعالجات  العمومه الوحدة السابقة هي الوحدة المستخدم في قياس المعالجات على وجوهذه

  .حسب سرعة العمليات التي تستطيع القيام بها في الثانية الواحدة
 العمل بها بشكل يمكنهوهي تتمثل في أآبر سرعة للمعالج  للمعالج ساعة في المصنعويتم تحديد سرعة ال

ج  الذي أستخدم في أول آمبيوتر شخصي من أنتاINTEL 8088 فمثًال معالج , وآفائه يبهموثوق 
 بالمعالجات الحالية نجد أن وبالمقارنة MHZ 4.77ن يعمل علي ساعة مقدارها ا آIBMشرآة 

 أي GHZ 1.5 سرعتها من تبدأ والتي PENTIAM FOURالجات التي يطلق عليها عالم
1500 MHZ المعالجيناسع بين ش اإلخالف نجد أن.  

  يض عن هذا القصور بالمعلومات محدودة جدًا وللتعواالحتفاظ قدرة المعالج على إن
اللوحة األم بهدف التخزين المؤقت للمعلومات والبيانات التي يحتاج   فيتوضع شريحة •

 RANDOUM أو RAM الشرائح أسم هذهق على لويط CPUإليها المعالج 
ACCESS MEMORY أي ذاآرة الوصول العشوائي أو الذاآرة المتطايرة 

ار الكهربي أو غلق الجهاز و تعنى آلمة  التيانقطاعبمعنى أنها تفقد محتوياتها بمجرد 
 أن يضع يمكنه المعالج إن RANDOUM ACCESSالوصول العشوائي 

  . مكان داخل الذاآرةأيويستخرج البيانات والمعلومات في اى وقت ومن 
تم تدعيم المعالج بذاآرة مستقلة به لهدف تخزين البيانات داخلة لحين القيام بمعالجتها  •

 ألنها تعتبر وسيط تخزيني ذاآرة وسيطِةاى  CACHE MEMORYتسمى 
  .RAMبين المعالج والذاآرة 
   المعالج في األداءآفاءة آلما زادة  Cache والذاآرة RAMوآلما ذاد حجم الذاآرة  

< <

…çŞi<l^¢^Ã¹]< <
يزداد تعقيد المعالجات من جيل الى جيل وذلك لمزيد من المميزات ومستلزمات التشغيل اإلضافية وقد 

 فمع آل معالج جديد هناك أداء PENTIAM الى معالج 4004المعالج الدقيق منذ معالج تطور 
  : في قدرة وسرعة المعالج معناصر للتحكأفضل وتكنولوجيا جديدة وهناك ستة 

 . األوامر بشكل أفضلتنفيذ فكلما زادة سرعة المعالج آلما تم Speedالسرعة  .1
 . قوة المعالجازدياد معناهها فالمزيد من : Components تالترانزستوراعدد  .2
 .جالمعالما زاد سعتها أزداد تنفيذ أوامر ل فكRegistersالمسجالت  .3
  External Data Busالناقل العمومي الخارجي للبيانات  .4
 للذاآرة الذي يحدد حجم الكمية القصوى Address Busناقل العناوين  .5
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  Internal Cacheالذاآرة المخبأة  .6
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  PENTIUMمعالجات الـ 
 أصبح نظام تشغيل معياري وتوقع المستخدمين المزيد من Windows آان 1993مع حلول عام 

 إلى والقرص الصلب ألذآره مساحةأداء المعالجات ومميزات الكمبيوتر الشخصي آما أدى زيادة 
ري تصميم المعالجات ذبشكل ج ليغير  PENTIUM وهكذا جاء معالج آفاءة أآثر جلمعال االحتياج
CPU.  

  : المميزات التاليةPENTIUM Oneفر معالجات ويو .1
 200MHZ أآثر من إلى 60من  •
 Registers 32 BIT و مسجالت BUS  32 BITناقل عناوين  •
  لتحسين سرعة نقل البيانات BIT 64مسار بيانات  •
 العنوان مزدوج BIT 32ناقل بيانات  •
 .المخبأة للذاآرة KB 8 ذاآرة مخبأة للبيانات و KB 8على األقل  •
 DX4آان المعالج " V 3.3 إلى 5 من التعزية أن تغير وحدة INTELشرآة  استطاعتا آم

آما   النصفإلىمن المعالج  مما قلل من مقدار الحرارة المنبعثة تقريبًا" أيضًا3.3يستخدم وحدة تغذية 
  ثر تعقيدًا مع معالج بينتيوم برو بصناعة مجموعة من وحدات المعالجة أآINTELقامت شرآة 

 32ن الهدف منة أن يعمل مع في ملقم ا آمبينتيوت مميزات في عدة نمازج من تصميم معالج فرفو
BIT وتطبيقات على مستوى محطات العمل مثل تطبيقات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD 

  .وتطبيقات الهندسة الميكانيكية والحوسبة العلمية المتقدمة
  PENTIUM Towمعالجات  .2

 العالي في بيئة المستخدم الرسوميه سائط المتعددة نهجًا متبعًا وأصبح األداء أصبحت الو1997مع عام 
 عالية السرعة MHZ 333 بسرعة PENTIUM tow مما جعل إنتل تصدر معالج ًاضروري

 إلى   مع ذاآرة مخبأة عالية السرعة ثم أنتجت معالجات تصل سرعتها MMXويضم تكنولوجيا 
450MHZ.   
 من مميزات التصميمات القديمة أضاف تحسينات منها مثل PENTIUM tow معالج استفاد
 بموصل وحيد جآارتر يد وحزمة التأمليوتحليل تدفق البيانات والتنفيذ   المتعددألتشعيبيالتوقع 
 CPU وحدة الــ إزالةناء تثبيت أو س الدبابيس أانثناء توفر حماية محسنة حلت مشاآل  SECالحافة

  .اإلدارة عالي DIBائي وبيئة ناقل عمومي مستقل ثن
وأحتوى على ناقل عمومي للنظام يؤهل المعالجة المتعددة المتناظرة ثنائية األتجاة مما يؤدي لتقوية أداء 

 األم منخفضة الثمن أنظمة التشغيل متعددة المهام و التطبيقات متعددة القنوات وتوفر العديد من اللوحات 
 من قبل أنظمة التشغيل مثل الستخداممعالجات  مما يسهل بناء نظام ثنائي الSLOT1مقبس 

WIN.NT OR WIN2000آما أحتوى أيضًا على وظائف أخرى إضافية .  
 بأسعار أقل لذلك مشابه في أنتاج وحدات المعالجة المرآزية ذات أداء INTEL شرآة منافسوأستمر 

  .ت مختلفةج منها بسرعاذ نماINTEL وهي المعالج سيليرون قدمت SXظهرت نسخة معدلة من 
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300 , 366, 400 , 433 ,466 ,500MHZ آافة معالجات سيليرون في حزمة PGA أما النسخ 
  . فتكون متاحة أيضًا في حزم معالج وحيد الحافة300,366,400,433A MHZالتي تعمل بسرعة 
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للداللة على أنها تستخدم ملقمات الطرف  بتسمية طراز جديد من وحدة المعالجة INTELقامت 
 تتضمن سرعة ساعة  PENTIUM TOWي وسطح المكتب عالية األداء وآانت نمازج النهائ

المعالجة تعدد ل إمكانيات جديدة 2MB وذاآرة مخبأة تصل الى450MHZ 100HZ إلىتصل 
  . SEC تستخدم الحزمةالتمازج هذه وآل INTELوتوافقية مع أجيال المعالجات السابقة مع 

 .PENTIUM THREEالمعالج  .3
 إلى 500مليون ترانزيستور وسرعات من 28 ويتميز بوجود P9 ينضم لعائلة وهذا النوع

733MHZ ويستخدم المعالج 133الى 100 وسرعة ناقل عمومي PENTIUM THREE 
 للتنفيذ الديناميكي مما يوفر تحسينًا في  PENTIUM TOWالبنية الدقيقة نفسها التي يستخدمها 

 الثنائية مع آافة معالجات  مع الحفاظ على التوافقيةهتسبقاألداء على تصميمات المعالجات التي 
PENTIUMالسابقة .  

 إلى بأالضافة MMX تقنية توسيع الوسائط المتعددة PENTIUM THREEيستخدم المعالج 
آما يستخدم أيضًا  المتوافقة لتحسين أداء التطبيقات ثالثية األبعاد والنقطة العائمة SIMDتوسيعات 

اقة مثل حاالت التوقف التلقائي والتوقف المرغوب والنوم والنوم العميق لحفظ عدة حاالت منخفضة الط
  .الطاقة أثناء التوقف عن العمل

 من أجل العمل في الملقمات ومحطات العمل 550MHZ معالجات بسرعة INTELتوفر شرآة 
  .عالية األداء

 .PENTIUM FOURالمعالج  .4
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 بسرعة من INTEL شرآة تمنتجا وهو أحد ويعتبر هذا النوع هو المنتشر في الوقت الحالي
1500MHZ 1700 أوMHZ 233 وسرعة ناقل عموميMHZ ويستخدم بيئة دقيقة للتنفيذ 

 مما يوفر التحسين في التأملي المتعدد وتدفق البيانات و التنفيذ ألتشعيبيالديناميكي ومميزات التوقع 
  .ابقةمع توافقية الثنائية مع آافة معالجات بينتيوم الساألداء 
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  المعالج تطور مراحل يوضح جدول يلي وفيما
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  أشكال المعالجات
 صورة آارت لج فياأول شكل منهم هو أن يأتي المعفي صورتين  الحالي في الوقت جالمعاليوجد 

  الحافة الوحيدة للوصول أو SEC Single Edge Connect وهو تابع لحزمة
1. Card Processor آارت المعالج  

  Pentium  tow, threeظهر هذا المعالج في األنواع القديمة من المعالجات من 
 حة األم خالل شق توسعة يسمى على اللوتثبيتهوآان يظهر هذا المعالج في صورة آارت يتم 

Slot1  آما أنة آان مزود بشريحة تبريد ومروحة يتم تغذيتها بالطاقة من اللوحة األم وذلك
 .يض درجة حرارة المعالج أثناء العملبهدف تخف

  
  

   آالتالييبه ةالخاص ةالتوسعشق أما شكل 
SLOT 1  

  
  

2. Processor Chip ح ئالمعالج في شكل الشرا  
  الحزمة ان من نوع هذا وينقسم

• PGA Pin Grid Array شبكة دبابيس متراصةآي   
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• LGA  Land Grid Array رضصف شبكة أ 
 

  
ئل ضع السا خاص بكل نوع منهم ثم يتم ومقبسويتم توصيل هذا النوع من المعالجات عن طريق 

 توزيع الحرارة المنبعثة من المعالج إلى الرقاقة هذه ثم رقاقة من األلمنيوم وتهدف )نالسيلكو(المبرد 
تثبت باللوحة األم  الرقاقة بمروحة هذه الحرارة آما تدعم هذه أوسع نطاق ممكن مما يسهل فقد إلى

  .عن طرق حامل خاص بها 
Processor Socket  

   المعالجمقبس
  

                          
  
  
  

Processor Fan  
  مروحة المعالج
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  Processor Sittingضبط المعالج 
  :ين من معلمتين هامتالتأآدقبل ضبط المعالج البد من 

  عالية سرعه داخليهلها سرعتان Pentiumجيل الالمعالجات الحديثة بداية من  
وهي سرعة  تناسب األجهزة الملحقة خارجية ى خر وأ  للمعالجاالسميةوهي السرعة 

 .الناقل الخارجي لليبانات
 وهي الموجودة على اللوح Timerسرعة المعالج هي الساعة المسئول عن تنظيم  

اآبر من سرعة المعالج الداخلية أن تكون مساوية أو  البد القسوةالساعة األم وسرعة 
 .  بها سرعة تتفق مع المعالجبأخرىستضطر لتغير اللوحة األم وأال 

  

 :ضبط سرعة الناقل 
 آان البد من ضبط سرعة الناقل يدويَا عن  )PIIحتى (  القديمة نسبيًا األجهزةفي 

وآان البد من الرجوع  موجودة علي اللوحة األم Jumpersطريق جسور توصيل 
صيل بالكيفية الصحيحة الى الكتاب الخاص باللوحة األم لكي توصل جسور التو

أما )  ميجا هرتز 100 أم 66 ميجا هرتز أم 33(للحصول على السرعة المرادة 
  .فيتم ضبط السرعة آليًا PIV أو PIIIفي األجهزة الحديثة مثل 
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 ميجا 3.6 الناقل تتزايد باستمرار في األجهزة الحديثة تصل األن الى نجد أن سرعة
  

 :ضبط تردد الساعة 
الخارجية للمعالج البد من الناقل التي تمثل أيضَا السرعة ضبطنا سرعة بعد ان 

لكي تقوم بإعطاء طريقة لكي نجعل الساعة تشعر بالسرعة الداخلية للمعالج 
تردد الساعة الداخلية  هي ضبط الطريقةبتلك السرعة هذه المعالج التنبيهات 
Clock Ratio  اتبمضاعفة سرعة الناقل بعدد الترددوهكذا تقوم الساعة 

ة للمعالج إذن فحاصل قسمة السرعة الداخلي. الداخلية للمعالجللوصول إلى السرعة 
هو تردد الساعة آان ضبط هذا التردد ) أي سرعة الناقل ( علي السرعة الخارجية 

  .عن طريق جسور توصيل معينه ولكنة أصبح األن آلياًَيدويًا 
 )فرق الجهد ( ضبط الفولت  

ولهذا فهي تحتاج إلى طاقة , ربية غاية في الدقةالمعالجات شرائح ورقاقات آه
  .آهربية ذات فرق جهد معين

قيمة الفولت التي يحتاجها المعالج للعمل تقوم بضبط جسور التوصيل وتضبط 
في اللوحة األم حيث أن اللوحة األم هي المسؤولة عن الخاصة بضبط الفولت 

وتردد الساعة آذلك ضبط في سرعة الناقل أمداد المعالج بالطاقة آما هو الحال 
  .الخاص باللوحة األم  BIOSأصبح آليًا أو من خالل الفولت 

39/102  
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  وتكون آثبته على اللوحة األم Deep Switchesما يسما بالـــ وتظهر في هذه الحاالت 

  
  8 : 1 مفاتيح مرتبه من ثمانية وتتكون من

  
  . عليهمكتوبةه المعلومات وجدت هذ SEC من الحزمة PII عند ترآيب معالج

 450MHZسرعة المعالج  •
 100MHZسرعة الناقل  •

  : األم وجدت الجدول اآلتيةوبعد أن فتحت الكتيب الخاص باللوح
  الجدول الموجود بالكتيب الخاص باللوحة األم

  

INTERNAL CPU CLOCK SWITCH ( 1,2,3,4 ) 
100 On,on,on,off 
133 On.on,off,on 

  
  

CLOCK RATION SWITCHES ( 5,6,7,8) 
3 OFF,OFF,OFF,ON 

3.5 ON,OFF,ON,OFF 
4 ON,ON,ON,ON 

4.5 OFF,ON,OFF,ON 
 

اإلعدادات الصحيحة لعمل هذا المعالج اختياربالنظر إلى الجدول السابق مطلوب منك   
 

• On,on,on,on,off,on,off,on 
• On,on,on,off,off,on,off,on 
• on,on,on,off,on,off,on,off 

ضبط هذه اإلعدادات يعد مفهوم أساسيًا وعلى الرغم من أن األجهزة تستطيع عمل هذه 
 أم أقل وننصح بالمثال PIIاإلعدادات اليًا ولكننا نتعامل مع الكثير من األجهزة  ذات المعالج 

  .بط اليدوي لهذه اإلعدادات ما زال قائمًا إلى حد ماالتالي حيث أن  الض
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 :STORAGE UNITوحدات التخزين  •
  

 اآلليقبل البداية عن الحديث عن وحدات التخزين البد من التعرف على مصطلح هام وهو ذاآرة الحاسب 
COMPUTER MEMORY هما قسمين أساسين إلى ونقسم ذاآرة الحاسب اآللي:  

 IN SIDE MEMORY الذاآرة الداخلية .1
   نوعين أساسين هما إلىاآرة وهي تنقسم  الذهذه ألي حاسب العمل دون ليمكنوالمقصود بها الذاآرة التي 

ROM  
  

READ ONLY MEMORY  
 للمستخدم التغير في محتوياتها ليمكن الذاآرة هي ذاآرة هذه مسمى فقط ومن للقراءةوالمقصود بها ذاآرة 

 األقسام أيضًا هي هذه عدة من األقسام هي وتعتبر إلى الذاآرة هذهأو البيانات األساسية فيها وتم تقسيم 
  .ROM ظائف التي تقوم بها الــالو

• POST :POWER ON SELF TEST 
  .بكفاءة للعمل تؤهله األساسية التي وحداته الختبار التي يقوم بها الجهاز االختباراتوهي مجموعة 
• CMOS 

 ضبط أعدادات النظام ويعتبر هذا الجزء هو الجزء الوحيد الذي يستطيع خاللهوهو تطبيق يمكن من 
 المستخدم الدخول َليستطيع وذلك للقيام بوظيفة معينة أو مثًال وضع آلمة مرور يهفالمستخدم التغير 

  . الكلمةهذهإال من خالل آتابة  للجهاز
• BOOT STRAP LOADER 

لة عن تحميل ئوعن ملفات النظام المسلة عن البحث في األقراص الصلبة ئو العملية هي المسهذهوتعتبر 
  .نظام التشغيل

• BIOS: BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM 

 MOTHERمثبتة في اللوحة األم ) شريحة إلكترونية  ( حالشرائويتمثل هذا القسم في وحدة من 
BOARD سناء  وتحتوي على مجموعة من المشغالت تم تصميمها لتشغيل مكونات النظام األساسية أ

  .عمل نظام التشغيل
RAM 

 
RANDOUM ACCESS MEMORY 

هاز وهي عبارة عن دائرة إلكترونية صغيرة مصنوعة من السيلكون هي الذاآرة الرئيسية للجوتعتبر 
SILICON إلى وتنقسم:  

• SRAM STATIC RAM:  
 CACHE MEMORYومن أمثلتها وهي ذاآرة سريعة جدًا وتستخدم بكمية محدودة 

 واإلنعاش إنعاش معدل إلى َلتحتاج أنهاحيث  PROCESSORالمستخدمة داخل المعالج 
 الكهربية والمقصود بها هنا البيانات وإال الذاآرة ستفقد محتوياتها ارةاإلشهو إعادة تقوية 

 . الذاآرةتبطئوتلك العملية 
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• DRAM: DYNAMIC RAM 
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ألنها  SRSM  وسرعتها أقل نسبيًا من الــواستخداماوهي الذاآرة الرئيسية األآثر شيوعا 
كن هناك  الذاآرة ولبطيء إلىمم يؤدي  REFRESH RATE إنعاشتحتاج الى معدل 

  .بصورة أوسع DRAM  يستخدمالجهازفرق آبير في الثمن بين مما جعل 
  .هي الذاآرة األساسية المستخدمة في الحاسب في اللوحة األم DRAMوتعتبر 

 أنه يتم قياس الذاآرة بالسعة الكمية أذًا إي BYTEبوحدة الــ  SRAM و DRAM إلوتقاس سعة 
  . اآللييجب أن نتطرق لوحدات السعة في الحاسب

 إحدىوهو يعتمد على  BINARY SYSTEM  الحاسب يعمل بالنظام الثنائيإن آما علمنا سابقًا 
ولكن الحاسب  BIT  األرقام أصغر وحدات الحاسب وهي الــهذه ويمثل آل من 1 أو 0القيمتين أما 

  . الوحدة وذلك لصغر حجمهاهذه التعامل مع يستطيعَل اآللي
وهي  BYTE في وحدة مستقلة وهي الــ 8وعددها  BITن وحدات الــ فقام العلماء بتجميع عدد م

حرف أو رمز أو عالمة يمثل  BYTE  في التخزين حيث أن الــاستخدامهاالوحدة التي يستطيع الحاسب 
  .ونضرب مثال لذلك

  محمد فؤاد سالمان
تاح واحد ومف BYTEحيث آل حرف يمثل  BYTE 16 الجملة بالنسبة للحاسب اآللي هذهتمثل 

 مسافة بالجمع نجد أن الناتج 2 حرف و14 أيضًا نجد أن الجملة تحتوي على BYTE المسافة يمثل
  .16 ييساو

  . هي ال اإلجابةهي فقط وحدة القياس بالنسبة للسعة للحاسب اآللي BYTE  ولكن هل وحدة الــ 
 من  اآلليوتقسم السعات للحاسب BYTE علي وحدة الــ إسناداحيث تم مضاعفة وحدات السعة 

  .التقسيم التالي إلى األآبر إلىاألصغر 
  الصفر أو الواحدإما أقل وحدة وهي تمثل أحدى القيمتين BITالبت  •
 نصف البايت  BITبيت Nibble = 4 النبل •
 . ويمثل حرف واحد أو رمز واحد أو عالمة واحدةBits بت Byte = 8البايت  •
 Bits بت Word =16الكلمة  •
 KB = 1024Byteأو  Kilo Byteالكيلو بايت  •
 MG = 1024 KB أو Mega Byteالميجابايت  •
 GB = 1024MG أو  Gigabyteالجيجا بايت  •
 TB = 1024 GB أو Tera Byteالتيرى بايت  •
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  .وأنواعها المختلفة بعد معرفة وحدات قياس الذاآرة يجب معرفة الوظيفة التي تقوم بها الذاآرة واآلن
   :RAMأوًال وظيفة الذاآرة 

هي المخزن المؤقت للبيانات المدخلة للحاسب اآللي لحين معالجتها أو القيام بعملية  RAM تبر الذاآرةتع
  .لة عن سرعة الحاسب اآللي وآفائتة في العملئوالتخزين لها وهي من أهم العناصر المس

   ذاآرة الوصول العشوائيمكونات •
 دائرة متكاملة مرآبة من ماليين الخاليا التي يكونها اتحاد الترانزستورات تعد ذاآرة قطعة آل

Transistors والمكثفات Capacitors من خاليا واحدة خلية مكثف و ترانزيستور ، بحيث يشكل آل 
 وحدة من أصغر bit الخاليا تعادل بتًا واحدًا من البيانات، ومعلوم أن البت هذه من خليةالذاآرة، وآل 

 المساحة الكافية لتخزين قيمة هو Byte واحدًا والبايت بايت تشكل بت 8وحدات قياس الذاآرة وآل 
  ).بايتوالمسافة أيضًا تعادل (حرف واحد أو رقم أو رمز 

   تسميتها بذاآرة الوصول العشوائيسبب •
 على عكس وهي بهذا االسم ألنك تستطيع الوصول إلى أي خلية تريد بشكل مباشر ومن أي مكان، سميت

 ألي الوصول ال يمكنك والتي SAM واختصارها Serial access memoryذاآرة الوصول التسلسلي 
  .خلية فيها إال بشكل تسلسلي آامل من البداية إلى النهاية

   ذاآرة الوصول العشوائيأنواع •
   باختالف هذه األنواعتتفاوت العشوائي، وأسعارها الوصول ذاآرة أآثر من نوع من هناك

  SDR-RAM أو SD-RAM األول النوع 

  
 الوصول والتي تعني ذاآرة Single Data Rate Random Access Memory اختصار للجملة هي

 بسرعة مقبولة نوعًا ما، تالبياناهذا النوع يقوم بنقل . العشوائي الديناميكية المتزامنة ذات النقل األحادي 
 واحدة عند مرة بت باألنواع األخرى ألنه يقوم بنقل مقارنةلكنه في المقابل يستهلك قدرًا آبيرًا من الطاقة 

وآلما زادت الوحدات أدى ذلك إلى زيادة وهكذا، ..  بارتفاع النبضة آخرًاارتفاع النبضة ثم يعود ليرفع بتًا 
  ميجاهرتز 133 أو 100وسرعة نقل البيانات فيها إما أن تكون  . المعالجةسرعة 

  RD-RAM الثاني النوع 
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 وتعني الخطوط Ram bus Dynamic Random Access Memory اختصار للجملة هي
 عملها، ويرتكز باهظة الوصول العشوائي، وهذه الذاآرة تمتاز بسرعة مذهلة وأسعارها لذاآرةالديناميكية 

 تصغير حجم الناقل طريقعن . على أساس توزيع نقل البيانات ما بين الذاآرة والمعالج على أآثر من قناة
 ثم توزيع الحرآة على أآثر من ومن بت 16إلى ) المستخدمة في األنواع األخرى (بت 32األمامي من 

، وتعطي سرعات تردد عالية جداًَ تصل ) طوطوهذا سبب تسميتها بالخ( متوازية خطوطقناة تعمل بشكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Bit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/Byte
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=SAM&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA
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 آما أنها تتطلب أنواعًا مخصصة من 4 بنتيوم ال يعمل إال مع معالجات النوعوهذا . ميجاهرتز 800إلى 
 DDR 2 والجيل الجديد DDRة بسبب إثبات ذاآرة  التخلي عنها بسرعوتم. 850 إنتلاللوحات األم مثل 

  أقل نتائج منافسة جدا وحتى متفوقة بتكلفة إعطاءانهما يمكنهما 

  DD-SDRAM أو DD-RAM الثالث النوع 

  

 Dual Data Rate Synchronous خالف على تسميتها ، فالبعض يقول أنها اختصار للجملة هناك
Dynamic Random Accessالنقل الثنائي ، ذات العشوائي الديناميكية المتزامنة  أي ذاآرة الوصول 

 الوصول ذاآرة أي Double Data Rate-Synchronous DRAMبينما هناك من يقول أنها تعني 
 المعنى، هذا النوع لنفسقل المضاعف أو المزدوج، وآالهما يؤدي العشوائي الديناميكية المتزامنة ذات الن

 ارتفاع الثانية الواحدة بمعنى أنها تنقل بتًا لدى في بت 2يؤدي ضعف أداء النوع األول، فهي تعطي 
 وهذا يمكنه مضاعفالنوع عن سابقه بان لديه عرض نطاق ويتميز هذا .  عند انخفاضها وأخراالنبضة 

  . . يستخدم قدرًا أقل من الطاقةآمائنه .sd-ram المن نقل آمية مضاعفة من المعلومات في الثانية قياسا 

 DD-RAM II SDRAM اختصارا أو DDR 2 

 لطاقةا من عرض النطاق آما انه يستخدم قدرا اقل من أخرى يزيد مرة DD-RAM تطوير على هي
  .2005 استخداما في عام األوسع يصبح إن ، ويتوقع DDRقياسا لل 

  
  DDR 1 & DDR2 الفرق بين ال

  DDR 1  DDR2  

الرامه  أول بين المسافة  الشكل
  سم7 = األوسطو الشق 

الرامه  أول بين المسافة
 7.3 = األوسطو الشق 

  سم

  667  333  الناقل

  Pin 184  240 عدد الـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA
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 RAM تطور أشكال الــ علىنظرة 
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 ذاآرة الحاسب وأنواعها نبدأ مع وحدات التخزين في عالم الحاسب اآللي ةماهيعرفنا علي  بعدما تواآلن

  :ويمكن تلخيص وحدات التخزين في عصرنا الحالي في
 Floppy Diskالقرص المرن  )1
 Zip Diskالقرص المضغوط  )2
 Compact Diskالقرص المدمج  )3
4( DVD player  
 DATA Cartridgeحافظة البيانات  )5
 Hard Disk Driveالقرص الصلب  )6

 Hard Disk Driveالقرص الصلب 

  القرص الصلب
التي تفقد  RAM القرص الصلب هو الجزء السؤل عن تخزين البيانات لفترة طويلة على عكس الذاآرة

محتوياتها بمجرد انقطاع التيار الكهربي أو غلق الجهاز آما أنه هو الجزء الذي يتم تنصيب فيه نظام 
  .التشغيل

  :مادية للقرص الصلب هوو المكونات ال
 األقراص الدائرية  )1
 محور الدوران )2
 رؤوس القراءة والكتابة  )3
 مجموعة من الدوائر االلكترونية )4

  :وللقرص الصلب ثالث أنواع أساسية هي
1( ATA- ATtAchment  وهذا النوع هو األآثر انتشارا في عصرنا الحالي وخاصتأ في

 .الوطن العربي
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2( SATA- Serial ATtAchment  شبيه للنوع السابق من حيث الشكل وألآن وهو
يختلف في آابالت التوصيل وتكنولوجيا العمل ويفوق هذا النوع النوع السابق في السرعة في 

 .العمل وآفاءة األداء
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3( USB – HDD  وهذا النوع يعتبر أحدثهم وأصغرهم حجمًا وآذلك أفضلهم آفاءة في

 .العمل وسرعة في األداء

 
  

 القرص الصلب في الحالة التي يتم شرائه عليها من المصنع حيث يجب عمل له عملية  التعامل معوليمكن
 في موتعتبر هذه العملية هي نقطة البدا في العمل مع القرص الصلب ويت FDISKمهمة وتسمي بعملية 

  .هذه العملية عدة من الخطوات
 تقسيم القرص الصلب إلى عدة من األقسام حسب رغبة المستخدم )1
 م الملفات الهيكلية لألقسامتحديد نظا )2
  إي من األقسام سيتم تنشيطاتحديد )3
 تهيئة القرص للعمل )4

  .سنبدأ معا بشرح هذه الخطوات مع بعضنا البعض خطوة خطوة ومعرفة مدي أهمية آل منها
  :أوًال تقسيم القرص الصلب لعدة من األقسام

 الفرعية مما يؤدي إلى تنظيم األقسام المقصود بهذه العملية هو تقسيم المساحة الكلية لعدة من األقسام
  .وتحديد آل منهما يحوي إي شيء وآذلك سهولة الوصول للبيانات الموجودة على القرص الصلب
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  :ثانيًا تحديد نظام الملفات الهيكلية لألقسام
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 نا مع هذه الخطوة وقفة وذلك ألهميتها الشديدة ألن آل نظام ملفات يتألف من بناء أو هيكلية ضروريةلو
 Operatingلتخزين وإدارة البيانات وهذه الهياآل البيانية تتضمن سجل استنهاض نظام التشغيل 

System Boot Record والملفات واألدلة.  
  :آما أن نظام الملفات يؤدي ثالث وظائف أساسية

 تحديد المساحة الحرة والمستخدمة من أجمالي مساحة القرص الصلب .1
 حفظ أسماء األدلة واألسماء .2
 فة تحديد الموقع الفيزيائي للملف على القرص الصلبمعر .3
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  تحديد نوع الحماية واألمان للملفات .4
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  أنواع نظم الملفات
أن أنظمة الملفات المختلفة تستخدم من قبل أنظمة تشغيل مختلفة فأن بعض أنظمة التشغيل تميز أو تتعرف 

لى تميز أآثر من نظام في نفس على نوع واحد من األنظمة بينما توجد أنظمة تشغيل أخرى قادرة ع
  .الوقت

  .وفيما يلي نعرض أآثر أنظمة الملفات شيوعًا في االستخدام
• FAT16 – File Allocation Table جدول تخصيص ملف 
• FAT32- File Allocation Table 32  جدول تخصيص ملف نظام

32. 
• NTFS – New Technology File System  نظام ملفات التقنية

 .الحديثة
• HPFS – High Performance File System  نظام الملفات

 عالية األداء
• EXT2- Linux Ext2 and Linux Swap نظام ملفات اللينكس. 

  :وفيما يلي جدول بمدي دعم أنظمة التشغيل المختلفة لنظم الملفات
 Operating System FAT16 FAT32  NTFSنظام التشغيل 

DOS اغير مدعم  مدعم  مدعم  

Windows 95 مدعم في اإلصدار   مدعم
  الثاني فقط

  اغير مدعم

Windows 98 اغير مدعم  مدعم  مدعم  

Windows Millennium اغير مدعم  مدعم  مدعم  

Windows 200 مدعم  مدعم  مدعم  

Windows XP مدعم  مدعم  مدعم  

Windows 2003 network مدعم  مدعم  مدعم  

   
  : أي من األقسام يتم تنشيطهاثالثـًا تحديد

ملفات م تحديد القسم الذي سيتم وضع فيه صار سنقوم بتعريف هذه العملية بأنها هي العملية التي يتوباخت
ويجب أن يتم   Operating System Boot Record سجل نظام التشغيل النظام والمعروفة بأسم

  .Primary Partitionتحديد هذا القسم على الجزء األساسي من القرص الصلب 
  :رص للعملرابعًا تهيئة الق
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ويجب عمل هذه العملية للقرص الصلب حين أول مرة  Format والمقصود بهذه العملية هي عملية إل
  .يتم فيها استخدامه
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  اللوحة األم
MOTHER BOARD  

  األمثلة هذه ناألم فمتتعدد أسماء اللوحة 
MOTHER BOARD أو MAIN BOARD أو SYSTEM BOUARD   

  PCB – Printed Circuit Board  مطبوعةالكترونيةواللوحة األم هي عبارة عن لوحة 
  :وتعرف اللوحة األم بأنها

تحتوي على مقابس , مستطيلة الشكل وأحيانًا مربعة الشكل PCB  مطبوعةالكترونيةهي عبارة عن لوحة 
 مع بعضها األجزاءآما أنها تقوم بوصل جميع  , ةباللوحمتعددة وذلك لتوصيل جميع األجزاء الحاسب 

  .وتنظيم العمل ونقل البيانات فيما بينهاالبعض 
تعتبر اللوحة األم من أهم القطع الرئيسية في الحاسب اآللي حيث تعتبر عنصر الربط األساسي بين أجزاء 

 اللوحة األم هي العنصر عتبرآما ت, الحاسب المختلفة آما أنها تقوم بتنظيم العمل ونقل البيانات فيما بينها
  .الجهازلية تحديث وترقية مكونات األساسي المتحكم في عم

  
  أنواع اللوحة األم

Kind of Mother Board  
  ويتم تصنيف أنواع اللوحات األم طبقًا لعدة من المعاير

  .امدمج اللوحة مدمجة أو غير هذه آانت  إن- 1
  Form Factor الشكل العام للوحة األم -2

  : في اللوحة األماإلدماجأوًال من حيث 
   نوعين إلى وتنقسم اللوحات

1- Mother Board Built In لوحة أم مدمجة  
 مثبتة فيها مثل آارت الشاشة وآارت إي تحتوي على الكروت داخليًا أيوالمقصود باللوحة المدمجة 

  .الصوت وأيضًا آارت الشبكة المحلية
بنا  ولكن ُت بين المستخدمينانتشارا للمستهلك مما يجعل هذا النوع أآثر سعره بانخفاضويمتاز هذا النوع 

 ةالتوسع المستخدم العادي مثل قلة شقوق ليالحظها أخرى أشياء المميزات في اللوحة األم على حساب هذه
  شرائح الرامات وقلة عدد مخارج الــبإضافة الكروت وآذلك شقوق التوسعة الخاصة بإضافةالخاصة 
USB  آارت الشاشة تخصم من  آما أن سعة ذاآرة  سرعة اللوحة في نقل البياناتانخفاضوآذلك

  . RAM الذاآرة العشوائية للجهاز
2- Mother Board Built Out  لوحة أم غير مدمجة أو ما يسمى بلوحة

Free  
 آارت يكون مدعم بها أي هي لوحة بدون غير مدمجة هي اللوحة الخالية من أي األم الةباللوحوالمقصود 

  . الكروتأنواع نوع من إي
 آما يدعم الرماة آذلك شقوق الترسةعالية وأحتوائة على آمية آبيرة من شقوق  الآفائتةيمتاز هذا النوع 

ولكن في نفس الوقت يكون سعر هذا النوع من اللوحات األم مرتفع  USB عدد أآبر من مخارج الـ
  . السابقة الذآرلإلمكانياتالسعر عن النوع السابق ذلك 

  :Form Factor ثانيًا أنواع اللوحات األم من حيث الشكل العام
   ثالث أنواع هيإلىوتم تقسيم اللوحات األم من حيث الشكل العام 
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1 – AT   
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 في عصرنا الحالي وذلك ألنة من األنواع القديمة الصنع ويتم توصيلة انتشاراوهذا النوع هو النوع األقل 
ل مزدوج أي  آابل الطاقة الخاص بها حيث يكون آاباختالفبالطريقة المتبعة لتوصيل اللوحات األم مع 

 السلك السوداء متجاورة ألوان تكون إن الطاقة في البردة ويراعا منفذ قسمين ويتم ترآيبة في إلىينقسم 
 خاصة بالكروت وغير مستخدمة حاليًا االستعمال قديمة ترسة سقوف البرد على هذهللداخل آما تحتوي 

ج القديم للخاص بالمعاوهو المقبس ا Slot1 وآذلك في بعض األحيان تحتوي علي ISAوتسمى 
  . من النوع الكارتاالستخدام

2- ATX  
 أبعاد مقبس المعالج فيهوهذا النوع هو المنتشر حاليًا والمستخدم في البردات الحديثة وهو تصميم روعي 

الخاص  SLOT1  أو الــISAوشقوق الذاآرة وآذلك لم يدعم هذا النوع الشقوق القديمة مثل النوع 
 يتم ترآيب هذا النوع بالطريقة العادية  يتم توصيل هذا النوع  وآابل الطاقة ألحيان في أغلب ابالمعالج
 مربع أصافي الشكل وتم تزيد البرد الحديثة من هذا النوع بكابل مستطيل عبارة عن آابل يبه الخاص
  .الشكل

3- NLX  
 وذلك لتقليل  )ويسمى آارت رفع ( و تصميمها شبة للتصميم السابق مع وضع شقوق التسعة على آارت

  . المسطحةالكيسة  Desk Case   يتوفر في  النوع اوهذ CASEحجم وحدة النظام 
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  Ingredients of Motherحة األمونات اللومك
Board
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  : أساسية هيمكونون تسع إلىيات اللوحة األم وتنقسم محت
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  Processor Socket مقبس المعالج )1
    RAM Slots شقوق الرامات )2
  Expansion Slots توسعةشقوق ال )3
  Chipsets الشرائح االلكترونية )4
   BIOS Chip شريحة البيوز )5
   DATA Cable Plug in مدخل آابل البيانات  )6
  Jumpers القفازات )7
  Buses النوافل )8
  Power Supply Plug in مدخل مزود الطاقة للبردة )9

 مقبس المعالج )1
Prosser socket  

معالجات ثالث أنواع من حيث التصنيع منها الكارت والشريحة المربعة وآما ذآرنا من قبل فان أنواع ال
  . والتالمسية ونقصد هنا النوعان األخيريناإلبرذات 

 حجم أبر المعالج ويكون مذود هذا المقبس بذراع تالؤموهو عبارة عن مربع بالستيكي يحتوي على ثقوب 
لتالمسي فال يختلف عن هذا النوع آثيرًا مع لقفل وفتح المقبس للحفاظ على سبات المعالج أما النوع ا

 بة ثقوب لعدم وجود أبر أصًال وآذلك مزود بذراع من الحديد دوال يوج من الحديد المكبس إنالفارق 
  .لتأدية نفس الوظيفة

آما انه تقوم , عالج المقبس الخاص بةم المعالجات من حيث الشكل والتردد فأن لكل الختالفونظرًا 
بحيث  Celeron و المعالج Pentium بتصنيع المعالج الشهير INTEL بعض الشرآات آأ

  . المعالجباختالف في نفس المقبس ولكل مقبس شكل وعدد معين من الثقوب معين يشترآان
 شقوق الذاآرة العشوائية )2

RAM Slots  
 الجهة اليمنى من مقبس المعالج ووظيفتها حمل قطع إلىوهي عبارة عن شقوق طويلة الشكل تقع 

 شقوق وهناك أربع إلى الشقوق تتراوح شق واحد هذهلذاآرة وطبعًا لكل لوحة أم عدد معين من ا
أنواع من تلك الشقوق آل نوع مها يدعم نوع من الذاآرة ومن هنا نستنتج أن نوع الشقوق المزود 

  . البردةهذهبها اللوحة األم هو المحدد الرئيسي لنوع الرامات التي يمكن ترآيبها على 
  التوسعةشقوق )3

Expansion Slots  
وهي عبارة عن شقوق تقع في القسم الجنوبي من اللوحة األم ووظيفتها هي إضافة الكروت 

  إلىوتنقسم  Cards المختلفة
• ISA – Industry Standard Architecture 

آما أنه حجم آبير جدًا  16PINوعرض  8MHZوهو من الشقوق القديمة والبطيئة حيث يعمل بتردد 
  . منخفضهوأدائ

• PCI – Peripheral Graphics Port 
 وذلك لتوصيل الكروت بأشكالها المختلفة ويعمل بتردد هذه في أيامنا االستخداموهو من الشقوق المنتشرة 

33MHZ  32وعرضPIN.  
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• AGP – Accelerated Graphics Port 
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وحيث أن , الشاشة وذلك لدعم التطور الذي حدث في آروت 1997وهو شق حديث تم األعالن عنة عام 
هذا الشق مختص بكروت الشاشة فقط والهدف من أصدارة أن آروت الشاشة تحتاج الى معدل نقل 

  .للبيانات سريع بينها وبين األعضاء األخرى وأهمها المعالج
  أولها  AGP وهناك سرعات مختلفة لنقل البيانات في شق الـ

• 1x  و الذي بسرعة ضعف الـPCI 
• 2Xة أضعاف الــ و الذي بسرعة أربع PCI 
• 4Xوالذي يعمل بسرعة ثمانية أضعاف  PCI 

 .في نقل البيانات 16PCIوالذي يعل بسرعة تعادل  8X األخير يعمل اإلصدارأما  •
 :Chipset الفائق .3
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   تقع في الجزء الشمالي من اللوحة األم وتسمىاألولىعبارة عن شريحتين مربعتين الشكل 
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North Bridge 

South Bridge 
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• North Bridge وصل المعالج بالذاآر وآارت ةبمهملية وتقوم  الشريحة الشماإي 
الشاشة مع بعضهم البعض وتنظيم نقل البيانات فيما بينها حيث أنها المحور الذي يقوم 

 للذاآرة العشوائية وآارت الشاشة آما أنها تحدد وإرسالهاباستقبال البيانات من المعالج 
 أقصي سعة لها وآذلك تحدد  اللوحة األم وأيضا نوع الذاآرةتدعمهنوع المعالج الذي 
 الشريحة تصدر آمية آبيرة هذهالخاص بكارت الشاشة وألن  AGP سرعة آارت الــ

 ".زعانف التبريد"من الحرارة تم تزويدها بنوع من المبردات لطرد الحرارة 
• South Bridge في الجزء الجنوبي من اللوحة األم عالجنوبية وتق الشريحة إي 

 مع بعضها البعض ومن ثم وصلها بالمعالج واإلخراج دخالاإلومهمتها وصل أجهزة 
والذاآرة العشوائية وهي التي تحدد مثًال سرعة نقل البيانات القصوى بين اللوحة األم 

 .والقرص الصلب
4. DATA CABEL  تبالبياناآابالت التوصيل الخاصة: 

 IDE1 داخل األول المهذهوتحتوي آل لوحة أم على أثنين من  IDE وعادتًا ما تكون من النوع
وآذلك مشغالت  ATA  المداخل على توصيل القرص الصلب من النوعهذهوتعل  IDE2 والثاني

 خاص آل منهما نأضافييأما اللوحات الحديثة تم تزويدها بمدخلين  CD راص المضغوطةقاأل
وفي جميع الحاالت آانت اللوحة حديثة أم قديمة يوجد  SATA القرص الصلب من النوع بتوصيل

  في الشكل للنوع الـشبيهوهو   FLOPPY DISKبها مدخل يتم توصيلة باألقراص المرنة 
IDE.   

 :Jumpersالقافزات  .5
على  Pinsوهي عبارة عن قطعة من البالستيك صغيرة بداخلها موصل نحاسي مثبتة على أبر 

ثا تم  وحديةباللوح للعتاد المثبت والموصل اإلعداداتاللوحة األم وذلك بغرض تحديد بعض 
   .BIOS setup إل عن بعض القافزات بخيارات في االستعاضة

  Busesالنوافل  .6
   األعضاء بعضها البعض؟؟ هذهتكلمنا عن مكونات اللوحة األم لكن آيف تتصل 

تتصل عن طريق النواقل وهي عبارة عن خطوط نحاسية مطبوعة على اللوحة األم تقوم بوصل 
  .ينها جميع أعضاء اللوحة وتنقل البيانات ب

طبعًا أهم النواقل هو ناقل النظام المكون من قسمين األول بين المعالج والشريحة الشمالية والثاني 
  .يصل بين الذاآرة والشريحة الجنوبية

  : Data Bus ناقل البيانات •
وتستخدم من قبل المعالج إلرسال , ل المتوازية موجودة على اللوحة األمالنواقمجموعة من 

 .يانات من وإلى جميع مكونات األجهزة الملحقة باللوحة األمالب وأستقبال 
 : Address Bus ناقل العناوين •

 األم وتستخدم من قبل الحاسب لعنونة موقع ة المتوازية موجودة على اللوحالنواقلمجموعة من 
  .الذاآرة

 :Power Supply Plug In مغذ الطاقة للوحة األم .7
   أساسيننوعي وهم  أخرىإلىويختلف هذا المنفذ من لوحة 
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• AT مزدوج وهو النوع المستخدم قديما وغير متوفر في الوقت الحالي وهو عبارة عن آابل 
 السلك أترأف ببعض ويراعى بان أن تكون ملتصقين ترآبينهم يتم نعتيطن من قو مكأي

 .األسود متجاورة



  
   حقوق النشر محفوظة 

   0100308413معنا تضمن الكفاءة والتأهل لسوق العمل 
MFS_IT @yahoo.com  

58/102  
  

• ATX  الكابالتوهو النوع المنتشر في عصرنا هذا ويدعم مغذى الطاقة الحديث 
المخصصان لهذا النوع وفي بعض األحيان يتم توصيل آابل واحد وغالبًا في اللوحات 

  .الكابالتالحديثة يتم توصيل 
  



  
   حقوق النشر محفوظة 

   0100308413معنا تضمن الكفاءة والتأهل لسوق العمل 
MFS_IT @yahoo.com  

59/102  
  

   Unit System  النظام وحدة
CASE  

 – Mother Board – Processor( وتعتبر وحدة النظام هي الحاوية لجميع مكونات الحاسب 
Hard Disk – Cdrom – DVD - ………. )(  

  :في ثالث أشكال أساسية  case لوتوجد إ
• Desktop 
 

  
 
• Full  tower 
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• Mini  

 
• Slim line 

 & Mainframe توجد في أجهزة الــ case أي ترفية وهذه الــ terminal وهذا النوع يمثل
Minicomputer ي علي  وتحتوPortلتوصيل  ) Mouse – keyboard – Monitor 
- Internet card)(   
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  الطاقة مزود
Supply Power  

   فيوظيفتهبدايتًا نشرح وظيفة مزود الطاقة وتتلخص 
  تيار سابتإلىتحويل التيار الكهربي من تيار متردد  .1
 ناسب آل قطعة علي حدًا ما يإلى 220Vتخفيض الجهد الكهربي من  .2
  آل قطعة بما يناسبها من فرق الجهد بكابل خاص بهاتغذية .3
  الشاشة بالطاقة الكهربية في بعض األحيان لتغذيةيستخدم  .4

   وهي نوعان أساسينألنواعه الطاقة نتطرق مغذي وقد عرفنا وظيفة اآلنأما 
• AT Power Supply  
• ATX Power Supply 

   اللوحة األم بتغذية الخاص الكبلين آل منهما في  األساسي باالختالفويتمثل 
 AT النوع .1

 
 6آل موصل بة  P9,P8 توصل اللوحة األم عن طريق موصلين •

 .أسالك
 

 .لة عن غلق التيار موجودة بوحدة الطاقة نفسهائوالدائرة المس •
يراعى عند ترآيب وحدة الطاقة من هذا النوع أن تكون األسالك  •

 .  بعضها البعضالسوداء من الداخل وبجوار
 ATXالنوع  .2

 PIN 20 طريق وصلة وتسمي توصل اللوحة األم عن •
Connection أو ATX 2.03x1  وفي بعض الحاالت تزود بوصلة

 .12VX1  الوصلةهذهأضافية وذلك في أغلب اللوحات الحديثة وتسمى 

 .لة عن غلق التيار غير موجودة بوحدة الطاقة نفسهائوالدائرة المس •
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ب وحدة الطاقة من هذا النوع أن يكون وضع القفل يراعى عند ترآي •
 . مطابق للوضع الموجود في اللوحة األمالكبل الموجود في
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 اآلنهو األحدث والمنتشر  ATX  األنواع نجد أن النوع الــهذه نتعرف على مدي حداثة آل من واآلن
 معظم اآلنبينما  P1,P2,P3 حيث آان مستخدم في الحاسبات اآلنهو األقل استخدامًا  ATبينما النوع 

  .PD أو ما يطلق علية P5 وأيضا األآثر حداثة P4 الحاسبان الحديثة من النوع
  ATXنظرة على آابالت مزود الطاقة من النوع الــ 

   :Molex من النوع الكبل )1
 القرص الصلب أو القرص المدمج أو لتغذية أسلك ويستخدم 4وهو عبارة عن آابل مزود 

  . بوصة5.25حجم القرص المرن ذو ال

 
  Berg أو Miniالنوع الكبل  )2

 3.5 القرص المرن ذو الحجم لتغذيةوهو عبارة عن آابل مزود بأربع أسالك ويستخدم 
  بوصة

 
 ATX 2.03x1 أو PIN Connection 20 من النوع بلالك )3

 ترف من األسالك ويختص 20 الخاص بتزويد اللوحة األم بالطاقة ويحتوي على لكابلوهو 
  .هوما يلي P4 اإلصدار األم من تباللوحاوع هذا الن

 
  :12VX1 من النوع لكبلا

 من بأربعة السابق ومزود هذا النوع للكبل األم الحديثة وهو مدعم تباللوحاويختص هذا النوع 
  .األسالك
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System Operating Disk 
DOS  

  القرص أدارة نظام
 Disk Operating إلىهذا المصطلح ويشير  DOS  يجب التعرف على ما هو برنامج الــبدايتا

System نظام أدارة األقراص أي .  
 يمكنه التشغيل الوحيد الذي ونظاميعتبر هذا النظام هو األساس في أنظمة التشغيل حيث أن هذا النظام 

 إي يكون القرص لم يتعامل مع أي نظام تشغيل سابق إن أي الجديدة حالتهالتعامل مع القرص الصلب في 
  . الصلب جديد القرصإن

 أحد أنظمة التشغيل التي تتعامل مع القرص الصلب ويتم بأنة DOS إلويمكن تعريف نظام التشغيل 
 فيه األوامر آتابتًا مما يجعل هذا البرنامج غير مرغوب إدخال األوامر في هذا النظام عن طريق تنفيذ

  .سبة للمستخدم العادي نهائيًا عن هذا النظام بالناالستغناءآثيرا ويمكن القول بأنة تم 
  

 DOS الــ التشغيل نظام عن لمحة يأعطاء سنقوم واآلن
للنظام   ملفات أساسية تمثل البنية األساسيةأربعةمن MS-DOS 6.22 يتكون نظام التشغيل الحديث

  :هيهذه الملفات .  له الفقريوالعمود 
  

1. BIO.SYS  
 

2.  MS-DOS.SYS  
 

3.  COMMAND.COM  
 

4. DBLSPACE .BIN  
 

   0100308413معنا تضمن الكفاءة والتأهل لسوق العمل 
MFS_IT @yahoo.com  

63/102  
  

1. BIO.sys 
 واإلخراج اإلدخال تنظم عمليات التيمجموعة التعليمات والبرامج  هذا الملف يحتوى علي

  .األساسية
[ BASIC INPUT/OUTPUT [ BIO ] ]  

 
2- MS-DOS.SYS  

 العمليات إحدىمجموعة برامج فرعيه صغيره يختص آل منها بمعالجة  هذا البرنامج يتكون من
بتسهيل تنفيذ برامج التطبيقات على الحاسب  MS-DOS.SYS برنامج داخل الحاسب ويختص

 المنتجة لنظام التشغيل ومن الشرآةوهى  MS الملف مقرونا باسم شرآة  اسم هذاإنويالحظ 
 آل مرة في الجهاز تشغيل ذاآره الحاسب بمجرد فيالبرنامجين انه يتم تحميلها  خصائص هذين

 ذاآرة الحاسب بصفة فيويبقيان  BOOT اسمهمن المستخدم بواسطة برنامج خاص  دون تدخل
البرامج   البيانات الخاصة بهذهإدخال يمكنَل تنفيذ برامج التطبيقات الن بدونهما إثناء مستمرة حتى

   هذه البرامجبواسطة تمت معالجتها التي المعلومات إخراج أو
 

3- COMMAND.COM  
 تنفيذ المطلوب األوامرهذه  بالباستق تدخلها للحاسب حيث يقوم التي باألوامرهذا البرنامج خاص 

المهام المحددة مثل مهمة تحديد التاريخ  ولهذا البرنامج بعض. منها عن طريق برامجها الفرعية 
 إما يظهر الذي DOS  نظام التشغيلمحس إظهار آذلك مهمة .الحاسبعند بداية تشغيل 
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 األوامربجانب مهمة تنفيذ  النظام أوامرالتعامل مع   من عندهايبدأ والتي <:C أو <:A بالصورة
   لنظام التشغيلالداخلية

 
4- DBLSPACE.BIN  

 ضغط ملفات القرص الصلب لزيادة في  ما رغب المستخدمإذا حالة فيهذا البرنامج يستخدم فقط 
 ما رغب المستخدم إذاهذا الملف حتى  فيمساحة القرص فيتم تخزين بيانات القرص قبل الضغط 

 .الملفللقرص من هذا  األوليةاسترجاع البيانات  فك الضغط يتم إعادة في
 

  : وجودها  بناء على مكانجزأين إلىتنقسم مكـونات نـظام التشغيل 
 ROM BIOS و يسمى RESIDENT ROM  الذاآرة الدائمةفيالجـزء الموجـود  -1

الجزء   التي يحتاجها الحاسب وهذاوالحيوية علي العمليات االساسيه اإلشرافووظيفة هذا الجزء 
على مفتاح   برامجه تعمل بمجرد الضغطإن إييعمل باستقاللية عن باقي أجزاء نظام التشغيل 

غير  DOS إل باقي إن ننبه إنولكن يجب  UNIT SYSTEM التشغيل الخاص بوحدة النظام
  موجود ويجب

 
 تقوم التي هيROM برامج  بعضإنتحميله قبل أن يصبح العمل علي الجهاز ممكنا والواقع 

  ( RAM  الذاآرةإلى الباقيتحميل الجزء (بذلك 
 من نظام األساسيو يشكل الجزء  DISK RESIDENT الموجود باالسطوانة الجـزء -2

  : جزأين إلىتقسيمه بدوره  التشغيل و يمكن
 تمثله ثالثة ملفات تسمى ملفات النظام بصفة دائمة و RAM  ذاآرة العملفي جزء يتم تحميله -أ 

S SYSTEM FILE  الحاسب  لبدء عملضروريووجود هذا الجزء .  
 انتهاءمنها بمجرد   ويتم مسحهإليهعند الحاجة  RAM  ذاآرة العملفي جزء يتم تحميله -ب 

 DOSإلالتعامل معه و تمثله ملفات برامج أوامر 
  

 وسيلة إنايمكن أن أنشا )  قرص مرن –أسطوانة (ولكن في حالة عدم وجود وسيلة 
  ؟؟؟؟
 بتزويد أنظمة تشغيلها المختلفة Microsoft  قامة شرآةDOS إلنعم حيث أن من أهمية برنامج  اإلجابة
 Win98تشغيل  وذلك في نظام الـDos إل الخاصية حيث يمكن أنشاء قرص مرن يحتوي على نظام بهذه

& Win meوالطريقة واحدة في النظامين وتتمثل في األتي .  
  .قراصأوًال ندخل قرص مرن داخل سواقة األ
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  Control Panel ثم نختار Startنقوم بفتح قائمة 
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  ثم

  . إضافة وإزالة برامجAdd/Remove Programsنختار 

  
  ثم
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  Startup Diskنختار 
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  ثم

 OKثم نختار 

  
  ثم

  .  لالستمرار العمليةOkنختار 
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DOSوبذلك نكون قد أنشأنا قرص مرن يمكن من خأللة الدخول منة مباشرتًا على الــ 
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  FDISKعملية الـــ 
  . وهو من األوامر الخارجيةDOS عن طرق نظام التشغيل الــ FDISKسنقوم هنا بشرح عملية الــ 

  FDISK وهو أمر DOS أحد أهم أوامر الـ اآلنوسنشرح 
 من قبل في بداية األمر يجب معرفة آيف معه لقرص جديد لم يتم التعامل FDISKسنبدأ معًا بعملية 
  . علي الجهاز DOS الـ يتم تحميل نظام

  CD الثاني وهو تشغيل الجهاز مع تعريف الــ االختيارنختار 
 مع تعريف سواقة األقراص المضغوطة وذلك إلمكانية DOSوهو الخاص بتحميل نظام الـ 

  استخدامها الحقًا  

  
 وانه بل من قمعهفي حالت أن يكون القرص الصلب جديد لم يتم التعامل  التالية الرسالةنظهر لنا  .1

 .واحدة قطعة
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 fdisk للقرص بكتابة األمر آاألتي FDISK الحالة عمل عملية هذهيجب في  .2

  
 {Y}فباختيار   والهدف من هذه الرسالة هي اختيار نظام الملفاتتظهر هنا رسالة توضيحية .3

 FAT16 تصيح نظام الملفات {N} وباختيار FAT23تصبح نظام الملفات 
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 األوامر اختياريسية لألمر آاألتي يتم التعامل مع هذا األمر عن طريق تظهر لنا الشاشة الرئ .4
 يمثله الرقم الذي باختيار

  
  الجزء األساسي ثم الفرعي بالخطوات التاليةبإنشاءيتم تقسيم القرص الصلب  .5
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 إلنشاء القسم األساسي  1 نختارثم  .6

  
  القرصننتظر لحين االنتهاء من حصر مساحة تظهر لنا الشاشة آاألتي .7
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 أن تجعل يمكنا أنة الرسالة هذه لنا الشاشة التالية وتوضح االنتهاء فتظهرننتظر لحين  .8
 اإلدخال على مفتاح أضغط ثم N باختيارمساحة القرص الصلب آلها أساسية قم 

  
 االنتهاء لحين ننتظرتظهر لنا الشاشة آاألتي  .9
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  النسبة المؤوية أو بMB فيها سواء بالــ ةالمرغوبم نحدد المساحة ث .10

  
 أناشئةتظهر لنا الرسالة التالية بأنة القسم تم  .11

   0100308413معنا تضمن الكفاءة والتأهل لسوق العمل 
MFS_IT @yahoo.com  

73/102  
  

 



  
   حقوق النشر محفوظة 

 العمل تظهر لنا الشاشة الرئيسية لألمر إلتمام من لوحة المفاتيح ESCثم نضغط عل مفتاح  .12
 .اإلنشاء عملية إلآمال األول االختيار منها نختار

  
   القسم الممتدإلنشاء الثاني االختيارتار منها  نخآالتالير لنا الشاشة هتظ .13
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 ر لنا الشاشة بالشكل التاليهتظ .14

  
 لنا الرسالة التالية تفيد بأن المستخدم يريد تحديد فتطر من عملية المسح االنتهاءننتظر لحين  .15

مساحة للقسم الممتد أم يجعل آل المساحة المتبقية في القرص يجب هنا أن نجعل المساحة آاملة 
مساحة معينة سيكون في القرص مساحة غير معرفة لن يتم للقسم الممتد حيث في حالة تحديد 

 .اإلدخال منها لذلك نضغط على مفتاح االستفادة
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 لإلآمال من لوحة المفاتيح ESCتظهر لنا الشاشة آالتالي فنضغط على مفتاح  .16

  
 االنتهاءفتظهر الرسالة التالية ننتظر لحين  .17
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أو  اإلدخالنضغط على مفتاح  لألقسام المنطقية ثم المرداةر الرسالة التالية فنحدد المساحة هفتظ .18
 . لقسمين فقطتقسيمه الحالة القرص تم هذهنترك المساحة آلية ويكون في 

  
 في حالة تحديد المساحة يظهر لنا الشكل آالتالي  .19
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 ثم ENTER اإلدخال فتظهر لنا الشاشة بالشكل التالي فضغط عل مفتاح االنتهاءننتظر حين  .20
  ESCعلي مفتاح 
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 القسم النشط وآثيرًا منا يقع إلنشاء الثاني لعمل االختيارر لنا الشاشة الرئيسية نختار منها هفتظ .21

 .  للمشاآل عند تنصيب نظام التشغيليعرضه الخطوة مما هذه تنفيذ ينسى بان الخطىفي هذا 
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 األساسي ثم ننقر تظهر لنا الشاشة آالتالي نقوم بتحديد القسم النشط الذي يجب أن يكون في القسم .22
 .اإلدخالعلى مفتاح 
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  للخروج ESCتظهر لنا الشاشة التالية موضحة أنة قد تم أنشاء الجزء النشط نضغط على متاح  .23

  
 تظهر لنا الشاشة التالية وتفيد ESCى مفتاح لتظهر لنا الشاشة الرئيسية فنضغط مرة أخري ع .24

 الجهاز وعمل أعادة تهيئة للقرص الصلب يجب أعادة تشغيل FDISK العملية هذهأنة لتفعيل 
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 ألقسام القرص FORMAT وعمل DOS تشغيل الجهاز والدخول على الـ بإعادةنقوم  .25
 آالتالي

  
 ثم  .26

  
  . أخر خطوةإلىوبهذا نكون قد تم شرح آيفية عمل تقسيم للقرص صلب جديد من أول خطوة عمل 
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 لم أيالقرص الصلب جديد  في حالت أن يكون ابتنفيذه الخطوات نقوم هذه نفسهولكن هناك سؤال يطرح 
 أآثر معهيتم أستخدامة من قبل فما الخطوات التي يتم أتباعها في حالت أن يكون هذا القرص تم التعامل 

 جديد في نفس موقعة أذن  بناء لتشيد بناءألي أذالهمن مرة ؟؟؟؟ يمكن الجواب في أنة يجب عمل عملية 
   األمر الثالث وهو اختيار األقسام الجديدة وذلك عن طريق إلنشاءمة األقسام القدي أذالهالبد من 

3- Delete partition or logical dos partition  
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يسي أذن الترتيب في ئ الرإلىولكن يجب أوًال أن نعلم أنة يجب البداية في عملية المسح من الفرعي 
  .المسح سيكون آالتالي

1) Delete logical dos drive (s) in the Extended dos partition أي 
  األقسام المنطقية التابعة للقسم الممتدبحذفسنقوم 

2) Delete the extended dos partition القسم الممتدبحذف سنقوم أي  
3) Delete primary dos partition القسم األساسي من القرصبحذف سنقوم أي  

   الخطواتلهذه العملي بالتنفير سنقوم واآلن
 الشاشة إلى آما فعلنا المرة السابقة ونتبع الخطوات حتى نصل Fdiskنكتب األمر  )1

   الثالث آاألتياالختيارالرئيسية لألمر وهي نختار منها 

 
 لها اإلشارة فنقوم بأتباع الخطوات التي تم الحذفتظهر لنا الشاشة الرئيسية ألمر  )2

الضغط على مفتاح فنقوم باختيار األمر الثالث الخاص بمسح األقسام المنطقية ونقوم ب
  اإلدخال
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 بالضغط الحذف مرتيا تبعا للرسالة ثم نختال اإلدخالتظهر لنا الشاشة التالية نضغط على مفتاح  )3
  . من لوحة المفاتيحYعل مفتاح 

 
  

  E: Drive deleted القسم حذفتظهر لنا الشاشة التالية والتي تدل على أنة تم  )4
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   حتى تظهر الرسالة التاليةD القسم لحذفق ثم نقوم بتكرار نفس العمليات الساب )5
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   القسم الممتدلحذف باالنتقالنقوم  )6

 
  

  Y نختارتظهر لنا الصورة التالية  )7
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   القسم الممتدحذف تفيد بأنة قد تم والتي الصورة هذهظهر لنا ثم ت )8

 
  

   القسم الرئيسيبحذفنقم بعد ذلك  )9
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  yثم تظهر لنا الشاشة بالشكل التالي نختار  )10

 
  

 جميع األقسام التي آان يحتويها حذفتظهر لنا الصورة التالية التي تفيد بأنة قد تم ثم  )11
  القرص الصلب

 
  

 سابقا بإنشائها قد قمنا التيرص الصلب ق القرص الأقسام أذاله من شرح آيفية انتهيناوبذلك نكون قد 
  .وبذلك أصبح القرص الصلب جاهز للتقسيم من جديد
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  لقرص الصلبعرض المعلومات ل

 العملية في هذه بشرح عملية عرض المعلومات الخاصة بالقرص الصلب وتتمثل أهمية  سنقومواآلن
  -:األتي
 معلوماته العملية في معرفة أقسام القرص الصلب وآافة هذهتفيد  .1
 العملية يمكن للمستخدم معرفة أن هذا القرص مسم من قبل أم غير مقسم قبل البداية بهذهبالقيام  .2

 .تقسيمهملية عفي 
  نبدأ بالخطوات العملية معًا خطوة بخطوة

 الشاشة الرئيسية ونختار منها أمر إلى آما تعلمنا سابقًا حتى نصل Fdiskبقوم بكتابة أمر  .1
  .عرض المعلومات الخاصة بالقرص الصلب
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  ظهر لنا الصورة التالية تعرض لنا القسم النشط والممتدثم ت .2

  
 

عرض األقسام المنطقية داخل القسم الممتد وبذلك نكون قد عرضنا ثم نضغط عل مفتاح األدخل ل .3
  جميع مكونات القرص الصلب
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  HARD DISK بشرح برنامج يعتبر من أهم برامج صيانة الــ اآلننقوم 
  MAGICE PARTTION ـو برنامج وهـ

  
من  PARTTION MAGICEأو الشهير ببرنامج  POWERQUESTيعتبر برنامج 

  . في الفترة الحالية وذلك لألسباب التاليةHARD DISKمج الخاصة بالــ أهم وأشهر البرا
 .DOSبنظام الــ قدرته علي التعامل مع الهارد  •

 . مع إمكانية االحتفاظ بالبياناتدتعامله مع جميع أوامر التقسيم للهار •
 .ياناتتنفيذه لعمليات متقدمة آدمج األقسام وتحويل نظام الملفات لألقسام مع االحتفاظ بالب •
 .يمكنه التنفيذ الجماعي األوامر •
 .يمكن المستخدم من الرجوع عن التغيرات التي قام بها وآآن شي لم يكن •
 مع أآثر من قرص صلب في نفس الوقت يمكنه التعامل  •

  وآثير من المهام األخرى يستطيع القيام بها هذا البرنامج فهيا معا نتعرف عليه سويًا
` 

 كل التالييظهر لنا البرنامج في الش -
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تختص هذه القائمة 
بتحويل نوع الملفات 
الهيكلية لألقسام مع 

االحتفاظ بالبيانات ويكن 
تحويل نوع القسم نفسه 
 من أساسي إلى ممتد
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تضم هذة القائمة خيارات متقدمه 
  :مثل

 سم التالفإعادة إختبار الق •
 إخفاء وإظهار األقسام •
 تحجيم الجزر •
 التنشيط •
 تحجيم الكالستر •
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  هيا بنا نستخدم هذا البرنامجواآلن بعدما تعرفنا على واجهة البرنامج وما تحتويه قوائمه 

Fdisk  
القرص الصلب وهو  يظهر لنا QP MAGICEنقوم اآلن بعمل تقسيم لقرص صلب باستخدام برنامج  .1

 . إي إنشاءCreateلفأرة األيمن ونختار جديد بهذا الشكل هي البرنامج إلنشاء قسم نضغط بزر ا
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 . تظهر لنا الرسالة التالية وتحتوي علىCreateنضغط علي آلمة  .2

  
1( Create as وهنا يتم تحديد نوع القسم المراد إنشائه إما Primary أو Logical . 
2( Positionإي موقع بداية العمل . 
3( Beginning Of Unallocated وهو الخيار التلقائي من باداية القرص باية األنشاء من 

 .البرنامج
4( End Of Unallocated Space يعمل هذا الخيار بالعمل من نهاية القرص الصلب 

  ).MBR( ونختار هذا الخيار في حالت تلف بداية القرص مما يجعل من الصعوبة اإلقالع منة 
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5( Size إنشائه يمكن هنا تحديد المساحة للقسم المراد. 

  
 .وله عن تحديد نوع الــملفات الهيكلية للقسم أي آان نوعهاهذه الخانه هي المسؤ )1

 
  ويبدأ العمل من بداية القرصFAT32 ونوع الملفات الهيكلية له Primaryنختار القسم األول للقرص  .3

 .  3000MBولتكن مساحته 

  
 

 . إنشاء قسم جديد بأتباع الخطوات السابقة الشرحإلىننتقل  .4
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 ومساحته )ألحظ التغيرات (NTFSع الملفات الهيكلية و ونLogical  نوع القسم الجديدنختارهما .5

7000MB. 
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 .فس الخطوات السابقةن قسم جديد بإلنشاءننتقل  .6
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 هي المساحة المتبقية في مساحتهونجعل  FAT32 ونوع الملفات الهيكلية Logicalالقسم نختار هنا نوع  .7
 .القرص الصلب
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 . وبذلك بأتباع الخطوات التاليةالنظامشاء القسم النشط الخاص بإقالع نإدًا وهي ج مهمة بخطوة اآلننقوم  .8
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1( Advancedخيارات متقدمة . 
2( Set Activeتنشيط . 

 .OK الرسالة نختار هذه  لتنفيذ التغيرات تظهر لنا  Applyنضغط  .9
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 .Yesر لنا الرسالة التالية نختار هتظ .10
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 . البرنامج بتنفيذ العمليات السابقاآلنيقوم  .11
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 . لتنفيذ المهام السابقةRestartعمل  الرسالة التالية وتفيد بأنه يجب على الجهاز اظهر لنت .12
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   صيانة الحاسب الشخصيااحتراف سلسلة بحمد اهللا الحلقة األولى من تمت
  )صيانة الحاسب مابين القسم النظري والتطبيق العملي(

  محمد فؤاد سالمان /  ممع تحيات
  

وبتغذيتها بكل ما هو جديد ومفيد  أن شاء اهللا تعالى السلسلة بإآمالمع الوعد 
  في مجال صيانة الحاسب اآللي
  أنظر في الحلقات المقبلة

  
  
  
  
  
  

أسأل اهللا أن يوفقنا وإياآم لما هوخير وينفعنا بما علمنا 
  .ويعلمنا ماينفعنا

  
  

com.yahoo@IT_MFS
 

0100308413   
  

   0100308413معنا تضمن الكفاءة والتأهل لسوق العمل 
MFS_IT @yahoo.com  

107/102  
  

  

mailto:MFS_IT@yahoo.com
mailto:MFS_IT@yahoo.com
mailto:MFS_IT@yahoo.com
mailto:MFS_IT@yahoo.com
mailto:MFS_IT@yahoo.com
mailto:MFS_IT@yahoo.com
mailto:MFS_IT@yahoo.com

	نظراً لأهمية الحاسب الآلي حيث انهُ ضرورة من ضرورات الحياة في
	السرعة العالية في الأداء
	الدقة المتناهية في أداء ما يطلب منه تنفيذه
	العمل لفترات طويلة دون ملل أو حاجه للراحة حيث يمكن تشغيله 24
	إمكانية التخزين عليه (( السعه التخزينية  العالية))
	إمكانية استخدام الحاسب بدلا من الإنسان في المواقع الخطرة الت
	إمكانية إدراج الحاسب الآلي في معظم الإعمال حيث يجعلها أكثر س
	مكونات ذاكرة الوصول العشوائي
	سبب تسميتها بذاكرة الوصول العشوائي
	أنواع ذاكرة الوصول العشوائي
	النوع الأول SD-RAM أو SDR-RAM
	النوع الثاني RD-RAM
	النوع الثالث DD-RAM أو DD-SDRAM
	DD-RAM II SDRAM أو اختصارا DDR 2



