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  الفهرس
  

  

 (4)---------------------------------------------املقدمه

  (5)---------------------------------وسائط التخزين األولية 

  (5)--------------------------------------- الكاش ميموري

 RAM&ROM)( ---------------- ------ -(6__9)الذاكره الرئيسيه

  (10)- -------------------------------وسائط التخزين الثانوية

  (10)-------------- املتتابع والعشوائيوسائط التخزين ذات الوصول 

  (12__11)----------------------------------الفالش ميموري

  (12)-------- -----------------------------األقراص املمغنطه

  (12)---- --------------------------مقدمة عن القرص الصلب

  (21__12)-- --------------------------------القرص الصلب

RAID Technology ------------------------------(21__23) 

  (25__23)--------------------------------- األقراص الضوئيه

  ((28__25)------ ------------------------- األشرطه املمغنطه

  (30)---------------- -----------------------------اخلامته
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حیاتنا العملیة يحتاج كل منا إلى مكان خاص يضع فیه كافة األوراق والملفات واألمور  في

, وقد تكون أحیانًا أشیاء لیست أيضًا بحاجة لمكان تحفظ , الشخصیة الخاصة به وأحیانًا بغیره
وقد يختلف حجم المكان المراد حفظ , إما خوفًا من الضیاع وإما للرجوع إلیھا عند الحاجة 

وبما أن جھاز . وذلك تبعًا لحجم البیانات المتوفرة , السابقة به من شخص آلخر  األمور
الكومبیوتر قد أصبح أفضل مكان لتخزين أغلب البیانات الشخصیة والعمومیة فعلینا أن نقوم 

  .باختیار وحدات التخزين ومصادر البیانات الموجودة ضمن الحاسب بعناية 

عالجة للبیانات مالم تكون ھذه البیانات مخزنه تخزينا اليتسنى للمعالج أن يجري عملیة م
فیزيائیا على وسط تخزيني،وھذه الوسائط لھا تصنیفات وھي تتسم بعوامل أساسیه معینه 

  -:وھي

 السرعه التخزينیه للوسیط .1
 تكلفة الوسیط  .2
  بالنسبة للوسیط)العمر اإلفتراضي(اإلعتماديه  .3

  

  -:ووسائط التخزين تنقسم إلى نوعین

  التخزين األولیهوسائط  .1
 وسائط التخزين الثانويه .2

  
  .وسننتحدث عن كلیھما باالتفصیل
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  -:يمكن تصنیف ذواكر الكومبیوتر إلى صنفین

وھي ذاكره عالیة السرعه ويمكن للمعالج :(Internal Memory)الذاكره الداخلیه.1
 & RAM)الرئیسیه بأنواعھا الوصول إلیھا بسرعه ومباشرة ومثال علیھا  الذاكره

ROM) أما الصنف اآلخر ،  
 (External Memory) طويلة وھي لفترات علوماتموال البیانات لتخزين فتستعمل 

 من سعرَا أرخص غالبَا وھي مباشرة إلیھا الوصول للمعالج يمكن وال بطیئة ذواكر
 وكمثال الكھربائي التیار انقطاع بعد بالمعلومات وتحتفظ,أيضَا سعة وأكبر األول النوع
  .الصلبة األقراص علیھا
  :كالتالي ىي الذواكر من مستخدمة أنواع 4 يوجد الحاسوب في
  .(Random Access memory (Ram)) العشوائي الوصول ذاكرة 1.
  .(Read only memory(Rom))فقط القراءة ذاكرة 2.
  .(Virtual Memory)الظاھرية الذاكرة 3.
  .Flash Memor) (الومیضیة الذاكرة 4.

  

  - :التخزين األوليه طوسائ

1. Cash Memory  :-  

  

المعالج باألوامر والمعلومات األكثر طلبا  ھي ذاكرة خاصة ذات سرعة عالیة مصممة لتزود
 أي عندما يقوم المعالج,وھي سر قوة وسرعة الجھاز لتنفیذ العملیات من قبل المستخدم

قبل  األساسیة فھنالك احتمال كبیر أن ھذه المعلومة قد تطلب منبطلب معلومة من الذاكرة 
بسرعتھا العالیة  المعالج مرة أخرى ولتوفیر الوقت يتم تخزينھا مؤقتا ضمن ذاكرة خاصة تتمیز

  وتكون داخل المعالج وھي

أي أن مھمتھا تخزين المعلومات الصغیرة التي قد يحتاجھا البروسیسور  Cash Memory ال 
  .تشغیل الجھاز و ذلك يؤدي الي زيادة سرعة الجھاز عامة مرة اثناءبصفة مست

  

يمكن الوصول إلیھا أسرع بعدة مرات  Cash Memory المعلومات واألوامر الموضوعة في ال 
فكلما استطاع المعالج الوصول إلى , الموضوعة في الذاكرة األساسیة  من المعلومات
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بشكل أسرع كلما كان الكمبیوتر يستطیع العمل  Cash Memory والمعلومات من ال األوامر
  . بسرعة عالیة اكثر

cash memory:-  

 Cash Memory لل انمستوي ھناك 

عة داخل رقاقة ووھي الكاش الداخلیة الموض level1 ويسمى :المستوى األول •
  . المعالج

المعالج أيضا على  وھي الكاش الخارجیة وھي Level2 سمىوي :والمستوى الثاني •
   KB .وإن حجم الكاش يقاس بالكیلو بايت. 

  

:-  

الذاكرة األساسیة فإنه يقوم بجلب بضع من  معلومة من عندما يجلب آمر الكاش
من احتماالت  وھذا يزيد, معھا  Cash Memory المعلومات التي تلیھا ويأخذھم إلى ال

التي تلي  بشكل أسرع في حال طلبه المعلومةتلبیة المعالج بالمعلومات المطلوبة 
  . مسبقا Cash Memory المعلومة األولى والتي أصبحت في ال

جدا وكذلك تكلفتھا عالیه وأقل حجما وھي من أكثر وسائط التخزين األولیه سرعة 
  .بالنسبة لبقیة وسائط التخزين

2. main memory:- 

 

البیانات وتعلیمات البرامج حتى تتم معالجتھا ، كما تخزن نتائج تقوم ھذه الوحده بتخزين 
أي ھي تمثل منطقة العمل مھیدا لنقلھا الى وحدات اإلخراج المعالجه داخل ھذه الذاكره ت

  .للمعالج التي يحتفظ فیھا بالبیانات والبرامج العامله حالیا الرئیسیه
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حیث نالحظ أن سعرھا  cacheال میزتھا األساسیه ھي أن سعرھا قلیل نسبیا مقارنة مع
 volatileمتناقص وحجمھا في زيادةمضطرده ، أما عیبھا األساسي فھو أنھا متطايره 

memory وأيضا أبطأھا نسبیا مقارنة بالcache.  

 

        

-:RAM 

  

 الذي الذاكرة نوع إلى لیشیر RAM مصطلح يستخد لكمبیوترlم علو نظر وجھة من
 Hardwareوأجزاء  microprocessor المعالج قبل منه من والقراءة فیه الكتابة نتمكن
  .األخرى
 من سلسلة من األساسیة وتتألف الكمبیوتر ذاكرة يھ العشوائي الوصول ذاكرة
  . لتخزين المعلومات متستخد التي الخاليا
 كل (memory locations) الذاكرة مواقع تسمى موعاتمج في تنظم الخاليا ذهھ

  الثنائي في النظام أرقام سلسلة عن عبارة ھو والعنوان,الخاص عنوانھا الھ خلیة
  . بیتات أو )0أو   1(

 كل في األساسیة ذاكرته في البیانات من محددة كمیة يعنون أن يمكنه الكمبیوتر
 الحاسوب معالج يستطیع التي البیتات عدد على تعتمد المحدودة الكمیة ھذه, مرة

 البیانات من )بايت2 ( بت 16 أعظمیَا حمل هيمكن bit Processor_16 مثال .معالجتھا
 العشوائي الوصول من  ذاكرة تأتیه الحاسب يعالجھا التي البیانات.واحد وقت في

(Ram) .  
 ممر بواسطة وذلك مكانه يكن أيَا الرام على التخزين لمكان الوصول للمعالج يمكن

  .Address busses العناوين
 فإن والطرح كالجمع (Arithmetic operation) حسابیة المعالج عملیة ينجز عندما
  . الذاكرة في إيجادھا يمكن المعالج استخدمھا التي lاألرقا
 أو الصلبة األقراص ومحرك المعالج بین كوسیط العشوائي الوصول ذاكرة تعمل

 سرعة لمجاراة الكافیة السرعة تملك ال األقراص ھذه أن حیث المرنة األقراص
 ينتھي ريثما )الذاكرة( سريع تخزين وسط في البیانات تخزين يتم المعالج ، لذلك

  .الصلبة األقراص على وتخزينھا البیانات معالجة من المعالج
 لذاكرة في ا خلیة أي إلى الوصول تستطیع ألنھا الذاكرة ھذه تسمیة جاءت •

 .فیه الموجودة والعمود الصف معرفة بمجرد
 النرنستورات ماليین من تتألف متكاملة دائرة عن عبارة ھي الذاكرة رقاقة إن •

 والتي تشكل الذاكرة خلیة يشكالن والمكثف الترنستور أن حیث( توالرقاقا
 أو المكثف حالة يقرأ أن إما فھو تحكم مفتاح يعمل ،الترانستور  bit ) بت (
 المكثف فعند شحن ، لإللكترونات حافظة عملي المكثف أما بتغییره ، ميقو
 .صفر قیمة حفظ يتم المكثف إفراغ وعند واحد قیمة حفظ يتم

 الكھربائیة الطاقة فصل بمجرد تمحى الذاكرة ھذه على المخزنة البیانات إن •
  .عنھا
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الحاسب أسرع بشكل عام عند إضافة المزيد من الذاكرة ، خاصة عند يصبح : األداء  •
البرامج الجديدة تكون أكثر ( التعامل مع كمیات كبیرة من البیانات أو البرامج الكبیرة 

، وھذه النقطة مھمة جدًا حیث أنه حتى المعالج )تطلبًا للذاكرة من البرامج القديمة 
ذا كانت كمیة الذاكرة العشوائیة أقل مما السريع قد ال يستفاد من أقصى سرعته إ

 .يجب 
 .نوعیة الذاكرة العشوائیة تلعب دورًا في سرعة الذاكرة وفي خیارات الترقیة فیما بعد   •
  . ة من الذاكرة العشوائیة قد ال يمكنك تشغیل بعض البرامج إذا كان لديك كمیة قلیل •
دورًا في كمیة المشاكل  إن نوعیة الذاكرة العشوائیة تلعب: المشاكل واألخطاء  •

واألخطاء التي قد توجھھا أثناء عملك على الحاسب ، إن قطعة ذاكرة معطوبة قد 
تتسبب بتوقف الحاسب المتكرر عن العمل بدون سبب واضح من الوھلة األولى ال بل 

 .قد تذھب بعیدًا وتفعل أشیاء مثل تشخیص أخطاء وھمیة في القرص الصلب  
  

ھذا النوع من    SAM(serial access memory)  وتسمي أخريلرام ذاكرة  اويقابل 
الذاكرة يخزن البیانات علي شكل سلسلة من خاليا الذاكرة المتتابعة مثل شريط 

الكاسیت فأنت ال تستطیع الوصول إلي معلومةما مخزنة في أخر الشريط إال بالمرور 
وھذا النوع بطئ جدا علي البیانات من أول الشريط حتى تصل إلي المعلومة المطلوبة 

  .RAMبالمقارنة مع الذاكرة 
  

ROM 

 

 Read-Only Memory )  ( ROM   ؟  

ھذا نوع من الذاكرة قابل للقراءة و ال تستطیع الكتابة علیھا ، و البیانات المخزنة علیھا يتم 
توجد في أجھزة الحاسوب وحدھا تخزينھا في مرحلة صنع و تكوين رقاقة الذاكرة ، و ھي ال 

  .بل تجدھا أيضا في أغلب األجھزة اإللكترونیة 

  

   ROM   

فإن الذاكرة الروم تتكون من شبكة من الصفوف و العوامید ، و لكن عند  RAMكما في الذاكرة 
يستور عند التقاء الصفوف بالعوامید نجد أن الروم مختلفة كلیا عن الرام ، فحیث نجد ترانز

في الروم و الذي يقوم   diode نقطة التقاء الصف و العمود في الرام ، نجد بدال منه ديود
، أما إن كان  1بوصل الصف مع العمود إذا كان محتوى الخلیة المتقاطعان عندھا يساوي 

المحتوي صفر فبكل بساطة ال يوجد ديود و ال يتصل الصف بالعمود عند خلیة التقاطع ، و 
بالتالي نرى أن تشكیل رقاقة الذاكرة و تخزين البیانات علیھا يتم خالل فترة التصنیع و يصبح 

  .تغییر محتوى الرقاقة مستحیل بعد إتمام التصنیع  
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   : 

الروم دائمة ولیست معرضة للتلف بأي شكل بعكس األشكال البیانات المخزنة في  •
 .األخرى من التخزين  

مثًال ال ( البیانات المخزنة في الروم ال يمكن تغییرھا بالصدفة أو عن طريق فیروس  •
 ) .   CD-ROMيمكن لفیروس محو المعلومات الموجودة على قرص 

رقاقة ( جمیع األوقات المعلومات المخزنة في الروم تتوفر ألجھزة الحاسب في  •
 ) .البیوس مثال جید 

  

3RAMROM  

كما قلنا ھي عبارة عن ذاكرة ) ذاكرة القراءة فقط (  ROMإن الفرق كبیر وشاسع ، الذاكرة 
تخزن فیھا البیانات في مصنعھا و ال يمكن لمستخدم الحاسب أن يغیره بعد ذلك بل يكتفي 

) Read Only Memory(الذاكرة ، لذا فھي تسمى ذاكرة القراءة فقط  بقراءة محتويات ھذه
  ) .أو ذاكرة الوصول العشوائیة ( بینما الرام تسمى ذاكرة القراءة والكتابة 

  :في الجدول التالي نوضح أھم الفوارق بین نوعي الذاكرة 

 RAM ROM من حیث
يمكن الكتابة علیھا 
 بواسطة المستخدم

 ال نعم

القراءة منھا يمكن 
 بواسطة المستخدم

 نعم نعم

 أبطأ أسرع السرعة
االستعماالت 
 الشائعة

للبیانات ) وسريع(مخزن مؤقت 
التي يتعامل معھا المعالج أو 
 يتوقع أن يتعامل معھا قريبًا

 تخزين برنامج البیوس للوحة األم

تعرض البیانات 
 للتلف

تمحى البیانات بمجرد إطفاء 
 الحاسب

البیانات في الرقاقة لفترة تبقى 
وال ) ال نھائیة تقريبًا(طويلة جدًا 

 يمكن تغییرھا في أغلب األحیان
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 إلى المطلوبة، البیانات إلى الوصول بحسب الثانوية، التخزين وحدات تصنیف يمكن
  .عشوائیة تتابعیة وأخرى وحدات

      

 الذي الترتیب بنفس مخزنةال والمعلومات البیانات استرجاع الوسائط ھذه في يتم
 البد الوسائط من النوع ھذا في المطلوبة البیانات على وللحصول .به سبق التخزين

 اتالبیان إلى يصل أن إلى الترتیب وبنفس من البیانات، سبقھا ما كل على المرور من
،و  المطلوبة إلى البیانات للوصول أطول وقتا يستغرق يجعله الذي األمر ،هالمطلوب

 الشريط ھو المتتابع الوصول ذات الثانوية التخزين مثال  لوسائط
  Magnetic Tapeالمغناطیسي

 

 بالتوجه منھا المطلوبة البیانات إلى االنتقال يتم التخزين وسائط من الصنف ھذا في
 مواضع تخزينیة،ومن في يسبقه ما على المرور دون التخزين، موضع إلى مباشرة
 Laser Disks.اللیزريه  واألقراص Magnetic Disksالمغناطیسیة  األقراص :ذلك أمثلة
 .واستخداًما شیوعا التخزين وسائط أكثر المغناطیسیة أو الممغنطة األقراص ُوتعتبر
 .علیھا المخزنة المعلومات تداول وسرعة العالیة، االستیعابیة بقدرتھا وتتمیز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

flash memory 
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 Electrieally Erasable Programmable Redوھي اختصار  (EEPROM)تعرف أيضا ب
Only Memory 

وھي نوع وسط بین القرص والذاكره الرئیسیه ، وتختلف عن الذاكره الرئیسیه في 
  أنھا غیر متتطايره وھي األسرع في إسترجاع البیانات من الذاكره الرئیسیه 

وتعتبر الفالش میموري ھي األكثر إستخداما  بدال عن القرص في أنظمة الكمبیوتر 
  .تي تتطلب وسائط تخزين كبیره جداالصغیره المضمنه في العديد من األجھزه وال

ذاكره الفالش تختلف عن الذاكره االلكترونیه العاديه في الحاسب الشخصي في 
تستطیع االحتفاظ بالبیانات المسجله علیھا حتي في حاله انقطاع التیار  انھا

  .او عند نزع البطاريه في الجھاز االلكتروني المثبت بھا الكھربائي عنھا

ال يوجد بوحدات ذاكره الفالش اجزاء متحركه كما ھو الحال  : حركهبدون اجزاء مت *
عدم وجود اجزاء متحركه يقلل . وحدات التخزين الرئیسیه في وحدات االسطوانات او
  .كبیره وبذلك تقل المشاكل اثناء االستخدام من احتماالت االعطال بدرجه

بوحدات ذاكره  نظرا لعدم وجود حركه میكانیكیه: سرعه الوصول للمعلومات *
بالكامل بطريقه الكترونیه فان سرعه قراءه  الفالش وأن التعامل مع البیانات يتم

  .وحدات التخزين االخرى وكتابه المعلومات تكون اسرع بكثیر من

 ال يوجد بوحدات ذاكره الفالش القیود التي توجد علي : سھوله تخزين الملفات *
 مرات الكتابه علیھا فنحن نتعامل مع ھذه اغلب انواع االسطوانات المدمجه في عدد

 كما انھا تتمیز علي. الوحدات بنفس سھوله التعامل مع وحدات التخزين الرئیسیه
في انھا ال تحتاج الي برامج خاصه للتسجیل علیھا او  CD االسطوانات المدمجه

  .معھا للعمل

 
  

 
تكون كل المعلومات  يؤدى إلى أنالتحمیل الخاطىء لملف سوفتوير جديد -1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


July 15, 
2010 

PRESENTED BY: SAFIYA NAJEH & AYAT MOHAMED  

 

 

 

11 

ألي اتصال  المسجلة على الفالش میموري غیر صحیحة وبالتالي ال يستجیب الجھاز
  . مع جھاز الكومبیوتر

تحمیل ملف اللودر المدمج بالسوفت وير على  ثناء عملیةأقطع التیار الكھربي -2
 .الجھاز

  . يالكھربي إثناء االستخدام العاد حدوث تغیر في التیار-3
  . میموري تراكم األتربة على وحدة الفالش-4
  

(Magnetie Disks) 
 الوسائط اكثر -Hard Disksتحديدا األقراص الصلبة  - المغناطیسیة الـأ قراص تعتبر

 مقارنة On-lineمتاحة  تكون بھا البیانات ان حیث ،الثانوية استخداما في الحاسبات 
 جاھزة غیر تكون انھا بمعنى Off-lineتكون  والتي الثانوية الخرى التخزين بوسائط
  . لتوصیلھا بالنظام میكانیكي أو يدوي لعمل وتحتاج

 

 

لتخزين االساسیه وھو المسؤل عن الحاسوب الصلب جزء من مكونات القرص ا
معدنیه مطلیه بماده مغنطیسیه المد للمعلومات وھو عباره عن اقراص االطويل 

تصل السعه التخزينیه الیوم . موضوعه داخل علبه محكمه االغالق مفرغه من الھواء
ملیون جزء من الثانیه MS 10ويمتاز بالسرعه عالیه تصل الى حوالي .100GBالى

  -:ويجب ان نأخز في االعتبار عده نقاط ھامه,
تخزينیة كلما زادت الطاقة ال فكلما زادت سعة القرص الصلب size السعة •

ونالحظ ان ھناك اقراص  التخزينیة للبرامج والمعلومات التي يحتفظ بھا الكمبیوتر
  .جیجا بیت 160الى  1صلبة تبدأ سعتھا من 

البیانات داخل الحاسب في  وھي كمیة نقل transfer rat معدل نقل البیانات •
  .الثانیة الواحدة

والمقصود بھا عدد المرات التى يدورھا  disk rotation سرعة الدوران معدل •
دورة في الدقیقة  7200،  3600القرص الصلب في الدقیقة وتتراوح بین  مشغل

 . عدد ھذه الدورات كلما زادت كفاءة الكمبیوتر الواحدة وكلما زاد
  

 من مصنوعة رقیقة دائرية مغناطیسیة شرائح وھي Platters ال مجموعة من القرص يتكون
 في كما ستیكیةبال مادة من مصنوعة تكون أو Hard Disksالصلبة  قراصاأل في كما صلبة مادة
  .Floppy Disksالمرنة  قراصاأل

 من فقط واحد وجه على التخزين كان فاذا الشرائح ھذه أسطح على البیانات تخزين يتم 
  Single Sided diskالقرص  يطلق على الشريحة وجھي

  .الشريحة على وجھي التخزين امكانیة يتیح Double Sided Diskال  بینما 

 كل يقسم شرائح عدة تضم Disk Packالشرائح  من منظومة توجد الصلب للقرص بالنسبة
 المسارات ھذه Tracksالدائرية  المسارات من مجموعة منطقیا الى ھذه الشرائح من سطح
   Sectors or Blocks . تسمى وحدات صغیرة الى تنقسم بدورھا

  

من  الشريحة في Tracksالمسارات  وعدد Sectors ال احجام تختلف القرص نوع على اعتمادا
في Tracks ال من فاال عدة الى او مئات بین Tracks ال عدد وغالبًا مايتراوح . آخر الى قرص

 نظام بواسطة Sectors ال من عدد الى trackالمسار  تقسیم يتم بینما الواحدة الشريحة
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وغالبا  تغییره يمكنوال ثابت sectorال    حجم فان لذا Formatting القرص أثناء تھیئة التشغیل
  . KB 4096 الى KB 32 بین الواحد Sector ال مايتراوح

  Interblock ب تسمي )فراغات( محددة بمساحات عن بعضھا تفصل Sectors ال ھذه

 gaps ال التھیئة عملیة أثناء بھا تكتب تحكم خاصة بیانات تضم المساحات ھذه initialization 
  Track . ال في Sector ال موضع لتحديد تستخدم البیانات ھذه

 السرعة ناحیة ومن التخزينیة السعة ناحیة من الصلبة القراص صناعة في كبیر تحسن ھنالك
  . مستمر انخفاض في أسعارھا أن البیانات في استرجاع

 

ــدن أو         ــن المع ــة الشــكل مصــنوعة م ــراص المتصــلبة الدائري ــن األق ھــي مجموعــة م
البالستیك  وجھي كل قرص مغطى بطبقة من أكسید الحديد أو أي مادة أخرى قابلـة للمغنطـة   

  .يعمل على تدوير كل األقراص بنفس السرعةكل األقراص مثبتة من مركزھا على محور دوران 

  

 

الكتابـة علـى ذراع أفقـي يمتـد علـى كـل مـن السـطحین العلـوي                  /تثبت رؤوس القراءة
و السفلي لكـل واحـدة مـن األقـراص الدائريـة ، الـذراع األفقـي يتحـرك ذھابـُا وإيابـًا بـین مركـز             
األقراص و حافتھا الخارجیة وبسرعة كبیـرة و ھـذه الحركـة مـع حركـة دوران األقـراص الدائريـة        

  .الكتابة بالوصول إلى أي نقطة على سطح األقراص /القراءة تسمح لرؤوس

  

 

تترجم الدوائر اإللكترونیة األوامر الصادرة من الكمبیوتر ثم تقوم على ضـوء تلـك األوامـر    
الكتابـــة إلـــى مكـــان معـــین علـــى األقـــراص ممـــا يســـمح لـــرؤوس  /بتحريـــك رؤوس القـــراءة

  .أو كتابة البیانات المطلوبة الكتابة بقراءة /القراءة

 

 

  

 
 
 
 
 

 

  -: الصورة أقراص التخزين من الداخل حیث تشمل Hard Disk شكل حقیقى للقرص الصلب
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   .رؤس القراءة والكتابة)1(

   .والكتابة محرك رؤس القراءة )2(

   .المحور المشترك لرؤس القراءة والكتابة) 3(

األلمونیوم و الحديثة تصنع من  األقراص منتصنع ھذه ) 4(
مقاومة  الزجاج المقوى بالسیرامیك الذي يعتبر أفضل من حیث

  . االرتفاع في درجة الحرارة

  

   

  
الكتابة علیھا أو القراءة  تطلى األقراص بمواد لھا خاصیة حفظ الشحنة المتكونة علیھا عند

تصبح حبوب صغیرة جدًا ، وھذه  مادة صلبة عندما تطحنلحفظ البیانات وھذه المواد وكأي 
حبة لذلك فھى صغیرة للغاية حتى  الحبوب ھي التي تخزن فیھا الشحنة بواقع بت واحد لكل
والمادة المستعملة ھي أكسید . ممكنة  يمكن تخزين عدد كبیر من البیانات في أصغر مساحة
كون مزيج يمكنه االلتصاق بسطح لت الحديد مخلوط مع مادة صمغیة ومادة أخرى شحمیة

 .الصلب القرص
  

   (spindle motor) 

  
 دورة في الدقیقة"عبارة عن محرك يقوم بتحريك األقراص بسرعة معینة تقاس بوحدة  ھو 

RPM  " دورة في الدقیقة وقد  5400و  4500وتدور األقراص بسرعة دوران تتراوح عادة بین
وكلما كان معدل دوران المحرك , الدقیقة أو أكثر في حسب نوع القرص  10000إلى  تصل
  .رؤس القراءة والكتابه كما كان أفضل فى سرعة االسنجابة لالوامر أسرع
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 :- 
 

بتات ، إن عدد البتات التي  تخزين البیانات يتم على شكل
أكبر من  يمكن تسجیلھا على المسارات الخارجیة للقرص

التي يمكن تسجیلھا على المسارات الداخلیة بسبب  تلك
والكتابة يجب أن يقرأ  شكله الدائري لذا فإن رأس القراءة

   أو يكتب بمعدل أسرع في الطرف الخارجي عن الداخلي

  
رؤوس القراءة والكتابة كلما كانت أصغر حجمًا كان  كما إن

الي أصغر وبالت بإمكانھا التسجیل في حقول بتات
الحصول على كثافة أعلى للبیانات ، وأيضًا يمكن للرأس 

من سطح القرص أكثر وأكثر من دون  األصغر االقتراب
 االحتكاك به واالقتراب من سطح القرص يعني امكانیة

  . تخزين بیانات أكثر

 
عندما يكون رأس القراءة والكتابة بعیدًا عن سطح القرص 

كبیرًا حتى  المجال المغناطیسي يجب أن يكون فإن
كبیرًا فإنه  يمكنه التأثیر على سطح القرص ، وإذا كان

يمكن أن يؤثر على البتات التي بجانب البت المراد التأثیر 
 . الخطأ في القراءة والكتابة يمكن أن يحدث علیه وھكذا

 
 
 

 actuator:- 
 

 به يقوم ھذا المحرك مع األجھزة اإللكترونیة الخاصة
بتحريك الرؤوس للمكان المطلوب من القرص حتى يمكن 

البیانات ونظرا  استخدام كافة مساحة القرص في تخزين
ألن المسافة بین البتات صغیرة جدًا فإن دقة المحرك في 

إلى المكان المطلوب بالضبط من األمور  تحريك الرأس
 األكثر أھمیة و حتى ال يخطئ محرك رؤوس القراءة

مكان بت ما كان البد من أسالیب للتأكد من  والكتابة في
الصحیح ، أحد ھذه  كون رأس القراءة في المكان

األسالیب ھي تلقي المحرك معلومات عن مكان رأس 
أنظمة إلكترونیة خاصة كما يوجد آلیة  القراءة عن طريق

 .تصحیح

 
 

يمثل اللون األحمر سطح  
القرص بینما يمثل اللون 

 المغنطیسیةاألزرق المادة 
التي تخزن البیانات و المربعات 

الخضراء تمثل مواقع تخزين 
رأس  البیانات أما األسود فھو

القراءة والكتابة أما الدائرة 
الزرقاء التي تحیط برأس 

تمثیل  القراءة والكتابة فھي
للمجال المغناطیسي الذي 
يقوم بالقراءة والكتابة وعند 

االول  المقارنة بین الشكل
حیث يمثل األول قرص  والثانى

أقل كثافة من الثاني فنجد أن 
القرص  عدد البتات اكبر فى

الثانى من األول ورأس الكتابة 
صغر والمجال أاقرب و

 .أصغر المغناطیسى

  

 

 ( logic board ) 

  
وتقوم ) الرؤس و المحرك ( اإللكترونیة التي تتحكم بالقرص الصلب  وھي اللوحة
 .والكتابة من وإلى القرص القراءة بعملیات
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 :  نظرا إلن رؤوس القراءة
بعضھا بمحور  والكتابة مربوطة مع

مشترك ومحرك واحد ، فإذا كان واحد 
من الرؤوس على المسار الخارجي 

من قرص ما فإن الرؤوس  األخیر
األخرى جمیعًا تقع على المسار نفسه 

 فإن تلك على باقي األقراص وھكذا ،
المسارات مجتمعة تكون حلقات 

الواحدة فوق األخرى وتكون معًا ما 
االسطوانة وھذا ھو اسمھا فعًال  يشبه

السلندر وھو االسم االنجلیزى لھا فإن 
مع (الخارجیة سلندرًا  كانت الثمانیة

االخذ فى االعتبار أن كل قرص له 
في  أي أنه) وجھین كل وجه له مسار

 8 ھذه الحالة يكون السلندر به
فإن عدد السلندرات في أي . مسارات 

عدد المسارات  قرص صلب تساوي
على كل وجه من أي قرص من 

 .أقراصه
 

 sector :  عند تخزين
تخزن على شكل ملفات  البیانات فإنھا

يحدد له موقع المكان الرجوع الیه مرة 
الملفات  أخرى ، وتخزن مواقع جمیع

في القرص في منطقة مخصصة لھذا 
 رض تسمى جدول مواقع الملفاتالغ

FAT يجب إعطاء كل بايت في  لذا كان
القرص رقمًا وحتى ال يستھلك جدول 

مساحة  مواقع الملفات الكثیر من
القرص نظرا لكثرة الملفات لذلك 

يقسم القرص كل مسار من المسارات 
" صغیرة متساوية تسمى  إلى أقسام

 512قطاعات حیث يكون طول القطاع 
وحدة  يعتبر القطاع أصغربايت، لذلك 

قیاسیة للتعامل مع القرص الصلب 
كوحدة " الكلستر" واحیانا تسمى .

 . قیاسیة للقرص
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البد من وجود طريقة للقرص الصلب 
التي  لتمییز كل قطاع من القطاعات

يحتويھا عن غیرھا لیستطیع نظام 
التشغیل طلب البیانات التي يريدھا ، 

يوجد لكل قطاع عنوان يتكون  وبالفعل
 Cylinder من ثالثة أشیاء رقم السلندر

 رقم القطاع , Head رقم الرأس ,
Sector فإذا أراد نظام . في المسار

التشغیل طلب بیانات معینة فإنه 
بتحديد عناوين القطاعات التي  يطلبھا

يحتويھا بطريقة رقم السلندر والرأس 
نات البیا والقطاع التي يحتوي

تعني )  3 - 8 - 520( المطلوبة ، مثًال 
 8والرأس رقم  520السلندر رقم 

 . 3والقطاع 
بوضع حد األقصى  IBM قامت شركة

سلندر  1024لعدد السلندرات ھو 
قطاعًا  63والقطاعات  255 والرؤوس

وبالتالى فأن ھناك حد اقصى لحجم 
× سلندر  1024القرص الصلب يساوى 

× مسار قطاع لكل  63×رأس  255
= بايت في كل كلستر  512

 8032.5 = بايت 8422686720
 .میجابايت

  

sector interleave    :- 
 

 أن القطاعات البد أن ترقم في عملیة التھیئة
Formatting  االول القطاع الثانى  يلى القطاع ال

 وذلك النة قد ال يستطیع المعالج أن ةمباشر
البیانات فیأتي القطاع رقم  يستوعب سرعة قراءة

ويسمى  2ثم قطاع أو قطاعین ثم القطاع رقم  1
كما 2إلى  1ھذا بالتبیین فقد تكون نسب التبیین 

وھكذا تبعا  6إلى  1 أو 3إلى  1بالشكل المقابل أو 
لسرعة المعالج فأن كان يستطیع استقبال 

 1إلى  1التبیین بنسبة  البیانات بأقصى سرعة فإن
بینما في الحواسیب األقل سرعة  ھو االنسب ،

فالمعالج . أكبر ھي األفضل  يمكن أن تكون نسبة
البطئ قد يقرأ القطاع األول ثم يتوقف لفترة 

يطلب المعالج المزيد من البیانات  بسیطة حتى
ويبدأ المعالج من جديد في طلب البیانات يكون 

القراءة والكتابة قد تخطى القطاع الثاني  رأس
القرص لفة  د من االنتظار إلى أن يلفوبالتالي الب

كاملة وبالتالي إھدار كل ھذا الوقت ولكن في 
الترقیم كما في  ھذه الحالة إذا استطعنا عمل

الشكل المقابل فإن الرأس ال يمر من تحت القطاع 
من مروره فوق القطاع األول  الثاني إال بعد فترة

مما يعطي المعالج البطئ الفرصة للوصول الى 
 .الكتابة علیة او القراءة منه ع المرادالقطا
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عندما يفرغ رأس القراءة والكتابة من أحد 
ينتقل للمسار الذي يلیه  المسارات فإنه في الغالب

وھو جزء من السلندر الذي يلیه فإذا كانت بدايات 
متحاذية كما في الشكل المقابل فإن  المسارات

الرأس لن يتمكن بسبب سرعة دوران القرص 
االنتقال من آخر قطاع من المسار األول  الھائلة من

 إلى أول مسار في القطاع الثاني وبالتالي يضطر
إلى أن ينتظر دورة كاملة ولحل المشكلة كان ال بد 

بالنسبة لبعضھا  من تغییر ترتیب بدايات المسارات
مما يعطي الوقت الكافي لرأس . كما بالشكل 

سار إلى آخر بأقل ينتقل من م القراءة والكتابة لكي
 . قدر ممكن من التأخیر

   

 

  :  

 Read/Write head والكتابة القراءة رأس ھي والكتابة بالقراءة تقوم التي الحقیقیة الوحدة
 بطريقة البیاتات بتسجیل يقوم الذي وھو platter ال سطح على وكتابة قراءة راس يوجد حیث

  .محدد Sectorمغنطیسیة في 

  لل  للوصول Platter سطح على يتحرك وكتابة قراءة رأس Platter ال وجھي من وجه ألي
Tracksالمختلفة.  

 على مثبتة والكتابة القراءة رؤوس من العديد وبالتالي Plattersال من العديد القرص يضم
 في يتحكمBoomيسمى حامل على مثبتة بدورھا وھي Disk Armب يعرف واحد رؤوس مجمع
 المحددة tracksال على الرؤوس وضع يتم حتى أفقي اتجاه في يتحرك Motorمحرك حركته
 Plattersال جمیع في الموجود (I)رقم trackلل للوصول خرىاأل أحد الرؤوس حركة فعند

  . (I)رقم Cylinder تعرف ب platters جمیع ال في  Iرقم  tracks ال األخرى كل

 Disk Drive ال ويحتوي Spindle محور على مثبتة Disk Pack ال  )platters(منظومة الشرائح 
السابق  النوع على يطلق . محورھا حول دائرية حركة الشرائح ھذه يحرك Motor محرك على
  Movable –head disks . الصلبة القراص انواع من

يكون  ، حیث) Trackلكل راس ( Tracks ال وبعدد ثابتة رؤوس لھا قراصاأل من أنواع ھنالك
 بمصطلح يعرف النوع ھذا،  الواحد السطح على tracksال بعدد رؤوس الواحدة Armبالذراع 

Fixed–head disk ال تحديد يتم قراصاأل من النوع ھذا فيtrack  أوCylinder بواسطة نظام 
المحدد  trackلل والمقابل المطلوب الراس يحدد Electronic Switchingالكتروني  مفتاح

 األول كثیرا من أسرع النوع ھذا يعتبر لھذا ونتیجة حقیقیة میكانیكیة حركة بدل من الكترونیات
 قراصاأل انواع من آخر نوع يوجد وكذلك . أعلى فتكلفته الرؤوس من الزائد نسبة للعدد ولكن
 نفس في واحد Track من كثرأل الوصول يتیح Platterال  نفس في واحد Disk Arm من اكثر به

  .الزمن

  .شائع غیر Fixed head diskال األقراص من النوع ھذا
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الدائرية (platters) منظر افتراضى لشكل األقراص 
والتى يتم التسجیل علي كل من وجھیھا وكلما زاد 

وكثافة البیانات التي علیھا كلما زادت  عدد األقراص
 تسمى, قدرة القرص الصلب على تخزين البیانات 

تخزينھا في مساحة معینة كمیة البیانات التي يمكن 
وأكثر الوحدات  ، areal density من سطح القرص

 استخدامًا ھي المیجابايت لكل إنش مربع
(MB/square inch) . 

 

  
  

منظر افتراضى لشكل محوراألقراص الذى يمكنھا من 
     .  الدوران حول محورھا معًا

  
  

 

  

 س القـراءة ورؤواألقراص  محورمنظر افتراضى لشكل 
ــة وا ــى كــل ســطح مــن األ  (لكتاب وألن ) ســطحرأس عل

أجـزاء  (  جـدًا   المسافة بین القرص ورأس الكتابة صغیر
فإن ھذه األقراص يجب أن تكون ) من األلف من اإلنش 
ال تلتمس مـع الـرأس أثنـاء العمـل      مستوية تمامًا بحیث

 .وإال تعطل القرص بسبب ذلك

ألنھــا علــى ورؤس القــراءة والكتابــة تتحــرك كلھــا معــًا  
محــرك واحــد وقاعــدة واحــدة ، ورأس القــراءة والكتابــة  
محمول على ذراع مرن قلیًال ممـا يمكنـه مـن مالمسـة     
القــرص أو االرتفــاع عنــه قلــیًال ، فعنــدما يكــون القــرص 
واقفًا فإن رأس القراءة والكتابة يكـون مالمـس لسـطح    
القرص و عندما يبدأ القرص في الدوران فإن تیار الھواء 

تج من الدوران يبعد رأس القراءة والكتابة عن سطح النا
ــیًال   ــى حــد أجــزاء مــن    ( القــرص قل ــة إل المســافة قلیل

بحیث ال يحدث تالمس بینھمـا أثنـاء   ) الملیون من اإلنش
العمل ، وعندما يود القرص الصلب إيقاف الدوران فإنـه  
يحرك الرأس لمكـان آمـن مـن القـرص يسـمى منطقـة       

ــوط  ــاف    ح) landing zone(الھب ــن بعــدھا إيق ــث يمك ی
دوران القـــرص والســـماح بـــرأس القـــراءة والكتابـــة     
بمالمسة سطح القرص حیث أن منطقة الھبـوط خالیـة   
من البیانات فھي مخصصة فقط لھبـوط الـرأس علیھـا ،    

الـرؤوس فـي   " ربـط "لیس ھـذا فحسـب بـل يـتم أيضـًا      
منطقة الھبوط حتى ال يتحرك الرأس مع ارتجاج القرص 

ملیــة تــتم أوتوماتیكیــًا فــي األقــراص الصــلب وھــذه الع
الجديـدة أمــا القديمــة جــدًا فقـد كانــت تســتلزم برنــامج   

  . خاص لعمل ذلك 
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  physical Characteristics of 

Disks 
 

  

: Disk Controller 
 بینه interface الواجھة وتشكل فیه حكمتت وھي DIsksالمن  جزء تعتبر الوحدة ھذه

 حالیًا مع والمستخدمة الواجھات القیاسیة انواع واحدى .الكمبیوتر وبین نظام
  SCSI (small computer storage interface(ب الشخصیه تسمى الحاسبات
 لتتخذ العالي المستوى بلغات المكتوبة والكتابة القراءة أوامر Controller ال تتلقى
 والكتابة القراءة راس وضع وبالتالي Arm الذراع ال لوضع الحركة المناسبة علیھا بناء
  . الكتابة او القراءة عملیة لحدوث المطلوب الموضع في
 كتابة يتم Sector بكل Checksum تسمى وحدة بإلحاق Controller ال تقوم كذلك
  . بھا البیانات المخزنة عدد
 ھذا ويقارن قراءتھا تمت التي البیانات حجم حساب يتم البیانات ھذه قراءة وعند
 فان القیمتان تتطابق لم فاذا Sector كل في المخزنة Checksum ال بقیمة الحجم
 فاذا مرات ، عدة المحاولة Controller ال تكرر الحالة ھذه فيError,    خطأ ھناك
 في مشكلة وجود الى نظام التشغیلcontroller ال تنبه الحدوث في الخطأ إستمر
  .Read Failure القراءة  عملیة

 
   :  
 وھو Disk Block ال تسمى بوحدة التعامل يتم القرص الى و من البیانات نقل عند
 Track نفس في المتتالیة Sectors ال من مجموعة أو واحد Sector يكون ان يمكن
 ال وعنوان .مباشرة الیه والوصول القرص في Block ال عنوان تحديد يتم حیث

Block ال السطح رقم من يتكون Platter ، ال المسار رقم Track) السطح داخل(  ،
  ). Track ال خل دا(Block ال ورقم
  . العنوان ھذا بتحديد نفسه بالقرص الموجودة I/O Hardware وحدة وتقوم
 نقل يتم الرئیسیة الذاكرة من جزء عن عبارة بالقرص الخاصة Buffer ال ذاكرة
 . القرص وبین بینھا البیانات نقل يتم القراءة عملیة فعند وبین القرص بینھا البیانات
 يتم الكتابة وعند Buffer ال الى Block ال من البیانات نسخ يتم القراءة عملیة فعند
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 شكل في البیانات نقل احیانا يتم . الصلب القرص الى Buffer ال محتويات نقل
 زيادة الحالة يجب ھذه في Cluster ال تسمى واحدة كوحدة Block ال من مجموعة
  Cluster . ال كل تسع حتى Buffer ال حجم
 File ال ويقوم Blocks شكل في الرئیسیة والذاكرة القرص بین البیانات تنتقل

System Manager ال عنوان بتحويل Block ال لرقم Platter وال Cylinder وال 
Track وال Block معه التعامل المطلوب .  

 
   : ( Performance Measure of Disks) 
  : ھي القرص ألداء األساسیة المقايیس

Capacity .1  

 من كبیرة كمیات تخزين تتیح ضخمة تخزينیة سعات توفر الحديثة الحاسبات أن ونجد 
  . البیانات

Access Time .2     :-  

 لتبدئ به الكتابة أو قراءته المطلوب Block ال موضع لتحديد المطلوب الزمن ھو
  - : من ويتكون الرئیسیة والذاكرة القرص بین نقل البیانات عملیة

(Seek Times)(a) : 

   ال في المطلوب Track ال الى والكتابة القراءة رأس لتحريك المطلوب الزمن ھو

 Movable –head disks ال في أما Fixed –head disks الراس لتحديد المستغرق الزمن فھو 
-Movable ال في Electronically switch to the appropriate headالكترونیا  المطلوب

head disks نتقالاإل المطلوب والموضع الحالي الراس موضع حسب على الزمن ھذا يختلف 
 بالملى Average seek Timeكمتوسط  الزمن ھذا الشركات المصنعة ماتحدده وعادة الیه
 اجھزة ال في 9 -8 ومن الشخصیة الحاسبات في msec 60- 10 بین مايتراوح عادة وھو ثانیه

. servers  

  

:( rd  Rotational DelayTime) (b) 

 ال تدور حتى نتظارإلا يجب المطلوب track ال ال في والكتابة القراءة راس يكون عندما
Platter ال  لبداية لتصل Block اذا صفر يكون ان يمكن الزمن اھذ الراس أسفل المطلوب 
 يكون أن يمكن أو المعني Track لل الراس وصول دبمجر الراس تحت المطلوب Block ال كان
 الموجود Block ال قبل Block ال ھو المطلوب Block ال كان اذا Platter لل دورة كاملة زمن

  . حالیًا تحت الراس

 القیمه ھي rd ال تكون لذا صغیر Seek Time ال يعتبر Fixed –head disk لل بالنسبة اما
  .والكتابة القراءة سرعة على المؤثرة

  .seek time +rd الل مجموع ھو Access time ال اذا  
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Data Transfer Rate (Tr) .3 Block Transfer Rate :-  

 .نقله المطلوب Block ال لبداية الراس وصول بعد القرص والى من البیانات نقل معدل ھو
 ال نقل وزمن الرئیسیة الذاكرة الى Block ال من البیانات لنقل زمن مطلوب ھناك

 (Block Transfer time (btt) Block) ال حجم على يعتمد Block ال وحجم Track وسرعة 
 ھو محتواه ونقل Block ال موضع لتحديد المطلوب الكلي يكون الزمن وبھذا . القرص دوران
 : مجموع

Seek time +Rotational delay +Block transfer rate 

 

  ھو seek time البحث وزمن m sec 10 يساوي بیاناته نقل معدل صلب قرص

  5 m sec ال قیمة أن إذا علمت Rotational delay time زمالال الزمن ،احسب صفر ھي 
 ؟ محتواه ونقل block الي للوصول

  -:الحل

Access time = Seek time +Rotational delay +Block transfer rate  

= 5+0+10= 15 m sec  

  ال من اكبر زمنیھما Rotational delay وال Seek Time وعموما ال

 Block Transfer Rate وسرعة كفاءة ولزيادة لذا ، المیكانیكیة للحركة كبراأل الزمن أن حیث 
 واحدة اسطوانة في ) كتابة او قراءة( معھا التعامل يراد التي Block ال توضع البیانات نقل

Cylinder ھذه الى للوصول المطلوب الزمن يعتبر حال كل وعلى . الحركة المیكانیكیة لتقلیل 
  main memory . ال في تشغیلھا منزب كبیرا مقارنة القرص على المحددة البیانات

Reliability .4:  

 mean time of failure is )العمل عن تعطله زمن بمتوسط لقرص Reliability ال قیاس يتم
a  measure of reliability of the disk) 

 متوسط (توقف دون باستمرار فیھا القرص يعمل ان يتوقع التي الزمنیة الفترة متوسط وھو
  . . )السقوط زمن
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RAID Technology 
  

 وسرعات احجام زيادة من بدال كان والمعالجات الرئیسیة الذاكرة وسرعات احجام زيادة مع 
 من وكان الجديدة التطبیقات احتیاجات ولمقابلة ، الزيادة ھذه لمقابلة الثانوية وحدات التخزين

  Technology . RAIDال الثانوية التخزين في وحدات التطورات امیز

RAID: (Redundant Arrays of Inexpensive Disk) 

 ھو RAIDال في للتفكیر ساسياأل السبب كانIndependent   لل يرمز احیانا    (I) الحرف
 الذاكرة اداء تحسین في الزيادة سرعة بنفس يكن لم Diskال أداء تحسین الزيادةفي أن

 كلھا لتعمل بعضھا عن المفصولة قراصاأل من   (Array )إنشاءمنظومه الحل فكان . والمعالج
 يحقق والذيData Stripingمفھوم  باستعمال عالي الكفاءة لیكون واحد )منطقي( كقرص
  .parallelismالتوازي على العمل مفھوم

 كقرص كلھا لتعمل قراصاأل على البیانات توزيع عن عبارة ھي Data Stripingال عملیة
  . واحدوسريع

  -: اقراص 4 عدد وعلى واحد لملف البیانات توزيع كیفیة يوضح التالي الشكل 

  

  

  - : باآلتي الكلي داءاأل تحسین على تعملData Stripingالبیانات توزيع عملیة

نقل البیانات  عملیة يحسن مما التوازي على تعمل ان كتابة او قراءة  عملیة من كثرأل تتیح.1
  .الكلي

  .Disksال كل على العمل بتوزيع RAIDال  يقوم. 2

  .مختلفة اقراص على البیانات كتابة بتكرار reliabilityاإلعتمادية  تحسین يمكن .3
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   RAID Improving Reliability with 
RAID 

 تعطل احتمال مرةnالعطل   احتمال قرص، nمن مكونة Disks أقراص منظومة ستعمالإب
  . الواحد القرص

 أي ساعة 200.000 للقرص فتراضياإل العمر كان اذا قرص 100 من مكونة لمنظومة فمثال
 ان وبفرض يوم 83.3 أي ساعة 2000 فقط للمتظومة فتراضياإل العمر يكون .ه سن 22.8
  .األقراص كل على مقسمة من البیانات واحدة نسخة ھناك

 ضافیةاإل المساحة ھو الحل ھذا عیب ولكن ،البیانات من إضافیة نسخة كتابة ھو الحل اذا
  . مرة من اكثر البیانات لكتابة زمةالال  (I/O)اإلضافیه للعملیات النسخة إضافة لھذه المطلوبة

 قرصین في البیانات تكتب حیث Mirroring or Shadowing ال ھي الشائعة فالتقنیة اذا
 البیانات قراءة عند .واحد منطقي كقرص منطقیا نالميع واللذان الوقت في نفس متطابقین

  .األول إصالح يتم حتى خراآل من تقرأ أحدھما تعطل وعند القرصین أسرع من تقرأ

    RAID in Improving Performance 

 تقرأ البیانات ان وبما . البیانات نقل سرعة من يزيد قراصاأل منظومة على البیانات توزيع
ال      بتقسیم مستوى دنىأل disk stripingال تطبیق يمكن فانه اللحظة في واحد block بواقع
byte ثنائیات  8 الى)  (bitsال ھذه وتوزيع bits ال   يكتب حیث مختلفة اقراص 8 على  bit 
  اللحظة في المقرؤة البیانات تزيد كمیة وبھذه  j   رقم القرص في   j  رقم

 . bit –level data striping  

 الملف تقسیم يمكن حیث bit ال من اعلى مستوى على data striping  ال تطبیق ويمكن
 يمكن الحالة بھذه block level striping  منفصل قرص في يكتب blocksوكل  blocks  الى

 .البیانات الى الوصول زمن كفاءة يزيد مما اللحظة نفس في مختلفة blocksالوصول الى 
 وبالتالي العطل حدوث احتمال زاد وايضا المنظومة كفاءة زادت قراصعدد األ زاد كلما عموما
  Mirroring . الى الحوجة زادت

 على التصنیف ھذا يعتمد  levels مستويات او انواع الى تنظیمیة ناحیة من RAID ال تقسم
  -:وھما  عاملین اساسین

Granularity of data striping *  

Pattern used to compute redundant information *  

 . level0 و level6 اضیفت الخامس ومؤخرا الى الول المستوى من التصنیف كان البداية في

: level 0 تكتبال البیانات نكل عالیة البیانات وتعديل الكتابة سرعة ولھذا تتكرر ال البیانات 
 البیانات تكتب األول حیث  المستوى في علیه مما اقل فھي القراءة سرعة  اما . مرتین
 عالیة القراءة سرعة خیرةاأل في تكون حیث mirrored disks   تقنیه      تستعمل نھاكل مكررة
 بحث زمن تتطلب التي العملیة تنفیذ ويتم عملیات القراءة بجدولة داءاأل تحسین يتم وبحیث
  . اقل

: Level 2بال مايسمى تستعمل memory-style redundancy توفر  والتيparity bits 
 باربعة اقراص مقارنة اصلیة، اقراص اربعة اضافیه  لكل اقراص لثالثة تحتاج وبھذا فھي

  .الخطأ وتعديل اكتشاف امكانیة تتیح ايضا وھي level 1 في اصلیة اربعة مقابل
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:Level 3ال لتخزين واحد قرص تستعمل parity معتمدة البیانات لتخزين اقراص واربعة 
  . تعطل قد القراص أي لتحديد controller ال على

: Level 4 , level 5ال تستعمل block level data striping  وفيlevel 5 البیانات  توزع
  . األقراص كل عبر parity information وال

: Level 6بال مايسمى تطبق  P+Q redundancyدتوج حیث  

( 2bit for redundant data are store for every 4 bits of data) 

 المستويات في بقیة اما  .قرص أي تعطل حالة في level 1  في اسھل البیانات بناء اعادة
 يستعمل   level1فان  ولھذا . خرىاأل قراصاأل كل من لقراءةل معقدة عملیة الى تحتاج فھي
 كبیرة البیانات في تستعمل فھي    level3و   level5والحرجة أما  المھمة التطبیقات في

  .البیانات لنقل عالیة سرعة  level3تقدم  حیث الحجم

 

(optical disk):-  

 من النوع ھذا تجعالن مما الرخیصة، والكلفة الضخمة السعه الضوئیة األقراص ممیزات أھم
 األقراص من عديدة أنواع وتوجد .نسبًیا الكبیرة البیانات لتخزين كمیات األمثل الوسائط
  :محتوياتھا، ومنھا برمجة حیث من بعضھا عن وتختلف الضوئیة،

1. :CDROM االكثر ھو النوع وھذا :فقط للتسجیل قابل مدمج قرص تعني 
 مشغالت قبل من المدعوم االول ھو انه الحالي حیث وقتنا في استخداما
 واحدة الضوئي مرة القرص سطح على البیانات تخزين يمكن .االقراص
  .خاصة أجھزة بواسطة

2. :CD RW قرص وتعني .المرات من عدد ومسحه برمجته يمكن ضوئي قرص 
 قرص من اغلي العادة في يكون النوع وھذا :إلعادة التسجیل قابل مدمج
CD-R محتوياته حذف مرة ويمكنك من أكثر استخدامه إعادة بقابلیة ويتمیز 
 مرة 1000 ب الكتابة وإعاده الكتابة في القرص استعمال عمر يحدد وتقريبا

 ان تستطیع المشغالت كل لیست انه االقراص ھذه في عیب ولكن يوجد
  .القديمة وخصوصا النوعیة ھذه تشغل

 العملیة وكذلك الضوئي القرص نوعیة مع الضوئیة األقراص مشغل  يتناسب أن ويجب
  .أو كتابة قراءة كونھا حیث من المطلوبة،
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 أزرار أية على يحتوي ال للبیانات مخصص  CD Rom Driveالضوئیة  األقراص مشغل  إن
 القرص من القراءة عملیة في التحكم ويتم .وتفريغ تحمیل باستثناء زر شابه ما أو

 .التحكم جھاز دارة أوامر إلى بإرسال وذلك الحاسوب في موجودة برمجیات بواسطة
 إلى شعاعیا  ومقسمه )مسارات( المركز متحدة دوائر في مرتبة البیانات ھذه وتكون
 ھذه تكون أن ويجب الثابتة، الزاوية السرعة معدل بنفس القرص ويدور .قطاعات
 القطاعات التي تستوعبھا المعلومات كمیة نفس لتستوعب يمكن ما أكبر القطاعات
  .الداخلیة

 مَركًزا  شعاًعا اللیزر ويسلط باستمرار، القرص دوران سرعة معدل بتغییر محرك ويقوم
 فولتیة الضوء إحساس بثنائي تصطدم ضوئیة نبضة وتولد كل .البؤرة ملف بواسطة
 ترجمتھا يستطیع الحاسوب التي) 0،1(أرقام  من سلسلة لتولید خفیفة كھربائیة
 ملیون 1.2من  أقل ھو والحاسوب األقراص مشغل بین البیانات نقل ومعدل .وفھمھا
  .القیاسیة المواجھات الثانیة، باستخدام في ثنائیة

 والبرمجیات، الدارات اإللكترونیة من المتكاملة المواصفات من مجموعة CD-I يعتبر 
الصوت  دارات لمعالجة معالج وكذلك  و األقراص الضوئیة مشغل  من تتكون والتي

  .والصورة 
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 مركز من يبدأ واحد حلزوني مسار على الثنائیات من كسلسلة البیانات تخزين يتم
 البیانات طبقة على اللیزرية القراءة أشعة وتركز .الخارجیة حافته نحو ويمتد األسطوانة

 واألرضیة Landاألرضیة  على Pits التجاويف تتناوب حیث هالبالستیكی األسطوانة ضمن
 منشور خالل من المنعكس الضوء يرتد .التجاويف من خالیة ملساء منطقة عن عبارة

prism التي الضوء كمیة على اعتمادا خروجه توتر يتغیر ضوئي حساس وينعكس على 
 بشكل األرضیة التجاويف ال تمثل المغناطیسي الوسط في الحال ھو وكما .يتلقاھا
تمثل  التي ھي واألرضیة التجاويف بین االنتقاالت إن بل والواحدات، األصفار مباشر
  .البیانات

 على تسلیطه عند تناثره من أكبر بشكل يتناثر فإنه تجويف على الضوء تسلیط وعند
 في التجاويف بین االنتقاالت تحسس الطريقة القراءة بھذه رأس ويستطیع .األرضیة
 يبلغ جًدا، عناصر صغیرة في البیانات وتخزن .البیانات تولید إعادة بالتالي ويمكنه المسار
 ونمیكر 1.6  المتجاورة المسارات بین المسافة أي Track Pitchالمسارية  الخطوة طول
 من مساحة فارغة في التجاويف طبع ويتم .المللیمتر من باأللف واحد ھو المیكرون فقط،

 يعطي الذي األلومنیوم من رقیقة بطبقة تغطیتھا الكربونات يتم متعدد البالستیك
الورنیش  من رقیقة بطبقة األلمنیوم طبقة تغطى ثم .الممیز الفضي األسطوانة لونھا

  .علیھا األسطوانة طباعة عنوان يمكن أملًسا سطحا يؤمن الذي

    

 التي الطبقة وھي CDأسطوانات  من العلوية الطبقة أن المستخدمین من العديد يجھل
 الطبقة من للتلف عرضة أكثر الواقع في ھي ومحتويات األسطوانة عنوان علیھا يطبع

 طبقة كاف لتلف بعمق العلوي السطح خدش وإذا .الصافي السطح ذات السفلیة
 .استبدالھا سوى األسطوانة ھذا إلنقاذ وسیلة من أمامك فلیس العاكسة األلومنیوم
 الصافیة القاعدة ضمن تقع طبقة على أخرى من ناحیة الواقع في اللیزر أشعة وتركز

 وحتى .على السطح الصغیرة الخدوش بعض متجاوزة البیانات قراءة ويمكنھا لألسطوانة
 أن الممكن فمن البیانات، قراءة من اللیزر أشعة يمنع أنه لدرجة حادا الخدش كان إذا

  .وتلمیعھا تنظیفھا طريق عن ھذه األسطوانة إنقاذ من نتمكن

 

Magnetic Tape 

 ذات الثانوية التخزين وسائط وأقدم أھم من Magnetic Tapeالمغناطیسي  الشريط يعتبر
 و .للمغنطة قابل مغناطیسي شريط على البیانات بحفظ يقوم والذيلمتتابع، ا الوصوال
 حیث علیه، ستخزن التي عن المعلومات ُتعبر مغناطیسیة بقع على الشريط ھذا يحتوي
 أھم استعمال يعتبر و 0 قیمة الممغنطة غیر والبقع ،1 قیمة الممغنطة البقع يمثل

 علیھا نخشى التي والبرمجیات للبیانات احتیاطیة بنسخ احتفاظه المغناطیسي للشريط
  .الشريط سطح على البیانات احتیاطیة لھذه نسخة بإجراء وذلك بالقیام الضیاع، من

   

 كمیات من كبیر قدر لحفظ إضافي تخزين كوسیلة المغناطیسیة األشرطة تستخدم
 على الحصول وقت أن غیر .الرئیسة بالذاكرة مقارنة جًدا بسعر رخیص وذلك المعلومات،
 .األخرى الوسائط مع بالمقارنة كبیرا يعتبر  Access-Timeباسم ، يعرف والذي البیانات،
 نظم الحاسوب بمصاحبة االستعمال في تفضل ال المغناطیسیة األشرطة فإن ولذلك
  .السرعة في األداء فائقة
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 بمحو وذلك .البیانات مرة لتسجیل من ألكثر ھااستخدام يمكن المغناطیسیة واألشرطة
 به تتمیز ما وأھم .السطح نفس على الجديدة البیانات وتسجیل السابقة البیانات

  .تختفي بطول الزمن ال علیھا المسجلة البیانات أن ھو األشرطة المغناطیسیة

   

 البكرات شرائط .1
 الصغیرة البكرات .2
 المصغرة البكرات .3
 المعلبة األشرطة .4
 DATو أشرطة  QICأشرطة   .5

    

 على األشرطة البیانات وكتابة قراءة المغناطیسیة في األشرطة تشغیل جھاز يستخدم
 الكتابة، و بسرعة القراءة الجھاز ھذا والكتابة ويتمیز القراءة رؤوس بواسطة المغناطیسیة،

الشريط  حركة سرعة حسب وذلك الثانیة، في رمًزا 1250 إلى 15 من سرعته تتراوح حیث
  :ھي رئیسة أجزاء خمسة المغناطیسي من الشريط منظومة وتتكون .التسجیل وكثافة

 .مغناطیسي شريط .1
 البكرات بإدارة وذلك المغناطیسي، الشريط تحريك على كھربي يعمل محرك .2

 وتتم .المغناطیسي التسجیل رأس أسفل المغناطیسي الشريط يمر میكانیكًیا بحیث
 .بالحاسوب التحكم وحدة الصادرة من األوامر على بناء الحركة

 ھذا ويتكون .المغناطیسیة األشرطة والقراءة على بالكتابة ويسمح :التسجیل نظام .3
ومترجم   والقراءة، الكتابة نبضات تكبیر على يعمل إشارة إلكتروني من مكبر النظام

 بوحداته الحاسوب ثنائیة يفھمھا أرقام نبضات إلى الشريط إشارات يقوم بتحويل
 .المختلفة

 نةیكم الختیار األجھزة الالزمة من المنظومة ھذه البیانات وتتكون ونقل ربط دارة .4
 المغناطیسیة األشرطة إدارة وحدات حالة في وذلك المناسب، الشريط تشغیل
 ومن الشريط بیانات الستقبال الالزمة اإللكترونیة الدارات وكذلك األشرطة، المتعددة

 .الحاسوب للمعالجة وحدات إلى دفعھا ثم
جزء  يوجد و شريط كل ونھاية بداية كھربیة في ضوئیة خلیة يستخدم إستشعار نظام .5

   :مھمتین لتأدية وذلك للتمغنط، القابلة المادة بطبقة مطلي غیر منه
 دوران قرص حول الشريط ونھاية من أول جزء بلف السماح ھي:  األولى المھمة
   .البكرة
 مغناطیسیة بدون طبقة الشريط من الباقي الجزء استخدام ھي: الثانیة المھمة
 الجزء ونھاية بداية إلظھار وذلك للضوء، وعاكسة حديدية غیر معدنیة بطبقة لطالئه

 .والقراءة للتسجیل الشريط الصالح من

 خلیتان تستخدم والقراءة للتسجیل الشريط جزء ونھاية بداية ولكشف ملصق عواكس
  .الملصقین ھذين موقع وتحديد كھربائیتان الستشعار ضوئیتان

 تشغیل وحدة إلى إشارة يصدر الشريط من الممغنط الجزء بداية ملصق استشعار إن 
 الجزء ملصق استشعار أن حین وقراءة على كتابة من عملیة التسجیل ببداية البكرات
  .البكرة دوران إليقاف البكرات تشغیل وحدة إلى إشارة بأمر يصدر الشريط من الممغنط
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 رأس إلى المعلومات من تیار بإرسالتقوم االحتیاطیة  النسخ بإجراء برامجال تقوم فعندما
 Read-while-Write Headيكون  حیث أجزاء ثالثة من يتركب الذي Write Headالكتابة 
 المعلومات من بالتأكد يقوم المغناطیسي الشريط فإن رأسي القراءة، يتوسط الذي ھو
 الرأس اختیار ويتم أحد الرؤوس بواسطة بقراءتھا يقوم بأن وذلك تسجیلھا، تم التي
 رأس إلى إرسالھا تم بالتي المعلومات ھذه بمطابقة فیقوم الشريط، اتجاه حسب

 الشريط من آخر جزء على كتابتھا بإعادة يقوم فإنه خطأ ھناك كان الكتابة، وإن
  .المغناطیسي

 قد الشريط الن يتوقف التشغیل بأن جھاز بإعالم تقوم ثقوب الشريط نھايات قرب وتوجد
  .المعدنیة  الالصقة استعمال عوًضا عن وذلك نھايته، إلى وصل

    

 يجب لذلك علیه، ھو مسجل ما مسح إلى يؤدى الممغنط  الشريط على التسجیل ألن
 حماية حلقة بوضع وذلك غیره، من علیه التسجیل المسموح الشريط الممغنط بین التمییز
 تحتوى التي األخرى األشرطة أما .لبكرة الشريط السفلي السطح على الشريط محتويات
 موقعھا في ھذه الحلقة وضع فیتم بھا، االحتفاظ مطلوب برامج أو معلومات أو بیانات على
 تسجیل ويكون .التسجیل بعملیة يسمح ال بحیث علیھا مسجل  ھو لما الحماية لتوفیر
 بحیث خاصة، شفرة حسب مغناطیسیة، بقع شكل على المغناطیسي على الشريط البیانات
نبضات  بإرسال وتقوم القراءة، أثناء البقع اإلحساس بھذه والكتابة القراءة رؤوس تستطیع
  .الشريط سطح على المعلومات مع متناسبة

     

 ُوتقسم .مختلفة بأحجام ملفات ھیئة على المغناطیسیة األشرطة على البیانات ُتسجل
  -:ثالثة ھي أنواع إلى والملفات األشرطة

-    يتم حیث قصیرةفیه   البیانات حجم ملفات حالة في وذلك 

 كشفرة تستعمل خاصة ممیزات ويوجد .الشريط نفس علي واحد من ملف أكثر تسجیل
  .منفصل ملف ونھاية كل بداية علي للداللة

-    واحدة  بكرة تشغل والتي الحجم المتوسطة البیانات حالة في وذلك

  .لھا كملف
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-    :بكرة  من أكثر يتطلب مما الحجم الكبیرة البیانات حالة في وذلك

 ملصقات لتحديد تستخدم المتعددة البكرات بین وللتفريق .البیانات لتسجیل مغناطیسیة
  .البكرة ونھاية بداية ملصق علي عالوة وذلك البیانات، ملف من كل منھا موقع

     

 سرعة تتطلب التتابعیة التي الملفات ذات التطبیقات يناسب المغناطیسي الشريط .1
 .عالیة تخزين وطاقة والكتابة القراءة عملیات في

 .ثابت غیر السجل طول .2
 .كلیھما أو إخراج أو ط إدخالیكوس المغناطیسي الشريط استخدام يمكن .3
 .مرة من أكثر الشريط على المسجلة المعلومات قراءة يمكن .4
 .المسح عملیة بواسطة إزالتھا تمت إذا إال زمنیة لفترة الشريط على البیانات تستمر .5
 .علیه المسجلة السابقة المعلومات تمسح الشريط على ثانیة الكتابة .6
  .بطبیعتھا متتالیة  المعلومات تكون عندما غالَبا المغناطیسیة األشرطة ُتستخدم .7
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