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 صلى اهللا عليه وسلم أنة قال من لم يشكر الناس لم يشكر روي عن رسول اهللا
اهللا وإني أشكر اهللا سبحانة وتعالى ها هنا وارد الحق لمستحقية وأهدي 
كتابي ألبي وأمي أوالً ومن ثم لكل أساتذتي ومن تعلمت على أيديهم 

وجعلهم اهللا سبباً فيما صيرت إلية ولكل إنسان لم  يبخل علي بمعلومة أو بورقة 
فهؤالء جميعاً أضاءوا لي الطريق ولهم على الكثير من الفضل .. بنصيحة أو 

من بعد اهللا سبحانة وتعالى وإليهم جميعاً أهدي كتابي هذا                                                                       
 أليهمكلمة شكر وأمتنان أرجو أن تصل 
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  من باب 
  ] .٩:  الزمر) [  االلبابِ أُولُوا إنمايتذكر يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل: (تعاىل هلقو

  ]١١:  اادلة) [ درجات العلم أوتوا والذين منكم ءامنوا الذين اهللا يرفع: ( تعاىل وقوله
 عنه اهللا رضي الدرداء أيب ماجاءعن منها أذكر النصوص، كثُرت ، وبذلك تفضيال غريهم على طالب العلم سالماإل فضل لقد
 طرق من طریقا بھ اهللا علماسلك فیھ یطلب طریقا سلك من: (  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال ،

 في من لھ لیستغفر العالم وإن ، لعلما لطالب رضا العلم لطالب أجنحتھا لتضع المالئكة وإن ، الجنة
 البدر لیلة القمر كفضل العابد على العالم فضل وإن الماء، جوف في والحیتان األرض في ومن السموات
 ورثوا ولكن والدرھما دینارا یوّرثوا لم األنبیاء وإن االنبیاء، ورثة العلماء وإن ، الكواكب سائر على
   ) . وافر بحظ أخذ أخذه فمن العلم

 وجوب إىل سببا ذلك لكان ويكرمونك حيبونك العلماء وأن وجيلونك، يهابونك اجلهال أن إال العلم فضل من يكن مل لو( 
  ؟ واآلخرة الدنيا يف فضائله بسائر ،فكيف طلبه
 ، عنهالفرار وجوب إىل سببا ذلك لكان اجلهال من نظراءه ويغبط ، العلماء حيسد صاحبه أن إال اجلهل نقص من يكن مل ومل

  ؟ واآلخرة النيا يف رذائله بسائر فكيف
 اهلم غري التفيد اليت اآلمال ومطارح ، املضنية الوساوس عن به املشتغل يقطع أنه إال به، واالشتغال ، العلم فائدة من يكن مل لو
 مما ماذكرنا أقلها ومن ، ذكره مايطول الفضائل من وله فكيف ، إليه داع أعظم ذلك لكان ، للنفس املؤملة األفكار وكفاية ،

 ، واألغاين ، واخلمر ، والنرد ، بالشطرنج ذكرنا عما فتشاغلوا أنفسهم امللوك ضعفاُء أتعب مثله ويف ، العلم طلب عليه حيصل
   فائدة فال فائدة وأما ، واآلخرة الدنيا يف تعودباملضرة اليت الفضول وسائر ، الصيد طلب يف الدواب وركض

   علیة وسلمومن باب قولھ صلى اهللا
 ألجم يعلمه فكتمه علم عن سئل من" {) :  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول قال:  عنه قال اهللا رضي هريرة أيب عن
  عليه متفق  .}" نار من بلجام القيامة يوم

  ومن باب نشر العلم بین المسلمین 
ریم أن یجعلة في میزان قمت بكتابة وتجمیع ھذا الكتاب الذي بین أیدیكم والذي أسأل المولى الك

  حسناتي 
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  الفھرس
  مقدمة
 لوحة أم

 وحدة المعالجة المركزیة
 ذاكرة الوصول العشوائي

 قرص صلب
 قرص مرن

 قرص مضغوط
 طابعة

 ماسح ضوئي
 قرص مضغوط
 دي في دي

 قرص بلو راي
 مودم
 فأرة

 ماسح ضوئي
 كامیرا ویب
  میكروفون
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  عتاد الحاسوب
 مقدمة
بما في ذلك الدوائر - الحاسوبھي المكونات المادیة الملموسة من  (Computer Hardware :باإلنجلیزیة) عتاد الحاسوبأو  بالعتاد الصل
 الترجمةویمكن اعتبار . التي تنفذ من خالل تلك ھذا العتاد الحاسوب برامجوتسمى ھذه المكونات بالعتاد الصلب لتمیزھا عن . -اإللكترونیة

استخدمت أساسا للداللة على أن ھذه  (Hard) فكلمة صلب. بمصطلح عتاد صلب ترجمة حرفیة نوعا ما Hardware لكلمة العربیة
والتي یتم إنشاؤھا والتعدیل علیھا وحذفھا بسھولة  (Software) المكونات ھي مكونات غیر قابلة للتغییر في الحاسوب على عكس البرمجیات

تكون مخزنة داخلیا في العتاد الصلب وال تغیر إال  (Firmware) ع من البرمجیات تسمى برمجیات ثابتةإال أن ھنالك نو. وبشكل متكرر
 .نادرا

وأفران المایكرویف ومشغالت  السیاراتالغالبیة العظمى من العتاد الصلب المنتج تستخدم في حواسیب مضمنة ضمن أجھزة أخرى مثل 
م بحوالي 2003 ما قدرت نسبتھ في عام (بالمقابل، یستخدم جزء ضئیل من المنتج الكلي لھذه المكونات . األقراص المضغوطة وغیرھا

  .ال یظھر معظم العتاد الصلب للمستخدمین العادیین ونتیجة لذلك،. في صناعة الحواسیب الشخصیة%) ٠.٢
 

 قائمة العتاد الصلب
  :تنقل البیانات بین مختلف القطعتشكل األساس والحامل لباقي القطع جمیعھا وتحوي النواقل التي  اللوحة األم •

o وحدة المعالجة المركزیة (CPU) 
o ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): تنفیذ البرامج وتخزین مؤقت سریع للبیانات الالزمة. 
o النواقل:  

 (PCI) بى سى آى §
 (AGP أو Accelerated Graphics Port) وآ جي بي (PCI-E) بي سي آي السریع §
 .خارج الخدمة حالیا - (Industry Standard Architecture أو ISA) آیزا §
 USB) أو Universal Serial Bus) یو إس بي §

 مزود الطاقة •
وغیرھا من  (SCSI) سكزي ,(SATA) متحكمات وسائل التخزین مثل ساتا :(Integrated Drive Electronics) آي دي إي •

تتوضع المتحكمات على اللوحة األم مباشرة أو على كروت ؛ وغیرھا روم- سي دي ,قرص مرن ,قرص صلباألنماط التي تتحكم 
 .توسعة

 .تنتج الخرج الذي یؤدي إلى العرض الحاسوبي (Graphics card|Video display controller) بطاقة العرض الفیدیوي •
، ، یو إس بي serial port ي، منفذ تسلسل parallel port منفذ متوازي) (Computer bus) متحكمات النواقل الحاسوبیة •

 .ماسح ضوئيأو  طابعات :تستخدم لربط الحاسب مع حواسب أخرى أو طرفیات خارجیة مثل ( FireWire فایروایر
  :أنواع وسائط التخزین الحاسوبي •

o سي دي (CD).  
 روم-سواقة سي دي §
 ناسخة السي دي §

o دي في دي (DVD)  
 روم-دي في دي §
 ناسخة دي في دي §
 رام-سواقة دي في دي §

o بي دي (BD) 
o قرص مرن 
o سواقة القرص المرن المضغوط (Zip drive) 
o ذاكرة یو إس بي (USB Flash Drive) 
o سواقة شریط (Tape drive) - للتخزین طویل المدى 

  :وسائط تخزین داخلیة •
o قرص صلب 
o متحكم مصفوفة األقراص (Disk array controller) 

 تترجم اإلشارات من اللوحة األم إلى جھودات تماثلیة تنتھي بشكل أصوات :(Sound card) بطاقة الصوت •
  :(Computer networks) تشبیك •
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o لالتصاالت عبر الھاتف - مودم 
o بطاقة الشبكة (Network card): للتشبیك مع حواسیب أخرى أو االتصال باإلنترنت. 

 ىطرفیات أخر •
 :بعض المكونات الخارجیة

 أدوات اإلدخال  •
o  أدوات إدخالنصیة 

 لوحة مفاتیح الحاسب §
o  أدوات التأشیر 

 الفأرة §
 (Trackball) كرة التتبع §

o  وسائل تسلیة 
 (Joystick) التحكمعصا  §
 لوحة اللعب §

o فیدیویة ,أدوات إدخال رسومیة  
 ماسح ضوئي §
 كامیرا ویب §

o  أدوات إدخال صوتیة 
 میكروفون §

 خراج أجھزة إ •
o  فیدیو ,ةصورأجھزة إخراج  

 طابعة §
 شاشة حاسوب §

o  أجھزة إخراج صوتیة 
 سماعة الحاسب §
 سماعة رأس §

o  

 لوحة أم
 (Logic board) اللوحة المنطقیة، (Mainboard) وحة الرئیسیةاللوتعرف أیضًا باسم  (Motherboard :باإلنجلیزیة) اللوحة األم

 .(الحاسوبمثل (ھي لوحة دوائر مطبوعة مركزیة أو رئیسیة في نظام إلكتروني معقد  (System board) لوحة النظامو
خرى مثل وسائط على اللوحة األم مباشرة، أجزاء أ وذاكرة القراءة فقط ذاكرة الوصول العشوائيیبنى المكیرو معالج،  الحاسوبعادة، في 

كما تتصل بھذه . توصل باللوحة األم عن طریق وصالت أو كابالت والماسحات الضوئیة الطابعات، شاشات المراقبةالتخزین الخارجیة، 
  .الذي یقوم بنقل المعلومات بین األجزاء المختلفة من الحاسوب (Bus) اللوحة جمیع األجزاء األخرى للحاسوب، وفیھا یكون الناقل

 
 أنواع اللوحة األم

ومن أسباب انتشار ھذا النوع ھو كلفتھا البسیطة للشركة المصنعة  .وجود مروحة عند مزود الطاقة الكھربائیة لتبرید المعالج واللوحة األم
ًا للوحة آ وكما في لوحة آ تي، یوجد تصمیم مصغر أیض. معا PCI و ISA كما تدعم اللوحة مخارج. وحجمھا الصغیر نسبة لألنواع القدیمة

 .بوصة ٨.٢×١١.٢أبعادھا  (Mini ATX) «آ تي أكس المصغر«تي أكس یسمى 
  .م وتشبھ لوحة آ تي أكس1996 ظھرت في عام   (NLX)اللوحات األم من نوع أن أل أكس

 
 دور اللوحة األم

لذي یبنى علیھ الحاسب، دورھا یكمن في ربط قطع الحاسب بعضھا ببعض وتنظیم عملیة االتصال بینھا، اللوحة األم ھي القاعدة أو األساس ا
 .كذلك تقوم اللوحة األم بعملیة تعریف نظام التشغیل بمكونات الحاسب

مع كل جزء الصورة التي  اللوحة األم تحتوى على أجزاء عدیدة ، ھنا سأقوم بالتركیز على أھم ھذه األجزاء ، وسنرفق: أجزاء اللوحة األم
 :تمثلھ ونبدأ ذلك بھذه الصورة الرسمة المبسطة التي تحوي مواضع أھم ھذه القطع
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 مكونات اللوحة األم

 :تتكون اللوحة األم من
 :لوحة الدوائر المطبوعة •

،  PCB ویرمز لھا بــ Printed Circuitry Board وھى اللوحة التي تركب علیھا جمیع مكونات اللوحة األم ، تسمى باللغة اإلنجلیزیة
طبقات بحسب المكونات المستخدمة على اللوحة ، السبب الستخدام عدة طبقات ھو  ٨إلى  ٤تصنع ھذه اللوحة من عدة طبقات، وھى من 

لكل التوصیالت، فان كثرة التوصیالت التي یجب عملھا بین المكونات على اللوحة،باإلضافة لعدم وجود المساحة الكافیة على سطح اللوحة 
تقارب ھذه الوصالت یؤدى إلى تشویش اإلشارة الكھربائیة عند انتقالھا من موقع إلى موقع أخر، لھذا فان كل مجموعة من الوصالت یتم 

عملھا على جانبي طبقة ومن ثم تضع فوقھا طبقة أخرى تحتوى على مجموعة ثانیة من الوصالت و ھلم جرا ، اللوحة المطبوعة تأتى 
وھى تحدد حجم اللوحة والذي  ATX ، أكثر نوع مستخدم اآلن یعتمد على مواصفاتMicro ATX و الــ ATX أحجام مختلفة وھي الـب

ملیمتر، كما أن ھذه المواصفات تحدد مواقع بعض المكونات على اللوحة األم  ٢٤٤ملیمتر وبعرض ال یزید عن  ٣٠٥یجب أن یكون بارتفاع 
 BTX بمحاولة لتعمیم مقاسات قیاسیة جدیدة وھي اآلن INTEL ، وتقوم شركة

 :(Processor socket) مقبس المعالج •
لج وھو عبارة عن مربع بالستیكي یحتوي على ثقوب تالءم حجم ابر المعالج وذلك لوصلھ باللوحة األم وتبادل البیانات بین اللوحة وبین المعا

د فان لكل معالج مقبس خاص بھ ، وأحیانا تشترك معالجات الشركة نفسھا بنفس وبالطبع ونظرا الختالف المعالجات من حیث الشكل والترد
 بحیث یتشاركان بنفس المقبس Celeron بتصنیع المعالج الشھیر بینتیوم والمعالج سیلیرون Intel المقبس ، فمثال تقوم الشركة األمریكیة

Socket ي تدعمھ، ولكل مقبس شكل وعدد ابر معین تختلف باختالف المعالج الذ. 
 :(طقم الرقاقات(شریحتا الجسر الشمالي والجسر الجنوبي  •

أسماء غریبة الن الشمال والجنوب یتغیر بحسب إدارتك التجاه اللوحة األم، ولكن لسبب أو آلخر فان مصنعي اللوحات األم قد اتفقوا على 
الحدیثة ،  PCI x16 لكروت الشاشة وشقوق AGP كرة وشقھذه التسمیات، الجسر الشمالي ھي الشریحة التي تكون قریبة من المعالج والذا

یسیة مھمة ھذه الشریحة تتمثل في عملیة نقل المعلومات واالتصال مابین المعالج والذاكرة وكرت الشاشة، البیانات بین المعالج والذاكرة الرئ
 . FSB أو ما یرمز لھ ب (Front Side Bus) تنتقل بواسطة ما یسمى بالناقل األمامي

 :(RAM slots) قوق الذاكرة العشوائیةش •
ووجود قفلین باللون األبیض على أجنابھا، وإذا كانت اللوحة األم بھا  " Dual Channel " تتمیز بلونھا األسود في حالة عدم وجود خاصیة

رة المستخدمة، الدارج اآلن فأن شقوق الذاكرة سیكون لھا لونین مختلفین، ھذه الشقوق تختلف بحسب نوع الذاك " Dual Channel " خاصیة
  DDR2، وأخیرا ذاكرة RDRAMوSDRAM-DDR و SDRAM][1] [أنواع من الذواكر وھى  ٤ھو 

فال زالت تنتجھا بعض الشركات  RDRAM ، وأما SDRAMنستطیع أن نقول أن شركات المذربورد توقفت عن انتاج لوحات تدعم ذاكرة 
ال یمكن تركیب نوع بشق مصمم ولكن على نطاق ضیق ، طبعا أنواع الذاكرة غیر متوافقة مع بعضھا ولذا ال یمكن تركیب أكثر من نوع و

 .لنوع أخر
 DDR-SDRAM میغاھرتز وذاكرة ١٣٣إلى  ٦٦تعمل بترددات من  SDRAM كل نوع من الذاكرة تعمل وفق ترددات مختلفة، ذاكرة

میغاھرتز وتعمل  ٨٠٠تعمل بترددات مختلفة أعالھا  RDRAM میغاھرتز بینما ذاكرة٥٠٠و  400و  ٣٣٣و ٢٦٦و  ٢٠٠تعمل بترددات 
میجاھیرتز وھي المعتمدة اآلن في غالب  ٨٠٠و  ٦٦٧و  ٥٣٣و ٤٠٠فھي متوفرة اآلن بترددات  DDR2 وفق تقنیة مختلفة ، أما ذاكرة

لمعالجات إنتل  ٧٧٥على لوحات أم تدعم المقبس  DDR2 میغاھرتز، وتعمل ذاكرة١٠٦٦و  ١٠٠٠و  ٩٠٠اللوحات وكذلك ترججات 
 double data)وھي نقل بیانین في الدورة الواحدة  DDR-SDRAM بنفس تقنیة DDR2 ة، تعمل ذاكرAMD لمعالجات AM2 ومقبس

rate mode)ولكن ذاكرة ، DDR2  فولت، بینما تصل إلى  ١،٨صممت لتصل إلى سرعات عالیة، وھي تستخدم طاقة منخفضة تصل إلى
 .فولت في الذواكر األخرى ٢،٦٥
 :(Expansion slots) شقوق التوسعة •

التي تعتبر بعضھا ضروریة  (cards) ن شقوق تقع في القسم الجنوبي من اللوحة األم، وظیفتھا ھي إضافة الكروت المختلفةوھي عبارة ع
والذي ال یعمل الحاسب بدونھ، وھنالك بعض الكروت التي تتم ) الذي یقوم بإصدار الصور وإرسالھا إلى الشاشة لعرضھا)مثل كرت الشاشة 

الذي  ( sound card) میزات جدیدة لكنھا لیست مھمة لكي یعمل الحاسب ، ومثال على ذلك كرت الصوتإضافتھا بحیث تعطي الحاسب 
 :شقوق التوسعة أنواع كثیرة منھا القدیم جدا والحدیث والبطيء والسریع، ومن أنواعھا. یقوم بصنع األصوات وإرسالھا إلى السماعة

 :ISA شق •
 ١٦میجاھرتز وبعرض  ٨وھو من الشقوق القدیمة والبطیئة حیث یعمل بتردد  Industry Standard Architecture ویحمل االختصار

 .بت كما أن حجمھ كبیر جدا وأداؤه منخفض
 :PCI شق •

وھو من الشقوق المستعملة في أیامنا ھذه وذلك لتوصیل كروت الصوت  peripheral component interconnect ویحمل االختصار
الذي  PCI -x بت ، طبعا ھنالك شق ٣٢میجا ھرتز وبعرض  ٣٣سریع وعملي حیث یعمل بتردد  PCI وغیرھا، وشق Modem والمودم

 .(servers) بت وھو مستخدم في لوحات األم الخاصة بالخادمات ٦٤میجاھرتز وبعرض  ١٣٣یصل تردده إلى 
 : AGP شق •

، وھى تتمیز عن باقي Accelerated Graphics Portوھى اختصار لجملة  AGP تقریبا جمیع كروت الشاشة الحالیة تستخدم تقنیة
فقط، وھناك النوع  AGP، النوع األساسي ویسمى AGP ، یوجد نوعان من شقوق MHZ ٦٦الشقوق بلونھا المختلف عنھا، وتبلغ سرعتھا 

حجم سببھا ، یتمیز النوع المخصص لكروت المحترفین بكونھ أكبر حجما، الزیادة في ال AGP-Pro المخصص لكروت المحترفین ویسمى
 AGP-Pro على شقوق AGP حاجة ھذه الكروت لحجم أكبر من الطاقة وبالتالي یخصص لھا موقع خاص للكھرباء، یمكن تركیب كروت

 :تعمل وفق تقنیات نقل بیانات مختلفة AGP ، شقوق AGP على شقوق AGP-Pro ولكن ال یمكن تركیب كروت
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• AGPx1  ٢٦٤ویعمل بسرعةMB/S 
• AGPx2  ٥٢٨ویعمل بسرعةMB/S 
• AGPx4  ١٠٥٦ویعمل بسرعةMB/S 
• AGPx8  ٢١١٢ویعمل بسرعةMB/S 

 :إلى ثالثة أنواع AGP كما ینقسم شق
، ویكمن في موضع الجسر الذي  Universal وأما الثالث فقیاسي یعمل على الجمیع ویسمى ٤x/8xوالثاني یدعم تقنیة  ١x/2xداعما لتقنیة 

 أي جسر لذلك Universal یفصل بین قسمي الشق ، وال یوجد في تقنیة
ظھر على اللوحات األم المبنیة على آخر أطقم رقاقات، وتمیز بلونھ األسود الداكن في معظم اللوحات األم التي  AGP الشق البدیل عن

ابایت في میج ٥٠٠میجابایت في الثانیة في اتجاه واحد أي  ٢٥٠وتبلغ سرعتھ في نقل البیانات  x1 تدعمھ، یعمل الشق عادة بناقلین ھما
بعد سنوات، الناقل  PCI میجابایت في الثانیة ، ویبدو أنھا ستأخذ مكان شق ١٣٢الذین كان ینقل بسرعة  PCI اتجاھین، وھي أسرع من شق

حد جیجابایت في الثانیة في اتجاه وا ٤في اللوحات الجدیدة وتبلغ سرعة نقل البیانات في ھذا الناقل  AGP الذي أخذ مكان شق x16 الثاني ھو
 ١٣٩٤a/b, USB، لقد صمم وطور ھذا الشق حتى یتناسب مع المنافذ األخرى ذات االتصال السریع مثل  AGPx8 أي ضعف سرعة شق

2.0, Gigabit Ethernet  ٣"ویسمى ھذا الشق أیضاGIO " أو (Third-Generation Input/Output). بقي أن نعرف أن منفذ 
PCIe-x1 جنوبي أما منفذینظم عملھ ویتحكم فیھ الجسر ال PCIe-x16  ، فیتحكم فیھ الجسر الشمالي بحیث یكون متصال مباشرة بالمعالج

 یعمل بحجم باندودث ضخم أكبر من سعة الناقل ما بین الجسر الشمالي والجسر الجنوبي PCIe-x16ذلك أن منفذ 
مختلفتان ، وسیقوم أحد محرري الموقع بكتابة مقال فھما تقنیتان  PCI-X لیس ھو نفسھ ناقل PCIe (شق(یجدر بنا أن ننوه إلى أن ناقل 

 كامل عن شقوق التوسعة الخاصة باللوحات األم بمختلف أنواعھا ، بدءا من الواقل
 :(Chipsets) طقم الرقاقات •

معالج ، مھمتھا ھي وصل الnorth bridge عبارة عن شریحتین مربعتین الشكل األولى تقع في الجزء الشمالى من اللوحة األم وتسمى
 والذاكرة العشوائیة وكرت الشاشة مع بعضھم البعض وتنظیم نقل البیانات فیما بینھم ، حیث أنھا المحور الذي یقوم باستقبال البیانات من

م ھي التي تحدد نوع المعالج الذي تدعمھ اللوحة األ north bridge طبعا الـ.المعالج وإرسالھا إلى الذاكرة العشوائیة وكرت الشاشة وھكذا
 أما الشریحة األخرى فتسمى. كما ذكرت سابقا) AGP وتحدد نوع الذاكرة وكمیتھا التي تدعمھا اللوحة األم كما أنھا تحدد سرعة الشق

south bridge  وتقع في الجزء الجنوبي من اللوحة األم ومھمتھا وصل أجھزة اإلدخال واإلخراج مع بعضھا البعض ومن ثم وصلھا
عشوائیة ، وھي التي تحدد مثال سرعة نقل البیانات القصوى بین اللوحة األم والقرص الصلب ، طبعا النورث بردج بالمعالج والذاكرة ال

 South Bridge تصدر كمیات كبیرة من الحرارة التي تقوم بإتالفھا لذلك فھي مزودة بنوع من المبردات لطرد الحرارة أما الساوث بردج
 .لى مبردفھي ال تصدر حرارة لذلك ال تحتاج إ

 :ACR و AMR و CNR شقوق •
، وتتمیز بلونھا البني وحجمھا الصغیر، ھي مصممة لبعض أنواع الكروت Communication Network Riser وھى اختصار لجملة

خدم مثل كرت المودم وكرت الشبكة والتي تستمد كامل احتیاجاتھا التشغیلیة من المعالج، لألسف ال توجد أي كروت من ھذا النوع للمست
 وھى مطابقة لشقوق Audio Modem Riser فھو اختار لكلمة AMR العادي وھى مخصصة للشركات التي تقوم بتجمیع األجھزة ، أما

CNR ولكنھا مصممة لكروت الصوت تخصیصا ، الشق الثالث ھو ACR وھو اختصار Advanced Communication Riser  ھذه
 مع جمیع كروت االتصال، ھذا یتضمن المودم وكرت الشبكة، الشكل مقارب لشقوقولكنھا تعمل  CNR و AMR الشقوق فكرتھا نفس

PCI  ولكنھا بعكس االتجاه، طبعا الكروت المتوافقة مع ھذه الشقوق غیر متوفرة للمستخدم العادي وغالبا ما تأتي مع اللوحة األم ، كذلك فإن
 .علیھا في فترة مضت سیجعلھا منعدمة مستقبالغالب اللوحات األم ال تحتویھا، بقي أن نعرف أن عدم اإلقبال 

 :المخصص لألقراص الصلبة وسواقة األقراص الضوئیة IDE مقبس •
ویرمز لنوع المقبس ولیس للتقنیة المستخدمة لنقل المعلومة، ویبلغ طول  Intelligent Drive Electronics اختصار لكلمة IDE مسمى

وھنا سأستخدم تفسیر  ATA إبرة ، التقنیات المستخدمة لنقل المعلومة ھي ٤٠بمجموع ســـم ویحوي صفین من اإلبر  ٥المقبس حوالي 
 ھي ATA، التقنیات الحالیة المصنعة وفق تقنیة  (Advanced Technology Attachment )لھذا الرمز والذي یعنى IBM شركة

ATA100 و ATA133 بنفس الوقت، سرعة نقل المعلومة تقاس بالمیغابایت  والفرق بین ھذه التقنیات ھو بحجم المعلومة التي یمكن نقلھا
 ١٣٣تعني القدرة على نقل  ATA133 في الثانیة ومن ھنا نستطیع قیاس قدرة كل تقنیة بواسطة الرقم الموجود بجانب حروفھا، فتقنیة

وكل واحد  Secondary IDE والثاني ویسمى Primary IDE األول وسمى IDE میجابایت في الثانیة ، وتحوي كل لوحة أم على مقبسي
 الثانوي ویسمىالمقبس   Primary IDEالمقبس األساسي ویسمىDVD  (أو  قرص صلب )منھما قادر على أن یوصل بھ جھازین

Secondary IDE  األقراص المربوطة بالمقبس األساسي ھي أول أقراص یتم التعرف علیھا من قبل الحاسب، ولذا فان القرص الصلب،
الرئیسي للجھاز یجب أن یوصل على ھذا المقبس، ویمكن توصیل جھازین بكل مقبس، ویمكن أن یكون كالھما أقراص صلبة أو كالھما 

، ویكمن تحدید (Slave) واألخر یجب أن یكون (Master)یة أو دمج بین االثنین، أحد ھذه األقراص یجب أن یكون قارئ أقراص ضوئ
 ٤ھو  IDE باستخدام الجمبر الموجود في القرص الصلب ، مجموع األجھزة التي یمكن تركیبھا على مقبسین (Slave) و (Master)الـ

 اللون الدارج لھذه المقابس ھو اللون األسود للتي تعمل بتقنیة. د فقط على المقبس األساسيأجھزة، ولكن ھذا ال یمنع من تركیب جھاز واح
ATA33 واللون األزرق للتي تعمل بتقنیتي ATA66 و ATA100  وATA133  ولكن ھذه األلوان غیر متفق علیھا بین جمیع الشركات ،

 .سود أو األبیض أو األزرق أو األحمرباللون األ ATA100 المصنعة للوحات األم فلذا یمكن أن تجد مقبس
 :SATA مقابس •

 والتي تعني تسلسلیة أو متعاقبة ، على عكس تقنیة Serialللداللة على كلمة  S التي سبق التعریف بھا مضافا إلیھ حرف ATA ھي حروف
ATA التي تستخدم التزامن Parallel لذلك یمكننا أن نسمي تقنیة ATA بتقنیة PATA  أما تقنیةSATA  فتختلف تماما عنھا ، وبدأت ھذه

والتي ستكون بأداء عال  SATA600 ثم SATA300 والتقنیة المرتقبة ستكون ١٥٠MB/sللداللة على سرعة  SATA/150 التقنیة باسم
ذ من ھذه ، وكل منف ٣.٠GB/sعلى أنھا بسرعة  SATA II جدا لألقراص الصلبة كما یجب أن ننتبھ إلى أن الكثیر من المواقع تعرف تقنیة

، كما تتمیز ھذه التقنیة باستخدام حزام كیبل أصغر بكثیر من القدیم ، كما تتمیز  IDE المنافذ تقبل جھازین في آن واحد ، حالھا كحال تقنیة
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نات بطول ھذه التقنیة بسھولة توصیلھا لخارج الجھاز وتحویل القرص الصلب الداخلي إلى خارجي ، ویمكن لھذه التقنیة التعامل مع كیبل بیا
 .فنصف ھذا الطول ATA متر ، أما تقنیة

 :RAID مقبس •
 Redundant Array of ) ، وھي اختصار لجملة RAIDوإذا كنا نتحدث عن القرص الصلب، فال یمكن أن نغفل عن الحدیث عن تقنیة 

Independent Disks)لصلب باستخدام أكثر من قرص ، تم تطویر ھذه التقنیة حتى تعطینا السرعة والمرونة في زیادة حجم القرص ا
صلب وبدون استخدام قرص صلب ذو سعة كبیرة، تعمل ھذه تقنیة في حالة وجود أكثر من قرص صلب واحد في الجھاز،بحیث تقوم بجمع 

نیة مستویات لھذه التق ٦، كما أن ھناك ( Master )السعات الموجودة في األقراص الصلبة والتعامل معھا على أنھا قرص صلب واحد وھو
موجھتان للمستخدم العادي، والمستویات األخرى لألجھزة الخادمة  ١والمستوى  ٠، المستوى  ٥إلى المستوى  ٠وھى من المستوى 

إال أنھما  IDE والمتخصصة ، وال تتوفر ھذه المقابس في جمیع اللوحات األم ، وتكون على شكل مقبسین إضافیین على نفس شكل مقبس
یمكنك الرجوع إلیھ كذلك تتوافر  RAID كل شركة ذوقھا في اختیار األلوان ، ویوجد مقال بعنوان نظرة فنیة في تقنیةیأخذان لونا واحدا ، ول

 .SATA مع تقنیة RAIDتقنیة 
 :المخصص لسواقة األقراص المرنة FDD مقبس •

سود ویمیز بكونھ اصغر من ، في العادة یكون لونھ اFloppy Disk Drive وتعنى FDD لتوصیل كابل القرص المرن ویرمز لھ ب
 .إبرة ٣٤المقابس األخرى ، ویبلغ عدد اإلبر فیھ 

 :الــبـیـــوس •
األساسي لدخول وخروج المعلومة، ھذا  (البرنامج(وھى تعنى النظام   Basic Input Output Systemھو اختصار لمصطلحBIOS رمز 
امج مسئول عن أساسیات عمل الحاسب، أمور مثل التحكم بشریحتي الجسر الشمالي والجنوبي والكروت التي تركب على الحاسب، یتم البرن

عملھا من البیوس ومن ثم توصیلھا لنظام التشغیل المستخدم على الحاسب مثل ویندوز وغیره، برامج البیوس الحدیثة تعطیك القدرة على 
جھاز مثل سرعة المعالج والذاكرة و تواقیتھما وحتى القدرة على التحكم بقدرة الكھرباء التي تصل إلى المكونات، التحكم بكل إعدادات ال

ھا من أنواع ، مسمى الشریحة یدل على إن  Read Only Memoryوھى اختصار لجملةROM برنامج البیوس یتم تخزینھ بشریحة تسمى 
یتھ من الذاكرة والتي تستطیع القراءة منھا فقط، ھذا الكالم كان صحیحا فیما سبق وذلك للمحافظة على ھذا البرنامج المھم من التلف ، فیتم حما

برنامج البیوس الكتابة علیھ حتى ال یتلف، الوضع تغیر اآلن مع اللوحات الحدیثة، اآلن باستخدام برامج متخصصة بإمكانك أن تعمل ترقیة ل
وذلك لحل مشاكل ربما تقع في اللوحة األم أو إضافة دعم لمعالج جدید، عند قیامك بعمل تعدیالت على البیوس مثل تعریف قطعة جدیدة من 

وھى رمز  CMOS العتاد أو إعدادات سرعة الناقل األمامي وحتى تغییر التاریخ والوقت، فان ھذه اإلعدادات یتم حفظھا بشریحة تسمى
، ھذه الشریحة ال تستطیع تخزین معلومات بدون طاقة كھربائیة، Complementary Metal Oxide Semiconductor لمسمى العلميل

وقد ظھر في بعض اللوحات ما یمسى بالبیوس . لذا فھي مربوطة ببطاریة صغیرة مھمتھا تزوید ھذه الشریحة بالكھرباء بصورة مستمرة
لوحات أم جیجابایت، في الحقیقة البیوس المزدوج تعطي مجال أكبر للمستخدمین لترقیة وتعدیل خاصة في  ( Dual BIOS) المزدوج

البیوس بدون أي خطورة تذكر أو خوف، فعندما یحدث خلل أو خطأ أثناء ترقیة البیوس، سیعطي البیوس المزدوج فرصة إلعادة النسخة 
خطأ في لوحة أم لیس بھا البیوس المزدوج فسیكون الحل ھو إعادة اللوحة األم األصلیة للبیوس بدون أي مشكلة، وإذا حدث ھذه الخلل أو ال

 .إلى المصنع أو إعادة برمجة البیوس عبر فني محترف
 :الداخلي USB مقبس •

  USBمنافذ ٨عة منافذ، بعض أطقم الرقاقات تدعم ما مجموعھ وأحیانا أربUSB لوحة المنافذ الخارجیة ال یمكن أن تحوي أكثر من منفذي 
 ولذلك دعت الحاجة إلى عمل ھذه المقابس مباشرة على اللوحة األم بحیث یستطیع الفني إضافة ھذه المنافذ متى كان بحاجتھا ، وكل مقبس من

 أو في فتحات التوسعة في الجھة الخلفیة من الھیكل المقابس یمكنھ أن یوصل بمنفذین ، ویتم تركیب ھذه المنافذ إما على واجھة الھیكل
 : IEEE 1394 و USB2.0 منفذي •
إلى  USB2.0 ، ویعود الفضل لتطویر USB1.1 ، وھو یعتبر امتداد لــ (Universal Serial Bus) ھو اختصار لجملة USB2.0 منفذ

فقد استطاعت تطویر ھذا المنفذ حتى وصل إلى ،  Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC and Philips :شركات
وتصل سرعة نقل البیانات في ھذا  IEEE 1394a فھو على جیلین متعاقبین ، الجیل األول وھو IEEE 1394أما منفذ. میغابت بالثانیة ٤٨٠

جابت بالثانیة، ومن المنتجات می ٨٠٠وتصل سرعة نقل البیانات إلى  IEEE 1394b میغابت في الثانیة، أما الجیل الثاني فھو ٤٠٠النوع 
ھي من قامت بتطویره ، یعتبر  Apple وبقي أن نعرف أن شركة Fire wire باسم IEEE1394 التي تستخدم ھذا المنفذ، كذلك یسمى منفذ

 Plug-and-Play ، لسرعتھا الفائقة في نقل البیانات كما أنھا تدعم خاصیتي) نسبیا(منافذ مرتفعة السعر  IEEE 1394 و USB2.0 منفذا
 .، وھذا یعني قدرتھما على تزوید الجھاز المركب بالطاقة دون الحاجة لمصدر خارج الجھاز hot plugging و

 :لوحة الوصالت الخارجیة •
 COM للطابعة، مقبسى Parallel ، مقبسUSB المقابس الموجودة على لوحة الوصالت الخارجیة ھي، مقبسى لوحة المفاتیح والفارة، منفذ

و مقابس السماعات والمیكروفون  Joystickنت اللوحة األم تحتوى على میزة الصوت فسیكون ھناك مقبس لید التحكم باأللعابوإذا كا
حددت كذلك موقع مقابس الوصالت الخارجیة على  ATX كما ھو موضح في الصورة أعاله، مواصفات LAN وأحیانا تحوي منفذ الشبكة
 .ة حددت لون ممیز لكل وصلةالقیاسی PC99 اللوحة األم، ومواصفات

 :مقابس التوصیل بالھیكل •
وھي موصلة بزر  Power اختصارا لكلمة PW أو PWRغالبا ما تكون صفین من اإلبر ، تنقسم إلى متحكمات في الشغیل مثل إبرتي 

في حالة الطواريء  وھي مخصصة لعملیة إعادة تشغیل الجھاز Reset اختصارا لكلمة RES التشغیل الموجود على الھیكل ، وإبرتي
وتعلیق الجھاز ، وكذلك مجموعة إبر للمؤشرات ، أربع إبر متتالیة للسماعة الداخلیة للجھاز ، وإبرتین لمؤشر نشاط القرص الصلب ، 

 .وإبرتین أو ثالث لمؤشر نشاط الجھاز ككل
 : jumpers القافزات •

على اللوحة األم وذلك لتحدید بعض اإلعدادات  -Pins-ثبتة على ابروھي عبارة عن قطع بالستیكیھ صغیرة جدا بداخلھا موصالت نحاسیھ م
 .bios setup للعتاد ، حدیثا تم االستعاضة عن بعض القافزات بخیارات في الـ
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• DIP Swith: 
رز ، وسھولة وظفیتھ مثل وظیفة الجمبر ، إال أنھا متوافر في اللوحات الحدیثة ، ویتیمز ھذا الجھاز بسھولة التعامل معھ على عكس الجمب

الوصول إلیھ ، وغالبا ما یحوي اإلعدادات الرئیسیة للمعالج، وبخاصة تردد الناقل األمامي ، ومعامل الضرب وأحیانا فرق الجھد الخاص 
  .بالمعالج

  
 

 : buses النواقل •
وھي عبارة عن خطوط  تكلمنا عن مكونات اللوحة األم ، لكن كیف تتصل ھذه األعضاء مع بعضھا البعض ؟ تتصل عن طریق النواقل

طبعا أھم النواقل ھو ناقل النظام المكون من .نحاسیة مطبوعة على اللوحة األم تقوم بوصل جمیع أعضاء اللوحة األم وتنقل البیانات بینھا
 .قسمین ، األول یصل بین المعالج و بین النورث بردج والثاني یصل بین الذاكرة العشوائیة و بین النورث بردج

 : ةمنفذ الطاق •
وذلك لتزوید اللوحة األم بالكھرباء  power supply وھو عبارة عن منفذ یحتوي على ثقوب لیستطیع االتصال بكبل یتصل مع مزود الطاقة

 .الالزمة للعمل
 :مكثفات الطاقة •

تقاس قوتھا ب فاراد، ھي المسئولة عن جودة اإلشارة الكھربائیة التى تصل إلى المعالج، ھذه المكثفات  (Capacitors) مكثفات الطاقة
 أحجامھا وعددھا یختلف من لوحة أم إلى أخري، كلما زادت قوتھا وكثر عددھا كان انتقال اإلشارة أفضل وبالتالي یؤدى إلى أداء أسرع وقلة

أداء أفضل المشاكل التي قد تحصل، وقد قامت بعض الشركات المصنعة باإلھتمام بمكثفات الطاقة عن طریق ابتكار طرق لتبریدھا لضمان 
 .Gigabyte و Abit لھا، وھذه الشركات ھي

 :المراجع
  +A كتاب

  
 

 كیف یتم تحدید سرعة المعالج وسرعة الناقل األمامي؟
، ھنا نرى أھمیة ھذه AGP من خالل تردد الناقل األمامي، تقوم شریحة الجسر الشمالي بتحدید سرعة المعالج وسرعة ناقل كرت الشاشة

 "معامل الضرب"تحدید نوع المعالج الذي یمكن استخدامھ على ھذا المذربورد ، سرعة المعالج تتحدد بما یسمى  الشریحة التي تساھم في
(Multiplier)  وتردد الناقل ، وتكون سرعة المعالج عبارة عن ناتج ضرب سرعة الناقل األمامي بمعامل محدد، مثال على ذلك فان معالج

عملیة . ١٦مضروبة في معامل الضرب  MHz ٢٠٠سرعة الناقل األمامي والتي تعادل ھو عبارة عن  MHZ ٣٢٠٠بسرعة  ٤بنتیوم
أو أنھا ال تدعم سرعة  ١٦الضرب ھذه تقوم بھا شریحة الجسر الشمالي و المعالج بنفس الوقت، لذا، إذا كانت الشریحة ال تدعم معامل ضرب 

یعمل على سرعة ناقل  AGP كرت الشاشة. ھذه اللوحةعلى  MHZ ٣٢٠٠فانك لن تستطیع تشغیل معالج  MHZ ٢٠٠ناقل أمامي 
٦٦MHZ ١٠٠، لتقلیل سرعة الناقل األمامي من سرعاتMHZ  133وMHZ  إلى ھذه السرعة، فان شریحة الجسر الشمالي تقوم بعملیة

 ٤یوممثالنا لمعالج بنت ٢٠٠MHZلسرعات ⅓ ، ومعامل ١٣٣MHZلسرعات ½ ومعامل  ١٠٠MHZلسرعات ⅓ تعادل  Divider قسمة
٣٢٠٠MHZ  ٢٠٠( یمر بعملیة قسمة تعادلMHz * ⅓ ) مع جبر الكسر. 

 PCI تردد AGP تردد تردد الناقل األمامي تردد المعالج المعالج
Celeron 400 100 ⅔ * 100=66 ⅓ * 100=33 

P4 533 133 ½ * 133=66 ¼ * 133=33 
P4 800 200 ⅓ * 200=66 1/6 * 200=33 
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 المركزیة وحدة المعالجة

ھي أحد مكونات  (Processor) المعالجأو یطلق علیھا اختصارا  (Central Processing Unit, CPU) وحدة المعالجة المركزیة
و وحدات  للذاكرة الرئیسیةیعتبر المعالج باإلضافة  .البرمجیاتالتي تتضمنھا  البیاناتو معالجة  الرقمي التي تقوم بتفسیر التعلیمات الحاسوب

لدارات تعرف المعالجات التي تم تصنیعھا بواسطة ا. الحدیثة (microcomputers)اإلدخال و اإلخراج من أھم مكونات الحواسب الدقیقة 
و التي بدأ تصنیعھا منذ منتصف سبعینات القرن العشرین على  (microprocessor) بالمعالجات الدقیقة (integrated circuits) المتكاملة

 .ة حلت محل معظم أنواع المعالجات األخرىشكل رقاقات مدمج
یدل مصطلح وحدة معالجة مركزیة على فئة من اآلالت المنطقیة التي تقوم بتنفیذ برامج حاسوبیة معقدة والتي تشمل أیضا العدید من 

 .الحواسب القدیمة التي كانت موجودة قبل ظھور ھذا المصطلح في بدایة الستینات من القرن العشرین
عالجات بدایة كمعالجات خاصة بتطبیقات معینة و كأحد مكونات الحواسیب الكبیرة والتخصصیة لكن ارتفاع تكالیف ھذا األسلوب صممت الم

 .من التصمیم أدى إلى إفساح المجال أمام ظھور معالجات رخیصة و قیاسیة متعددة األغراض
 discrete) ذات الترانزستورات المنفصلة (mainframe)ركزیة ھذه النزعة نحو التوحید القیاسي بدأت بالظھور في عصر الحواسب الم

transistor) و الحواسب الصغیرة (minicomputers)  و تسارع مع انتشار الدارات المتكاملة حیث سمحت ھذه الدارات بزیادة تعقید
الواسع و تجاوزھا للتطبیقات التي انحصرت  أدى التوحید القیاسي و التصغیر المستمر للمعالجات إلى انتشارھا. المعالجات و تصغیر حجمھا

إلى أجھزة الھاتف الخلیویة و ألعاب  السیاراتبالحواسب المتخصصة حیث دخلت المعالجات المكرویة في شتى مجاالت الحیاة المعاصرة من 
  .األطفال

 
 حدات التحكمو

 . أو أي جھاز آخر ، و ھي تقوم بتوجیھ عملیات ھذا الجھاز cpu وحدة المعالجة المركزیةعبارة عن جزء من  وحدة التحكم
أما اآلن فإنھا أصبحت . و كان من الصعب تصمیمھا ) . المنطق غیر المحدد) ad-hoc في البدایت كانت وحدات التحكم تعتمد على منطق

كلمات البرنامج المصغر ینم اختیارھا من قبل موجھ میكروي و . امج الصغریة حیث یخزن البرنامج في مخزن التحكم تحقق بواسطة البر
و مسجالت التعلیمات و الممرات و  وحدة الحساب والمنطقالمسجالت و :  بتات ھذه الكلمات تتحكم باألجزاء المختلفة للجھاز و التي تتضمن

ن كل في أنظمة الحاسب الحدیثة ربما یكو. و سوف نالحظ ھذه األجزاء في شكل توضیحي یبینھا مع وحدة التحكم . الخرج /رقاقات الدخل
بتلك األسالك  وحدة التحكمتتمثل . لھ وحدة التحكم الخاصة بھ باإلضافة إلى وحدة التحكم األساسیة كمراقب عام  redbube *نظام جزئي

إن وظیفة . و بطریقة أخرى ھي دماغ داخل دماغ . التي تتحكم بتدفق المعلومات عبر المعالج و تنظم عمل الوحدات األخرى الموجودة داخلھ 
في المعالجات التي . بني الداخلي للمعالج بشكل عملي وحدة التحكم تتغیر بتغیر البني الداخلیة للمعالج حیث أن وحدة التحكم ھي التي تحقق ال

في المعالجات ذات . جلب التعلیمة و فك شیفرتھا و إدارة تنفیذھا و تخزین النتیجة :   فإن وحدة التحكم تنجز المھام التالیة 86×تنفذ تعلیمات 
و  RISC تعلیماتإلى  ٨٦×قوم بإدارة تحویل تعلیمات فھي ت. فإن وحدة التحكم تقوم بمھام كثیرة حتى تنفذ ھذه التعلیمات  RISC النوع

ن جدولة التعلیمات الصغریة بین وحدات التنفیذ المختلفة و قذف الخرج من ھذه الوحدات للتأكد من أنھا انتھت في المكان الذي یفترض بھا أ
ل مثل وحدة الجدولة لمعالجة الجدولة و وحدات التقاعد للتعام(في أحد ھذه المعالجات قد تقسم وحدة التحكم إلى وحدات أخرى . تذھب إلیھ 

سوف نقوم اآلن بتصمیم وحدة تحكم بسیطة و نبین . و ذلك حسب تعقید العمل الذي سوف تقوم بھ) مع النتائج القادمة من خطوط المعالجة 
 .بعض األجزاء األخرى التي تشرف علیھا وحدة التحكم ھذه

1. Memory address register (MAR): دو ھو الجزء الذي یقوم بمسك المولدة من قبل العدا PC  و تقلھ إلى ممر المعطیات إلرسالھ
 . الذاكرةإلى 

2. Program counter (PC): وھو یقوم بتولید عنوان الحجرة الذاكریة التي تحتوي على التعلیمة التالیة التي سوف یتم تنفیذھا 
3. Memory buffer register (MBR): وھو عبارة عن مسجل یقوم بتخزین شیفرة التعلیمة التي تم احضارھا من الذاكرة 

4. Instruction register (IR): وھو مسجل یحتوي على التعلیمة الحالیة التي سوف تنفذ في وحدة الحساب و المنطق ALU. 5. 
Timer: ھذه المرحلة تكون مقسمة إلى فترات زمنیة كما :  مرحلة جلب التعلیمة. فیذ التعلیمات وھو دارة تقوم بتولید الفترات الزمنیة لتن

تعني كتابة  c5 تعني قراءة العنوان الذاكري إلى ممر المعطیات و c1 حیث أن c5 و c1 و فیھا یتم تفعیل كل من الطرفین : t0 الفترة• :   یلي
و فیھا یتم تفعیل  : t1 الفترة• عنوان التعلیمة موجود على ممر العناوین للذاكرة و بذلك یكون قد أصبح  MAR محتوى ممر المعطیات إلى

الذي أیضًا یتم  MBR تجعل الذاكرة تضع محتویات الحجرة الذاكریة المحددة على ممر المعطیات لتصل إلى c7 حیث أن c7 و c3 كل من
لزیادة  cu للـ cin ذه الفترة إرسال نبضة إلى عداد البرنامج من الطرفیتم في ھ : t2 الفترة • . IR لیضع محتویاتھ في c3 تفعیلھ بواسطة

و بذلك تكون شیفرة التعلیمة قد أصبحت على مدخل وحدة  IRللـ wr محتوى العداد لیشیر إلى الحجرة الذاكریة التالیة كما یتم تفعیل الطرف
في :  و إرسال اإلشارات الالزمة لتنفیذ ھذه التعلیمة مرحلة تنفیذ التعلیمةالتحكم في ھذه المرحلة یأتي دور وحدة التحكم في فك تشفیر التعلیمة 

حیث أن شیفرة ھذه التعلیمة في وحدة الحساب و المنطق التي لدینا تعطى  and acc,r3 الشكل الذي لدینا سوف نقوم بتتبع تنفیذ التعلیمة
 بالشكل

Rsrc Rsrc X X 0 0 0 0 
Op code don't care register code و عندما تدخل ھذه الشیفرة إلى cu  تفك شیفرتھا و تصدر اإلشارات التالیة و ذلك حسب الفترات

 ( temp و Acc جمیع العملیات في ھذا المعالج تتم بین ) temp إلى المسجل R3 في ھذه الفترة یتم نقل محتویات :T3 الفترة• الزمنیة 
الذي یمثل  temp للمسجل WR و تفعیل قطب الكتابة cu في c15 بل الطرفالذي یقا R3 للمسجل (RD) وذلك بتفعیل قطب القراءة

 . cu للـ c20 الطرف
 . ALU لوحدة الحساب و المنطق s0  ،s1  ،s2 على المداخل opcode یتم وضع شیفرة العملیة : t4 الفترة •
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على دخل  cu للـ c19 و ذلك بتفعیل الطرف temp و الـ cuللـ  c18 و ذلك بتفعیل الطرف Acc یتم وضع محتویات كل من : t5 الفترة •
 . cu للـ c22 وحدة الحساب و المنطق إلجراء العملیة المطلوبة كما یتم تفعیل طرف القراءة لمسجل األعالم عن طریق تفعیل الطرف

 . للبدء بعملیة جلب تعلیمة جدیدة time generator في ھذه الفترة یتم تصفیر مولد األزمنة : t6 الفترة •
و بعض التعلیمات تحتاج لزمن أطول ) نبضات ساعة  4 ) إن ھذه العملیة احتاجت أكثر من نبضة ساعة حتى انتھى تنفیذھا:  مالحظة
یتم تصمیم الدارة التركیبیة لوحدة التحكم عن طریق تشكیل جدول الحقیقة الذي یتم فیھ مراعاة شیفرة التعلیمات و معرفة اطراف :  مالحظة

   . المطلوب تفعیلھا من أجل كل تعلیمة بدءًا من جلب التعلیمة و حتى انتھاء تنفیذھاوحدة التحكم 
  

 ذاكرة الوصول العشوائي
وھذا النوع من الذاكرة مؤقت إذ أن  RAMواختصارھا  Random Access Memory ذاكرة الوصول العشوائيتعرف باسم  رام

فون المعلومات یتم تفریغھا آلیًا منھ بمجرد إعادة التشغیل، وأحیانًا عند إغالق البرنامج الذي یستھلك جزء منھا، وھذا النوع یحرص المحتر
على توفیر أفضل األنواع منھا ) الفوتوشوب وثري دي ماكس وغیرھاخصوصًا من یتركز عملھم على التصمیم باستخدام برامج متقدمة ك(

  .ویحرصون أیضًا على زیادتھا ألنھا المسئولة عن سرعة تنفیذ العملیات والمعالجة
 

 مكونات ذاكرة الوصول العشوائي
،  Capacitors والمكثفات Transistors تعد دائرة متكاملة مركبة من مالیین الخالیا التي یكونھا اتحاد الترانزستورات كرةذاكل قطعة 

من ھذه الخالیا تعادل بتًا واحدًا من البیانات، ومعلوم أن البت  خلیةخلیة واحدة من خالیا الذاكرة، وكل  مكثفو  ترانزیستوربحیث یشكل كل 
bit  تشكل بایتًا واحدًا والبایت  بت ٨أصغر وحدة من وحدات قیاس الذاكرة وكلByte ة لتخزین قیمة حرف واحد أو رقم ھو المساحة الكافی

  .(بایتوالمسافة أیضًا تعادل (أو رمز 
 

 سبب تسمیتھا بذاكرة الوصول العشوائي
ومن أي مكان، وھي على )) ى الخالیا األخرىأي دون المرور عل((سمیت بھذا االسم ألنك تستطیع الوصول إلى أي خلیة ترید بشكل مباشر

والتي ال یمكنك الوصول ألي خلیة فیھا إال بشكل تسلسلي  SAM واختصارھا Serial access memory عكس ذاكرة الوصول التسلسلي
  .كامل من البدایة إلى النھایة

 
 أنواع ذاكرة الوصول العشوائي

 ذاكرة الوصول العشوائي الدینامیكیةS_RAM الوصول العشوائي الساكنة  ذاكرة:  ھما  RAMھناك نوعان رئیسیان من الذاكرة
D_RAM 

  .عارھا تتفاوت باختالف ھذه األنواعالوصول العشوائي، وأس ذاكرةو ھناك أكثر من نوع من 
 

 SDR-RAM أو SD-RAM النوع األول
والتي تعني ذاكرة الوصول العشوائي الدینامیكیة المتزامنة ذات  Single Data Rate Random Access Memory ھي اختصار للجملة

لمقابل یستھلك قدرًا كبیرًا من الطاقة مقارنة باألنواع األخرى ھذا النوع یقوم بنقل البیانات بسرعة مقبولة نوعًا ما، لكنھ في ا. النقل األحادي 
وھكذا، وكلما زادت الوحدات أدى ذلك إلى زیادة  .. مرة واحدة عند ارتفاع النبضة ثم یعود لیرفع بتًا آخرًا بارتفاع النبضة بتألنھ یقوم بنقل 

  .میجاھرتز ١٣٣أو  ١٠٠وسرعة نقل البیانات فیھا إما أن تكون . ة المعالجة سرع
 

 DD-SDRAM أو DD-RAM النوع الثاني
أي  Dual Data Rate Synchronous Dynamic Random Access ملةھناك خالف على تسمیتھا ، فالبعض یقول أنھا اختصار للج

 Double Data Rate-Synchronousذاكرة الوصول العشوائي الدینامیكیة المتزامنة ذات النقل الثنائي ، بینما ھناك من یقول أنھا تعني 
DRAM  الوصول العشوائي الدینامیكیة المتزامنة ذات النقل المضاعف أو المزدوج، وكالھما یؤدي لنفس المعنى، ھذا النوع  ذاكرةأي

ویتمیز . بتًا لدى ارتفاع النبضة وآخرًا عند انخفاضھا  في الثانیة الواحدة بمعنى أنھا تنقل بت 2یؤدي ضعف أداء النوع األول، فھي تعطي 
كماأنھ  . sd-ram ھذا النوع عن سابقھ بان لدیھ عرض نطاق مضاعف وھذا یمكنھ من نقل كمیة مضاعفة من المعلومات في الثانیة قیاسا لل

  . .یستخدم قدرًا أقل من الطاقة
 

 RD-RAM النوع الثالث
وتعني الخطوط الدینامیكیة لذاكرة الوصول العشوائي، وھذه  Rambus Dynamic Random Access Memory ھي اختصار للجملة

عن . الذاكرة تمتاز بسرعة مذھلة وأسعارھا باھضة، ویرتكز عملھا على أساس توزیع نقل البیانات ما بین الذاكرة والمعالج على أكثر من قناة
ومن ثم توزیع الحركة على أكثر من قناة تعمل  بت ١٦إلى ) المستخدمة في األنواع األخرى) بت ٣٢طریق تصغیر حجم الناقل األمامي من 

وھذا النوع ال یعمل إال  .میجاھرتز ٨٠٠لیة جداًَ تصل إلى ، وتعطي سرعات تردد عا) وھذا سبب تسمیتھا بالخطوط(بشكل خطوط متوازیة 
 DDR وتم التخلي عنھا بسرعة بسبب إثبات ذاكرة .850 إنتلكما أنھا تتطلب أنواعًا مخصصة من اللوحات األم مثل  ٤مع معالجات بنتیوم 

  . انھما یمكنھما إعطاء نتائج منافسة جدا وحتى متفوقة بتكلفة إقل DDR 2 والجیل الجدید
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 قرص صلب
، وھو یتكون من أقراص ممغنطة تدور ویقوم القط الحاسوبوھو وحدة التخزین الرئیسیة في  (Hard Disk إنجلیزیة(القرص الصلب 

من أھم الخصائص التي تمیز كل قرص صلب عن آخر، سعة التخزین وسرعة . كھرومغناطیسي بالقراءة والكتابة من وإلى السطح الممغنط
 .الدوران

 :ناك ثالثة أنواع رئیسیة من األقراص الصلبة وھيھ
 الصلبة SCSI أقراص •
 الصلبة IDE أقراص •
 الصلبة SATA أقراص •

 
 و كیفیة عملھ Hard Disk القرص الصلب

إن لم یكن أكثر، بل إن العدید من الحاسبات الكبیرة مثل أجھزة  ( Hard Disk) تحتوي معظم أجھزة الكمبیوتر الیوم علي قرص صلب
و غیرھا تحتوي علي المئات من األقراص الصلبة وبأحجام كبیرة، ولكن ال یعتبر وجود القرص الصلب ضروروة ملحة  Servers خادماتال

لتشغیل الجھاز، فباإلمكان إقالع الجھاز من وسائط تخزین قابلة لإلزالة كاألقراص المرنة والمضغوطة، كما أن العدید من األجھزة تدعم 
 .ةاإلقالع من الشبك

وھو أنھا تستطیع االحتفاظ بالكثیر من البیانات بعد :   یتمثل الدافع الرئیسي وراء استخدام لكل ھذه البالیین من األقراص الصلبة في شئ واحد
  .أن تفصل الكھرباء عن الحاسب، حیث یستطیع القرص الصلب أن یخزن البیانات الرقمیة علي ھیئة مغناطیسیة تدوم طویال

 
 الصلبأساسیات القرص 

بوصة و علي الرغم من حجمھا  ٢٠تم اختراع األقراص الصلبة في الخمسینیات ، وكانت عبارة عن أقراص كبیرة یصل قطرھا إلى حوالى 
 أو بال Fixed disks بل كانت تعرف بال Hard disk ولم تكن تعرف في ذلك الوقت بال. الكبیر إال أنھا كانت تتسع للقلیل من المیجابایتس

Winchesters, وجاءت التسمیة Hard Disk بعد ذلك لكي یتم التفرقة بینھا و بین األقراص المرنة. 
، ھذا القرص توضع علیھ المادة  platterأو ما یعرف ب " قرص صلب"وكما ھو واضح من اسمھ یحتوي القرص الصلب علي 

ا المادة المستخدمة في األقراص المرنة و شرائط الكاسیت ، المغناطیسیة التي تستخدم في حفظ البیانات ، ھذه المادة المغناطیسیة ھي نفسھ
 .ولكن الفرق ھو أن األقراص المرنة و الكاسیت یتم فیھا وضع المادة المغناطیسیة علي ماده بالستیكیة مرنة

ھما یستخدم نفس ولكن بشكل عام فان القرص الصلب ال یختلف في طریقھ تخزینھ للبیانات عن شرائط الكاسیت و األقراص المرنة فكال
ة ، طرق التخزین المغناطیسیة ، تتمیز طرق التخزین المغناطیسیة في أنھ من السھل الكتابة و المسح و إعادة الكتابة علي المادة المغناطیسی

 .لعدة سنوات -علي ھیئة فیض مغناطیسي- وكذلك یمكن للمادة المغناطیسیة أن تحتفظ بالمعلومات المخزنة علیھا 
بیانات علي القرص الصلب علي ھیئة صفر وواحد، یقوم الحاسوب بالتعامل معھا على شكل بایتات، ویتعامل معھا نظام التشغیل یتم تخزین ال

أو تعلیمات  Pixels ، فالملفات عبارة عن صفوف من البایتات التي قد تكون تعبر عن حروف أو خانات ألوان Files الحقا على أنھا ملفات
وعندما یلزم القراءة من القرص الصلب، یقرأ القرص . سوب أو غیرھا من أنواع البیانات التي قد تحتاج إلى تخزینبرمجیة كي ینفذھا الحا

  ...مكونة من مجموعة من البایتات یقوم بإرسالھا للحاسوب blocks البیانات على شكل
 

 ماذا یوجد داخل القرص الصلب
 :وي علي أجزاء الكترونیة و أجزاء میكانیكیةیحت -بشكل عام- أوال ینبغي أن نعرف أن القرص الصلب 

 : األجزاء المیكانیكیة •
 .مغطي بمادة قابلة للمغنطة) أو عده أقراص متحدة المحور(قرص تخزیني  -
 .رؤوس القراءة والكتابة -
 .ذراع یحمل رؤوس القراءة والكتابة -
 .منظومة میكانیكیة لتحریك الذراع -
 .ةموتور لتدویر األقراص التخزینی -

 .عبارة عن لوحة إلكترونیة توجد أسفل القرص الصلب:   األجزاء االلكترونیة •
 : سنبدأ اآلن بتشریح القرص الصلب

 : ( WD والثاني Seagate األول من نوع(ھذا ھو الشكل الخارجي العام للقرص الصلب 
 : كما نري القرص الصلب یكون محمي بغطاء من األلمنیوم

 : وحة التحكم اإللكترونیةو بأسفل القرص الصلب نرى ل
التحكم في عملیة القراءة و الكتابة علي القرص الصلب و أیضًا التحكم في الموتور الذي یقوم :   مسئولیة مجموعة اإللكترونیات ھذه ھي

طیسیة و تحویلھا إلى مجموعة ، حیث تقوم ھذه اإللكترونیات بتجمیع المجاالت المغناطیسیة المخزنة علي المادة المغنا plattersبتدویر ال 
المراد تخزینھا علي القرص الصلب إلى مجموعھ من المجاالت المغناطیسیة  bytes و أیضًا تقوم بتحویل ال،)عملیة القراءة) bytes من ال

 .(عملیة الكتابة)لكي تخزن علي المادة المغناطیسیة 
 : االتي داخل القرص الصلب نقوم اآلن بإزالة الغطاء األلمنیوم من علي القرص الصلب فنري

 : في الصورة السابقة نري األتي
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• Platters  ھذه األقراص ھي التي یتم تخزین البیانات علیھا كما  ,(في الصورة ھو ذلك القرص الدائري الالمع( أو أقراص التخزین
رص الصلب ، و یمكن أن یحتوي لفة في الدقیقة أثناء عمل الق ٧٢٠٠أو  ٣٦٠٠ذكرنا من قبل ، وعادة ما یتم تدویرھا بسرعة 

 -تكو ن متحدة المحور ،وكلما زاد عدد ھذه األقراص و كثافة التقسیمات التي علیھا  Platter القرص الصلب علي أكثر من
 - في األقراص الحدیثة  -زادت السعة التخزینیة للقرص الصلب ، وتصنع ھذه األقراص من األلمونیوم أو  - سنوضح ذلك فیما بعد 

جاج المقوى بالسیرامیك الذي یعتبر أفضل أداًء حیث أن مقاومتھ لالرتفاع في درجة الحرارة أفضل ، ویتم صقل ھذه من الز
 . األقراص بحیث تصبح ملساء جدا كالمرآة

اد یمكنھا و ھذه األقراص ال یمكنھا حفظ الشحنة المغناطیسیة الالزمة لعملیة التخزین في حد ذاتھا ، بل یجب أن تغطي ھذه األقراص بمو
 .حفظ الشحنة المغناطیسیة

، و یلزم لكل قرص تخزیني رأسین واحد للقراءة و  Read\Write heads الذي یحمل رؤوس القراءة و الكتابة arm الذراع •
أقراص  ٣واحد أسفل القرص التخزیني و اآلخر أعلي القرص التخزیني ، فمثال لو كان لدینا  :اآلخر للكتابة و مكانھم كاألتي

رؤوس قراءة و كتابة ، وال تكون رؤوس القراءة والكتابة مالمسة لسطح أقراص التخزین بل تكون  ٦ینیة فإننا نحتاج ل تخز
یسمي الجزء  -مرتفعھ عنھا بمقدار صغیر جدا ، بل إن الرأس إذا المست القرص التخزیني فسیؤدي ذلك لتلف الجزء الذي المستھ 

 .- Bad Sector التالف ب
بواسطة منظومة میكانیكیة دقیقة جدا و سریعة جدا ، ویمكن لھذه المنظومة أن تحرك الذراع من  - الخفیفة الوزن جدا- ذه الذراعویتم تحریك ھ

، ویمكن أن یتم بناء مثل ھذه المنظومة باستخدام موتور !!!!!!!!!!  مرة في الثانیة الواحدة ٥٠داخل قرص التخزین إلى حافتھ والعكس 
 : یوجد اآلن نوعان من التكنولوجیا التي تستخدمھا ھذه المنظومة المیكانیكیة. سریع  Linear خطي
و تعتمد في فكرتھا علي كمیة الكھرباء التي ترسلھا لوحة التحكم االلكترونیة ، و لكن  band stepper motor تعرف بال:   األولي •

 .الحرارة و ألنھا تتلف بسرعة ھذه التكنولوجیا غیر مستخدمة ألنھا كثیرة المشاكل نتیجة لتأثرھا بدرجة
في ھذا النوع تقوم لوحة التحكم االلكترونیة بإرسال تیار كھربائي إلى المحرك وھذا التیار یستخدم في تولید  Voice Coil : الثانیة •

ا تتحكم ألنھ-مجال مغناطیسي لتحریك الذراع ضد زنبرك ، مما یجعل لوحة التحكم االلكترونیة قادرة على التحكم بموقع الرأس
 .عن طریق التحكم في شدة التیار الكھربائي -بالذراع

، المسارات  Tracks و مسارات Sectors یتم تخزین البیانات علي القرص الصلب في قطاعات:   تخزین البیانات علي القرص الصلب
 : عبارة عن دوائر متحدة المركز ، و القطاعات ھي أجزاء من المسارات ، الشكل التالى یوضح ذلك

 .اللون األحمر یمثل المسار ، واللون األزرق یمثل القطاع
 یحتوي القطاع علي عدد محدد من الـ. وكلما تمكننا من زیادة عدد القطاعات في المسار الواحد زادت السعة التخزینیة الكلیة للقرص الصلب

bytes  بأن تقسم كل مجموعة منھا إلى ما یعرف ببایت ، و لكن نظم التشغیل غالبا ما تتعامل مع القطاعات  ٥١٢أو ٢٥٦مثال Cluster. 
 : كیف یتم توصیل القرص الصلب بالكمبیوتر

 : للتعامل مع الكمبیوتر Interface تستخدم األقراص الصلبة نوعین من الـ
• EIDE ویمكن اختصارھا إلى " IDE "  التحكم في لوحة  -و فیھا تكون اإللكترونیات الالزمة لتشغیل القرص موجودة بداخلھ

ولیس خارجھ ، وھي األكثر شیوعًا بین مستخدمي الكمبیوتر ، وھي نفسھا المستخدمة في مشغالت االسطوانات  -االلكترونیة 
 .المدمجة ، ویتم توصیل القرص الصلب باللوحة األم عن طریق كابل مباشرة دون استخدام كروت إضافیة

• SCSI  أیضًا مكلف عنھ ، ویستخدم غالبا في السیرفرات واألجھزة التي تتطلب ھذا النوع أسرع بكثیر من النوع األول و لكنھ
 .سرعات عالیة ، ولكن لتوصیل القرص الصلب مع اللوحة األم یلزم أن یكون ھناك كارت إضافي یركب باللوحة األم

 : العوامل المؤثرة علي األقراص الصلبة
 ٥ویتراوح بین ، نقلھا من القرص الصلب للكمبیوتر في الثانیة الواحدةالتي یتم  Bytes ھو عدد الـ Data rate معدل نقل البیانات •

 .میجابایت في الثانیة الواحدة ٤٠إلى 
من الملف إلى  Byte ھو الزمن المستغرق بین طلب الملف من القرص الصلب و وصول أول Seek Time زمن الوصول •

 .الكمبیوتر
 .ن أعلي كان ذلك أفضلسرعة دوران القرص الصلب ، فكلما كانت سرعة الدورا •
 .الذي یستخدمھ القرص الصلب Interface نوع ال •
 .التي یمكن تخزینھا في مساحة معینة من القرص الصلب Bytes الكثافة التخزینیة ، وھي عدد ال •
  جیجابایت ١٢٠،  ٨٠،  ٤٠،  ٢٠الكلیة للقرص الصلب مثال  capacity وطبعا األھم من ذلك السعة •

 
 یعمل؟القرص الصلب و كیف 

نتابع معا رحلتنا مع القرص الصلب ، فبعد أن تعرفنا علي التكوین الفیزیائي للقرص الصلب في الدرس السابق ، سنتعمق أكثر في كیفیة 
 .التعامل مع القرص الصلب

 Formatting the HDD تھیئة القرص الصلب
 : ن التھیئةلكي نستطیع استخدام القرص الصلب یجب أن نقوم بتھیئتھ أوال ، ھناك نوعا

 .Low Level Formatting و تعرف أیضًا بتھیئة المستوي المنخفض Physical Formatting التھیئة الفیزیائیة .١
 .High Level Formatting أو ما یعرف بتھیئة المستوي العالى Logical Formatting التھیئة المنطقیة .٢

 فما الفرق بینھما إذن ؟
o نبدأ بالنوع األول 
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 لفیزیائیةالتھیئة ا

 و السلندراتSectors ، القطاعات Tracks المسارات : القرص الصلب إلى عناصرھا األساسیة (Platters)فیھا یتم تقسیم أقراص
Cylinders  باإلضافة إلى تحدید أماكن بدایة ونھایة القطاعات والمسارات ، وغالبا ما یقوم مُصٍنع األقراص الصلبة بالقیام بھذه العملیة قبل

  .القرص الصلب ، و البد من القیام بتھیئة القرص الصلب فیزیائیا قبل أن تتم تھیئتھ منطقیا بیع
 

 التھیئة المنطقیة
التھیئة المنطقیة یتم فیھا . بعد أن تتم عملیة تھیئة القرص الصلب فیزیائیا ال یمكننا بعد استخدام القرص الصلب ، بل یلزم أیضًا تھیئتھ منطقیا 

،  DOS مثل الدوس(علي القرص الصلب ، مما یتیح لنظام التشغیل  (FAT  ،FAT 32  ،NTFSمثل) File System وضع نظام الملفات
استخدام المساحة التخزینیة الموجودة علي القرص الصلب في قراءة و تخزین الملفات و  ( Linuxأو اللینكس  Windows الویندوز
لذا فإن نوع التھیئة المنطقیة التي نستخدمھا یعتمد علي ، في نظام الملفات الذي تستعملھ و تختلف أنظمة التشغیل عن بعضھا البعض. البیانات

 .( سنتناول فیما بعد أنواع ملفات النظام بالتفصیل(نوع نظام التشغیل الذي سنستخدمھ 
و عدد أنظمة التشغیل التي یمكن أن و علیھ فأنك إذا قمت بتھیئة كل مساحة القرص الصلب الذي لدیك بنظام ملفات معین فإن ذلك یحدد نوع 

ي تستخدمھا ، و لحل ھذه المشكلة یمكنك أن تقسم قرصك الصلب إلى عدة أقسام ، ثم تقوم بتھیئة كل قسم منھا بنوع معین من نظام الملفات عل
 . حدة و وبالتالى یمكنك أن تستخدم عدة أنظمة تشغیل علي نفس القرص الصلب

 .Partition Magic یمكنك استخدام برامج كثیرة من أشھرھا الـلكي تھیئ قرصك الصلب منطقیا 
 HDD Partitioning تقسیم القرص الصلب •

 . ثم تھیئة األقسام الناتجة) إلى قسم واحد علي األقل(إذا أردنا أن نستخدم القرص الصلب فیجب علینا أن نقوم بتقسیمھ 
 . Logical و منطقي Extended ، ممتد Primary أساسي :  في الواقع ھناك ثالث أنواع لتقسیمات القرص الصلب و ھي

ھي التقسیمات األساسیة للقرص الصلب ، و یمكن أن یحتوي القرص الصلب الواحد علي أربع أو ثالث أو  Extended و الـ Primary الـ
 .عدد من األقسام المنطقیةأقسام أساسیة ، باإلضافة إلى قسم ممتد واحد فقط ، الحقا یمكن تقسیم ھذا القسم الممتد إلى أي 

 : Primary Partition القسم األساسي .1
،  My documents مثل(المستخدم باإلضافة إلى أي ملفات أو بیانات أخري ) مثل الویندوز(یحتوي القسم األساسي علي نظام التشغیل 

Program files) ألساسي أوال بنظام ملفات مناسب لنظام التشغیل ، و كما ذكرنا قبل إن یتم تنزیل نظام التشغیل یجب تھیئة القسم ا
 .المستخدم

لو كان القرص الصلب لدیك یحتوي علي العدید من األقسام األساسیة فإن واحد منھا فقط سیعمل و یكون متاح لالستخدام و ھو الذي سیتم 
 .یة مما یمنع استخدمھاتحمیل نظام التشغیل منھ عند بدء تشغیل الكمبیوتر و باقي األقسام األساسیة ستصبح مخف

 :  Extended Partition القسم الممتد .2
انات ، یمكن أن نعتبر القسم الممتد علي أنھ حاویة تحتوي علي العدید من األقسام المنطقیة ،و ال یمكن أن نستخدم القسم الممتد في تخزین البی

 .ا في تخزین البیاناتبل یجب أن نقسمھ إلى عدد من األقسام المنطقیة التي یمكن أن نستخدمھ
 :  Logical Partition القسم المنطقي .3

ال یمكن لألقسام المنطقیة أن توجد إال داخل القسم الممتد ، ویمكن لألقسام المنطقیة أن تحتوي علي ملفات عادیة و بیانات بل في بعض 
 .(OS/2  ،LINUX ،WindowsNT مثل(األحوال یمكن أن تحتوي علي أنظمة تشغیل 

  . Partition Magic و Fdisk استخدام عدة برامج لتقسیم القرص الصلب مثل ال یمكن
 

 تسمیة أقسام القرص الصلب
تختلف تسمیة األقراص الصلبة من نظام تشغیل آلخر، وقد تتعدد طرق التسمیة في ذات نظام التشغیل إعتمادا على مستوى التشغیل، فعلى 

 D ثم باقي حروف األبجدیة اإلنجلیزیة C نظمة ویندوز تبدأ تسمیة أقسام القرص الصلب بالحرفسبیل المثال فإنھ في واجھة المستخدم في أ
E F G H …….  و یأخذ القسم األساسيPrimary أول حرف دائما و ھو الـ C ثم تأخذ باقي األقسام المنطقیة الحروف D ثم E  ،و ھكذا

المستخدم یستطیع تحدید اسم لقسم القرص الصلب، واضعا إیاه ضمن ھیكلیة نظام أما في واجھة المستخدم في العدید من أنظمة لینوكس، فإن 
 dev/hda/ ولكن على مستوى النظام، فإن لألقراص الصلبة وأقسامھا تسمیات في أنظمة یونكس فمثال یسمى القرص الصلب األول. الملفات
، dev/hda1/ قرص الصلب، فیكون القسم األساسي األول إسمھوھكذا، وترقم األقسام بإضافة رقم القسم إلى اسم ال dev/hdb/ والثاني

 .فما فوق لتسمیة األقسام المنطقیة ٥وتستخدم االرقام من واحد إلى أربعة لتسمیة األقسام األساسیة، وتستخدم األرقام من 
باللون (ة ثم یأخذ القسم الممتد ال یشترط أن تكون المساحات كما ھي موزعة بالشكل ، فیمكن للقسم األساسي أن یأخذ أي مساح : مثال

 . و أي قسم منطقي آخر D المساحة المتبقیة و كذلك الـ) األزرق
 : أمثلة

 .دائما ما یكون في بدایة القرص الصلب ثم تلیھ األقسام المنطقیة األخرى C نالحظ مما سبق أن القسم األساسي الـ
o فس الوقت كیف سیتم توزیع الحروف ؟ماذا لو كان ھناك أكثر من قرص صلب موصلین مع بعضھم في ن 

 : سیتم التوزیع وفقا للنظام اآلتي
ثم یأخذ القسم األساسي في القرص الثاني  . C القسم األساسي الخاص بالقرص الذي سیتم التحمیل منھ ھو سیأخذ أول الحروف و ھو ال

وھكذا إلى أن ننتھي من تسمیة األقسام المنطقیة  E,F مثالثم یتم توزیع الحروف علي األقسام المنطقیة الخاصة بالقرص األول  . D الحرف
 وھذا في نظام .مثال G,H ثم نبدأ في توزیع الحروف علي األقسام المنطقیة الخاصة بالقرص الصلب الثاني.الخاصة بالقرص األول
windows 98, 95 أو ماقبل لكن بدایة من windows Xp تم تعدیل ھذا إلى أن أول الحروف وھو الC  وبعد ذلك حروف االقسام

 : ثم بعد ذلك القسم األساسى في القرص الثانى وتبدأ حیث ینتھى حروف القسم االول مثال D,E,F المنطقیة الخاصة بالقرص األول مثل
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 لماذا الحاجة لتقسیم القرص الصلب ؟
 .حتى یمكننا أن نستخدم أكثر من نظام تشغیل .١
 .القرص الصلب بأفضل شكل ممكناستخدام المساحة التخزینیة الموجودة علي  .٢
 .حتى نؤمن ملفاتنا بشكل أكبر .٣

MBR (Master Boot Record) سجل اإلقالع الرئیسي : 
البد من تحدید بدایة ونھایة كل قسم منطقي موجود علي القرص الصلب و تتم كتابة ھذه المعلومات في مكان ما من القرص الصلب حتى 

 .قسام منفصلة ، و یقوم بھذه العملیة البرنامج الذي یقسم القرص الصلب منطقیایستطیع نظام التشغیل التعرف علیھا كأ
تتم فیھ كتابة كافة المعلومات المتعلقة بمكان بدایة ونھایة األقسام  ( boot record) أول قطاع في بدایة كل قسم منطقي یسمى بسجل اإلقالع

 .(ھاز منھالذي تم تحمیل الج(المنطقیة كما تحدد القرص الصلب النشط 
و یحتوي ھذا السجل على برنامج یخبر  Master Boot Record " سجل اإلقالع الرئیسي"أما سجل اإلقالع للقسم األساسي فیسمى 

 .الكمبیوتر ماذا یفعل لیبدأ التعامل مع القرص الصلب
بعض الفیروسات تنسخ نفسھا فیھا . الجھاز أبدًا أثناء عمل Boot record أو الـ MBR الموجودة في الـ–و ال یتم تغییر ھذه المعلومات 

 .وتقوم بإتالفھا ، لذا یجب الحرص دائما علي استخدام برنامج مضاد للفیروسات لمنع حدوث ذلك

  
 قرص مرن

من مادة مغنطیسیة مغلفة ضمن حافظة ) من ھنا جاء االسم(ھو جھاز لتخزین البیانات، یتألف من قطعة دائریة رفیعة مرنة  القرص المرن
 .سواقة اقراص مرنةباستخدام  القرص المرنتتم قراءة و كتابة البیانات إلى . مربعة او دائریة بالستیكیة

و  ٦٤و كومودور  ماكنتوش، و ٢صة مع الحواسیب المنزلیة، كـ ابل كانت االقراص المرنة شائعة االستخدام في الثمانینات و التسعینات، خا
، كانت االقراص المرنة االقراص الصلبةقبل اختراع . المنزلیة، لتوزیع البرامج و تبادل البیانات و اخذ النسخ االحتیاطیة بي اماي حواسیب 

العدید من انظمة التشغیل في ذلك الوقت كانت تخزن على  النواةالحاسوب المنزلي ایضا، حیث ان  برامجو  نظام تشغیلتستخدم لتخزین 
 .دوسام التعامل مع االقراص فیخزن على اقراص مرنة، كنظام التشغیل ، اما نظروم ذاكرة

 في بدایات التسعینات، و نتیجة لتزاید حجم البرامج، كان الكثیر من البرامج یوزع على مجموعة من االقراص المرنة، حتى نھایة التسعینات
كما ان انتشار االنترنت بشكل واسع ادى إلى استخدام اجھزة تخزین و نقل بیانات . حیث بدأ منتجو البرامج باستخدام االقراص اللیزریة

 .مما ادى إلى تضاؤل استخدام االقراص المرنة. و سواقات یو اس بي كایثرنتاخرى ذات سعات اكبر، 
 على الرغم من ذلك، تابع مصنعو الحواسیب االبقاء على سواقات االقراص المرنة في الحواسیب التي یبیعونھا، للممحافظة على التوافقیة مع

 .ةاالجھزة القدیمة، والنھ من المضمون ان تعمل سواقة االقراص المرنة دون الحاجة لبرنامج قیاد
 .تصنف االقراص المرنة دائما بواحدة االنش، حتى في البالد التي تستخدم نظام الواحدات القیاسي

 مبدأ العمل
  البنیة

 الواقي من الكتابة .1
 القرص الحامل .2

 الواقي المتحرك .3
 الغالف الحارجي .4

 قرص من ورق أو قماش ناعم .5
 القرص المغنطیسي مقسم إلى مسارات .6

 مقطع من مسار .7
مقسم إلى مجموعة من ). بوجھ واحد أو وجھین(یتمیز القرص المرن بتكونھ من قرص واحد . فس بنیة األقراص الصلبةلألقراص المرنة ن

ترقیم المسارات یبدأ من مركز القرص إلى حوافھ، یختلف عددھا من قرص  .مساراتالدوائر بنفس المركز متباعدة بمسافة متساویة تسمى 
 .مرن ألخر

أو متغیرا  ( بایت ٥١٢و بسعة  PC مثل ما ھو الحال مع سواقات(بنفس السعة، قد یكون عددھا متساویا  قاطعمكل مسار مقسم بدوره إلى 
 .أصغر جزء یمكن قرأتھ من القرص و یمثل المقطع. لرفع طاقة تخزینھا (Macintosh مثل ما ھو الحال مع سواقات(حسب طول المسار 

 :لحساب سعة قرص مرن، نقوم بالعملیة التالیة
  سعة المقطع × عدد المقاطع بمسار واحد × عدد المسارات × عدد األوجھ = سعة القرص

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 anwrtwaf@gmail.com                           anwrtwaf@hotmail.com           الشامل في عتاد الحاسوب                      

  
  
 

  میزات األقراص المرنة
  
  

 بوصة¼ ٥أقراص 
 سرعة النقل السعة وجھ الواحدعدد المسارات بال عدد المقاطع بالمسار الواحد السواقة النوع
كثافة 
 ثانیة/ك،بایت 250 بایت،ك ٣٢٠أو  PC/XT 8 40 160 مضاعفة

كثافة 
 ثانیة/بایت.ك 250 بایت.ك ٣٦٠أو  PC/XT 9 40 180 مضاعفة

 ثانیة/بایت.ك 500 بایت.م AT 15 80 1,2 كثافة عالیة
 

 بوصة½ ٣قرص 
 سرعة النقل السعة د المسارات بالوجھ الواحدعد عدد المقاطع بالمسار الواحد السواقة النوع

 بایت.ك 250 بایت.ك PC/XT 9 80 720 كثافة مضاعفة
 ثانیة/بایت.ك 500 بایت.م AT 18 80 1,44 كثافة عالیة

 ثانیة/بایت.م 1 بایت.م AT 36 80 2,88 كثافة عالیة جدا
  

 التنظیم المنطقي
من الوجھ األول، ویحتوي ھذا المقطع على بیانات عن  (٠المسار رقم (األول وھو أول مقطع من المسار  : (Boot) مقطع اإلقالع .١

 ، رقمھ التسلسلي، عدد المقاطع في المسار الواحد،(میدیا(نوع الوسیط 
 

  القراءة و الكتابة
 

  خلفیة تاریخیة
 "٨البدیات، القرص المرن 

، وذلك 1967انات على ان یكون رخیص الثمن في عام اعطت شركة اي بي ام قسم تطویر التخزین مھمة تطویر جھاز لتخزین البی
، حیث ان تلك المزودات كانت أول مزودات تستخدم ذاكرة انصاف النواقل التي ٣٧٠الستخدامھ في تحمیل البرامج إلى مزوداتھا ذات الرقم 

كما . ع التیار الكھربائي و اعادتھ، تضمنت تلك المزودات سواقات اشرطة، اال انھا كانت بطیئة و كبیرةتتطلب اعادة تحمیل البیانات بعد قط
 .اتدوالر ٥ان اي بي ام احتاجت لوسیلة الرسال التحدیثات للزبائن دون ان تكلف أكثر من 

، في البدیة، استخدم القرص وحده، ولكن و بعد ان اصبح الغبار كیلوبایت ٨٠للقراءة فقط، بسعة " ٨اول النتائج كان قرص مرن بقیاس 
 1971.في عام  ٣٧٠و اصبح الجھاز الجدید جزءا قیاسیا من المزود . غلیفھ بمادة بالستیكیةمشكلة عند التعامل مع القرص، تم ت

، استخدم النظام الجدید القرص 3740ضمن نظام المعلومات ، اطلقت اي بي ام اصدارا جدیدا من القرص المرن، و ذلك 1973في العام 
اصبحت ھذه االجھزة شائعة االستخدام، و خاصة في نقل حجوم . كیلوبایت بھیئة اخرى، و كان قابال للقراءة و الكتابة ٢٥٦نفسھ لتخزین 

 .صغیرة من البیانات
 .لھا، كوسیلة سریعة لتخزین البیانات في ذلك الوقتمكانا مناسبا " ٨عند ظھور الحواسیب الشخصیة، وجدت االقراص المرنة 

 .كیلوبایت ٨٠٠تم تطویر نظام اقراص مرنة قادر على تخزین  ١٩٧٣الحقا في عام 
 "٥.٢٥القرص المرن 

، و كان "٥.٢٥انھا كبیرة جدا لالستخدام مع اجھزة تحریر النصوص، نتیجة لذلك تم تطویر قرص مرن بقیاس " ٨كانت مشكلة االقراص 
1978 في عام . ، فبدأت بالظھور مع الحواسیب"٨بكونھا ارخص من اقراص " ٥.٢٥تمیزت االقراص . كیلوبایت 110ادرا على تخزین ق

 ."٨، و تمكنت ھذه االقراص من الحلول مكان االقراص "٥.٢٥مصنعین لالقراص المرنة  ١٠كان ھناك 
ي البدایة، كانت السواقات قادرة على الكتابة على جھة واحدة من القرص، و كان من الممكن استخدام الوجھ االخر عن طریق قلب القرص، ف

 .سعة التخزینیة، مما ادى إلى مضاعفة ال1978إلى ان ظھرت السواقات القادرة على استخدام الوجھین عام 
في السبعینات و الثمانینات كانت ھذه االقراص الوسیلة الرئیسیة للتخزین في الحواسیب الشخصیة التي لم تحتو على قرص صلب، و كان 

 .نظام التشغیل یحمل من قرص مرن
في ذلك الوقت كان سعة االقراص الصلبة  .میغابایت ١.٢كیلوبایت، و من ثم إلى  ٧٢٠إلى  ٣٦٠في الثمانینات، تطورت سعة التخزین من 

 .میغابایت، فاعتبرت االقراص المرنة ذات سعة كبیرة جدا ٢٠و  ١٠تتراوح بین 
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، إلى ان حلت مكانھا تماما في منتصف التسعینات، لتصبح "٥.٢٥راص أكثر انتشارا من اق" ٣.٥في اخر الثمانینات، اصبحت اقراص 
  .ھي المسیطرة" ٣.٥اقراص 

 

 قرص مضغوط
تطلى الجھة التي تخزن . ھو قرص ضوئي یستخدم لتخزین البیانات، و تمت صناعتھ في األصل لتخزین األصوات رقمیا القرص المضغوط

 .النقي األلمنیومعلیھا المعلومات بطبقة رقیقة من 
ن یتكون القرص المضغوط م .للكتاب األحمروالقرص المضغوط العادي یستطیع تسجیل الصوت بھیئة تتوافق مع المواصفات القیاسیة 

 ٤٤.١یعادل  (Sample Rate) بت بمتوسط عینات- ١٦مجموعة من مقاطع الصوت الثنائیة التى تم تسجیلھا باستخدام ترمیز بي سي إم 
ملم أن  ١٢٠یستطیع القرص ذو القطر . ملم ٨٠ملم، بالرغم من وجود إصدارات ذات قطر  ١٢٠و للقرص المضغوط قطر یبلغ . كیلوھرتز

ملم فیستطیع تخزین  80أما القرص ذو القطر . دقیقة ٩٠أو حتى  ٨٠و یوجد اآلن إصدارات بإمكانھا تخزین دقیقة من الصوت  ٧٤یخزن 
األقراص "و فیما بعد تم تبني تقنیة األقراص المضغوطة الستخدامھا في تخزین البیانات و التى أصبحت تعرف باسم . دقیقة من الصوت ٢٠

لتسجیل  Audio -(CDبیع من األنواع الثالثة لألقراص المضغوطة2004 في عام  ROM-CD .أو" قراءة الذاكرة فقط -المضغوطة 
  .قرص ملیار ٣٠حوالي ) للتسجیل مرة واحدة CD-R لتسجیل البیانات و CD-ROM الصوتیات الرقمیة و

 
 السعة التخزینیة

میجا بایت ومن المنتظر انتھاء العمل  ٩٠٠میجا بایت حتى 184تقاس السعة التخزینیة للقرص المضغوط بوحدة المیجا بایت و تتراوح بین 
  .جیجا بایت ٨والتى تصل سعتھا إلى  دي في ديبھذا النوع من األقراص بعد انتشار ورخص اقراص 

  
 

 طابعة
یتم تزوید الطابعة بالوثیقة إما بوصلھا بالحاسب الذي یحتوي . ھي جھاز وظیفتھ إنشاء نسخة ورقیة من وثیقة حاسوبیة الطابعة الحاسوبیة

كامیرا من (د تكون الطابعة مربوطة بشبكة حاسوبیة برتبط بھال الحاسب أو یمكن تزوید الطابعة بالوثیقة مباشرة الوثیقة عن طریق كبل أو ق
  .بطاقة ذاكرةأو من  رقمیة

 
 Inkjet printers طابعات الحبر النفاث

 Ink jet printers وأطلقت علیھا اسم ١٩٨٤عام  Hewlett-Packard أول شركة صنعت ھذا النوع الجدید من الطابعات ھى شركة
ھذه . وكالھما لھ نفس فكرة العمل Bubble jet printers وأطلقت على ھذا النوع من الطابعات اسم ١٩٨٦عام  Canon وتبعتھا شركة

الطابعات أخذت مكانھ أوسع من الطابعات االبریة سابقة الذكر عند الكثیر من المستخدمین للكمبیوتر خاصة بعد انخفاض سعرھا في ھذه 
  .على قذف قطرات متناھیة في الصغر من الحبر على الورق لرسم الصورة أو طباعة النصوص inkjet مد طابعة الـتعت. األیام

 
 :خصائص طابعات الحبر النفاث ھي

 .الرأس.میكرون وھذا أدق من قطر شعرة ٥٠یصل حجم القطرات من الحبر إلى •
وھذا ما یعرف بدرجة  .DPI نقطة في البوصة 1440x720ل إلى دقة یتم توجیھ القطرات إلى الورق بدقة متناھیة مما یعطي وضوح یص•

 .Dots Per Inch أي DPI والتي تقدر بوحدة resolution الوضوح الـ
  .بنسبة خلط األلوان األساسیة لكل قطرة قبل وصولھا إلى الورقة

 
 كیف تعمل طابعة الحبر النفاث ؟

وھذا . درجة مئویة ٣٠٠ى تسخین جزء من مستودع الحبر إلى درجة حرارة تصل إلى تعتمد فكرة عمل ھذا النوع من طابعات الكمبیوتر عل
یصل عدد ھذه الفتحات إلى  Jet سوف یحدث فقاعات بخار داخل مستودع الحبر مما تدفع قطرات الحبر إلى الخارج من فتحة خاصة تدعى

ھذه العملیة تتكرر . مسة قطرات الحبر الورقة تجف مباشرةبمجرد مال. فتحة دقیقة یخرج منھا الحبر قطرات الحبر في نفس اللحظة ٤٠٠
مما  - ما عدا الحبر بالطبع-في الرأس  Moveable Parts وھنا نالحظ أنھ الیوجد أجزاء متحركة. عدة آالف من المرات في الثانیة الواحدة

 emerge یرة وكل فوھة منھم تستطیع بثقأى تضاھى صغ DPI ٣٠٠یجعل الطابعة أكثر ھدوءًا وتصل دقة ھذا النوع من الطابعات إلى 
 -:وتستخدم عدة طرق لبثق الحبر منھا. فقاعة حبریھ

یوجد عند . وتستخدم ھذه الطریقة البلورات الضغطیة Epson تم اختراع ھذه الطریقة بواسطة شركة إبسون -الكھرباء بالضغط أو اإلجھاد •
عندما تھتز إلى الداخل . عندما تأتي شحنة كھربائیة إلى ھذه البلورة فأنھا تھتز. نھایة كل مخزن حبري عند فوھات الطابعة الصغیرة بلورة

یقوم •؟؟ .. ھذا ما یحدث عندما تضغط زر الطباعة في الكمبیوتر . فإنھا تدفع جزءا من الحبر إلى خارج فوھة الطباعة ومن ثم للورقة
یقوم •. وھو حلقة الوصل بین الكمبیوتر والطابعةprinter driver یسمى البرنامج الذي تستخدمھ بإرسال بیانات الطباعة إلى برنامج أخر

یتم إرسال البیانات إلى •. بترجمة البیانات إلى لغة تفھمھا الطابعة وبعد ذلك یتأكد البرنامج أن الطابعة متصلة Driver برنامج المشغل
 ٥١٢البیانات وتحفظھا في ذاكرة عشوائیة تختلف في سعتھا من تستقبل الطابعة • USB الطابعة عن طریق الكیل المتوازي أو الیو اس بي

. تقوم الطابعة بعملیة تنظیف لرأس الطباعة قبل الطباعة إذا كانت متوقفة لمدة معینة•. میجابایت على حسب نوعیة الطابعة16كیلوبایت إلى 
. تحریك األسطوانات والتي تسحب الورق إلى داخل الطابعةتقوم دوائر التحكم الكھربائیة بتحریك محرك الطابعة الكھربائي مما یؤدي إلى •
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یقف المحرك وقفات لمدة صغیرة جدا وذلك عند بثق الحبر  .(belt) یقوم بعد ذلك المحرك الكھربائي بتحریك رأس الطباعة بواسطة السیر•
یتم بثق أكثر من نقطة •. أنھا متصلة بدون توقفھذه التوقفات تحدث بسرعة جدا بحیث تظھر عملیة الطباعة وك. في كل مرة تتم فیھا الطباعة

تستمر ھذه العملیة •عند إنھاء السطر یقوم محرك الورق بالتقدم خطوة إلى األمام •. حبر في كل مرة بحیث یتم الحصول على اللون المطلوب
وع إلى أخر كما یعتمد على حجم الصفحة یختلف الوقت الذي تأخذه الطابعة إلتمام طباعة صفحة معینة من ن. حتى یتم طباعة الصفحة كاملة
 طابعات الحبر النفاث الصلب • .خارج الطابعة Eject بعد إنھاء الطباعة یقوم محرك الورق بدفع الورقة• .وخصائص الصورة واأللوان
Solid Ink-Jet Printers 

 ن الطابعات ھو استخدامھا ألواح من الحبر الصلبھذه نوع من أنواع الطابعات النافثة للحبر ولكن الفرق بینھا وبین األنواع األخرى م
Solid Ink plates بدل الحبر السائل Liquid Ink .  ومیزة استخدام الحبر الصلب ھو إمكانیة الحصول على أجمل الصور على أنواع

 .الورق العادیة
بعة فان جزء من ھذه األلواح یتم تذویبھ بواسطة عند تشغیل الطا .وأحبار ھذا النوع من الطابعات یأتي بشكل ألواح مشابھة لقطع الصابون

عندما یتحول الحبر للحالة السائلة یتم نفثھ على الورقة حیث یجف في مكانھ بشكل فوري، ثم بعد ذلك یتم تمریر الورقة على  .الحرارة
ت ھو إمكانیة الطباعة الممتازة على جمیع كما ذكرنا سابقا فان أكبر میزة لھذا النوع من الطابعا. اسطوانة باردة لتثبیت الحبر بشكل دائم

وأشھر شركة لتصنیع ھذا النوع من . حیث أن الحبر ال تمتصھ الورقة (Transparencies)أنواع الورق وكذلك على الورق الشفاف 
لى استخدام أوراق الطابعات من ھذا النوع غالیة الثمن عند الشراء ولكن جودة الطباعة وعدم الحاجة إ .Tetroniks الطابعات ھي شركة

تجعلھا مرغوبة بشدة لمن یحتاجوا إلى طباعة عالیة الدقة  Nozzles متخصصة وعدم معاناة ھذه الطابعات من مشكلة انسداد قنوات النفث
  .والجودة

  
 

 طابعة اللیزر
من خالل دفع قطرات الحبر إلى الورق لیتم نقل البیانات والمعلومات من الكمبیوتر إلى الطابعة ولكن كیف تعمل  Inkjet تعمل طابعة الـ

تم تسویق  ١٩٧٧فى عام تكنولوجیا طابعات اللیزر في أوائل السبعینات و Xerox طابعة اللیزر التي تستخدم شعاع اللیزر؟؟ اخترعت شركة
إلى تطویر عدة  Hewlett-Packard سعت شركة ١٩٨٤ومنذ  PPM صفحة في الدقیقة 120طابعات لیزر تصل سرعة طباعتھا إلى 

من سوق % ٧٠تحتل  Hewlett-Packard أنواع من طابعات اللیزر لتناسب جمیع األعمال وأصبحت طابعات اللیزر التى تحمل ماركة
تلف طابعات اللیزر عن غیرھا في إنھا تطبع الصفحة كاملة ولیس سطر سطر كما في النوعین سابقي الذكر ولھذا السبب تخ. طابعات اللیزر

بعض طابعات اللیزر تكون . وسعة الذاكرة تلعب دورا كبیرًا في سعر الطابعة. میجا بایت على األقل ١تحتاج طابعة اللیزر إلى ذاكرة داخلیة 
عرھا مرتفع عن أخرى ال تحتوى على ھذه القطعة، ألنھا تزید من كفاءة الطابعة حیث یقوم الكمبیوتر بإرسال ما وس Post script مزودة بـ

الذى بدوره یقوم بباقى العمل  Post script تحتویھ الصفحة المراد طباعتھا من تصامیم ورسومات وغیره في صورة وصف دقیق إلى الـ
فإن البرنامج المستخدم سوف یقوم بعمل كل شئ لیرسل  Post script لطابعات التى ال تحتوىتاركا لك الكمبیوتر لتكمل عملك بینما ا

  .تفاصیل الصفحة مما یستغرق الكمبیوتر وقتا طویًال لینھى عملھ
 

 كیف تعمل طابعة اللیزر ؟
. عمل ماكینة تصویر المستندات ، مثلھا مثل فكرةElectrostatic Charge تعتمد فكرة عمل طابعة اللیزر على الشحنة الكھروستاتیكیة

والشحنة الكھروستاتیكیة ھي إلي یكتسبھا الجسم المعزول مثل الشحنة التي یكتسبھا المشط عند تمشیط الشعر أو البالون عند حكھ بالصوف 
 .ومن المعروف أن الشحن السالبة تجذب الشحنة الموجبة
ففي البدایة یتم . ھذه المادة تفقد شحنتھا إذا سقط ضوء علیھا photoconductive وتعمل طابعة اللیزر من خالل مادة حساسة للضوء تسمي

وبدوران االسطوانة تقوم الطابعة بتسلیط  charge corona wire بشحنة موجبة بواسطة سلك یمر بھ تیار یسمى بـ drumشحن األسطوانة 
طور أفقیة حیث یحتوى كل سطر على مجموعة من النقط، شعاع اللیزر المنعكس من المرأة بمسح االسطوانة أثناء حركتھا على شكل س

موجود داخل الطابعة فیقوم بتشغیل اللیزر عند المناطق البیضاء ویطفئھ عند  microprocessor یتحكم بعملیة المسح ھذه معالج خاص
بیوتر في صورة مناطق مشحونة المناطق السوداء لیتم تفریغ الشحنة من بعض المواقع بحیث ترسم الحروف واألشكال المرسلة من الكم

 .والشكل التالى یوضح تلك العملیة. كھربیا
المشحون بشحنة موجبة نتیجة للشحنة الموجبة  toner بعد ذلك تقوم الطابعة بتمریر االسطوانة على حبیبات الحبر والذي یسمى خزان الحبر

اللیزر أما المناطق من االسطوانة المشحونة بشحنة موجبة فلن لحبیبات الحبر فإنھا تلتصق على االسطوانة في المناطق التي مر علیھا 
وباستمرار دوران االسطوانة ینتقل الحبر الملتصق بھ إلى الورق المراد الطباعة علیھ حیث . یلتصق بھا خزان ألن الشحنات المتشابھ تتنافر

وھذا یساعد الورقة على جذب حبیبات االسطوانة  .corona wire تقوم الطابعة بإكساب الورقة شحنة سالبة من خالل سلك یمر بھ تیار
 .المشحون بشحنة موجبة لینتقل من االسطوانة إلى الورقة

 ولمنع الورقة من االنجذاب إلى االسطوانة فإن الطابعة بمجرد انتقال حبیبات خزان الحبر إلى الورقة یتم تفریغ شحنة االسطوانة من خالل
وفي المرحلة . كل ذلك یعمل خالل دوران االسطوانة وحركة الورقة بنفس السرعة والتوقیت. رة الثانیةلمبة ضوئیة لتجھیز االسطوانة للدو

وھذا یفسر . األخیرة تمرر الورقة قبل خروجھا من الطابعة على فرن حراري على شكل اسطوانتین دائریتین لتثبیت الحبر على الورقة
  .سخونة الورقة بعد خروجھا من الطابعة مباشرة
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 خصائص طابعة اللیزر
 :وذبك لألسباب والخصائص التالیة Inkjet كثیر من األحیان یفضل استخدام طابعة اللیزر عن الطابعات األخرى مثل

 .تعتبر طابعات اللیزر األسرع ألن شعاع اللیزر یتحرك بسرعة كبیرة لرسم بیانات الصفحة على خزان الحبر .١
 اقل من تكلفة طابعات قاذفة الحبر ألن الحبر المستخدم ارخص ویخدم لفترةتعتبر تكلفة تشغیلھا طابعة اللیزر  .١

 .أطول ولھذا تستخدم طابعات اللیزر في المؤسسات والمكاتب حین الحاجة إلى طباعة مستندات طویلة
 بحیث یمكن ألكثر من مستخدم الطباعة Networks قدرة طابعة اللیزر على العمل على نظام الشبكات .١

 .بعة لیزر مركزیة جعلھا أكثر انتشاراباستخدام طا
 .تصل دقة الطباعة بواسطة طابعة اللیزر إلى درجة تضاھي صور الكامیرا وھذا یعود إلى حزمة اللیزر المركزة .١
 .انخفاض ثمن طابعة اللیزر جعل العدید من المستخدمین على الصعید الشخصي استخدامھا بدًال من الطابعة قاذفة الحبر .١
لتوفیر مساحة  All in one بعة اللیزر وماكینة تصویر المستندات والماسح الضوئي وجھاز الفاكس في جھاز واحدإمكانیة دمج طا .١

 .في المكتب وكذلك تقلیل عدد األسالك المتصلة بین تلك األجھزة والكمبیوتر
 

 طابعة اللیزر الملونة
ة عمل طابعة اللیزر العادیة سوى أن الورقة تمر بالمراحل سابقة الذكر یتواجد حالیًا في األسواق طابعات لیزر ملونة فكرة عملھا شبیھة بفكر

أربعة مرات مرة للون األسود وثالث مرات لأللوان األساسیة الثالث األحمر واألزرق واألصفر حیث یقوم برنامج الطابعة بفرز األلوان 
فصلة وفي النھایة نحصل على الورقة مطبوعة بنفس للصفحة المطلوب طباعتھا من الكمبیوتر ویطبع كل لون على حدى في مرحلة من

 .األلوان التي تظھر على شاشة الكمبیوتر

  
  

 ماسح ضوئي
 یستخدم في إدخال صور ورسومات إلى الكمبیوتر ، حیث یحولھا من طبیعتھا الرسومیة إلى صورة رقمیة (Scanner) الماسح الضوئي

Digital ویشبھ الماسح الضوئى في عملھ . ینھا داخلھ في ملف واستدعائھا وقت الحاجة إلیھاحتى تالءم طبیعة الكمبیوتر وحتى یسھل تخز
  .والشكل التالى یوضح األجزاء الداخلیة للماسح الضوئى .Photocopierماكینة تصویر المستندات 

 
 كیفیة عملھ

 .توضع الصورة المراد إدخالھا إلى الكمبیوتر على الزجاج العلوى للماسح .١
 .الماسح تتضمن معلومات عن كیفیة عمل الموتور و سرعتھ Logic Board إشارات إلى لوحة تحكمیرسل الكمبیوتر  .٢
 .في وضع استعداد لبدء عملیة المسح Scanning Unit تقوم لوحة التحكم بتجھیز ووضع وحدة المسح .٣
 .تتحرك وحدة المسح على طول الصورة المراد مسحھا بسرعة تحددھا لوحة التحكم .٤
 .المسح نجد أن مصدر الضوء الموجود بالماسح یقوم بإضاءة الصورة المراد مسحھا من أسفل وعند تحرك وحدة .٥
 .من خالل مجموعة من المرایا Lens یصطدم مصدر الضوء بالصورة ثم ینعكس إلى عدسة الماسح .٦
 CCD یمر الضوء من خالل عدسات الماسح ویصل إلى أعضاء إحساس وحدة الشحن الثنائى .٧
 Analogue بقیاس كمیة الضوء المنعكس على الصورة وتحولھ إلى فولت تماثلى CCD وحدة الشحن الثنائىتقوم أعضاء إحساس  .٨
 .ثم یتغیر ھذا الفولت إلى قیم رقمیة بواسطة محول .٩

من أعضاء وحدة الشحن الثنائى إلى لوحة التحكم ثم نقلھا إلى الكمبیوتر مرة  Digital Signals یتم إرسال اإلشارات الرقمیة .١٠
 .أخرى

 

 أنواع أجھزة المواسح الضوئیة
والتى تقوم بتحویل الضوء  Charged Coupled Devices أى نظام المسح الثنائى CCD أسلوب: أجھزة المسح المسطحة •

بھا فتظھر على شاشة  الكمبیوتریتم تغذیة  Digital الساقط علیھا والمنعكس من الصورة المراد مسحھا إلى معلومات رقمیة
وتحتاج ھذه األجھزة إلى زمن تعریض أكثر للضوء لكى تقوم بجمع أكبر عدد ممكن من . الكمبیوتر دلیال على إدخالھا إلیھ

 .االساقطة علیھا حتى تستطیع قیاسھا وقراءتھ Photons الفوتونات الضوئیة
 .Photo-Multiplier Tubes P.M.T فتستخدم أسلوب فتستخدم أسلوب أنابیب مضاعفة الضوء: أما أجھزة المسح األسطوانیة •

ویتمیز ھذا األسلوب بتسجیل التفاصیل الدقیقة بجودة عالیة ، حیث یقوم بمضاعفة الضوء الساقط على الصورة المراد مسحھا بشكل 
وتشبھ تلك األجھزة في طریقة . فإن زمن التعریض یكون قصیرًا مقارنة بأجھزة المسح المسطحة یمكن معھ قیاسھا بسھولة وبالتالى

عملھا أجھزة المسح المسطح إال أن الفرق بینھما ھو في أسلوب العمل وطریقة مسح الصورة وإدخالھا حیث یتم لف الصورة المراد 
 .مسحھا داخل الماسح بواسطة أسطوانة تشبھ أسطوانة الطابعة



  
 anwrtwaf@gmail.com                           anwrtwaf@hotmail.com           الشامل في عتاد الحاسوب                      

ھو ماسح یحمل بالید ویستخدم في مسح وإدخال الصورة إلى الكمبیوتر عن طریق المرور علیھا بطریقة : جھزة المسح الیدویةأ •
 .االنزالق وھو یستخدم في إدخال الصور ذات الحجم الصغیر

 قرص مضغوط
تطلى الجھة التي تخزن . وات رقمیاھو قرص ضوئي یستخدم لتخزین البیانات، و تمت صناعتھ في األصل لتخزین األص القرص المضغوط

 .النقي األلمنیومعلیھا المعلومات بطبقة رقیقة من 
یتكون القرص المضغوط من  .للكتاب األحمروالقرص المضغوط العادي یستطیع تسجیل الصوت بھیئة تتوافق مع المواصفات القیاسیة 

 ٤٤.١یعادل  (Sample Rate) بت بمتوسط عینات- ١٦مجموعة من مقاطع الصوت الثنائیة التى تم تسجیلھا باستخدام ترمیز بي سي إم 
ملم أن  ١٢٠یستطیع القرص ذو القطر . ملم ٨٠ارات ذات قطر ملم، بالرغم من وجود إصد ١٢٠و للقرص المضغوط قطر یبلغ . كیلوھرتز

ملم فیستطیع تخزین  80أما القرص ذو القطر . دقیقة ٩٠أو حتى  ٨٠دقیقة من الصوت و یوجد اآلن إصدارات بإمكانھا تخزین  ٧٤یخزن 
األقراص "یانات و التى أصبحت تعرف باسم و فیما بعد تم تبني تقنیة األقراص المضغوطة الستخدامھا في تخزین الب. دقیقة من الصوت ٢٠

لتسجیل  Audio -(CDبیع من األنواع الثالثة لألقراص المضغوطة2004 في عام  ROM. -CDأو" قراءة الذاكرة فقط -المضغوطة 
  .قرص ملیار ٣٠حوالي ) یل مرة واحدةللتسج CD-R لتسجیل البیانات و CD-ROM الصوتیات الرقمیة و

 
 السعة التخزینیة

میجا بایت ومن المنتظر انتھاء العمل  ٩٠٠میجا بایت حتى 184تقاس السعة التخزینیة للقرص المضغوط بوحدة المیجا بایت و تتراوح بین 
  .جیجا بایت ٨والتى تصل سعتھا إلى  دي في ديذا النوع من األقراص بعد انتشار ورخص اقراص بھ
 

 دي في دي
یستخدم لتخزین البیانات، وبإمكانھ حفظ األفالم ھو قرص ضوئي  ( DVD : Digital Versatile Disc ) دي في ديأو  القرص الرقمي

فرة بھیئة ، ولكنھا مش)سم ١٢(من ناحیة القیاسات  األقراص المضغوطةتشبھ ھذه األسطوانات . ذات جودة الوضوح والصوت العالیتین
  .جیجا بایت من المعلومات مما یؤدي إلى استبدال تقنیة القرص المدمج ٤.٧بإمكان القرص استیعاب  .أخرى بكثافة أعلى بكثیر

 
 أحجام و سعات التخزین

ات والطبقات عدد الجھ). للجھتین(یمكن للقرص الرقمي أن یسجل المعلومات في جھة واحدة أو في جھتین، وكذلك في طبقة واحدة أو اثنتین 
 .یحدد مدى استیعاب القرص للمعلومات

• DVD-5:  ،جیجا بایت ٤.٧جھة واحدة، طبقة واحدة 
• DVD-9:  ،جیجا بایت ٨.٥جھة واحدة، طبقتان 
• DVD-10:  ،جیجا بایت ٩.٤جھتان، طبقة واحدة في الجھتین 
• DVD-14:  ،جیجا بایت ١٣.٣جھتان، طبقتان في جھة وطبقة واحدة في الجھة األخرى 
• DVD-18:  ،جیجا بایت ١٧.١جھتان، طبقتان 

 .جیجا بایت ١.٥سم بإمكانھا حفظ  ٨یوجد أیضًا أقراص رقمیة طولھا 
 أنواع

 : تختلف انواعھا بحسب إستعماالتھا
 DVD-ROM قراءة فقط •
 DVD-RW أو DVD-RAM قراءة و تسجیل •

 : كما تختلف بحسب محتوایاتھا
 (فیدیو(محتویات سمعیة و بصریة  •
 (صوت(عیة فقط محتویات سم •
 (... ملفات، برامج،ألعاب(محتویات رقمیة  •

  
 قرص بلو راي

و أقراص  األقراص المضغوطةاللیزر األزرق الذي یعتبر أدق من اللیزر األحمر المستعمل في  تقنیةتستعمل  (Blu-ray) راي- البلو أقراص
 ٣من المعلومات في الوجھ الواحد ،حیث تقرر أن تدعمھ بعض األجھزة القادمة القویة مثل البالیستیشن الدیفیدي،فتمكننا من تخزین قدر أكبر 

  2006الذي طرح في نھایة عام 
 

 سعة التخزین و السرعة
صوتا و  HD-TV أو ساعتین من غیغابایت ٢٥تخزین أكثر من  یستطیع) التخزین على وجھ واحد(راي ذو الجھة الواحدة -قرص البلو

-بلوأقراص ال (x2 = 72Mo/sec) لكن توجد أقراص تدعم (x1 = 36Mo/sec) سرعة النقل ھي MPEG-2 صورة مشفرا على ھیئة
كما توجد مشاریع ألقراص ذات  ٢٠٠٥راي في نوفمبر -راي متوفرة حالیا و ستتبع بأقراص قابلة إلعادة الكتابة حیث تم نسخ أول قرص بلو
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وقد نجح فریق من علماء معھد التقنیات البصریة التابع للجامعة التقنیة في العاصمة األلمانیة . غیغابایت قید الدراسة١٠٠غیغابایت و ٥٠سعة 
" دى في دى"جیجابایت على إسطوانة واحدة من نوع  ٥٠٠تتیح إمكانیة تخزین  "Microholas"برلین في تطویر تقنیة جدیدة أطلقوا علیھا 

وتعمل ھذه التقنیة باستخدام اإلسطوانة بالكامل كوسیط تخزین عبر بناء خمسة طبقات واضحة تعكس جمیعھا الضوء بأطوال ". بلو راى"أو 
 .موجات مختلفة

وتقوم االسطوانات التقلیدیة بتخزین المعلومات بشكل جزئي على السطح وھو ما یساھم في توفیر المزید من مساحات التخزین، كما تتیح 
 ویتطلع. میجابایت في الثانیة ٥٠التقنیة الجدیدة إمكانیة استخدامھا مع االسطوانات القابلة للنسخ كما یمكن للجھاز القارئ نقل البیانات بسرعة 

، كما یطمحون للحصول على جھاز قارئ یمكنھ ٢٠١٠تیرابایت على االسطوانات بحلول عام  ١فریق العلماء من أن یتمكنوا من تخزین 
  .٢٠١٠میجابایت في الثانیة بنھایة عام  ٢٠٠العمل بمعدل نقل بیانات یبلغ 

 
 التغییرات

حیث أن  HD-DVD غیغابایت أي ما یقارب مرة و نصف عن7ین سم ذو جھة تخزین واحدة یتمكن من تخز٨راي ب-تم تحدید قطر البلو
 ھذا الشكل سیكون جیدا للكامیرات الرقمیة و أجھزة أخرى

یتم تخزین البیانات أو الفیدیو على ھذه األقراص في تجویفات أو شقوق صغیرة تنطلق بشكل حلزوني من مركز القرص نحو الحواف، 
وكلما صغر حجم ھذه الشقوق . لة لھذه الشقوق لتشغیل الفیدیو أو قراءة البیانات المخزنة على القرصویتولى شعاع اللیزر قراءة الجھة المقاب

 كلما زادت كمیة البیانات التي یمكن تخزینھا على القرص مع زیادة مواكبة لھا في دقة اللیزر ولذلك فإن اللیزر األزرق لھ موجة
wavelength  تتركز دقة األشعة األصغر بدرجة أعلى مما یتیح ) نانومتر ٦٥٠اللیزر األحمر  طول موجة(نانومتر  ٤٠٥أقصر ال تتعدى

كما  .DVD وھي أصغر بأكثر من ضعفي تلك الموجودة في أقراص الفیدیو (µm) میكرون ٠,١٥لھا قراءة شقوق صغیرة ال تتعدى بطولھا 
وبقدرات التصغیر ھذه أمكن . میكرون في التقنیة القدیمة ٠,٧٤میكرون بدًال من  ٠,٣٢أصبح ھنا  track pitchأن عرض مسارات البیانات 

 .زیادة سعة التخزین بدرجات مضاعفة
على شكل (وتحشر البیانات بین طبقتین  .DVD میغابت بالثانیة ألقراص ١٠میغابت بالثانیة مقابل  ٣٦یتمیز بلو راي بمعدل نقل بیانات من 

یحصل خلل بسیط عند اختراق لیزر  .DVD في أقراص ٠,٦كل منھما بسماكة  polycarbonate من مادة) قرصین یحصل التحام بینھما
 بیاناتالقراءة لھما ألنھ ھناك طبقة تقف بین اللیزر والبیانات، وال توجد ھذه المشكلة في أقراص بلو راي التي تعتمد على طبقة واحدة لحفظ ال

راي في -مما یمكن من قراءة أقراص البلو Blu-Ray Disc سمو ینتظر أن یصادق علیھ تحت ا JVC راي من طرف- طور قرص البلو
لك قارءات الدیفیدي العادیة ، حیث سیخیر المشتري بین دقة شاشة عادیة أو عالیة الجودة تبعا لألجھزة المستعملة حیث أن المستعمل الذي یم

  راي-ئ البلوجھاز دیفیدي عادي سیشاھد الفیلم مع دقة شاشة عادیة ثم دقة عالیة عند شراءه قار
 

 مودم
ویحول ایضا  (Analog Signals) اشارات تناظریةإلى  (Digital Signals) قمیةاالشارات الرھي اداة تقوم بتحویل  (Modem) المودم

حیث ان الغرض الرئیسى من . إرسال تلك االشارات عبر خط الھاتفوذلك بھدف  . (Digital Signals)الي (Analog Signals) من
 .ببعضھما البعض عبر خط الھاتف العادى حاسوبالمودم ھو توصیل جھازى 

، حیث یقوم المودم بتعدیل "اعادة تعدیل/تعدیل"بمعنى  "Modulate/Demodulate" ھى اختصار لكلمتى (Modem) وكلمة مودم
االشارات الرقمیة للحاسب اآللى وتحویلھا إلى اشارات تماثلیة قابلة لالنتقال عبر خطوط الھاتف التماثلیة حتى تصل لجھاز الحاسب 

ن خط الھاتف إلى اشارات رقمیة مرة اخرى لكى المستقبل، الذى یحتوى على مودم آخر یقوم بدوره بتحویل االشارات التناظریة المستلمة م
  .یستطیع الحاسب التعامل معھا

 

 فأرة
من نوع أبل ماكینتوش  وتحتوي على زر واحد في الحواسیب. یتم استعمالھا یدویا الحاسوبھي إحدى وحدات اإلدخال في  (mouse) الفأرة

 .و الحقا تم إضافة زر ثالث ثم العدید من األزرار للعملیات المختلفة (PC) و زرین في الحواسیب الشخصیة
 :ھناك نوعان أساسیان من الفارات ھما

ترسین  و یعتمد في التعرف علي حركة الفارة علي كرة داخل الفارة تدور مع حركة الفارة و تؤثر حركتھا علي: فارة الكرة •
 .صغیرین متعامدین

 .اللیزرتعتمد علي شعاع من الضوء المركز أسفل الفارة و یصل بعضھا من الدقة الي حد استعمال شعاع من : الفارة الضوئیة •
وكذلك عن طریق األشعة تحت  البلوتوثللتوصیل مع الحاسوب و ذلك عن طریق تقنیة  توجد أنواع حدیثة نسبیا من الفآرات تعمل بدون سلك

  .الحمراءوالتي توفر وسیلة ال سلكیة لنقل معلومات الحركة من الفأرة إلى جھاز استقبال متصل بالحاسوب
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 ماسح ضوئي
 یستخدم في إدخال صور ورسومات إلى الكمبیوتر ، حیث یحولھا من طبیعتھا الرسومیة إلى صورة رقمیة (Scanner) الماسح الضوئي

Digital ویشبھ الماسح الضوئى في عملھ. حتى تالءم طبیعة الكمبیوتر وحتى یسھل تخزینھا داخلھ في ملف واستدعائھا وقت الحاجة إلیھا 
  .والشكل التالى یوضح األجزاء الداخلیة للماسح الضوئى .Photocopierماكینة تصویر المستندات 

 
 كیفیة عملھ

 .توضع الصورة المراد إدخالھا إلى الكمبیوتر على الزجاج العلوى للماسح .١
 .و سرعتھ الماسح تتضمن معلومات عن كیفیة عمل الموتور Logic Board یرسل الكمبیوتر إشارات إلى لوحة تحكم .٢
 .في وضع استعداد لبدء عملیة المسح Scanning Unit تقوم لوحة التحكم بتجھیز ووضع وحدة المسح .٣
 .تتحرك وحدة المسح على طول الصورة المراد مسحھا بسرعة تحددھا لوحة التحكم .٤
 .ن أسفلوعند تحرك وحدة المسح نجد أن مصدر الضوء الموجود بالماسح یقوم بإضاءة الصورة المراد مسحھا م .٥
 .من خالل مجموعة من المرایا Lens یصطدم مصدر الضوء بالصورة ثم ینعكس إلى عدسة الماسح .٦
 CCD یمر الضوء من خالل عدسات الماسح ویصل إلى أعضاء إحساس وحدة الشحن الثنائى .٧
 Analogue تماثلى بقیاس كمیة الضوء المنعكس على الصورة وتحولھ إلى فولت CCD تقوم أعضاء إحساس وحدة الشحن الثنائى .٨
 .ثم یتغیر ھذا الفولت إلى قیم رقمیة بواسطة محول .٩

من أعضاء وحدة الشحن الثنائى إلى لوحة التحكم ثم نقلھا إلى الكمبیوتر مرة  Digital Signals یتم إرسال اإلشارات الرقمیة .١٠
 .أخرى

 

 أنواع أجھزة المواسح الضوئیة
والتى تقوم بتحویل الضوء  Charged Coupled Devices سح الثنائىأى نظام الم CCD أسلوب: أجھزة المسح المسطحة •

لى شاشة بھا فتظھر ع الكمبیوتریتم تغذیة  Digital الساقط علیھا والمنعكس من الصورة المراد مسحھا إلى معلومات رقمیة
وتحتاج ھذه األجھزة إلى زمن تعریض أكثر للضوء لكى تقوم بجمع أكبر عدد ممكن من . الكمبیوتر دلیال على إدخالھا إلیھ

 .الساقطة علیھا حتى تستطیع قیاسھا وقراءتھا Photons الفوتونات الضوئیة
 .Photo-Multiplier Tubes P.M.T لضوءفتستخدم أسلوب فتستخدم أسلوب أنابیب مضاعفة ا: أما أجھزة المسح األسطوانیة •

ویتمیز ھذا األسلوب بتسجیل التفاصیل الدقیقة بجودة عالیة ، حیث یقوم بمضاعفة الضوء الساقط على الصورة المراد مسحھا بشكل 
ة في طریقة وتشبھ تلك األجھز. یمكن معھ قیاسھا بسھولة وبالتالى فإن زمن التعریض یكون قصیرًا مقارنة بأجھزة المسح المسطحة

عملھا أجھزة المسح المسطح إال أن الفرق بینھما ھو في أسلوب العمل وطریقة مسح الصورة وإدخالھا حیث یتم لف الصورة المراد 
 .مسحھا داخل الماسح بواسطة أسطوانة تشبھ أسطوانة الطابعة

كمبیوتر عن طریق المرور علیھا بطریقة ھو ماسح یحمل بالید ویستخدم في مسح وإدخال الصورة إلى ال: أجھزة المسح الیدویة •
 .االنزالق وھو یستخدم في إدخال الصور ذات الحجم الصغیر

  
 كامیرا ویب

یمكن تحقیق ذلك بواسطة وصل كامیرا إلى . اصلة أو متقطعةبصورة متو مزود ویببشكل عام ھي كامیرا رقمیة ترسل صورًا إلى 
  .أو بواسطة جھاز متخصص الحاسوب

 

 میكروفون
على قرص معدني یدعى الحجاب متصل بمغناطیس  وھو یحتوي. تحول األصوات إلى تیار كھربائي بواسطة جھاز یدعى المیكروفون

عندما تصطدم الموجات الصوتیة بالحجاب یھتز بتردد الموجات نفسھ ویدفع الملف . حلقي الشكل ومغناطیسكھربائي، أي ملف سلكي 
 الموجاتعندما یتحرك الملف قرب المغنطیس، یتشئ تیاًرا كھربائًیا یسري في السلك ویتفاوت التیار المنتج وفًقا لحجم . إلى االھتزاز السلكي

  .الصوتیة وترددھا

  
  
  
  



  
 anwrtwaf@gmail.com                           anwrtwaf@hotmail.com           الشامل في عتاد الحاسوب                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  یرةكلمة أخ

  
  

 

 

 

 

 


