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تعريف الحاسوب

قوميلكيبرمجتهيمكنالكترونيجهازهوالحاسوب•
واسترجاعهاوتخزينهاالبياناتومعالجةبأدخال
عليهاوالمنطقيةالحسابيةالعملياتواجراء

:بمايلييتميزو•

واسترجاعوتخزينادخالعلىالقدرة1.
البيانات

عملياتكأجراءالبياناتهذهمعالجةامكانية2.
وعملياتوالطرحكالجمععليهاحسابية
قيممجموعةبينكالمقارنةمنطقية

كيلواوامرتعليماتبأعطاءهبرمجتهامكانية3.
محددةاعمالبتنفيذيقوم



.البياناتتمثيلفيالكهربائيةاالشاراتالحاسوبيستخدم

ارةواشموجبةاشارةقلاووجودهااوعدمكهربائيةاشارةوجوداما:حالتينلهاالكهربائيةاالشارةانبما•
.الحالتينهاتينبأستخداميكونالحاسوبداخلالبياناتتمثيلفأنلذا,سالبة

انحيثالبياناتلتمثيل(0,1)الرقميناحديستخدمانهبمعنىثنائيةرقميةبياناتتعتبرالحاسببياناتان
موجبةانهااواشارةوجوديمثل(1)الرقم

سالبةانهااواشارةوجودعدميمثل(0)الرقمو

بالــوتسمىيفهمهاالتياللغةوهذهالبياناتتمثيلفيBinary))الثنائيالنظاميستخدمفالحاسوبلذا
Machine language))

لكلانثحيمعهليتعاملالثنائيالنظامالىالحاسوبيحولهالحاسوبعلىنكتبهرمزاوحرفاورقمكلان
8منمكونالثنائيبالنظامرمزرقم bit1ايByte

بالرمزيمثل14الرقممثال
01110000

طبيعة تمثيل البيانات في الحاسوب



Bit 1او 0تخزن قيمة واحدة اما          : اصغر وحدة تخزينية

Byte بتات وعادة يمثل البايت الواحد حرفا 8يتكون من                                                    :
هجائيا او عالمة استفهام او رمز معين                                                    

Kilo Byte (KB) : 2^10 Byte = 1024 Byte الف بايت

Mega Byte (MB) : 2^20 Byte = 1,048,576 Byte الف كيلوبايت

Giga Byte (GB) : 2^30 Byte = 1,073,741,824 Byte الف ميَكابايت

Tera Byte (TB) : 2^40 Byte = 1,099,511,627,776 Byte الف َكيَكابايت

Peta Byte (PB) : 2^50 Byte = الف تيرابايت

Exa Byte (EB) : 2^60 Byte = مليون تيرابايت

Zetta Byte (ZB) : 2^70 Byte = مليار تيرابايت

Yotta Byte (YB) : 2^80 Byte = ترليون تيرابايت

1

00101101

وحدات قياس السعة التخزينية في مجال الحاسوب



1 .MHz , GHz( :ميجا هيرتز او جيجا هيرتز )نها وحدة قياس تردد سرعة المعالج ويعبر ع
( .CPU)بسرعة المعالج سرعة الـ

2 .bps:(bit per second بت في الثانية )نقل البيانات وحدة قياس.

3 .Watt : استهالك الطاقة وات وحدة قياس.

4 .Pixel( : عدد النقاط في كل بوصة ) وضوح الصورة في الشاشة وحدة قياس  .

5 .RPM( :revolution per minute دورة في الدقيقة ) مثال سرعة سرعة الدوران ،
.دوران القرص الصلب او محرك   االقراص الليزرية 

وحدات القياس في الحاسوب



مكونات مادية

القطع االلكترونية 

ل مثالميكانيكية واالجزاء 

الشاشة والفأرة ولوحة 

المفاتيح

برمجيةمكونات 

التشغيلوانظمة البرامج 

ي والتي الغنى للحاسوب ف

استخدامها فهي بمثابة 

الروح للجسد

مكونات الحاسوب



الحاسوب

مكونات برمجيةمكونات مادية 

وحدات االدخال

وحدات االخراج

تطبيقات المستخدم نظام التشغيل

وحدة المعالجة 

المركزية

مثل الماوس والكيبورد

مثل الشاشة والطابعة

RAMوالـHDDمثل ال

مثل برامج االوفيسمثل الوندوز واللنكس

مكونات الحاسوب

وحدات الخزن

CPUالــ



أو ( scannerجهاز الــ)والماسح الضوئيmouseوالفأرة الـKey boardمثل لوحة المفاتيح الـ 
(Light pen)والقلم الضوئي(  Microphone)والالقطة ( Barcode Reader)القارئ االلي الـ

(joystick)وعصا االلعاب الـ

الالقطة

القلم الضوئي

االلعاب عصا 

الضوئيالماسح 

القارئ االلي 

لوحة المفاتيح 

الفأرة

((Input Units I/Pوحدات االدخال 



( Speaker)مثل الطابعات والشاشات والسماعات الـ

الطابعة 
الشاشة 

السماعات

(  Output Units O/P)وحدات االخراج 



 Monitorsالشاشات مثال على وحدات االخراج       

شاشة انبوب اشعة القطب السالب 

Cathode Ray Tube (CRT)الـ

Graphicالـالشاشةكارتمنالمستقبلةالبياناتبعرضتقومحيث،الحاسوبمنالمعلوماتعلىللحصولالرئيسيةالوسيلة Cardللمستخدم

سبيلعلىمنهانأخذالشاشاتانواعمنالعديدهناك.بياناتمنمعالجتهماتمتخرجألنهااألخراجوحداتمنالشاشةوتعتبر.معالجتهابعد

:المثال

لشاشة الكرستال السائل اوالعرض البلوري السائ

Liquid Crystal Display(LCD)الـ

الكبيرةCRTبشاشات الـتكون خفيفة وصغيرة الحجم مقارنة LCDشاشات الـ1.

صورة افضل عند المشاهدةLCDليست مسطحة وهذا يعطي الـCRTشاشات الـ تكون مسطحة بالكامل في حين LCDشاشات الـ2.

CRTبشاشات الـتكون اسعارها غالية مقارنة LCDشاشات الـ3.

CRTشاشات الـتحتوي على نسبة اضاءة اعلى من LCDشاشات الـ4.

.فيجب ان تجلس امامها LCDشاشات الـ تستطيع ان تشاهدها من اي زاوية اما CRTشاشات الـ5.



اهممنوهوالحاسوبفيالمفكرالعقلCPUالـيمثل،معقدةالكترونيةدوائرعلىتحتويالسيليكونمنصغيرةرقاقةعنعبارةCPUالـ
المطلوبةبالوظائفللقيامبينهافيماوالتنسيقاألجزاءلباقياالوامراصدارخاللهمنيتماالجزاء

:اقسام رئيسية هي 3من ( CPU)يتكون الـ

وفيها : ALU( Arithmetic logic unit)وحدة الحساب والمنطق 1.

.تتم العمليات الحسابية والمنطقية 

وهي بمثابة العقل المدبر : CU(Control unit)وحدة التحكم 2.

للحاسوب من خاللها يتم اصدار االوامر لجميع اقسام الحاسوب 

.المطلوبة من اجل القيام بالوظائف بينها والتنسيق فيما 
Cacheمخبئيةذاكرة.3 Memory

مةالمعلووصولسرعةلزيادةوتستخدمالمعالجضمنتكونالذاكرةهذه
:منهامستوياتوهناكعالياداءوذاتصغيرةوهيCPUالقبلمنالمطلوبة

وواالسرعللمعالجاالقربوهيL1االولالمستوىكاشذاكرة

L1مناكبروتكونL2الثانيالمستوىكاشذاكرة
ضمنموجودةجداسريعةذاكرة:(Registers)المسجالتمجموعة.4

.والمنطقيةالحسابيةCPUالـعملياتنتائجبخزنتقومCPUالـ

.الذاكرةانواعاسرعوتعتبرCacheالـمناسرعRegistersالـ:مالحظة

                             CPU  Central Processing Unit(   المعالج)وحدة المعالجة المركزية 



:وهيالعواملهذهاهمسنذكرولكننا,اكبربسرعةالمهامتنفيذعلىالمعالجقدرةتحددالتياالشياءمنالكثيرهناك•

:المعالجتردد1.

4.77تساويشخصيحاسباولفيCPUاولسرعةكانت MHz3500الىاليومسرعتهوتصل MHz3.5ايGHz

FSBاالماميالناقلتردد.2

133فناقلالمعالجالىRAMالمنتنتقلالتيالبياناتمنمزيدالىذلكادىكلماFSBالترددزادكلما MHzالذيالوقتنصفيقضي
المثالسبيلعلى800MHzوبترددالمواصفاتبنفسبمعالجيناتينالوكمثال،المعلوماتمنالكميةنفسمع66MHzناقليقضيه
.اكبراداءيعطيالثانيالمعالجانيعنيهذافأن133MHzوالثاني100MHzالحدهماالناقلترددوكان

Cacheالمخبئةالذاكرةحجم.3 Memory

CoreمعالجبينالشاسعالفرقيفسروهذاالمعالجاداءزيادةتعنيزيادتهافأنL3اوL2اوCacheL1ذاكرةكانتسواء i5يعملالذي
Coreومعالج8MBبحجمL2مخبئةبذاكرة i7بذاكرةيعملالذيL24بحجمMBاداءيكونحيثCore i5ذاكرةالستخدامهاعلى
.اعلىمخبئة

Cache Memoryتردد الذاكرة المخبئية . 4
.  تعمل بتردد مساوي لتردد المعالج بالضبط L2تعمل بنصف او ثلث او ربع تردد المعالج اما في المعالجات االن L2في الماضي كانت ال
L2يحتوي 4وتردد مساوي لتردد المعالج تقدم اداء اعلى مقارنة مع معالج بنتيوم 256KBسعتها L2يحتوي على 4مثال معالج بنتيوم 

.تعمل بنفس تردد المعالجL2هذا قديما اما االن فال.. وتردد يساوي نصف تردد المعالج 512KBسعتها 

؟بماذا يحدد اداء المعالج



:تؤدي الى CPUزيادة حرارة ال

CPUتقصير عمر ال1.

تبطئ االداء2.

تسبب اخطاء بالحسابات3.

ربشكل متكر( التعليق)توقف الحاسب عن العمل 4.

قد يعيد الحاسب تشغيل نفسه عدة مرات5.

CPUفي احيان نادرة تؤدي الحرارة العالية الى تلف ال6.

ت فوقه بطيبعه عمله تنتج عنه حرارة عالية ولتخفيض هذه الحرارة  يثبCPUال

وهو Heat sinkويفصل بينه وبين المروحة مشتت حراري CPU Fanمروحة 

رجة عبارة عن قطعة المنيوم تمتاز بالبرودة فيساعد وجودها على تخفيض د
CPUحرارة ال

شكل كذلك توضع مادة المعجون الحراري لضمان فاعلية اكبر في نقل الحرارة ب
حيث ان المعجون وظيفته نقل( المبرد)الى مشتت الحرارة CPUاسرع من ال

الى االمبرد وبسرعة فائقة CPUالحرارة من ال

 CPU Coolingتبريد المعالج       



:الىالبتاتعددحسبالمعالجاتتنقسم

8ذاتمعالجات1. bits:مثلIntel 8085

16ذاتمعالجات2. bits:مثلIntel 8088

32ذاتمعالجات3. bits:مثلAMD486, Intel386

64ذاتمعالجات4. bits:مثلAMD Athlon, Pentium4فوقوما..

64ذاتمعالجات bits64نظاميتميزحيث,االيامهذهانتشارااالكثرهي bitsيتمالبياناتونقلاكبروسرعةاعلىبكفاءة
32ذاتبالمعالجاتمقارنةاقلوقتفي bits.

64النظامبينالجوهريالفرق Bits32و BitsالانهCPU64النظامفي BitsالفياكثربياناتيخزنRAMمعهالتعامل
32النظامفيبينماHDDالعنعوضا Bits4استخداميمكنGBالمنRAM3.25استغالليمكنوعمليا)اقصىكحدGB

usableباللهيرمزماهذا memoryالمنالمتبقيالحجمتخصيصيتمحيثRAMاللالجهزةHardwareكارتمثل
(المدمجالشاشة

                                                           CPU Bits Typesانواع المعالجات حسب عدد البتات 



(2CPU)يعمل بقدرة Core i3معالجات . 1

وذلك ألضافة تقنيات جديدة مثل تقنية Dual Coreمعالجات ثنائية النواة ولكن تختلف تماما عن معالجات ال
القدرة على معالجة عمليتين في نفس الوقت (CPU)وهذه التقنية تقوم على ان لكل نواة Hyperthreadingال

4CPUبقدرة 2CPUتحتوي Core i3وبهذا فأن معالجات ( 2CPU)= (CPU with Hyperthreading)يعني 

(4CPU)يعمل بقدرة Core i5معالجات . 2

: ويتلخص عملها بما يلي Turbo boostالتقنية جديدة وهي تقنية Intelوهنا اضافة Quad Coreمعالجات رباعية النواة 
على نواة بعض البرامج حين تنفيذها التتوزع على جميع االنوية وانما تتنفذ على نواة واحدة ممايؤدي الى زيادة الحمل

الذي يقوم بزيادة سرعة هذه النواة لوحدها Turbo boostمعينة دون البقية وهنا ياتي دور ال

Core i5 لها ذاكرةCache Memory اعلى منCore i3

(  8CPU)يعمل بقدرة Core i7معالجات .3

Turbo boostوتستخدم تقنية الMulti taskingلعمل الHyperthreadingتحتوي على اربع انوية وتستخدم تقنية ال

 Core i3, Core i5, Core i7الحديثة Intelمعالجات شركة 



:تبين مواصفاته وهيCPUالكتابة الموجودة على ال

وهكذاCPU(…..@Intel)اسم الشركة المصنعة لل1.

(GHz 3.4)بالجيجاهيرتز CPUسرعة ال2.

(MB 2)مثال (Cache Memory)حجم الذاكرة المخبئة 3.
(L1,L2,L3)وانواعها 

(MHz 800)بالميجاهيرتزFSBسرعة الناقل االمامي 4.

(v 1.75)بالفولت CPUالطاقة الكهربائية لل5.

(AMD)تليها (  (Intelهي شركة CPUاكبر الشركات المصنعة للـ: مالحظة 

CPU catalogالمعالج                                                                الكتابة الموجودة على 

حاسوباولفيCPUاولسرعةكانتحيث(الثانيةفيذبذبةمليوناي)MHzالميجاهيرتزبوحدةCPUالــسرعةتقاس

حيث3500MHzاي3.5GHzحواليالىالحاضرالوقتفيCPUالـسرعةتصلبينما4.77MHzشخصي

1GHz=1000MHzالـالجيجاهيرتزبوحدةالحديثةالمعالجاتسرعةعنيعبرلذاGHz.



(Memory Units)وحدات الخزن 

Memory

Main Memory secondary Memory

RAM ROM

CD ROM

Floppy 
Disk

HDD

SSD

DVD

PROM

EPROM

EEPROM

Flash

SRAM

DRAM

SDRAM

DDR1

DDR2

DDR3

Cache

L3

L2

L1

DDR4



اتالملففيهاتخزنالدائمالتخزينوحدةهوHDDال
تحتفظناتريدالتيوالملفاتوالبرامجبالنظامالخاصة

اقراصمجموعةمنتتكونحيثجهازكفيبها
االغالقمحكمةعلبةداخلموضوعةممغنطةمعدنية

بطريقةالبياناتحفظيكونالهواءمنومفرغة
تالبياناحذفامكانيةمعدائموبشكلمغناطيسية

مخزناكبرHDDالويعتبر.تخزينهاواعادة
االيامهذهالتخزينيةسعتهتصلالحاسبفيللمعلومات

2048))يساوياي2TBحواليالى GB

 Hard Disk Drive (HDD)القرص الصلب 

جهاز ادخال واخراج وخزنHDDيعتبرالــ: مالحظة 



HDDمكونات الـــ
Plattersاالقراص الدائرية المعدنية ال1.

Read & Write headsوالكتابة القراءة رؤوس 2.

.3Spindle motor لتحريك االقراصPlatters

اتكل هذه المكونتدعم وتنسق عمل : الكترونية دوائر 4.

.5L4 Cache memory : ن طلبا ملخزن البيانات االكثر

CPUقبل ال
كل هذه المكونات موضوعة في: للحمايةغالف حديدي 6.

الي زياادة غرفة مفرغة من الهواء لتقليل نسبة االحتكاك وبالت

.السرعة

HDDالمكونات الداخلية للقرص الصلب الــ

.فأنه لن يعمل مرة اخرى وذلك لدخول الهواء اليهHDDاذا تم فتح الـ: مالحظة 



موتورالمحورهذاويحركببعضهااالقراصلربط

االقراصتحتلوجودهبصورةاليظهردائري

ويالحظظظظظظظ انهظظظظظظا متوازيظظظظظظة 

وتدور حول محور واحد

ويالحظظظظظظظظظظظ انهظظظظظظظظظظا 

التالمس االقراص

ومنسقةمدعمةالتحكمدوائر

المكوناتهذهكلبينللعمل

الهواءمنمفرغةغرفة

واءبالهاالحتكاكلتقليل

القرصسرعةلزيادة

منوحمايتهالصلب

واالتربةالغبار

HDDالمكونات الداخلية للقرص الصلب الــ

مجموعظظظظظظظظظظظظة البيانظظظظظظظظظظظظات 

المخزونة على القرص



وهذهPlattersاقراصعدةمنيتكونالصلبالقرصفأنذكرناكما•
اناتالبيلتخزينللمغنطةقابلةبطبقةمغطىمعدنمنمكونةاالقراص

Trackمسارتسمىدائرةوكلدوائرشكلعلىمقسمةالطبقةوهذهعليها
:مثلبأسماءمعهايتعاملالحاسوبانبمعنىمرقمةالمساراتوهذه

Track0, Track1, Track3, Track4, Track5,..

وكلSectorsتدعىصغيرةتخزينوحداتالىمقسمTrackوكل•
Sector512لتخزينيتسع Byteالبياناتمن
:مثلبأسماءمعهايتعاملوالحاسوبمرقمةSectorsالوكذلك

Sector0, Sector1, Sector3, Sector4, Sector5,…

Trackال• معلوماتكمركزيعملحيثSectorsالجميععناوينيسجل0
منتهدفمسيكونلذاالعناوينفقطبياناتاليحتويفهوبالكاملللقرص

.الفايروساتقبل

HDDطريقة حفظ البيانات على القرص الصلب 

Track Sector



لتخزيناامكانيةزادتكلماالقرصحجمزادكلماوبالتأكيد:(التخزينيةالسعة)الحجم1.
.لديك

الثانيةفيهانقلالقرصيستطيعالتيالبياناتكميةبهاوالمقصود:البياناتنقلمعدل2.
يكونالحالةهذهفيالنه5,400MB/sمنافضلتكون7,200MB/sمثال,الواحدة
.اسرع

Cacheمخبئةذاكرةوجود3. Memory:ويحسنيسرعالذاكرةهذهمثلوجودبالتأكيد
.افضلذلككانكلمااكبرالذاكرةهذهحجمكانوكلما,الصلبالقرصاداءمن

جديدHDDالميزات التي تبحث عنها عند شراء 



ل ، تدعى تقنية جديدة لخزن البيانات و تستخدم عادة في الهواتف واالجهزة المحمولة لما لها من مميزات قوية تجعل االداء افض
(تعني انها التحتوي اجزاء متحركة Solid State)Solid State Disk (SSD)اقراص الحالة الصلبة 

HDDالبديلة عن الـSSDاقراص الحالة الصلبة الــ

SSDالــمميزاتمن
تطبيقاتكيجعلSSDالـقرصاستخدام،االثنينبينفارقواكبراهمهذا،التقليديHDDالـمنبكثيراسرعSSDالـقرص1.

Access“لحظيوصولشبهاللحظةنفسفيوكأنهاكبيرةبسرعةتفتحالثقيلةوبرامجك Time"الـفيالموجودSSDمقارنة

تمتاتالمواصفبنفصلجهازاختبارففيباالقالعاسرعوكذلك،تقريبااضعاف10البياناتبنقلاسرع.العاديHDDبالـ

فقطثانية30استغرقSSDالـحالةفياماونصفدقيقةتقريبااستغرقHDDعلىwin7اقالعتجربة

يةالمغناطيساالقراصتخدشقداوتتعطلقدفاالبرةالحركةبسببHDDالـمشاكلاغلب:كبيربشكلالعطلفرصةتقليل2.

وتقبلتحملاعلىفهوSSDالـاستخدامحالةفياقليكونالخطرهذاللعطلHDDالـيتعرضقدتوبالالبتحريكعنداو

.واالهتزازللحركة

ابرةفاليوجدالصوتذلكالتسمعSSDالـاستخدامحالفيالحاسوبعملعندHDDالـصوتمايسمعغالبا:ضجيجااقل3.

تدورمغناطيسيةاقراصوالكتابة

معدومةشبهاوجداقليلةالصادرةالحرارةيجعلحركةوجودفعدم:للحرارةاصدارااقل4.

للطاقةاستهالكااقل5.

الممغنطةاالقراصعلىاحتوائهالعدم:وزنااقل6.

تصلHDDالــبينما1TBالىتصلقدالتخزينيةوسعتهاHDDالـبـأسعارمقارنةالباهضسعرهاهوSSDالـعيوبابرزلعل

التخزينيةسعتهاوتزدادتدريجياسعرهايقلالوقتمرورمع..4TBالى

واةالنوثنائيمعالجعلىالجهازيتوفرانيجبجيدبشكلتعملولكيالقديمةاالجهزةمعبكفاءةSSDالـالتعمل:مالحظة

RAM..4GBادنىكحد



250MBبحجم 79عام 5MBHDDبحجم 56عام HDDاول 

HDD 2.5بحجم 85عامGB

وحتى االن من 82من عام HDDاحجام مختلفة للـ

2.5GBفما فوق



RAMRandom Access Memoryذاكرة الوصول العشوائي الــ/ وحدات الخزن 

تنفيذهاهو ذاكرة مؤقتة تقوم بتخزين البيانات بأنتظار التعامل معها ولحينRAMال •

هو المسؤول عن خزن CPUال،RAMالمستخدم ليس له عالقة بالخزن على ال•
بياناته التي يحتاجها من اجل سرعة الوصول الى هذه البيانات لمعالجتها

RAMالى الHDDبأحضاره من الCPUاثناء فتح برنامج او ملف معين يقوم الـ•
يكون وسيط بين RAMال)والتعامل معه انطالقا منها وذلك لزيادة سرعة المعالجة 

( CPUوالHDDال

وجودة في يتأثر بعدد البرامج والملفات المفتوحة وليس بعدد الملفات المRAMاداء ال•
من عوامل زيادة سرعة الجهازRAMالجهاز ، سعة ال

ح كل البياناتيتم خزن البيانات بشكل فولت كهربائي وعند قطع التيار الكهربائي تمس•

DDR1 , DRR2, DDR3, DDR4منها .. متعددةRAMانواع ال•



DDR1هيRAMمابينحجمها(128MB-1GB),العددPinsبها
400البياناتنقلسرعةاقصى184 MHz/s2.5طاقةتستهلكv

DDR2مابينحجمها(128MB-2GB),العددPins240بها
1066البياناتنقلسرعةاقصى MHz/s1.8طاقةتستهلكv

DDR31مابينحجمهاGB-8GB)),العددPinsاقصى240بها
2133البياناتنقلسرعة Mbps1.5طاقةتستهلكv

DDR4مابينحجمها(4GB-16GB),العددPins288بها
3200البياناتنقلسرعةاقصى Mbps1.2طاقةتستهلكv

RAMانواع الــ



بالقطعالخاصةالمعلوماتتخزن(64KB)صغيرةRAMذاكرةC-MOSالــ
المعداتوبعضالمشغالتوانواعRAMالـوحجمHDDالـحجممثالااللكترونية

الوقتبحفظتقومكذلكالقطعهذهميزاتعلىBIOSالـيتعرفلكياالخرى
.المروروكلماتوالتاريخ

علىصغيرةببطاريةتزويدهافيتملذاRAMنوعمنذاكرةC-MOSالـتعتبر
.متحوياتهاالتفقدكيبالطاقةلتزويدهاMBالـ

طريقعناوالبطاريةافراغطريقعنيكونBIOSبالالخاصةالسركلمةالغاء:مالحظة
CMOSالذاكرةمحتوياتلتفريغJumperال

المكانونفسالشريحةنفسفيموجودةكلهاROMوالCMOSوالBIOSال:مالحظة

                                                                         CMOS Chipsetشريحة السيموس 



برنامجتخزيناالساسيةمهمتهاMBالـعلىمثبتةذاكرة•
دائمةذاكرةوهيبالجهازالخاصالتشغيلونظامBIOSالـ

.الكهربائيالتيارانقطاععندبياناتهاالتفقد

تعدلاناليمكنROMالـذاكرة(Security)األمنناحيةمن•
وياتهامحتتغييرضدامانبنظاممزودةفهيبسهولةبياناتها
احيانامنهاالحديثةاالبفايروسمصابةROMتجدماوقل
لهاالتحديثعملوقت

انيجبالتيالبياناتلخزنROMالـتستخدم:استخداماتها•
مناذكرنوكمااالوقاتجميعفيالحاسوبفيمتوفرةتكون

سيأتيالتيBIOSالـشريحةهيROMللـشيوعااكثراالمثلة
الحقا  شرحها

 ROMRead Only Memory (ROM)الــذاكرة القراءة فقط / وحدات الخزن 



.1ROM=<Read Only Memoryاليمكن تغيير محتوياتها

.2PROM=<Programmable ROM تتكون من مجموعة فيوز(Fuse )يمكن تغير بياناتها لمرة واحدة فقط من خالل اداة خاصة.

.3EPROM=<Erasable Programmable ROMهذا النوع من الـROM يمكن محو محتواها والكتابة عليها عدة مرات بأستخدام اداة
مسؤولة عن شحن وتفريغ الخاليامن مجموعة من الترانزسترات بنفسجية وتتكون االشعة الفوق خاصة تستخدم 

.4EEPROM=<Electrically Erasable Programmable ROMتتميز عن االنواع السابقة بمايلي  :

تستطيع الكتابة عليها دون ازالتها من مكانها•

لست مضطرا لمحو كل بياناتها لتغير جزء محدود منها•

وب ولكن سب المطللتغير محتواها ال تحتاج الى ادوات او اجهزة خاصة بل بأستخدام برنامج يتحكم بالتيار الكهربائي للخلية ويقوم بشحنها وتفريغها ح•
واحد كل مرةByteالعملية تكون بطيئة جدا حيث يتم التعامل مع 

5 .Flash Memory    احد انواع الـEEPROM 512ولكنها اسرع بكثير حيت يتم التعامل معByte في المرة الواحدة من االمثلة عليها انواع
BIOSمن الـ

ROMانواع الذاكرة 



حتىبمحتوياتهاتحتفظذاكرةوهيROMذاكرةفيومخزنMBالعلىمدمجبرنامجعنعبارةهوالبايوسنظام
الجهازتشغيلاعادةعندجاهزاالبايوسنظامليكونالجهازاطفاءعند

PowerلاختصاروهوPOSTالبمايسمىيقومBIOSالانهويحدثشئاولالحاسوبتشغيلعند On Self Test
،HDDال،الشاشةكارت،RAMال،CPUال)المكوناتبفحصيقومحيث(التشغيلعندالذاتيالفحص)اي
(الخ...KeyboardوالUSBالمنافذ،CD-ROMال

عنهازالجايقافيتماولهاالتنبيهبيكتفياالخطأبعضفيالخطأخطورةحسبيتصرففأنهخطأايوجداذا
beep)عينمبترتيبالنغماتبعضاصدارايضاويستطيعالمشكلةاصالحيتمحتىتحذيريةرسالةواظهارالعمل

code)لمصنعةاالشركةوباختالفالخللنوعباختالفتختلفالنغماتهذه,الخلللموضعالمستخدمينبهحتى
.التشغيللنظامبالحاسوبالتحكممهمةبتسليمالبايوسيقومذلكبعد.للبايوس

جنبعمجنباويعملعملهفترةطوللحاسوبفيواالخراجاالدخالمهمةاليهتستندبلهناالبايوسمهمةوالتنتهي
.استرجاعهاوالالبياناتخزنالتشغيلنظاماليستطيعالبايوسوبدونالتشغيلنظاممع

BIOSBIOS (Basic Input Output System)الـ االدخال واالخراج االساسي نظام 



:يليفيماالبايوسمهمةتلخيصونستطيع

POSTلجهازاالوليالفحصبعمليةالقيام1. (Power On Self Test)التشغيلنظامتحميلثمومن.

علىالمثبتالنظامعطلاوHDDالـصالحيةعدمحالةفيCD-ROMالـاالقراصمناالقالعبعمليةالقيام2.
الجهاز

الليزريةاالقراصقارئتعطيلمثالتستطيع)ماجهازتعطيلاوتفعيلمثلالماديةالمكوناتوتشغيلادارة3.
BIOSالبايوساعدادتعلىالدخولخاللمن(USBالـمنافذتعطيلاوCD-ROMالـ Setup(الزرقاءالشاشة

.(االقالعوقتDELعلىالضغطعندتظهرالتي

حكمالتعلىيعملحيث.بأسمهاسميالتياالساسيةمهمتهوهياالساسيةواالخراجاالدخالبعمليةالقيام4.
بتنسيقيقومBIOSالـانبمعنى،التشغيللنظامتوصيلهاثمومنوالكروتوالجنوبيالشماليالجسربشريحتي

(التشغيلنظام)البرمجيةالمكوناتمع(االلكترونيةالقطع)الماديةالمكوناتعمل

محتوياتهاتعديلاليمكنذاكرةانهاعلىيدلالشريحةهذهاسمROMنوعمنذاكرةعلىBIOSالـبرنامجخزنيتم
FlashالـتدعىبتقنيةBIOSالـترقيةيمكنمتخصصةبرامجوباستخداماالناما،سابقا  كانهذا BIOS

BIOSBIOS (Basic Input Output System)الـ االدخال واالخراج االساسي نظام 



ROM RAM المميزات

يفتصميمهاعندالبياناتبخزنتقومذاكرة

يرهايغانالحاسوبلمستخدمواليمكنمصنعها

فقطللقراءةذاكرةفهيلذا

بالقراءة والكتابة عليهاCPUذاكرة تسمح للـ التعريف

غير ممكن ممكن هاامكانية الكتابة علي

ممكن ممكن امكانية القراءة منها

بطيئة سريعة السرعة

MotherboardللـBIOSتخزن برنامج الـ معهايتعاملالتيللبياناتوسريعمؤقتمخزن

قريبامعهايتعاملاناويتوقعCPUالـ

االستعماالت الشائعة

النهائية)ةطويللفترةالرقاقةفيالبياناتتبقى

الغالبفيالبياناتهذهتغيرواليمكن(تقريبا

اطفاء الحاسوبتفقد البيانات بمجرد تلفتعرض البيانات لل

ROMوالذاكرةRAMالذاكرةبينالفرق



                                                     Cache memoryالذاكرة المخبئية  /وحدات الخزن 

دود الذاكرة المخبئية الكاش ميموري ذاكرة صغيرة الهدف االساسي من استخدامها هو تسريع عمل الجهاز مع االحتفاظ بالسعر في الح

.المتناولة للجميع 
.RAMوالCPUتعمل الذاكرة المخبئية الكاش كوسيط بين ال

االجهزةمنمعينةبياناتيطلبعندمالذاجهازبالحاسوباسرعهوCPUالانبما

وقتهيهدرCPUالفأنوبهذاالبيانات،هذهتوفيريتملكيفترةينتظرRAMكالالبطيئة

واالجهزةCPUالبينوسيطكاشذاكرةفوجودلذا،البطيئةاالجهزةانتظارفيالثمين

مناناتالبياحضاريتمبينمااخرىاعماليؤديلكيللمعالجالوقتيوفرالبطيئة

RAMال

انواع الذاكرة المخبئية 

Level 1 (L1)داخل الCPUاالصغر حجما واالسرع

Level 2 (L2)داخل الCPU اكبر منL1 واقل سرعة

Level 3 (L3)خارج الCPU اكبر منL2واقل سرعة

االصغر واالسرع أاالكبر واالبط



وهي الذاكرة االسرع من بين وتتعامل معه بشكل مباشر CPUذاكرة صغيرة جدا توجد داخل ال
.Accumulator، تقوم بخزن نتائج العمليات باالضافة الى التعليمات وتدعى الجميع انواع الذاكرة 

                                                                          Registersالمسجالت/وحدات الخزن 

Registers

Cache (L1,L2,L3)

Main memory 

(RAM, ROM)

Secondary Memory 

(SSD, HDD, DVD, CD, FLOPPY  )
ع
ـر

ـــ
ـــ

ـــ
ســ

ال
ا

ما
ج
ح
ر 

ـب
ـــ

ـــ
الك

ا

يعتبر : مالحظة 

floppy diskال
ابطأ انواع الذاكرة ، 

وقد الغي استخدامه

ناحية السرعة والقدرة التخزينية الذواكر من ترتيب انواع 



عجموظيفتهمعدنيصندوقعنعبارة
،وحمايتهاوحفظهابداخلهالقطع

عنوالتهويةالقطعلتبريدباألضافة
.بهالموجودهالمراوحطريق

علىاالماميةالجهةمنCaseالـيحتوي
افذومنالتشغيلاعادةوزرالتشغيلزر

USBالالقطةلتشغيلومنافذ
ةليزرياقراصومحركوالمايكروفون

منافذعلىفيحتويالخلفمناما
Keyboardوالـالـشاشةلتوصيل

USBومنافذJoystickوالـMouseوالـ
.الكهرباءلتوصيلومنفذ

Caseالغطاء الخارجي                                                                                                          



هي المقابس portsالمنافذ الـ

التي من خاللها يتم توصيل

االجهزة والقطع الخارجية 
MBباللوحة االم الـ

              Portالمنافذ 



Powerالــ Supplyالخاصةالوحدةهو
كوناتملجميعالكهربائيالتياربتوفير

االماللوحةمثلالحاسوب
الصلبوالقرصMotherboardالـ
الليزريةاالقراصومحركHDDالــ
يارالتبتحويليقومحيث،CD-ROMالـ

علىلتوزيعهمستمرتيارالىالمتناوب
.االلكترونيةالقطعباقي

Powerالـيتكون Supplyمحوالتمن
الحاسوبدتزوييتمحيثالفولتيةلتحويل
.قطعالاحتياجحسبمختلفةبفولتيات

للتبريدمراوحوجودمالحظةيمكن
الكهرباءلتوصيلومقبس

Power Supplyمزود الطاقة 



SlotsعدةلهاالكترونيةلوحةMotherboardالــ
CPUالـالمعالجتحمل(الكارتاتتركيباماكن)

وباقيالشبكةكارتوالشاشةوكارتRAMوالـ
.المكونات

ياناتالبونقلالقطعجميعبوصلاالماللوحةتقوم
بينها

Motherboardاللوحة االم 



RAMلتركيب الSlotsوكذلك مجموعة من الCPUلتركيب الSocketهي لوحة الكترونية تحتوي على •
.وكارت الشاشة ومجموعة كروت توصيل االجهزة المادية االخرى حسب المكونات المتوفرة 

.تسمح لجميع االجزاء بالتعاون مع بعضها وتبادل المعلومات •

الممكن تركيبها ونوعية ومقدار CPUنوعية ال)اللوحة االم تحدد مدى قابلية جهازك لزيادة سرعته في المستقبل •
(الخ..لتوسعة لالمخصصة slotsوعدد ال, RAMال

وبالتالي قد USBمثال قد التحتوي على منفذ: اللوحة االم تحدد نوعية االجهزة الملحقة التي تستطيع تركيبها •
يحرمك من اضافة اجهزة توصل بهذا المنفذ اال بأضافة كارت خاص لذلك

FSBلي الاللوحة االم تحتوي على طقم رقاقات تحدد الكثير من ميزات الحاسب بشكل عام مثل سرعة الناقل المح•
وميزات اخرى كثيرةRAMوسرعة ال

بشكل عام الجهاز الذي يحتوي لوحة ام ممتازة يكون اسرع من جهاز ذو لوحة ام رديئة لو كانت المكونات •
.االخرى متماثلة 

Motherboardاللوحة االم 



مكونات اللوحة االم



تعمل معا للتحكم وتنظيم سريان المعلومات بين اجزاء ICهي مجموعة من الدوائر المتكاملة 

(  Bus controller)المذربورد  

South bridgeوالجسر الجنوبي North bridgeشريحتي الجسر الشمالي 



البياناتينقلالذيهوالناقلFSBالاالماميالناقل

NorthوالCPUالبين bridgeسرعتهوتقاس

800مثالMHZبال MHZ1333او MHzكلما

صاوخصوافضلاالداءكانكلمااكبرالسرعةكانت

بااللعــــاب

نقلوظيفتهICعنعبارةالشماليالجسر

RAMوالCPUالبينواالتصالالمعلومات
,الجنوبيوالجسرالشاشةوكارت

رارةالحلتقليلومروحةحراريمشتتالىتحتاجو
CPUالمععملهاطبيعةمنالناتجة

 Northbridge chipsetsالجسر الشمالي 



PCIالومنافذUSBالمنافذمثلCPUبالمباشرةالترتبطالتيالخارجيةاألجهزةعملبتنسيقيقومICعنعبارة
مباشرةاليتعاملكونهحراريمشتتوالمراوحالىواليحتاج.الشماليبالجسرويربطهاوغيرهاالشبكةوكارت

.CPUالمع

 Southbridge chipsetsالجسر الجنوبي                                                 



Printed Circuit Board  لوحة الدوائر المطبوعة

بارةعوهيآلخرمكانمنالبياناتتنقلاالماللوحةعلىتوجدنواقلهي
المكوناتبباقيCPUالتربطكهربائيةمساراتعن

اربالتقوالناللوحةمساحةوصغرالمكوناتبينالتوصيالتولكثرة
مكاننمانتقالهاعندالكهربائيةاالشارةتشوشالىيؤديالوصالتبين
printed)المطبوعةالدوائرلوحةاستخداميتماخرالى circuit

board)PCBكافيةمساحةلتوفيرطبقات8الى4منتتكونالتي
البياناتلناقالت

البياناتنواقلانواع

Northالشماليالجسرشريحةيربطالذي:FSBاالماميالناقل1.
bridgeبالCPU

Cacheاللوصل:BSBالخلفيالناقل2. memoryبالCPUفي
Cacheالدمجيتمانقبلالقديمةاالجهزة memoryبالCPU

.3I/O Buses:واالخراجاالدخالاجهزةبينالبياناتلنقل
Motherboardوال

System Busناقالت البيانات  



تحتويامةلوحوكلمختلفتينشركتينانتاجمنلكنالوظيفةنفسلهماالشريحتانهاتان
كموتتحوالمعالجاالمللوحةوصحيحراريمجسبمثابةتعمل،منهاواحدةشريحةعلى
الجهازداخلاالخرىالمروحوكذلكبالمعالجالخاصةالمروحةدوراتبعدد

win bondوال ITE chipsetالشريحتي 



.األولكتاب إتقان  صيانة  الحاسوب  من  البداية  وحتى  اإلحتراف  الجزء  •

االنترنت•

المصادر


