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  المقدمة

  
  

ه وصحبه                             بس ى آل د وعل ا محم لين نبين اء والمرس ى أشرف األنبي سالم عل د هللا والصالة وال م اهللا الرحمن الرحيم والحم
  ..... وسلم تسليما آثيرا ثم أما بعد 

  
ات سط لمكون دليل المب وان  ال ي اقترحت أن تكون بعن سطة والت ة المب ادة العلمي ديكم إخواني األعزاء الم ين أي  أضع ب
ذي                  ي العجيب ال از األلكترون ذا الجه م أسرار ه ى فه دئ عل ارئ المبت ين الق ى تع ة حت الحاسب اآللي المادية والبرامجي
ذي           از ال ذا الجه غزى العالم بأسره حتى التكاد تجد من ال يستخدم أو يعرف هذا الجهاز فهو يحوي الكثير من أسرار ه

م ت                ك أخي إذا ل و ل وم فه د إستخدمت الحاسب قط ألنك سوف تجد صور وشروحات             أصبح مدار حديثنا هذا الي كن ق
دوز                    شغيل وهو وين توضح مكونات الحاسب المادية باإلضافة إلى شروحات وصور توضح تحميل وشرح ألهم نظام ت

xp                                م ا يه ا م د أخترت منه ي ق د من المصادر إال أنن ة من العدي ادة العلمي ذه الم ع له  والحقيقة أن آل ما فعلته هو تجمي
ار ت   الق د حاول ذا فق سط ل نهج المب ذا الم ي ه ستهدفة ف شريحة الم ا ال ه الخصوص ألنه ى وج دئ والمتوسط عل ئ المبت

ي                        ة الحاسب اآلل وج في شرح معماري دة أو الول اإلبتعاد قدر األمكان عن إستخدام بعض المصطلحات الحاسوبية المعق
ارئ                   وال ذه المعلومات للق ة ه دم أهمي ؤمن بع تي ال تكاد تجد آتاب في صيانة الحاسب اآللي إال وقد تحدث عنها ألنني م

د أدرجت في                   دة وق م الفائ ى تع ان حت در اإلمك نهج إضافة الصور ق ذا الم المبتدئ أو المتوسط آما حاولت من خالل ه
شغيل        نهاية الملزمة ملحقين مهمين فيهما شرح توضيحي لكل من ب          امج ت ه من       xpرنامج التشغيل دوس وبرن  وحيث أن

  ال يشكر الناس ال يشكر اهللا لذا أتوجه بالشكر الجزيل لكل من األستاذين الفاضلين 
تاذ       / األستاذ   سدراني            واألس ا         / صالح بن عبد العزيز ال ذين استقيت من آتابهم راهيم العمرو  وال ن إب صالح ب
  . فلهم الشكر الجزيل  معظم معلومات هذا المنهج)  لمن أراد صيانة الكمبيوتر والتصليح المنهج الصحيح (النافع 

  
  .أسأل اهللا أن ينفع بهذا العمل المتواضع واهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .... وأخيرا وليس آخرا 
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  :تمهيد 1.1 
وهذه اآللة بكمـاء    . الحاسوب االلكتروني آلة صممت لتساعد اإلنسان في حل المسائل العلمية بمختلف أنواعها ضمانا للسرعة والدقة                

برامجيات التشغيل لهذه اآللة والتي بواسطتها يسهل التعامل        : وصماء ال قيمة لها من دون البرامجيات وهذه البرامجيات على نوعين            

النوع الثاني من البرامجيات تلك التي تعـد مـن قبـل            . لة وبدونها يصبح الحاسوب آلة غير نافعة كالسيارة التي نفذ وقودها            مع اآل 

فأي مسألة من المسائل العلمية يراد حلها بواسطة الحاسوب يجب تقديمها للحاسـوب             . مستخدمي الحاسوب بمختلف أنواعها وأهدافها      

وهذا التقديم المنطقـي    , ة التي يفهمها الحاسوب ليقوم بمعالجتها ومن ثم إصدار النتائج           سائل البرمج بأسلوب منطقي بأي وسيلة من و     

  .يعرف بالبرمجة أي برمجة الحاسوب 

  

   : مقدمة عامة عن الحاسب اآللي1.2 
   تعريف الحاسب اآللي  : 1.2.1

من ثم معالجتها ومن  هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات وcompuerالحاسب 

 .ثم تخزينها أو إظهارها للمستخدم بصورة أخرى 

وطبعاً البد للحاسب إذا أراد أن يقوم بتلك الوظائف من أجهزة خاصة تساعده على فعل ذلك ، 

إلخ ..وأخرى للمعالجة وثالثة للتخزين ) سيأتي ذكر األجهزة الحقاً(فهناك أجهزة خاصة لإلدخال 

.  

 ؟"  التخزين - اإلخراج - المعالجة -البيانات " ات واآلن ما معنى الكلم

 تمكن الحاسب أن يتعامل معها ، فالمعلومات التي   بطريقة تدخل للحاسب هي أية معلومات مكتوبة : )data input I/P(ت البيانا

  . ال يستطيع الحاسب التعامل معها ال تعتبر بيانات بالنسبة للحاسب

  . لية تحويل البيانات من شكل إلى آخر هي عم: )processing(المعالجة 

  هي عملية إظهار أو استرجاع البيانات إلى شكل يتمكن : )Data output O/P(إخراج البيانات 

  . مستخدم الحاسب من فهمها 

  .  ويسمى ذاكرة في عالم الحاسب-هي عملية االحتفاظ بالبيانات السترجاعها الحقاً : )storage(التخزين 

قد يكون عددها قليالً أو كثيراً فيمكن أن تتكون الشبكة من حاسبين إثنين فقط (  هي مجموعة من الحاسبات ):networks(الشبكات 

  . مرتبطة مع بعضها البعض فتتمكن من تبادل البيانات مع بعضها البعض ) أو قد تمتد إلى أن تتضمن الماليين من الحاسبات 
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   لي أنواع البيانات داخل الحاسب اآل :  1.2.2

  :يستطيع الحاسب التعامل مع أنواع عديدة من البيانات وفيما يلي أنواعها األساسية

  . وهي معلومات على شكل نص مقروء مثل الكالم الذي تقرأه اآلن : النصوص

  . الصور والرسومات

   . الفيديو

  . الصوت 

 التي قد تحوي نـصوصاً وصـوراً        قواعد البيانات قة مثل   كما إن الحاسب يستطيع التعامل مع أنواع بيانات مختلطة من األنواع الساب           

وبعض األحيان تحوي فيديو وصوت أيضاً ، ويستطيع الحاسب أيضاً التحويل بين العديد من صور البيانات مثل تحويـل النـصوص              

  .إلى صوت 

  )binary system( الثنائي  النظام الرقمي 1.3

ونقصد بالصورة الرقمية أي ان جميع مكونات الحاسب اآللي ال تتعامل إال مع هذا النـوع  يتعامل الحاسب مع البيانات بصورة رقمية     

 عـدم وجـود إشـارة    0  حيث نقصد بالعدد  {o,1}من األنظمة أال وهو النظام الثنائي والذي يحتوي على رقمين فقط هما الرقمين 

ويعطى كل رقم من هذين الرقمين في الحاسـب اآللـي    فولت 5 وجود إشارة كهربائية مقدارها 1ا نقصد بالعدد كهربائية في حين أنن   

 أو يحتوي علـى  1والبت هو أصغر وحدة تخزين في الحاسب اآللي حيث يمكن أن يحتوي البت على الرقم    bitمسمى البت أو ال

ارة إلى ان الوحدة األكثر شهرة في مجال الحاسب اآللي هـي وحـدة البايـت                 وال يمكن أن يحتويهما معا إال أنه تجدر اإلش         0رقم  ال

)Byte(  ؟ بتات 8لكن لنلقي نظرة سريعة توضح مفهوم البايت ولماذا البايت يساوي ,  بتات 8دة أكبر من البت وتساوي  وهي وح  

وكذلك هناك نبضات « المركزية   المعالجةتحدثنا فيما سبق عن أن هناك نبضات كهربية تصدر من وحدات اإلدخل متجهة إلى وحدة

 كهربية تصدر من وحدة المعالجة المركزية متجهة إلى وحدة اإلخراج لتترجم تلك

 من لوحة ال المث  على سبيلA  على الحرف نظغط فغدما . النبضات إلى حروفا مقروءة على الشاشة أو مطبوعة على الطابعة  

       كن ماذا يحدث فطيألو. الشاشة  ليصل إلى كهربانية المختلفةل اسالك  في األ  ذلك الحرف أن يسيرعقول فمن غير الم. المفاتيح 

 اق هو أيض  يوأن لك صد   غالق  مة اإل كهب أنك في غرفة مح     ؟رض مثاأل قريبأ لما يحدث بالفعل     عسنقوم ب ؤال   هذا الس  على  جابة  لإلو

  تجاور  غالقمة اإلك محفي غرفة أخرى

 ته منئم في إضاكنك أن تتحكك يمقنما غير مصباح كهرباني في حجرة صديك بيصال  وسيلة اتوال يوجد أي« ك تحجر

وإذا   Aبحرف  تريد أن تنطقفإنك   أنك إذا قمت بإضاءة المصباح ب إلى حجرتههق قبل أن يذيد اتفقت مع ذلك الصدوق« ك تحجر 

فإنه ال يمكـن النطـق   ) 0(مضاء    أو غير)1(وهما مضاء وحيث أن لهذا المصباح حالتين فقط    Bبحرف أطفأته أردت أن تنطق 

  بأكثر من هذين الحرفين أما إذا كان لديه مصباحين فإن عدد األحرف التي يمكن تداولها كما يلي
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 A فإن ذلك يغي حرفا )0( والثاني غير مضاء )1(إذا كان المصباح األول مضاء  

 B فإن ذلك يغي حرفا )1( والثاني مضاء )1(إذا آان المصباح األول مضاء 

  Cيعني حرفا فإن ذلك ) 0(والثاني غير مضاء ) 0(إذا آان المصباح األول غير مضاء أما 

 D فإن ذلك يغي حرفا  )1( والثاني مضاء) 0(وإذا كان المصباح األول غير مضاء 

 وهكذا 

  تداولها ن التى يمك عدد األحرفزاد   صديقم التى تصل بينك وبين  المصابيح زادت كلما 

 ففي حالة كان لدينا مصباح واحد فقط إستطعنا تداول حرفين فقط  في حين عندما كان عدد المصابيح إثنين في كل غرفة إزدادت  

 n2=  عدد االحرف تداولة تحسب بالمعادلة التالية   أحرف وهكذا إذا يمكن القول بان عدد االحرف الم4عدد األحرف المتداولة إلى 

  .  هي عدد المصابيح في الغرفة nحيث 

 وحيث أن عدد . حاسب اآللي تلفة للمخيانات بين الوحدات ال السابق هو تلخيص لما يحدث عند تداول البثال والم

والرموز والمعطيات الخاصة  المختلفة واألرقام هجائية بحاالتها حرفا وهي الحروف ال256 تصل إلى  قد  المستخدمةاألحرف

2562الموجودة على لوحة المفاتيح لذا كان لزاما إستخدام ثمانية بتات للتعبير عن كافة هذه الرموز حيث ان  8 = 

 .عادلة موهو ما يثبت صحته إذا استخدمنا الأسالك يبلغ ثمانية سالك  من األعدد  أن توصل الوحدات فيما بينها بلذلك يجب
 

بواسطة رقمها آخذاً في االعتبار ) أو يخزنها (  على أنها حرف واحد ، إن الحاسبات ترسل البيانات  إشارات8يجب أن نعامل كل 

 :أن كل موقع من مواقع البتات في البايت له قيمة على الشكل التالي

البت الثالثالبت الثانيالبت األول
البت 

 الرابع
البت السادسالبت الخامس

البت 

 السابع
الثامن البت

1 2 4 8 16 32 64 128 

  01100001 :مثالً من لوحة المفاتيح إلى المعالج فإنها ترسله على شكل بتات على النحو التالي" a"فإذا أراد الحاسب إرسال الحرف 

  

  أهم وحدات قياس الحاسب اآللي  1.4
  مما سبق يمكن ذكر بعض أهم وحدات القياس الحاسب اآللي في الجدول التالي 

الحظ أن الحاسب يخالف ما هو متعارف عليه من أن الكيلو هو ألف ، مثل ( بايت 1024ويساوي ) kilobyte(الكيلو بايت 

 ) الكيلوجرام الذي هو ألف جرام 

  .  كيلو بايت 1024 بايت أي أنه يساوي 1048576 = 1024 × 1024ويساوي ) megabyte(الميجابايت 

  .  ميجابايت 1024 بايت أي 1073741824 =1024 × 1024× 1024ويساوي ) gigabyteالجيجابايت 

   جيجابايت 1024تساوي ) TB(وتختصر ) terabyte(التيرابايت 



 

        

  مكونات الحاسب المادية والبرامجية 

  وليد الحملي / إعداد وتجميع م  7

، وكل واحدة ) YB(واليوبابايت ) ZB(والزيتابايت ) EB(واإلكسابايت ) PB(البيتابايت : وهناك وحدات أكبر وهي على الترتيب 

التيرابايت ، وعلى األرجح أنك لن تسمع عن  × 1024لبيتابايت تساوي التي قبلها على الترتيب في حين أن ا × 1024منها تساوي 

  .هذه الوحدات عملياً قبل مرور زمن ليس قصير ، إذا لم تفهم ذلك ال تشغل بالك بها اآلن 

  

 حجمها بايت عدد البايتات
 الوحدة

 باإلنجليزية
 بالعربية   الوحدة

1024 1024 kilobyte بايت كيلو 

1024× 1024 1048576 megabyte ميجابايت 

1024 × 1024 × 1024 1073741824 gigabyte جيجابايت 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 1099511627776 terabyte تيرابايت 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 
1024 

1.125899906843 
e+15 petabyte بايت بيتا 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 
1024 × 1024 

1.152921504607 
e+18 exabyte إكسابايت 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 
1024 × 1024 × 1024 

1.180591620717 
e+21 zitabyte زيتابايت 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 
1024 × 1024 × 1024 × 1024  

1.208925819615 
e+24 yobabyte يوبابايت 

 : مالحظة هامة

 :  صفر ، مثال15ن يضرب في عدد يبلغ واحد وعلى يمينه السابق يجب أ أن الرقم e+15 معنى الرمز

2.55 e+8 كل هذه ال   مليون وطبعاً هذا رقم كبير جداً ناتج عن ضرب255أي  255000000 = 100000000 × 2.55 يساوي

   في بعضها البعض1024

 لقياس تردد الساعة للمعالج ويعبر عنها وهي وحدةالميجا هيرتز الجدير بالذكر أن معظم أجهزة الحاسب اآللي تمتع بوحدات قياس ف

أما نقل البيانات فتكون وحدة القياس بالبت فى الثانية أما بالنسبة الستهالك الطاقة فتكون وحدة القياس بالوات عن سرعة المعالج 

 . وعندما نتحدث عن خصائص وضوح الصورة فيكون القياس بعدد النقاط فى كل بوصة

  أنواع الحاسبات  1.5

بات بشكل عام تختلف بقدرتها على معالجة البيانات ، فمنها ذو القدرة المحدودة على المعالجة ومنها ذو القدرات الفائقة وذلك الحاس

 :لتناسب مختلف اإلحتياجات والتكاليف ، وها هي نظرة على أنواعها الرئيسية 

مثل الحاسبات المستخدمة في البنوك وفي المؤسسات : ) mainframe( أو ما تسمى المينفريم :  الحاسبات الكبيرة أو المركزية. 1

الخ وال يستطيع الفرد العادي تكلف ثمن شراء إحداها ألنها تكلف الماليين من الدوالرات أو مئات .... الحكومية كوزارة الداخلية 

  .ن من المواطنين اآلالف على أقل تقدير ، وتمتلك قدرة على معالجة كمية هائلة من البيانات مثل معلومات الماليي
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 ) : personal computers(الحاسبات الشخصية  .2

وهي األجهزة التي يستخدمها المستخدمون العاديين في المنزل أو العمل و يبلغ ثمن هذه األجهزة مئات أو آالف الدوالرات ، 

  :قسمين رئيسيين وتستخدم لمعالجة الكلمات أو تصفح اإلنترنت أو لأللعاب والترفيه والتعليم وتنقسم هذه إلى 

i.  وهذه أجهزة أكبر من النوع الثاني وتصلح لوضعها على مكتب في البيت أو العمل و : النظم المكتبية

يكون ثمن الجهاز الواحد أقل من النوع الثاني ، وال يمكننا جعل هذا النوع متنقالً حيث أنه يستخدم التيار 

  . وحجمه كبير *المتناوب 

ii.  بضعة إنسان طوالً وعرضاً وبضعة سنتمترات ( وهي حاسبات صغيرة الحجم : الحاسبات الدفترية

حاسب شخصي قابل " وتستخدم في العادة لالستعمال أثناء التنقل مثل السفر ، وهو يعتبر ) ارتفاعاً 

لخفيف وكونه عبارة عن قطعة واحدة ، ويعمل هذا النوع بالبطاريات القابلة للشحن بسبب وزنه ا" للحمل 

ليستعمل أثناء التنقل ، ويشغل هذا الحاسب نفس البرامج ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها الحاسب 

  .المكتبي ولكن مع الحفاظ على الوزن والحجم المنخفض ، لذا فإنه أغلى ثمناً من األول 

 ) :servers (الخادمات .3

وهي أجهزة حاسب تستخدم في شبكات الحاسب لتكون المركز الرئيسي للشبكة حيث يتم تخزين البيانات وإدارة الشبكة ، ويجب  

أن تكون هذه الحاسبات قوية كفاية لتتمكن من استيعاب عدد الحاسبات الكبير عليها ، وفي الواقع مع تطور قوة الحاسبات 

  .حاسبات خادمة وبدأ في الوقت الحالي الفرق بين الحاسبات الشخصية والخادمة يتقلص شيئاً فشيئاً الشخصية أصبحت تستخدم ك

 مرآزي حاسب آلي
 دفتري حاسب

مكتبي حاسب آلي شخصي

ولكن مع التطور المذهل الذي أصاب الحاسبات .... مركزية ومصغرة وشخصية : في الماضي كنا نقسم الحاسبات إلى ثالثة أقسام 

  .قارب الحاسبات المصغرة في القوة الشخصية أصبح من الممكن بناء حاسبات شخصية ت

 :)Work Station( العمل محطة  .4

آلي حيث تتيح قد نطلق على إسم الحاسب الشخصي أحيانا مسمى محطة عمل عندما يكون هذا الحاسب ضمن شبكة حاسب 

   .محطات العمل مشاركة البيانات بين أجهزة الحاسب اآللي 
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  )Control Computer(حاسب التحكم . 5

هي حاسبات شخصية في الحقيقة إال ) Main Frame(ر بالذكر أن جميع أنواع الحاسبات السابقة ماعدا الحاسب المركزي الجدي

   أنه أختلفت تسميتها نتيجة إلختالف إستخداماتها

  )Terminals(مربوط بأجهزة طرفية) Main Frame(الشكل التالي يوضح جهاز مرآزي 

  

  

   
 
 
  
 

  

  

  

  1- 1      شكل                                       

  )workstation( مربوط مع محطات عمل)server(في حين الشكل التالي يوضح جهاز خادم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        

  2-1                                                 شكل 
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  مكونات الحاسب اآللي : الباب الثاني 
  الفأرة وغيرها , لوحة المفاتيح ,  وهي التي يمكن مشاهدتها مثل الشاشة )Hard Ware(ات مادية مكون

أن نرى تأثير عملها مثل البرامجيات  وهي تلك التي ال يمكن مشاهدتها ولكن يمكن )Soft ware(مكونات برامجية 

 . المختلفة وأنظمة التشغيل 

  

    الكيان المادي للحاسوب2.1

ويمكـن  , أو العتاد هو كل القطع اإللكترونية واألجزاء الميكانيكية التي يتكون منها الحاسوب             ) Hardware(ي للحاسوب   الكيان الماد 

القول أن أي حاسوب رقمي يتكون من الوحدات األربعة الرئيسية التالية والتي ال يمكن للحاسب اآللي العمـل  بـدون وجـود هـذه                         

  الوحدات وهي 

 أو القـارئ اآللـي   جهاز اإلسـكانر أو الماسـح الـضوئي   , الفأرة , مثل لوحة المفاتيح   )Input Units I/P(وحدات اإلدخال -1

)Barcode Reader(  .   

أو ) Hard Disk( ومن أشهر األمثلة عليها وحدة الخزن الدائمة الهارديـسك   )Memorey Units(الحافظة أو الخزن  وحدات -2

  . )RAM(الذاكرة العشوائية 

  . وهو قلب الحاسوب النابض ) Processor(ومن أهمها المعالج  )Central Processing Unit(لمعالجة المركزية  وحدات ا-3

   .  مثل الطابعات والشاشة والسماعات )Output units( اإلخراج  وحدات-4

خال أو وحدات إخراج أو الجدير بالذاكر أنه توجد وحدات أخرى مهمة داخل الحاسب اآللي إال انه اليمكن تصنيفها كوحدات إد

  وحدات معالجة أو حتى وحدات خزن ويمكن ذكرها كما يلي 

 وكذلك الصندوق الخارجي للحاسب أو مايسمى بالكيز )power supply(وحدات العتاد الداعم مثل مزود الطاقة الكهربائية  •

)Case(  وكذلك اللوحة األم)Motherboard(  

ووم والفلوبي ديسك والسي دي رايتر وهي ممكن أن تكون وسائط تخزين دائمة وحدات القراءة والكتابة مثل السي دي ر •

مثل الهارديسك في وحدة الخزن  إال أن وجودها غير ضروري لعمل الحاسب اآللي بخالف  الهارديسك الذي يجب أن يكون في 

 الحاسب اآللي حتى يعمل الحاسب 

  )Data bus(لسابقة جميعا فقد تكون هذه الوحدات لنقل البيانات وحدات النقل وهي تلك الوحدات التي تصل بين الوحدات ا •

وقد تكون هذه الوحدات لنقل إشارت التحكم بين مكونات الحاسب المختلفة ) Address bus(وقد تكون هذه الوحدات لنقل العناوين 

)Control Bus(  لخاصة بربط الهارد ديسك باللوحة االم  على أنه من أشهر هذه النواقل التي نالحظها داخل الحاسب االلي تللك ا

  . SCSI إختصارا أو وصالت  SATA او تقنية التي تعرف باسم IDE (Integrated Drive Electronics )والتي تعرف ب 
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   )The Block Diagram System of Computrr(المخطط الصندوقي لعمل الحاسب اآللي  2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ATX) 1-2 المخطط الصندوقي للوحة االم شكل                                            

  

  وناقل العناوين ) Data bus(من وحدة المعالجة المركزية هي ناقل البيانات ) Buses(نالحظ من المخطط السابق صدور ثالثة نواقل 

)Address Bus ( وناقل إشارة التحكم)Control Units(  

  ئيسية التالية كما نالحظ من الشكل أن المعالج يتكون من الوحدات الر

   وحدة الحساب والمنطق -3 وحدة التحكم   -2 وحدة السجالت    -1

  

  

  

  
  
  
  
  
R  
A  
M 

  األماللوحة

الذاآرة

مسجالت

وحدة 
 (CU)التحكم

Cache Memory
L1 

  
 

CPU 

                 ALU 

 

CU المعلومات تنقل من وإلى المعالج
والذاآرة بواسطة خطوط نقل 

  البيانات الخارجية

 المعالج

ط نقل البيانات الداخليةخطو

 L2 المعالجة المرآزية

 الحساب والمنطق

     

IDE1مقبس

IDE2مقبس

 

 شقوق توسعة 

 مقبس فلوبي

  

 POWERمأخذ



 

        

  مكونات الحاسب المادية والبرامجية 

  وليد الحملي / إعداد وتجميع م  12

  

  )المكونات المادية (المكونات العامة للحاسب اآللي  2.3
  

  نظر إلى أي جهاز حاسب آلي نجد أنه يتكون من المكونات الرئيسية الثالثة التالية بال

    من أجل عرض النتائجالشاشة •
   . من أجل إدخال البيانات لوحة المفاتيح ، الفأرة •
  :وترى أشهر محتوياتها في هذا الجدول : علبة النظام  •

 مالحظات الفئة

آرة المخبئية ، الذاآرة العشوائية ، أطقم الرقاقات ، منافذ اإلدخال الذا تحمل المعالج المرآزي ، اللوحة األم
  وشقوق التوسعة واإلخراج

وسائط 
 التخزين

السي  دي رووم  (القرص المدمج  ،)فلوبي ديسك ( ، القرص المرن)هارديسك(القرص الصلب
  ، أقراص التخزين األخرى)السي دي رايتر 

 بطاقات
  المودم ، بطاقة الشبكة ، موائم سكزي قة الصوت ،بطاقة الفيديو ، بطا التوسعة

( المجاهرات  " *عصى األلعاب  " *والماسحة الضوئية  " *وربما أيضًا بعض الملحقات األخرى مثل الطابعة  •
   " .*) السماعات 

ها هو رسم توضيحي لعلبة النظام أزلنا عنها غطائها العلوي و 
  :األمامي 

  ) :حسب األرقام (وهذه المكونات هي 

 المنافذ المتسلسلة والمتوازية: اإلخراج / منافذ اإلدخال ) 1(
محرك ) 4(شقوق الذاآرة العشوائية ) 3(محول الطاقة ) 2(

القرص الصلب ) 6(محرك القرص المدمج ) 5(القرص المرن 
وحدة المعالجة ) 9(سماعات النظام ) 8(اللوحة األم ) 7(

  بطاقات التوسعة) 10(المرآزية 

  تابع .. طبعًا سنستعرض آًال من هذه المكونات ووظائفها 
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أسم 
 أو الجهاز
  القطعة

 هل هي ضرورية ليعمل الحاسب طريقة شبكها في وظيفتها
 الحاسب؟

علبة 
 النظام

هي العلبة التي تراها بجانب 
مجازا  الشاشة وتنادى

  "CPU"بالـ

 

هي الحاوية التي توضع 
 المكونات األخرى بها

ولكن ال أحد يود أن ال 
حاسبًا ثم ال يستطيع  يجمع

في !!!!.. حمله بسهولة 
الحقيقة يمكنك تجميع 

مكتبك  حاسب فوق طاولة
ولكن هذا (بدون علبة نظام 

التجميع فلسفي ليس أآثر 
 فال أحد يود فعل ذلك في

 (الحياة العملية

اللوحة 
  األم

ربط  •
األجزاء 
األخرى 
 ببعضها

البعض مما 
يسمح بتبادل
البيانات فيما

 . بينها
تنسيق  •

العمل بين 
 هذه

 .األجزاء
تنظيم عمل  •

 . الذاآرة

 

 

تثبت داخل علبة النظام 
جميع األجهزة  وتوصل

  األخرى بها
 نعم

بطاقة 
  الفيديو

بطاقة 
توسعة 
تسمح 
بوصل 
 وتشغيل

الشاشة 
وهي 
ضرور
ية ألي 
 حاسب

 

 

تشبك على اللوحة األم في 
 نعم شقوق التوسعة أحد

اقة بط
 الصوت

إلصدار  بطاقة توسعة تسمح بوصل سماعات
  األصوات

تشبك على اللوحة األم في 
 ال شقوق التوسعة أحد

بطاقة 
 المودم

بخط الهاتف  بطاقة توسعة تسمح بشبك الحاسب
 بغرض شبكه بحاسب آخر أو باإلنترنت

تشبك على اللوحة األم في 
 ال شقوق التوسعة أحد

 التشبك على اللوحة األم في مع الحاسبات  تسمح بشبك الحاسببطاقة توسعة بطاقة 
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 شقوق التوسعة أحد األخرى لتكوين شبكة الشبكة

محول 
 الطاقة

إلى تيار مباشر 220  أو110يحول التيار المتردد 
 ليستخدم في تغذية آافة المكونات داخل علبة النظام

 

له مكان في علبة النظام 
الجزء الذي يشبك فيه  وهو

السلك القادم من مصدر 
  الطاقة في الحائط

 نعم

القرص 
 الصلب

  البيانات والبرامج هو الوحدة الرئيسية لتخزين

 

 يشبك باللوحة األم عن
 أو IDE واجهة طريق

SCSI  

 ال ولكن ال تستطيع تشغيل
 الحاسب هذه األيام إال بها

محرك 
 القرص
 المدمج

المخزنة على األقراص  هو جهاز لقراءة البيانات
  " * المدمجة

يشبك باللوحة األم عن 
 أو IDE واجهة طريق

SCSI  
 ال

محرك 
األقراص 
  المرنة

المخزنة على األقراص  هو جهاز لقراءة البيانات
 اللينة

يشبك بمقبس خاص به 
 نعم األم على اللوحة

وحدة 
 المعالجة
المرآزية

بالعمليات  هو الجزء من الحاسب الذي يقوم
ويؤثر ) أي مرآز الحساب ( الحسابية الرئيسية 

 الحاسب بشكل رئيسي في سرعة

قبس خاص يشبك بم
 األم باللوحة

  نعم

  

  

 

منافذ 
اإلدخال 
 واإلخراج
( المختلفة 
منافذ 

تسلسلية 
ومنافذ 
متوازية 
والناقل 

التسلسلي 
 ( العام

يستعمل إلدخال أو : المنفذ المتوازي  •
 . البيانات ويوصل به الطابعة إخراج

العادة  يستعمل في: المنفذ المتسلسل  •
 لتوصيل الفأرة

يوصل به الكثير  : الناقل التسلسلي العام •
أنواع األجهزة ، وله حديث خاص إن  من

 . شاء اهللا

آل نوع له مشبك خاص 
  به

ال بد من توصيل لوحة 
على األقل بالمنفذ  المفاتيح

المتسلسل أو الناقل 
 التسلسلي العام

تثبك بسلك خاص للمنفذ  الورق اإلخراج إلى الطابعة
 ال أو الناقل العام المتوازي
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 الماسحة
 رقمية مسح الصور ومن ثم تحويلها لصور وئيةالض

 المنفذ المتوازي أو الناقل
التسلسلي العام أو بطاقة 
توسعة خاصة أو حتى 

  SCSI بمنفذ

 ال

 الذاآرة
العشوائية

الملفات والبرامج  تمثل ذاآرة سريعة تخزن فيها
 بصورة مؤقتة أثناء تنفيذها ثم تمحى آليًا قبل إطفاء

 الحاسب

  في اللوحةلها مقبس خاص
  نعم األم

 ترتبط ببطاقة الفيديو بسلك اآلن هي التي تنظر إليها الشاشة
 خاص

ال تستطيع رؤية نتائج 
 إال بها المعالجة

لوحة 
 المفاتيح

الحاسب وآذلك  إدخال األرقام والحروف إلى
 تستعمل إلصدار األوامر للحاسب

 توصل بالمنفذ التسلسلي أو
 نعم الناقل التسلسلي العام

وندوز إلصدار  إداة إدخال تستعمل في نظام الفأرة
 األوامر للحاسب

 توصل بالمنفذ التسلسلي أو
 الناقل التسلسلي العام

ال ولكنها شائعة جدًا وال 
حاسب منها في هذه  يخلو

 األيام

   على كل من  المكونات السابقة بشئ من التفصيل  تفصيلية ولنلق نظرة 

  

  

  

  )Case(علبة النظام  2.3.1

وهذا الصندوق ر من وحدات العتاد الداعم وهي عبارة عن الصندوق المعدني الذي يحتوي معظم العتاد الداخلي للحاسب اآللي  وتعب  

  وهو يأخذ أشكال مختلفة فمنها ويعتبر هذا الصندوق الجدار الواقي أو الحامي للحاسوب من األخطار لونه بيج في الغالب 

  )1(الشكل  ) Desktop(صندوق معدني مكتبي  -1

 )2( الشكل ) Tower Case(صندوق معدني برجي  -2

  

  

  

  

  

  

  )1(   الشكل        صندوق مكتبي 

 
  

  

  

  

  

  )2(      صندوق برجي       الشكل 
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 وعليها المكونات الرئيسية هذه صورة لخلفية صندوق نظام

 . )النظام ال تجدها في كل صناديق( مروحة تبريد لصندوق النظام  .1

وتعمل هذه على تبريد صندوق النظام أيـضاً ، وهـي     تبريد لمزود الطاقة ،مروحة .2

 .موجودة في جميع الصناديق

أي لتوصيل الكهربـاء مـن مقـبس    ( الكهربائية الرئيسي  مدخل توصيل سلك الطاقة .3

 )الحائط

  / 220 )110( مفتاح تغيير الفولتية  .4

 ) مشابك اإلدخال واإلخراج( مقابس لتشبيك الملحقات  تحوي هذه اللوحة المعدنية عدة .5

تسمح بتوصيل بطاقات التوسعة لألجهزة المحيطية التي  فتحات خلفية لبطاقات التوسعة. 6

 )كروت التوسعة  (   تدعمها

  

  

  

  

 

  )Power Supply (مزود الطاقة الكهربائية  2.3.2

األولى توزيع : بأداء وظيفتين أساسيتين Caseال  الذى يباع مع Power supplyويقوم ال وهو يعتبر من وحدات العتاد الداعم أيظا 

 ) 002شكل رقم (التيار الكهربائي إلى جميع مكونات الجهاز 
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  ) 002شكل رقم (

وذلك على معدالت طاقة مناسبة ومنتظمة كما أن أجزاء الكمبيوتر تتطلب مجموعة من معدالت تيارات الطاقة المختلفة حيث ال 

 155 يعمل على معدل تيار متردد يصل إلى Power supply فولت ولكن ال 12اقة يصل إلى يحتاج كل جزء أكثر من تيار ط

 فولت من التيار المتردد لكى 230فولت ولن تحتاج إلى نزع الغطاء المحكم لمزود الطاقة حيث يمكنك تحويله يدويا ليعمل على 

  . ش الموجود به  عن طريق المبدل او السويتيتناسب مع نظم توزيع الطاقة فى بعض الدول

الخاص بها يتم تجميعه في سلك واحد متصل بمفتاح يوجد فى  Power supplyفإن ال  ATوفيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر من النوع 

 حيث يعمل على تشغيله او إغالقه وفي هذا النوع البد من الكبس الضغط على زر يشبه مفتاح المصباح الكهربائى Caseمقدمة ال 

إال أن هذا النوع من االجهزة قد انقرض أو لم يعد متوفرا جود في الصندوق المعدني حتى تستطيع إغالق الجهاز بأمان اإلغالق المو

من صفاته عند  ATX أجهزة الكمبيوتر من النوع الحديث حيث  ATXفي األسواق حيث ان جميع األجهزة الحديثة هي من النوع 

   .عمل إيقاف تشغيل للجهاز يطفئ تلقائياً

فهي العمل على تبريد حرارته و تبريد حرارة المكونات األخرى الموجودة  Power supplyما الوظيفة الثانية التي يقوم بها ال أ

  ) 003شكل رقم ( Power supply وذلك من خالل استخدام المروحة الموجودة فى ال Caseداخل ال 

  

  ) 003شكل رقم (

صميمها لوضع مكونات الجهاز التى تحتاج إلى تبريد مباشرة فى مسار الهواء  يتم تATX من النوع Motherboardفجميع ال 

  .  البارد المنبعث من المروحة وبالرغم من هذا يتم استخدام مروحة اخرى اضافية ليتم تبريد بعض مكونات الجهاز

  )Motherboard  (اللوحة األم  2.3.3
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يته تكمن في أنه األساس ليكون الجهاز ككل خالي من المشاكل ، فاللوحة األم اللوحة األم هي الجزء األكثر أهمية في الحاسب ، وأهم

 .هي القطعة التي توصل إليها جميع القطع األخرى في الحاسب 

  :أهمية جودة اللوحة األم بالنسبة للحاسب آكل 

  . المطلوب تسمح بجميع هذه األجزاء بالتعاون مع بعضها البعض و تبادل البيانات في سبيل إنجاز العمل* 

  .التنسيق بين هذه األجزاء * 

  ) .إلخ ...القرص الصلب ، الطابعة (تقوم بعمليات اإلخراج واإلدخال اإلساسية * 

اللوحة األم تحدد نوع وسرعة المعالج ، الذاكرة العشوائية الذي يمكنك تركيبه في الحاسب وبالتالي تحدد السرعة التي يعمل عليها                    * 

  .جهازك 

نوعية المعالج ، مقدار ونوعية الذاكرة العشوائية ، عدد         (م تحدد مدى قابلية جهازك لزيادة سرعته و قدراته في المستقبل            اللوحة األ * 

  )إلخ .... شقوق التوسعة 

مك مثالً قد ال تحتوي لوحة أم على ناقل تسلسلي عام وهذا قد يحر            : اللوحة األم تحدد نوعية األجهزة الملحقة التي تستطيع تركيبها          * 

  .من إضافة أجهزة توصل بواسطة هذا الناقل إال بإضافة بطاقة خاصة لذلك 

مثل سرعة الناقل المحلي وسـرعة الـذاكرة        : اللوحة األم عليها طقم الرقاقات الذي يحدد الكثير من مميزات الحاسب بشكل عام              * 

  .العشوائية ومميزات أخرى كثيرة

 جهازك ، فالجهاز المزود بلوحة أم ممتازة يكون أسرع من الجهاز اآلخر ذو اللوحـة                جودة اللوحة األم بحد ذاتها تؤثر في سرعة       * 

  .متماثلة ) إلخ ..مثل الذاكرة العشوائية المعالج (األم الرديئة حتى لو كانت المكونات األخرى 

ونستطيع معرفة ) Asus( أو شركة )Giga Byte(وشركة جيجا بايت )  (Intelومن أشهر الشركات المصممة للوحة األم شركة إنتل

  . خالل الكرتونة التي تباع بداخلها اللوحةاالم أو أكبر دائرة متكاملة موجودة على اللوحة االم الشركة المصنعة إما من 
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 : المميزات التي تبحث عنها في اللوحة األم الجديدة   

جيدة أيضاً " gigabyte"هي أفضل شركة وشركة " Intel"المتواضع تعتبر شركة وفي رأيي : الشركة المنتجة للوحة األم  .1

  "Intel"فإذا أردت راحة البال عليك بشركة 

اللوحات المصنوعة في الواليات المتحدة غالية وال تستاهل الثمن المدفوع فيها ،األفضل أن تشتري لوحة أم : مكان التصنيع  .2

  . والجودة ، وإياك أن تشتري صناعة صينية فأنا جربتها ولم أحصد سوى القهرصناعة تايوان ففيها توازن بين السعر

ً  فال تأخذ )وهذا هو الغالب ( 4 إذا اشتريت معالج بنتيوم   ؟ 4 أم بنتيوم 3بنتيوم ? ما هو المعالج الذي تدعمه : المعالج  .3

وهي بالفعل تقوم بتشغيله  , 4دعم بنتيوم بعض اللوحات األم يدعي أصحاب المحالت أنها ت (4إال لوحة أم تدعم بنتيوم 

  4لذا أقرأ الكتلوج بحثاً عن دعم المعالج بنتيوم ) ولكن في الحقيقة تحرمك من بعض مميزات المعالج 

 مثالً ، قد يفيدك ذلك 1000 أو 800 ميجاهيرتز إلى 500هل هناك مجال للترقية في المستقبل من معالج : تردد المعالج  .4

 ندرة ترقية المعالج بدون لوحة أم ، ذلك أن اللوحة األم ليست غالية الثمن على أية حال كما أن ولكن الحظت عملياً

  .اللوحات الجديدة يكون بها مميزات جديدة 

إن كمية الرام القصوى التي يمكن تركيبها في اللوحة األم ال تعتبر عامل شديد األهمية : حجم الذاكرة العشوائية القصوى  .5

  . أغلب اللوحات األم تدعم أكثر من هذا - ) في المستقبل (512وربما ) حالياً (256تحتاج ألكثر من ألنك عادة لن 

 PCIكلما كان العدد أكبر كلما كان أفضل ، ويفضل أن يكون العدد األكبر للفتحات من نوع : عدد فتحات شقوق التوسعة  .6

  .ألنه األكثر شوعاً اآلن 

-RD ، أما اللوحات األم التي تقبل DD-RAMة أم تستقبل ذاكرة عشوائية من نوع اشتري لوح: نوع الذاكرة العشوائية  .7

RAM ًقسم الذاكرة العشوائيةللمزيد عن أنواع الذاكرة العشوائية إذهب إلى(  فهي مكلفة جداً جداً ، ونادرة أيضا (   

هل يدعم ويقصد به شق التوسعة الخاص بكرت الشاشة أم أن كرت الشاشة من النوع المدمج مع اللوحة األم  : AGPق ش .8

 يسمح 4Xوال ) 2X AGP(أو  ) 4X AGP(التسريع الثنائي أم الرباعي وتجد في كتيب اللوحة األم ما يدل على ذلك 

  .لبطاقة الفيديو بتسريع أكثر 

  CPU آزيةوحدة المعالجة المر2.3.4 

وسرعة ال . هي العقل المدبر لجهاز الكمبيوتر حيث تنفذ و تتحكم فيما تقوم بتشغيله على الكمبيوتر من نظم تشغيل او برامج

CPU تعتبر أكبر عامل يؤثر على األداء العام في جهاز الكمبيوتر ولذلك تأخذ معظم أجهزة الكمبيوتر أسماءها من سرعة ال 

CPU 3.6 جيجا هيرتز وقد وصلت اآلن حتى 2 بين حيث تتراوح سرعاتها GHZ  تعبر هذه السرعات عن عدد العمليات و

شكل رقم ( في الثانية الواحدة ذبذبة  مليار 3  أي يعني GHZ  3التي يقوم بها المعالج في الثانية الواحدة فالمعالج ذات سرعة 

005.(   

  

  ) 005شكل رقم    Slotمعالج على شكل (
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  : من اآلتي ويتكون المعالج

  )Arithmetic Logic Unit ALU(وحدة الحساب والمنطق  -1

  والتي يتم داخلها معالجة العمليات الحسابية والمنطقية 

  ) Control Unit(وحدة التحكم  -2

قسام الحاسب والتنسيق فيما بينها وهي تعتبر بمثابة الدماغ بالنسبة للحاسب ويمكن من خاللها إصدار األوامر لجميع أ

  . القيام بالوظائف المطلوبة منها من أجل

 وباالعتماد على نوع العمل أو Internal Cache لها حجم صغير من الذاكرة الكلية والتى يطلق عليها CPUوال 

من المعلومات التى يراد الوصول إليها داخل هذه الذاكرة % 90 يمكن أن نجد أكثر من CPUالوظيفة التي يقوم بها ال 

   External Cache أو Level 2أي  L2 آخر من الذاكرة أعلى سرعة منها و التى يطلق عليهاويمكن تزويدها بنوع

 Slot 1 وAthlon من النوع CPU الخاصة بال Slot A مثل ـــ CPU الخاصة بال Slotsونجد ان الفتحات 

 من CPUs  والمتواجدة فى مجموعة الL2ـــ تحتوى على الذاكرة  Pentium III من النوع CPUالخاصة بال 

   Motherboard المثبتة داخل ال L2 وتستخدم الذاكرة الفرعية AMD K6 مثل Socket 7نوع 

والقائمة على  Intel والخاصة بشركة Socket 37وهي ذات النوع  CPUsوتعتبر من أحدث األنواع من ال 

 L2 Cache ال حيث تعمل على توفير قدر صغير منCeleron و Pentium IIIاإلصدارات رخيصة الثمن من 

   Socket  يأتي من النوع Pentium IIII الجدير بالذكر على أن المعالجات من النوع مباشرة على الشريحة
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  بماذا يحدد أداء المعالج 

  :ولكننا سنذكر أهم العوامل وهي , هناك الكثير من األشياء التي تحدد قدرة المعالج على تنفيذ المهام بسرعة أكبر 

  :  تردد المعالج -1

ولكن يتحقق ذلك عند مقارنة معالجات من نفس النوع ولها نفس , أن المعالج ذي التردد األعلى يعطي أداء أكبر ليس بالضرورة 

  .األعلى يعطي أداء أكبر ذي التردد المواصفات الفنية عندها نستطيع أن نقول أن المعالج 

  :  تردد الناقل األمامي -2

) العشوائية (  كلما أدى ذلك إلى مزيد من البيانات التي تنتقل من المعالج إلى الذاكرة الرئيسية  FSBالناقل األمامي   كلما زاد تردد 

ولذلك لو أتينا ,  ميجا هيرتز مع نفس الكمية من المعلومات 66 ميجا هيرتز يقتضي نصف الوقت الذي يقتضيه ناقل 133فناقل 

بحيث يكون أحدهما بتردد ناقل ,  ميجا هيرتز على سبيل المثال 800 المواصفات وبتردد بمعالجين من نفس الصنف ومتشابهة في

  .  ميجا هيرتز فإن ذلك يعني أن المعالج الثاني يعطي أداء أكبر 133 ميجا هيرتز والثاني بتردد ناقل 100

   Cache Memorey حجم الذاكرة المخبئية -3

وهذا يفسر الفرق الشاسع بين معالج ,  الثاني فإن زيادتها يعني زيادة أداء المعالج سواء كانت ذاكرة المستوى األول أو المستوى

 ميجا 1 يعمل بذاكرة مخبئية سعتها 4 كيلوبايت مع معالج بنتيوم 128سيليرون الذي يعمل بذاكرة مخبئية من المستوى الثاني بحجم 

   بايت

  : عملها  Cache Memoreyالذاكرة الكاش 

نانو ) 10(أن المعالج يحتاج ن الغاية من تطور أجهزة الحاسب هو زيادة شرعة استجابتها لألوامر فإذا عرفنا   كما هو معروف أ

كبيرة نسبيا إذا ما عرفنا أن المعالج يستطيع التعامل مع هذه وهذه السرعة , ثانية تقريبا للحصول على معلومة ما من الذاكرة الرام 

لهذا السبب فقد قام ,  فإن هناك الكثير من الوقت المهدر في إنتظار وصول المعلومة من الرام نانو ثانية لذا) 1(البيانات بسرعة 

 L2مطورو أجهزة الحاسب باختراع ذاكرة أصغر في الحجم من الرام ولكن سرعتها أكبر وقد أسموها الذاكرة كاش المستوى الثاني 

 وهكذا أصبح L1داخل المعالج وسموها ذاكرة كاش مستوى أول ذاكرة أخرى أصغر حجما وأكثر سرعة ووضعوها ثم أضافو ذاكرة 

 فإن لم يجده إنتقل إلى الرام وهذا أدى إلى زيادة ملحوظة في L2 فإذا لم يجدها انتقل إلى  L1المعالج يستلم البيانات المطلوبة من 

   AMD Athelonشركة و) سيليرون وبينتيوم(السرعة ولعل من أشهر المعالجات هي معالجات شركة إنتل بنوعيها 
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  )Main Memorey    (الرئيسية الذاكرة  2.3.5

  : تنقسم الذاكرة الرئيسية إلى نوعين هما 

  )RAM( ذاكرة الوصول العشوائي - أ

   RAMال 

  ) 006شكل رقم (

  

  ) 006شكل رقم (

يانات التى تحتاج اليها لتنفيذ  من الحصول على المعلومات والبCPUوهى المخزن المؤقت والسريع الذى تتمكن من خالله ال 

  ).   وهى تعادل ماليين من وحدة البت( ووحدة القياس الخاصة بها هى الميجا بايت . البرنامج

 او GB RAM 1وقد تصل إلى   MB RAM 64 يبدأ من  RAMواألجهزة التي سوف نقوم بتجميعها تتمتع بحد أدنى من ال 

  تعد مناسبة تماماً وتختلف أسعار الرامات بإختالف سرعتها وسعتها MB RAM 512اعلى ولكن بالنسبة لالستخدام العادى فان 

  وكذلك  DDRAMفكل مازادت سعة الرامات كل مازاد ذلك من ثمنها ومن أشهر األنواع والمنتشرة في السوق الذواكر من نوع 

اوح أسعار هذا النوع من الذاكرات من  وهي تتميز بسعتها التخزينية العالية ورخص ثمنها حيث تترDDRAM2نوع آخر يدعى 

  .  ريال حسب سعة التخزينية للذاكرة 450 إلى 250

 فهى باهظة الثمن ويتم استخدامها فقط فى حالة تنفيذ األعمال المعقدة RAM BUSأما أحدث التطويرات التجارية والتى يطلق عليها 

  . على األجهزة

  والتي تتناسب مع ال  RAMسعر فيجب شراء أكبر مساحة من ال ويفضل للحصول على أعلى جودة في األداء وأفضل 

Motherboardالتى تريد استخدامها فى جهازك  .  

 Hard ال تحتفظ بأي معلومات أو بيانات داخلها بمجرد إغالق الجهاز ولذلك تستخدم األقراص الصلبة RAMوهذه الذاكرة ال 

drives  أو األقراص المضغوطةCDs لمرنة من أجل توفير مساحة تخزينية ثابتةأو حتى األقراص ا.     
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  )Rom(ذاكرة المقروءة فقط  - ب

وتحتوي على معلومات موضوعة من قبل الشركة المصنعة ,   وهي عبارة عن ذاكرة إلكترونية ال نستطيع التغيير في محتوياتها 

   للجهاز والقيام ببعض الوظائف الضرورية األخرى  )BIOS(تفيد هذه المعلومات في عملية التشغيل األولية ) أو اللوحة األم (للجهاز 

    ؟ ROM و  RAMماهو الفرق بين .

 RAM ROM  المميزات 

 ال  نعم   يمكن الكتابة عليها بواسطة المستخدم 

  نعم   نعم   قراءة منها بواسطة المستخدم يمكن ال

للبيانات التي ) وسريع (مخزن مؤقت   االستعماالت الشائعة 

عها المعالج أو يتوقع أن يتعامل يتعامل م

  معها قريبا 

  تخزين برنامج البايوس للوحة االم 

تبقى البيانات في الرقاقة لفترة طويلة جدا   تفقد البيانات  بمجرد إطفاء الحاسوب   تعرض البيانات للتلف 

وال يمكن تغييرها في ) ال نهائية تقريبا (

  الغالب 

 2.3.6 Floppy Drive   

  

  

 

  

  

  )007شكل رقم (

أهمية قصوى وضرورة بالغة فى االستخدام على جهاز الكمبيوتر وخاصة قبل  Floppy Drivesاحتلت مشغالت األقراص المرنة 

ولكن الدور الذى تقوم به االن يقتصر على نقل بعض الملفات الصغيرة إلى أجهزة .  او االقراص المضغوطةCDsالوصول إلى 

 Floppyوأسعار ال .  نسخ اخرى من بعض الملفات الموجودة على الجهاز كإحدى طرق الحمايةالكمبيوتر المستقلة او عمل

Drives  ليست باهظة وال تشغل حيزا كبيرا عند استخدامها ولكن هناك بعض العيوب التى تنتج من استخدامها مثل احتمال نقل

ت المحفوظة عليها اذا تعرضت لمجال مغناطيسى قوى أو لم الفيروسات من األجهزة المصابة إلى أجهزة اخرى كما يمكن فقد البيانا

 فى توزيع البرامج بواسطة Floppy Drivesيتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن وقد تم استبدال الدور الذى كانت تلعبه ال 

  .  وبرامج التنزيل عبر اإلنترنتCDsاستخدام الشبكات واستخدام ال
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2.3.7 Hard Drive H.D.D   

  

  

  ) 008ل رقم شك(

ويعتبر من أهم المكونات على جهاز الكمبيوتر حيث يمكنه تخزين كمية كبيرة من البيانات والمعلومات وكذلك يمكنه قراءة المعلومات 

 وال Tap drives او ال DVD- ROM او CD-ROMوالبيانات بصورة اسرع بكثير من أجهزة التخزين األخرى بما في ذلك ال 

Floppy drivesن الغالبية العظمى من المساحة التخزينية الموجودة على ال  كما أHard drives تستخدم لحفظ البرامج وتخزينها 

كما يمكن زيادة المساحة التخزينية من وقت , مثل أنظمة التشغيل المختلفة وبرامج اإلنترنت ومعالجة الكلمات والحسابات وغيرها

 من المساحة التخزينية عن طريق الغاء بعض البرامج القديمة أو المعلومات  حيث يمكنك تفريغ بعضHard drivesآلخر على ال 

آخر الستخدامه  Hard driveإال أن هناك من يفضل إضافة , والبيانات التى أصبحت ال تحتاج اليها لتتمكن من وضع برامجح جديدة

  في زيادة السعة التخزينية للجهاز 

إال أن هناك بعض األعمال الهامة التي يتم تنفيذها ,  تعد كبيرة وثابتةHard driveها ال وبالرغم من أن السعة التخزينية التى يقدم

  . على جهاز الكمبيوتر بما يتطلب ضرورة االعتياد على القيام بعمل نسخ احتياطية من هذه األعمال الهامة 

 تقوم بتوفير RAIDأو  Redundant Array of Inexpensive Drivesوفى تطبيقات األعمال الهامة والخطيرة توجد تقنية تسمى 

 الفردية بهدف حمايتها من مشاكل األعطال المفاجئة وتجنب مشاكل Hard drivesالعديد من وسائل نسخ البيانات عبر العديد من ال 

  . انات أو غير ذلكفقد البيانات الناتجة عن الحوادث أو التعرض للسرقة أو وجود أخطاء في إدارة البيانات أو اإلتالف المتعمد للبي

  . بديال هاما فى عمل النسخ االحتياطى للبيانات الهامة أو السي دي رايتر  CD recordersوكذلك توفر ال 

  : المكونات الخارجية للقرص الصلب 

 وهي وصلتين ومجموعة واحدة من إبر إعدادات الماستر والسليف وهذا بالطبع مخصص فقط, ونقصد بها التوصيالت واإلبر   

     كما في الشكل أمامكIDEلألقراص الصلبة المعتمدة على تقنية 
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  : القسم األيمن 

ويمكن الحصول على الطاقة من كيبل الطاقة الخاص المزود من قبل اللوحة االم مع مالحظة وضع , هي الوصلة الخصصة للطاقة 

حمر من سلك الطاقة مع الخط األحمر الموجود على سلك اللون االحمر من سلك الطاقة على يسار فتحة الطاقة أي يلتقي السلك األ

  )IDE(الداتا 

  :القسم األوسط 

   التي تحدد كيف تتعامل  اللوحة األم مع هذا القرص  Slave  و  Masterهي إبر تعديل إعدادات 

  : القسم األيسر 

  .IDEق تقنية وهذه الوصلة خاصة باألقراص التي تعمل وف) الحزام األبيض (هي وصلة كبل البيانات 

  :أنواع األقراص الصلبة 

  :وأما أنواع األقراص الصلبة فهي عديدة وتقسيماتها مختلفة ونذكر أهم تقسيم لها وهو تقسيم التقنية المستخدمة في النقل 

   SCSI : Small Computer System Interfaceتقنية 

ة كما أنها من الممكن أن تستخدم من خارج الحاسب اآللي عبر وهي تعتمد على نقل المعلومات بشكل متوازي وتتميز بالسرعة العالي

 وحدة 15 أمتار تقريبا هذه التقنية تعمل على قناة واحدة تقبل حتى 10وصالت خاصة ومن الممكن أن تصل أطوال وصالتها إلى 

 ميجا 320المستقبل يبشر بسرعة  ميجا بايت في الثانية و160وصلت سرعة نقل البيانات في هذه التقنية إلى .  SCSIتخزين بتقنية 

 ميجا بايت في الثانية من مزايا هذه التقنية سرعتها العالية وقدرتها التخزينية العالية وكذلك القدرة على توصيل وحدات 640بايت و 

  .كثيرة وأما عيوب هذه  التقنية فتكمن في كلفتها المرتفه جدا وصعوبة إعداداتها 

  IDE : Integrated Drive Electronicsتقنية 

,  أن حزام الكبالت ال يمكن أن يكون طويال كما أن هذه التقنية داخلية وال يمكن أن تعمل من خارج الحاسب اآللي IDEويعيب تقنية 

  والشكل التالي يوضح هذا النوع من الكيبالتإال أنه يبقى الخيار االول بسبب اتساع استخدامه وانخفاض كلفته بشكل كبير 
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2.3.8 CD-ROM Drives  

  

   

  

  

  

  

  ) 010شكل رقم (                                                                 

أشرطة الكاسيت وتحل محلها كما أنها تتمكن من تشغيل اسطوانات الموسيقى دون الحاجة إلى أي من مكونات  CDتنافس ال 

  . الكمبيوتر

  والسرعة.  حمل كم كبير من المعلوماتCDويمكن لل 

وال .. 1X بتشغيل اسطوانات الموسيقى تعرف او تقاس ب CD Driveأو التي يقوم بها ال CD التي يقوم بها الجهاز بتشغيل ال 

CD Drive  44الذى يتم استخدامه اآلن يمكنه قراءة أقراص البرامج بسرعة تبدأ من X وقد وصلت السرعة في كثير من إلى أعلى 

  .  كيلو بايت في الثانية 154 تعني ما يقارب  X حيث X 52 إلى أعلى من محركات  األقراص اليوم

  

2.3.9 CD Recorders ( CD R/W)  

  

   

  

  

  

  

  

  ) 011شكل رقم (
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 ال يمكنه مسح CD burner والذى يعرف ب CDRوعن طريقه يمكن نقل المعلومات إلى األقراص الفارغة والنوع األصلي من ال 

 فارغة رخيصة الثمن يمكنها القيام بتسجيل CDsإال أن المحركات الجديدة والتى تستخدم , CDsى ال المعلومات بمجرد كتابتها عل

  . ومسح البيانات

 يمكنها قراءة هذه CD Drivesوتوفر هذه المحركات إمكانية نقل قدر كبير من المعلومات بين األجهزة المختلفة التي تحتوى على 

 فى امكانية عمل النسخ االحتياطية فى أغراض حفظ البيانات لفترة طويلة والتى يمكن CD Recordersاألقراص وتفيد أيضا ال 

  . الوصول اليها بطريقة سريعة

 دقيقة من البيانات المسموعة أو الصوتية 74 ـــ أي البيانات التي يمكن تخزينها عليه ـــ إلى CDوتصل السعة التخزينية لل 

 يمكنها ايضا القيام بتشغيل اسطوانات الموسيقى و التعرف على محركات ال CDRع ال  كيلوبايت كما أن جمي650أو ما يعادل 

CD-ROMsالعادية بالرغم من ان سرعتها فى القراءة تعتبر أقل من سرعة المحركات التى ال يمكن نسخ البيانات عليها  .  

2.3.10 ( DVD R)  

  

  

  

  

  

  

  ) 012شكل رقم (

 الخاصة VHS صناعة الكمبيوتر وقد تم تصميمها لتطوير وتحسين شرائط الفيديو ال وهى ابتكار جديد وتطور عظيم في عالم

  . بتوزيع األفالم

 وذلك فى بداية CD بالبيانات والمعلومات بقدر يصل إلى سبعة أضعاف تلك المعلومات التى يمكن ان تحفظها ال DVDو تحتفظ ال 

أن تتعامل مع أجهزة الكمبيوتر أكثر من  DVDسابقة ومن المتوقع لل أما اآلن فقد زادت إلى أربعة أضعاف النسبة ال, ظهورها

  .  جيجا بايت 4 وعادة تصل سعتها التخزينية إلى حوالي مجرد التسلية المنزلية واأللعاب
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   Modemالمودم 2.3.11 

  ) 013شكل رقم (

  

  ) 013شكل رقم (

خرى عبر الخطوط التليفونية ويعنى أيضا إمكانية االتصال باإلنترنت أو وهو يمنح جهاز الكمبيوتر القدرة على االتصال باألجهزة األ

شبكة الويب العالمية كما أن هناك استخدامات أخرى للمودم مع جهاز الكمبيوتر مثل استخدام الكمبيوتر الشخصى على أنه جهاز للرد 

صوتى أو كجهاز للتسلية يحتوى على العاب عديدة على جميع التساؤالت واالستفسارات و استخدامه كجهاز فاكس أو نظام البريد ال

إضافة إلى استخدامه في المؤتمرات المرئية ويمكن مالحظة أن جهاز المودم بطىء جدا بالنسبة إلى باقي مكونات الكمبيوتر األخرى 

   ثانية / كيلو بايت 56فال تستخدم مودم أقل من 

بكة اإلنترنت على سرعات أعلى من خالل استخدام كابل التليفزيون ويجب وأجهزة المودم الموصلة بكابالت تسمح باالتصال عبر ش

  . توفير هذا االختيار من خالل امتياز الكابالت

 56 تحتوى على جهاز مودم تصل سرعته إلى Pentium III مثل تلك المستخدمه مع جهاز motherboardوهناك بعض ال 

  .  ثانية /كيلوبايت

  ) Network Adapter (آرت الشبكة 2.3.12 

 الموجود داخل جهاز الكمبيوتر Network Adapterإذا كنت تعمل فى شركة يوجد بها شبكة داخلية للكمبيوتر فسوف تجد ان ال 

ويمكن توضيح ذلك بأن المودم . يلعب دورا أساسيا مثل الدور الذى يقوم به المودم فى االتصاالت ولكن ذلك يتم بصورة أسرع بكثير

أما بالنسبة إلى .  بايت فى الثانية عبر خطوط التليفون7000 ثانية يقوم بعملية اإلرسال بسرعة تصل إلى /و بايت  كيل56ذا السرعة 

 رخيص السعر فإنه يعمل على شبكة مخصصة من كابالت الخطوط التليفونية الموجودة داخل مبنى حيث Network Adapterال 

   مليون بايت فى الثانية 1.2 مليون بت فى الثانية او حوالى 10أي , ة الواحدة ميجا بايت فى الثاني10يمكنه إرسال ما يقرب من 

 Windows قد اصبح رخيصاً وفى متناول االيدى كما أن أنظمة التشغيل الحديث مؤخرا مثل Network Adapterونظرا الن ال 

Millennium من األجهزة التي تستخدمها العائالت أصبحت  وما بعدها عملت على تسهيل عملية إنشاء الشبكات الصغيرة فإن العديد
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تستخدم الشبكات داخل المنازل للمشاركة في استخدام الطابعات وتبادل االلعاب وايضا المعلومات وامكانية عمل نسخ احتياطية من 

  . المعلومات والبيانات الهامة لتالفى أخطار اإلتالف

   Sound Systemsأنظمة الصوت  2.3.13

  ) 014شكل رقم (

  

  ) 014شكل رقم (

يتم تحويل البيانات والمعلومات المخزنة على جهاز الكمبيوتر اوالتى تم انزالها من شبكة اإلنترنت إلى موجات صوتية يمكن سماعها 

 كما يمكن لكروت الصوت القيام بالعمل العكسى Analogإلى  Digitalويتم خالل هذه العملية تحويل ال . بواسطة كروت الصوت

 لتخزينها واستخدامها Digital من التسجيل او الميكروفون إلى نسخة Analogها القيام بتحويل قطعة موسيقية او حديث حيث يمكن

  . على جهاز الكمبيوتر

وتتميز أنظمة األصوات أو كروت الصوت عن بعضها البعض عن طريق الطاقة ووضوح الصوت فى السماعات ومكبرات 

ومن أهم نقاط التسويق األساسية لكروت وأنظمة الصوت ذات . ع كروت الصوت رخيصة الثمنوال تتوفر هذه المميزات م. الصوت

حيث أن الموجات الصوتية فى أحد كروت الصوت تسمح بتشغيل , الجودة العالية هى مكونات الموجات الصوتية والتدفق الصوتى

عض العروض التقديمية فى بعض البرامج والتى يتم فيها مقطوعة موسيقية ثم ضغطها ويتم االستفادة من ذلك مع تطبيقات االلعاب وب

   .Wave Tableتقديم شكل الموجه الحقيقية للصوت المطلوب بواسطة كارت الصوت من خالل استخدام االختيار 

   Key board & Mouseلوحة المفاتيح وجهاز الماوس 2.3.14 

  ) 015شكل رقم (

  

  ) 015شكل رقم (
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ل اهمية كبرى على الرغم من انخفاض ثمنهما بالمقارنة باألجزاء األخرى من جهاز الكمبيوتر وتعمل وهما من المكونات التى تحت

. لوحات المفاتيح لفترات طويلة ولكن إذا قمت بشراء لوحات مفاتيح أغلى سعرا فسوف تحصل على مستوى افضل من األداء

المفاتيح متوفرة باشكال عديدة وتبدأ من تلك المستطيلة العادية من ولوحات . وبالنسبة للماوس فإنه يحتاج إلى التنظيف من وقت الخر 

 وتلك متعددة االغراض وتلك التى يتوفر فيها مفاتيح خاصة باالتصال وتصفح اإلنترنت وسوف نستخدم فى Key 104/105طراز 

  ) 016شكل رقم (تيح والماوس  لتوصيل كل من لوحة المفاPS/2تجميع األجهزة خالل هذا الكتاب موصال ذا حجم صغير من طراز 

  

  

  ) 016شكل رقم (

   Video Monitorالشاشة 2.3.15 

  ) 017شكل رقم (

  

  ) 017شكل رقم (

وذلك نظرا ألنها القيمة الباقية والدائمة مع مرور , وهى تحتل المرتبة االولى فى قائمة أسعار مكونات جهاز الكمبيوتر الرتفاع سعرها

من سعرها % 10 المثبت على جهازك قد يكلفك أكثر من سعر الشاشة بحوالى Video Adapterوتجد أيضا أن ال .. الوقت

  . اإلجمالي ويرجع ذلك النه يقوم بضبط دقة الصورة ووضوحها وكذلك عدد األلوان التي يتم عرضها

  . وشاشات أجهزة الكمبيوتر يتم تحديد مواصفاتها من خالل قياس طريقة العرض على الشاشة بالبوصة 
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 مع اختالف وتنوع Analogإلى الشاشة على شكل  Video Adapterالمعلومات التي تعرض على الشاشة يتم نقلها من ال و

معدالت ومستويات الطاقة وكل هذا من أجل توضيح كثافة اللون األحمر واألخضر واألزرق لتوضيح وتلوين كل نقطة ظاهرة على 

  . الشاشة

والصورة بالقياس .  طريق عدد البكسالت ودون االعتماد على نوع الشاشة المستخدمةويمكن قياس دقة الصورة المعروضة عن

480x640 بالرغم من أنها أكثر دقة بدرجة كبيرة من صورة جهاز التليفزيون العادي,  تعتبر أقل الصور جودة واستخداما اليوم .

قديم صور ذات دقة اعلى من ذلك اال انه بالنسبة للعديد من وبالرغم من ان الشاشات التى يتم تصنيعها حاليا غالية الثمن ويمكنها ت

 يعمالن على اظهار وميض متقطع وسريع بصورة كبيرة عندما يتم ضبطها على دقة Video Adapterالمستخدمين فان الشاشة وال 

  . أعلى 

 LCDميك والتى تسمى بشاشات ال وبصفة عامة فان اسعار الشاشات تتجه لالنخفاض كما ان الشاشات الجديدة ذات الحجم غير الس

تقوم بالعرض بصورة مماثلة للشاشات التى يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر المحمول ومازالت تعتبر أغلى الشاشات سعرا اليوم 

  )018شكل رقم (

  

  ) 018شكل رقم (
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  ) Video Adapter (آرت الشاشة 2.3.16 

  ) 019شكل رقم (

  

  ) 019شكل رقم (

 Video وأهم خاصية توضح أهمية Advanced Graphics Portأو  AGP بواسطة Video Adapterم التمييز بين كروت ويت

Adapter  هي قدر المساحة من الRAM  التي يحتوى عليها والتى تعمل على تثبيت وضبط عدد البكسالت واأللوان التي يمكنه

 والتى تعمل على وصف 4X او 2X او 1Xبسرعة أساسية تبلغ  Video Adapter(AGP)كما تتمتع كروت . القيام بعرضها

وتوضيح أعلى معدل من البيانات المرسلة التى يمكنه الحصول عليها فى الظروف العادية ويتم االستفادة من هذه األنواع في بيئة 

  . األعمال الخاصة بمعالجة الصور والرسومات ثالثية األبعاد وأيضا ألعاب الكمبيوتر

وفى بعض األحيان يكون .   العادى يعتبر مناسب جداً لجميع االحتياجاتVideo Adapter(AGP)بة للمستخدم العادى فإن أما بالنس

الذي يتضاعف سعره عشرة أضعاف والمشكلة الوحيدة والعيب الذى يمكن  Video Adapterأقل عرضة للمشاكل التي تواجه ال 

   ! حديث فمن المحتمل أن ال يتم تشغيلهAGPة بكارت جرافيك مواجهته هي أنك إذا حاولت توصيل شاشتك القديم

 ومنفذ توصيل شاشة داخل AGP تأتى مزودة بكارت الفيديو وأدوات التحكم الخاصة به Motherboardsوهناك العديد من ال 

كانيات الفيديو ولكن يجب  تكون ذات تكلفة أقل من تلك التى ال تتمتع بامMotherboardsوالمثير للدهشة أن مثل هذه ال . تصميمها

  : الوضع فى االعتبار المشاكل اآلتية

   مرتفعة االسعار Video Adaptersأن إمكانيات أدوات التحكم المتكاملة تكون غالبا محدودة بالمقارنة ببعض ال              -

ة لجهاز الكمبيوتر ويمكن  المتوفرmotherboard يشارك الذاكرة األساسية الموجودة على ال Video Adaptersأن ال        -

 بواسطة أدوات MB 8 فمن المحتمل ان يتم استهالك ما يقرب من MB RAM 32توضيح ذلك بانه اذا كان لديك ذاكرة بسعة 

   لنظام التشغيل MB 24التحكم الخاصة بالفيديو ويتبقى فقط 
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 العادى وذلك ألنهم قاموا بالفعل بإضافة AGP Adapterأن الشركة المصنعة نادراً ما تقوم بإضافة فتحات لتركيب              -

   motherboardوظائف الفيديو على ال 

   Printers and Scannersأجهزة المسح الضوئي والطابعات  2.3.17

يرغب من يمتلك جهاز كمبيوتر فى منزله أو عمله في إضافة أجهزة أخرى مثل الطابعة أو الماسح الضوئي وينمى هذه الرغبة 

  ائم فى أسعار هذه األجهزة االنخفاض الد

  ) 020شكل رقم (فهناك العديد من الطابعات الملونة

  

  ) 020شكل رقم (

فإذا كنت ال تستخدم األلوان فيمكنك شراء طابعة الليزر , ذات أسعار مقبولة نسبيا ولكن تبديل عبوات الحبر هو الذي يعتبر مكلفاً

  . حد ماباللون األبيض واألسود فقط فهي باهظة الثمن إلى 

  ) 021شكل رقم (أما بالنسبة ألجهزة المسح الضوئي 
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حيث يعمل بصورة طبيعية مع الصورة , فيمكنك شراء أحدها بتكلفة محدودة بحيث يفي بجميع متطلباتك فى االستخدام العادى

ل مسح ضوئى للمستندات للتعرف ويجب التأكد من الحصول على ماسح ضوئى مسطح إذا كنت ترغب فى عم . الفوتوغرافية الملونة

 وهو تطبيق يعمل على تغيير صورة الكلمات المكتوبة وتحويلها إلى نص يمكن التحكم فيه ونقله إلى أحد برامج OCRعلى رموز 

  . معالجة النصوص التى تتعامل معها

 

    Bios  نظام اإلدخال واإلخراج األساسي 2.4

فما هو " بيوس"وتنطق " نظام اإلدخال واإلخراج األساسي " ومعناه  ) basic input output system(البيوس هو اختصار لعبارة  

  البيوس ؟

  

  

  

  

  

  ما هو البيوس2.4.1 

عندما تضغط زر تشغيل الحاسب فإنك عادة ما تسمع صوت نغمة معلنة بدء تشغيل الحاسب ومن ثم تظهر بعض المعلومات على 

  فما الذي يحدث ؟.... ز في العمل الشاشة وجدول مواصفات الجهاز ثم يبدأ وندو

الفحص الذاتي عند " أي " power on self test"وهو اختصار لـ  ) POST(عند تشغيل الجهاز فإن الجهاز يقوم بما يسمى الـ 

 المعالج والذاكرة العشوائية ، بطاقة الفيديو( وهي أول شئ يفعله الحاسب، حيث يقوم الحاسب بفحص أجزاء النظام " التشغيل 

و تستطيع أن ترى مقدار الذاكرة العشوائية في الجهاز عند هذه النقطة كما تستطيع رؤية الكثير من المعلومات عن البيوس ) إلخ.....

  .إلخ ... مثل رقمه وتاريخه 

أو يتم إيقاف إذا وجد النظام أية أخطاء عند هذه النقطة فإنه يتصرف حسب خطورة الخطأ ففي بعض األخطاء فإنه يكتفي بأن ينبه لها 

 beep(الجهاز عن العمل وإظهار رسالة تحذيرية حتى يتم إصالح المشكلة ويستطيع أيضاً إصدار بعض النغمات بترتيب معين 

code ( حتى ينبه المستخدم لموضع الخلل ، إن ترتيب النغمات يختلف باختالف نوعية الخلل وباختالف الشركة المصنعة للبيوس-

  . ومن ثم يسلم القيادة لنظام البيوس - في مواقع الشركة المصنعة للبيوس beep codesأكثر عن الـ تستطيع معرفة معلومات 

األقراص الصلبة والمرنة ، األقراص المدمجة ، المنافذ (فيقوم نظام البيوس بفحص جميع أجهزة اإلدخال واإلخراج المتوفرة لديه 

  .وذلك بمساعدة المعلومات المخزنة في رقاقة سيموس ) إلخ .... وحة المفاتيح المتوازية والمتسلسلة ، الناقل التسلسلي العام ، ل
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  .فيسلمه مهمة التحكم بالحاسب ) إلخ ...مثل وندوز ، دوس ، يونيكس ، لينكس ( ثم بعد ذلك يقوم البيوس بالبحث عن نظام تشغيل 

حاسب طوال فترة عمله ويعمل جنباً إلى جنب مع نظام وال تنتهي مهمة البيوس هنا بل تسند إليه مهمات اإلدخال واإلخراج في ال

  .إلخ ..التشغيل لكي يقوم بعمليات اإلدخال واإلخراج وبدون البيوس ال يستطيع وندوز أن يخزن البيانات و ال أن يسترجعها 

يذها ، في الحقيقة إن نظام إذاً البيوس هو نظام مهمته أن يستقبل األوامر الخاصة باإلدخال واإلخراج من نظام التشغيل ويقوم بتنف

وهي ذاكرة ال ) رقاقة قابلة للقراءة فقط( البيوس هو عبارة عن برنامج ولكنه برنامج مدمج في اللوحة األم ومخزن على رقاقة روم 

د تشغيل يمكن تغيير محتوياتها وتحتفظ بمحتوياتها حتى لو تم إطفاء جهاز الحاسب ليكون نظام البيوس جاهزاً في المرة التالية عن

  :ونستطيع تلخيص مهمة البيوس فيما يلي. الجهاز 

   POSTالقيام بعملية الفحص األولي للجهاز  .1

  ). عملية بدء تشغيل نظام التشغيل( القيام بعملية اإلقالع من األقراص  .2

  .  وهي مهمته الكبرى التي سميت باسمهاBIOSالقيام بعمليات اإلدخال واإلخراج األساسية  .3

 delالشاشة الزرقاء التي تظهر عند الضغط على زر ( يحوي النظام أيضاً البرنامج الالزم للدخول على إعدادات البيوس  .4

  ) وقت اإلقالع 

و شركة  " awardأوورد "وشركة " phoenix"يتم تصنيع رقاقات البيوس من قبل العديد من المصنعين أبرزهم شركات فونكس 

"american megatrends "وإذا نظرت إلى أي لوحة أم فسوف تجد عليها رقاقة البيوس ومكتوب عليها اسم الشركة المصنعة لها.  

  )*(رقاقات سيموس 2.4.2 

د عدد كبير من أنواع العتاد المختلفة المميزات ولكي يمكن للبيوس التعامل معها جميعاً ال بد من في عالم الحاسب نعرف أنه يوج

 تخلف حيث ال يستطيع البيوس تحديد مكونات الحاسب - على األقل في نظري -إعطائه بعض المعلومات عن حاسبك وهذا يعتبر 

 نوعية العتاد المتوفر في الجهاز مثل حجم القرص الصلب ونوعيات وتحديدات األداء األفضل تلقائياً ، وال بد من أن تعرفه على

  .إلخ يدوياً ....األقراص المرنة 

-Complementary Metal"ولهذا يخزن البيوس هذه المعلومات على رقاقة رام خاصة تسمى رقاقة السيموس وهي اختصار لـ 

Oxide Semi-Conductor "تقوم بتخزين البيانات ولكنها تفقدها إذا انقطع عنها التيار وهي عبارة عن نوع من الذاكرة العشوائية 

الكهربائي ، لذا تزود هذه الذاكرة ببطارية صغيرة تقوم بالحفاظ على محتويات هذه الذاكرة في أوقات إطفاء الجهاز ، وتستهلك هذه 

  .الرقاقات القليل من الطاقة بحيث أن هذه البطارية قد تعمل لعدة سنوات 
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 على رقاقة السيموس معلومات هامة عن الجهاز مثل حجم ونوع األقراص المرنة والصلبة وكذلك التاريخ والوقت وكذلك تخزن

إلخ ويكون حجمها في حدود مئات ..هل تريد اإلقالع من القرص المرن أم من القرص الصلب أوالً : بعض الخيارات األخرى مثل 

  البايتات

 عند delغالباً بالضغط على ( ن محتويات ذاكرة السيموس وذلك بالدخول إلى إعدادات البيوس يمكن للمستخدم العادي أن يعدل م

، يمكنك عمل الكثير من األشياء هناك ولكن كن حذراً فتغيير اإلعدادات دون إلمام بوظائفها قد يعطل حاسبك عن ) إقالع الجهاز 

  :مج إعداد البيوسالعمل ، هذه قائمة ببعض األشياء التي يمكن أن يعدلها برنا

  تغيير الوقت والتاريخ  •

  تعيين عدد وحجم األقراص المرنة والصلبة  •

   VGA اجعل خيارك دائماً هو - ) إلخ  .... VGA , ega( نوعية بطاقة الفيديو  •

  ) خصائص توفير الطاقة ( إعدادات الطاقة  •

، إذا نسيت كلمة السر )  من خالل كلمة السرحماية الحاسب بكلمة سر حيث ال يستطيع أحد الدخول للجهاز إال( كلمة السر  •

 .فيجب عليك إطفاء الجهاز وإزالة بطارية السيموس حتى تزال جميع المعلومات من رقاقة السيموس بما فيها كلمة السر

ظ تحتف البيوس حتى تسترجعه عند بداية عمل الحاسب في المرة القادمة وال تحتاج لبطارية حتى تخزن نظام: رقاقة البيوس  •

 . بمحتوياتها

 المعلومات التي يحتاجها البيوس مثل حجم األقراص الصلبة وما إلى ذلك ، وتحتاج تقوم بتخزين "CMOS" رقاقة سيموس •

   بمحتوياتها لبطارية حتى تحتفظ

  األجهزة التي يتحكم بها البيوس  2.4.3

حكم بالعتاد فيجب عليه أن يقوم بذلك عن طريق البيوس ، يتحكم البيوس بجميع أجهزة الحاسب بال استثناء ، وإذا أراد أي برنامج الت

ويجب على البيوس .ولكن ذلك ليس شرطاً فمن الممكن أن يقوم البرنامج بالتحدث مع العتاد مباشرة للحصول على بعض المميزات 

ت البيوس القديمة أن تتعرف على أن يكون قادراً على التعامل مع أنواع العتاد المركب في الحاسب ، فمثالً قد ال تستطيع بعض رقاقا

  .األقراص الصلبة كبيرة السعة الحديثة ، أو أن ال يدعم البيوس نوع معين من المعالجات وهكذا

  ؟هل يمكن استبدال رقاقة البيوس 2.4.4 

 اللوحة األم الذي كن حذراً ، البد أن يكون البيوس الجديد مناسب لنوع... نعم ، يمكنك استبدال البيوس القديم بواحد جديد ولكن 

  .تستعمله وإال قد ال يعمل الحاسب بعد تركيب البيوس الجديد

منذ عدة سنوات أصبحت اللوحات األم تأتي مزودة برقاقة بيوس من النوع القابل إلعادة البرمجة وذلك ليتمكن المستخدم من تغيير 

غير يمكن تحميله من اإلنترنت وتسمى هذه النوعية من برنامج البيوس من دون تغيير الرقاقات نفسها بل بواسطة برنامج خدمي ص

   " .flash BIOS"رقاقات البيوس 
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وقد سبب ذلك أن ظهر نوع من الفيروسات يقوم بتغيير نظام البيوس مستغالً هذه الميزة وتسبب ذلك بالكثير من المشاكل على 

  . البيوس وجعلها غير قادرة على اإلقالع مستوى العالم حيث تعطلت الكثير من األجهزة بعد أن عبث الفيروس بنظام

 ولنأخذ مثال  PHONEX وشركة AWARDمنها شركة    BIOSالجدير بالذكر أن هناك كثير من الشركات التي تعمل على إنتاج 
  )AWARD(على أحد هذه األنواع وليكن البايوس شرآة 

  )AWARD(البايوس شرآة  2.4.5

    كما في الشكل التاليDELبالضغط على زر  " AWARDأوارد "جهاز لشركة  لل setupيتم الدخول على إعدادات ال 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من البايوس على نفس األشكال الخاصة بها وذلك لكثرة اإلعدادات وسوف نقوم بشرح الشاشات الخاصة بهذا النوع   

  والمتغيرات الخاصة بها على الترتيب 

  التالي الشاشة الرئيسية كما في الشكل 
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  : وتظهر محتوياتها على الترتيب   

  خصائص إعدادات البايوس -2اإلعدادات القياسية للجهاز                           -1

   إعدادات إدارة الطاقة -4 خصائص الشيبس                                     -3

  اع اإلفتراضية للبايوس  تحميل األوض-6مواصفات المنافذ                                        -5

   كفاءة المتكامالت -8 تحميل األوضاع ذات الكفاءة العالية لألجهزة      -7

   الرقم السري للمستخدم -10 الرقم السري لكامل الجهاز                             -9

   الخروج مع الحفظ -12الكشف التلقائي للقرص الصلب                      -11

  وج بدون حفظ  الخر-13
  

  )14-2(اإلعدادات القياسية للجهاز آما في الشكل 
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  )15-2(خصائص إعدادات البايوس آما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكشف التلقائي للقرص الصلب آما في الشكل التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للخروج من البايوس آما في الشكل التالي   
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  )Soft ware(   للحاسوبالبرامجي الكيان 4.1

     

أو ما يسمى البرامج فينقسم على النحو )  Soft Ware(المكونات الغير مادية : من مكونات الحاسب اآللي أما بالنسبة للقسم الثاني 

  : اآلتي 

  

 )Operating System(البرامج التشغيلية أو أنظمة التشغيل  4.1.1

  

عن برنامج مثل باقي البرامج مع اختالف مهم ، أنه هو البرنامج األساسي الذي يسيطر سيطرة كاملة على نظام التشغيل هو عبارة 

جهاز الحاسب ويسمح لعدة برامج أن تتشارك على الجهاز نفسه وأن تعمل كلها جنباً إلى جنب ويقوم نظام التشغيل بالتنسيق فيما بينها 

  .لكي تقوم بالعمل المناطة به

" وندوز"من أنظمة التشغيل لألجهزة الشخصية ولكن أشهرها وأكثرها انتشاراً على اإلطالق هو نظام التشغيل هناك العديد 

windows من شركة مايكروسوفت .  

  :يؤثر نظام التشغيل الذي تستخدمه على أداء وعمل حاسبك بشكل مباشر وكبير 

تعمل على بعض أنظمة التشغيل بعض قطع العتاد ال : نظام التشغيل يحدد العتاد الذي تستخدمه 

  .خاصة لعدم توفر برامج القيادة لها على نظام تشغيل معين

كثير من أنظمة التشغيل ال تتوفر بالعربية مما يحد : نظام التشغيل يحدد اللغة التي تستخدمها 

  .من فائدة استخدامها للمستخدم العربي 

 برنامج له نظام تشغيل معني به ، وال كل: نظام التشغيل يحدد البرامج التي تستطيع تشغيلها 

على أنظمة تشغيل " أوفس"يعمل على غيره ، فمثالً ال يتوفر برنامج مايكروسوفت الشهير 

  .لينكس

" دوس "بعض أنظمة التشغيل كـ : نظام التشغيل يحدد السهولة التي تستخدم فيها جهازك 

  .صعبة االستخدام 

 أنظمة التشغيل تتوقف عن العمل أحياناً حتى بدون بعض: نظام التشغيل يحدد استقرار حاسبك 

  .سبب مقنع

يالنسبة لنظام التشغيل وندوز فإنه يتوفر بأغلب اللغات المستخدمة اليوم ومنها العربية ، كما يتفوق على منافسيه بدعمه ألكبر قدر من 

عدد من البرامج ، وعلى الرغم من مشاكله الكثيرة فإنه العتاد ، وألنه هو نظام التشغيل األكثر شيوعاً فإن المبرمجين ينتجون له أكبر 

  .يعتبر نظام التشغيل األول في هذه األيام

الحظ أن أنظمة التشغيل تعطى أرقاماً للداللة على مراحل  (3.11يتوفر هذا النظام بالكثير من اإلصدارات منها القديم مثل ندوز 

   .98 و 95 وبينهما وندوز 2000ومنها الجديد كوندوز )  وهكذا3.11 أقل مميزات من وندوز 3.1تطورها فمثالً وندوز 
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 )Drivers(القيادة  برامج   4.1.2

  هو عبارة عن برنامج تنتجه الشركة المصنعة للعتاد ، و يركب في الحاسب ليتيح له التعرف على وجود و التعامل*برنامج القيادة 

مع عتاد معين ، ولكل موديل من العتاد برنامج القيادة الخاص به ، فلكل بطاقة فيديو برنامج القيادة الخاص بها ولكل طابعة برنامج 

  .قيادة خاص بها وهكذا 

برنامج قيادة للينكس وبرنامج القيادة تتم كتابته لنظام تشغيل معين ، مثالً بطاقة الصوت الفالنية لها برنامج قيادة لوندوز بينما ليس لها 

، والطابعة الفالنية يتوفر لها برنامج قيادة لوندوز فقط وهكذا ، ويأتي برنامج القيادة عادة مع العتاد عند شرائه في أقراص مدمجة أو 

  .أقراص مرنة 

رة العشوائية واألقراص وال يحتاج جميع أنواع العتاد لبرنامج قيادة حيث أن اللوحة األم ومحرك األقراص المرنة والمعالج والذاك

الصلبة ال تحتاج لبرنامج قيادة ، بينما تحتاج سواقة األقراص المدمجة وبطاقات الصوت والماسحات الضوئية والطابعات وبطاقات 

في الفيديو لبرامج قيادة ، الحظ أن الكالم السابق ليس صحيحاً في جميع األحوال حيث أن الطابعة يمكن أن تطبع بدون برنامج قيادة 

 وما بعده ، دعني ال أعقد األمور عليك 95نظام التشغيل دوس مثالً كما ال تحتاج سواقة األقراص المدمجة أية برامج قيادة في وندوز 

  .وما عليك اآلن إال أن تعرف أن بشكل عام لكل جهاز برنامج لقيادته 

  . وبين العتاد ، حتى يتمكن كال الطرفين من التفاهم مع بعضهما*ومهمة برنامج القيادة هو لعب دور الوسيط بين نظام التشغيل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فإذا اشتريت بطاقة صوت جديدة مثالً فإنها لن تعمل بمجرد تركيبها في الحاسب بل يجب عليك تركيب برنامج القيادة الذي   

 .أتى معها ومن ثم ستعمل ، وهذا ينطبق على كل األشياء التي تحتاج برامج قيادة وسبق ذكرها 

  وكذلك ويندوز فيستا الحديث تستطيع هذه األنظمة التعرف على XPة مثل ويندوز الجدير بالذكر بإنه في أنظمة التشغيل الحديث

  مع الجهاز المراد تركيبه على الحاسب اآللي معظم القطع دون الحاجة إلستخدام برامج القيادة والتي تأتي عادة مرفقة 
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 : برامج تطبيقات وخدمات  4.1.2

  

  : والخدمات وتنقسم إلى وهي البرامج التي تصمم لعمل نوع معين من التطبيقات

  المحتوي على طقم البرامج لعمل  XP و أوفيس 2003 و 2000مثل برامج مايكروسوفت أوفيس : التطبيقات الجاهزة   * 

الرسوميات : التطبيقات المختلفة مثل معالجة النصوص والجداول اإللكترونية وقواعد البيانات وغيرها من التطبييقات مثل 

  وااللعاب 

 –برامج المحاسبة (المعدة بواسطة المستخدم أو شركات البرمجة لعمل خدمة معينة لمؤسسة أو منشأة مثل : مج الخاصة البرا* 

  ... )  وغيرها – برامج شئون الموظفين –برامج العقارات 

  
  

  أنظمة الملفات     4.2 

 للملفات المستخدمة داخل بيئة ويندوز وهي  يجب علينا التعرف على أهم أنظمةXPقبل البدء في دراسة نظام التشغيل ويندوز 

  كالتالي 

   FAT 16  أو  FAT نظام الملفات -1

 وكذلك 95 وكذلك ويندوز 3.1وهو نظام ملفات قديم إستخدم مع اإلصدارات القديمة من أنظمة التشغيل ويندوز مثل ويندوز  

 بت يستخدم 16 على القرص حيث العدد الثنائي ذي ال  ويقوم هذا النظام من الملفات بعمل جدولة لمواقع البياناتNTويندوز 

 بايت وبما أن العدد 512لإلشارة إلى عدد الوحدات الذاكرية التي تخزن على القرص الصلب حيث تتسع كل وحدة تخزينية إلى 

الثنائي 
16

 كان البد مع التطور أن يزداد  وحدة ذاكرية لكن65536 اإلشارة وعنونة FAT فلذلك يستطيع 65536 يساوي 2

حجم القرص الصلب وبالتالي إستخدام تظام ملفات يخدم عملية جدولة المعطيات على القرص الصلب فاستخدم تعبير جديد في 

 على القرص حيث أصبح الكليستر sectors والذي هو عبارة عن مجموعة من القطاعات clusterاالقراص الصلبة اسمه 

 مقطع مقطع 64 كيلو بايت من البيانات فبالتالي فإن 512 مقطع وبما أن كل مقطع يحوي على 64 من يحتوي على ما يقارب

  : وهذا زاد من الحجم األقصى للقرص بشكل كبير حيث أصبح حجم القرص الواحد  كيلو بايت من البيانات 32تحوي على 

65536*32KB=2048MB  2  أي مايعادلGBونظام 95طيع التعامل مع نظام ويندوز  وهذا هو الحد األقصى الذي يست 

 إلى عدة أجزاء بحيث ال يتجاوز 2GB لذلك كان البد من تقسيم األقراص الصلبة ذات الحجوم أكبر من DOSالتشغيل دوس 

     2GBالجزء الواحد 

  

   FAT32 (File Allocation Table)نظام الملفات -2

  

 لحجم المقطع ففي هذه 4KB مع المحافظة على حجم 98ع إصدارة ويندوز وهو نظام ملفات مطور للنظام السابق وقد إستخدم م

 للجزء الواحد نستطيع 16384GBالحالة سنخصص حجم هائل وضخم لكل جزء من أجزاء القرص الصلب أي مايقارب 

  .التعامل من خالله مع أكبر األقراص الموجودة حاليا وبفقد للمساحات على القرص الصلب بشكل أقل 
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  NTFS (New Technology File System)ظام الملفات ن -3

  يعتبر من أحدث أنظمة الملفات ويتميز بالمزايا التالية 

 MFT(Master( و تسمى كل نسخة منهاFAT يحتوي على نسختين مشابهتين لنظام الملفات NTFSفنظام الملفات  : الثبات*

File Tableخة األصلية من  و هو يشبه قاعدة البيانات ، فإذا تشوهت النسMFT نتيجة لظهور bad sector فإن النظام عند 

 و ينشئ تلقائيا نسخة جديدة مع األخذ بعين اإلعتبار وجود الباد سيكتر MFTالتشغيل التالي للجهاز يستخدم النسخة األخرى من 

  . ، لهذا فإن هذا النظام يضمن حفظ البيانات من الضياع أو الخراب

  

نظام يسمح لك بضغظ الملفات أو المجلدات و تصغير حجمها بشكل ملحوظ دون الحاجة الى ضغط  فهذا الضغط البيانات*

  . DriveSpaceالقرص كامال كما في 

  

  تشفير البيانات *

  حماية البيانات على مستوى الملف *

  

 في بعض األحيان إذا كان من الضروري.  كنظام للملفات لديكFAT32 أو FATهناك حالة واحدة ربما ترغب فيها باختيار 

 أو FAT، فأنت بحاجة لقسم Windows XP وفي أحيان أخرى تشغيل Windowsتشغيل الكمبيوتر مع إصدار سابق من 

FAT32 ال يمكن لمعظم اإلصدارات السابقة من . على القرص الثابت) أو قسم بدء تشغيل( كقسم أساسيWindows الوصول 

 Windows NT 4.0 و Windows 2000هناك استثناءان هما . NTFSث من إلى القسم في حال استخدامه لإلصدار األحد

 أو األحدث الوصول إلى األقسام ذات Service Pack 4 مع Windows NT 4.0يستطيع .  أو األحدثService Pack 4مع 

 التي لم NTFSال يمكنه الوصول إلى الملفات المخزنة باستخدام ميزات : ، لكن مع بعض القيودNTFSاإلصدار األحدث من 

 و FAT32 يعمل بشكل أبطئ من نظام NTFS، باإلضافة الى أن نظام الملفات Windows NT 4.0تكن موجودة عند إصدار 

 األسرع و FAT32ذلك ألن النظام األول يحمل الكثير من البرامج في الذاكرة مما يسبب بطئا في العمل ، لهذا يعتبر نظام 

  . يحتاج الى ذاكرة أقل 

  

  . NTFSة ألي حالة مختلفة عن حالة أنظمة التشغيل المتعددة، فإن نظام الملفات المنصوح به هو بالنسب

  

  :  قم بما يليNTFS الى FAT32للتحويل من نظام الملفات 

 انقر فوق ابدأ، وأشر إلى كافة البرامج، وأشر إلى البرامج الملحقة، ومن ثم انقر فوق موجه األوامر، في إطار موجه األوامر،

  : اكتب 

  
 drive_letter: /fs:ntfs convert  

  . ntfs بالتنسيق  :D  إلى تهيئة محرك األقراص convert D: /fs:ntfsعلى سبيل المثال، تؤدي كتابة 

  

سيسبب ضياع للبيانات اال في حالة استخدام برنامج مثل   غير ممكن وFAT32 الى NTFSالتحويل العكسي من 

PARTITION MAGIC 8. 
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  نبذة موجزة عن أهم أوامر نظام التشغيل دوس      

)1(                     ملحق 
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      XP         ماهية وتحميل  نظام التشغيل ويندوز 

  )2(                     ملحق 
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