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 )الكومبیوتر (الحاسب عن عامة مقدمة

  الحاسب تعریف

 باستقبال یقوم إلكتروني جھاز عن عبارة ھو compuer الحاسب
 بصورة للمستخدم إظھارھا أو تخزینھا ثم ومن معالجتھا ثم ومن البیانات
   .أخرى

 خاصة أجھزة من الوظائف بتلك یقوم أن أراد إذا للحاسب البد وطبعًا
 ذكر سیأتي (لإلدخال خاصة أجھزة فھناك ، ذلك فعل على تساعده
   إلخ ..للتخزین وثالثة للمعالجة وأخرى) الحقًا األجھزة

 باستقبال فقط لیس یقوم الحاسب أن نجد شاملة نظرة للحاسب نظرنا وإذا
 و المعالجة عملیة نتائج وإخراج رغبتنا حسب معالجتھا ثم ومن البیانات
 المعلومات تبادل أي آخر حاسب جھاز إلى نقلھا أیضًا یمكنھ بل تخزینھا

  ...بالشبكات یسمى ما تكوین أي وبعضھا الحاسبات بین
 التخزین -  اإلخراج -  المعالجة -  البیانات " الكلمات معنى ما واآلن حسنًا

  ؟" 

 الحاسب تمكن بطریقة مكتوبة معلومات أیة ھي : (data (البیانات •
 معھا التعامل الحاسب یستطیع ال التي فالمعلومات ، معھا یتعامل أن
   .للحاسب بالنسبة بیانات تعتبر ال
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 إلى شكل من البیانات تحویل عملیة ھي :(processing (المعالجة •
    .آخر

 استرجاع أو إظھار عملیة ھي :(data output (البیانات إخراج •
   یتمكن شكل إلى البیانات
    .فھمھا من الحاسب مستخدم

 السترجاعھا بالبیانات االحتفاظ یةعمل ھي :(storage (التخزین •
   .الحاسب عالم في ذاكرة ویسمى -  الحقًا

 یكون قد ( الحاسبات من مجموعة ھي :(networks (الشبكات •
 فقط إثنین حاسبین من الشبكة تتكون أن فیمكن كثیرًا أو قلیًال عددھا

 مع مرتبطة ) الحاسبات من المالیین تتضمن أن إلى تمتد قد أو
    .البعض بعضھا مع البیانات تبادل من فتتمكن البعض بعضھا

  
  فلسفیة نظرة

 الكثیر مثل مثلھ آلة الحاسب أن نجد قلیًال فلسفیة نظرة للحاسب نظرنا إذا
) الرسیفر (الفضائي البث استقبال جھاز ، التلفزیون ( األخرى اآلالت من
 فرق في السابقة اآلالت كل عن یختلف ولكنھ) الخ ....الفیدیو ، الرادیو ،

 المختلفة األشیاء من الكثیر عمل على قادر أنھ وھو جدًا مھم جوھري
 تقودھا أن إال تستطیع ال مثًال فالسیارة ، واحد شئ لعمل مخصصًا ولیس

 تلقي في استخدامھ یمكن الرسیفر أن كما ، آخر إلى مكان من لتوصیلك
 الكثیر عمل بإمكانھ فإن للحاسب بالنسبة أما ، غیر ال فقط الفضائي البث
 یقوم أن الحاسب بإمكان فمثًال ، البعض بعضھا عن المختلفة األشیاء من
  :بـ

   حجمھا كان مما بالكامل مؤسستك أو شركتك حسابات •
   )الرسیفر عمل نفس أي ( الفضائي البث استقبال •
   التلفزیون مشاھدة •
   للرادیو االستماع •
   المختلفة باأللعاب باللعب تستمتع أن •
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    .اإلرشادیة واللوحات الرسوم وطباعة یمبتصم تقوم أن •
    .والخطابات الرسائل تطبع أن •
    .الفانالت على الرسومات تطبع أن •
 البرید واستقبال بإرسال فتقوم : اإلنترنت بشبكة تتصل أن •

   .والصورة بالصوت باآلخرین وتتصل الوب وتصفح اإللكتروني
 الثالثي الھندسي الرسم مثل تعقیدًا أكثر بأعمال القیام یمكنك كما •

   األبعاد
   ).البیجر (اآللي النداء جھاز برمجة مثل تتوقعھا ال أشیاء وحتى •
    .الفیدیو مشاھدة وكذلك الموسیقى تشغیل یمكنك كما •
   الخ .....الفیزیاء تعلیم مثل التعلیمیة البرامج تشغیل •

 ذلك من أكثر ذلك من أكثر عمل یستطیع فالحاسب شئ كل لیس وھذا
 ستجد الموجودة الحاسبات أنواع لكل شاملة نظرة نظرنا فلو ... بكثیر
   : القائمة إلى أنظر ، التعقید في غایة أشیاء

 سواء أھدافھا إلى الصواریخ توجیھ : الحروب في تستخدم الحاسبات •
 مواقع حساب وكذلك غیرھا أو جو أرض أو أرض أرض صواریخ
   الرادار بواسطة الطائرات

تعتبر الحاسبات جزء ال یتجزأ : تصاالت الحاسبات تستخدم في اال •
  . من مكونات األقمار الصناعیة الالزمة لالتصاالت الفضائیة

لحساب مواقع الشھب والنیازك و : الحاسبات تستخدم في علم الفلك  •
  . الوقت المتوقع لوصولھا لألرض 

الحاسبات تستخدم بشكل أو آخر في كثیر من األجھزة المنزلیة مثل  •
، التلفاز ، الفیدیو وغیرھا حیث ) الرسیفر(ال الفضائي جھاز االستقب

  . تحتوي ھذه األجھزة على مكونات حاسوبیة 

 األخرى األجھزة بخالف واحد شئ من أكثر یعمل أن للحاسب یمكن فكیف
  ؟

 توفر إذا شئ أي عمل یستطیع االستخدام عام جھاز عن عبارة الحاسب إن
   :شیئین لھ
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 تود التي للعمل المناسبة واإلخراج الاإلدخ أجھزة وجود ھو األول •
    .بھ القیام

   الشيء ذلك لعمل الالزم البرنامج وجود : الثاني •

   :ذلك على أمثلة نقدم دعنا

 مھما شركتك بحسابات القیام على قادر الحاسب أن قلیل قبل ذكرنا •
 لھذه المناسبة األجھزة وجود یلزمك الحالة ھذه ففي ، حجمھا كان

 برنامج ثم ومن ، المفاتیح لوحة -  الحالة ھذه في -  وھي المھمة
 بحسابات القیام یمكنك وبالتالي ، الشركات بحسابات بالقیام خاص

   شركتك
 الحالة ھذه ففي : الفیدیو عرض على قادر الحاسب أن قلیل قبل وقلنا •

 أردت إذا مدمجة أقراص قارئ جھاز أو (للفیدیو مدخل جھاز یلزمك
    .الفیدیو لعرض مخصص وبرنامج ) المدمج القرص من مشاھدتھ

 لالتصال برنامج تركیب من بد ال باإلنترنت االتصال أردت إذا •
 الدردشة وبرامج اإللكتروني البرید وبرامج للتصفح برامج وكذلك
    .الملفات نقل وبرامج

 إضفاء أو مالمحھا بتغییر -  الصور مع تتعامل أن أردت إذا •
 لتحریر خاص برنامج یبوترك بجلب فعلیك -  علیھا المؤثرات
   .الصور

 كیف أنت أخبرتھ إذا عمل بأي القیام على قادر الحاسب أن نستنتج وبذلك
 البرنامج إحضار من بد فال مختلفًا شیئًا تفعل أن أردت كلما وھكذا ، یفعلھ

 من الحاسب أن نقول أن یمكننا لذلك الشيء ذلك لعمل الالزمة واألجھزة
  :رئیسیین شیئین

 اإللكترونیة األجزاء وھي hardware ) = األجھزة أو( العتاد •
   الحاسب في رؤیتھ أو لمسھ یمكن ما كل وتشمل للحاسب المكونة

 للعمل العتاد توجھ التي التعلیمات وھي software = البرامج •
   المطلوب
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  البیانات أنواع

 أنواعھا یلي وفیما البیانات من عدیدة أنواع مع التعامل الحاسب یستطیع
  :األساسیة

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

   .والرسومات الصور •
    .الفیدیو •
    .الصوت •

 األنواع من مختلطة ناتبیا أنواع مع التعامل یستطیع الحاسب إن كما
 وبعض وصورًا نصوصًا تحوي قد التي البیانات قواعد مثل السابقة
 بین التحویل أیضًا الحاسب ویستطیع ، أیضًا وصوت فیدیو تحوي األحیان
   .صوت إلى النصوص تحویل مثل البیانات صور من العدید

  
  الرقمي النظام

  
  ذلك؟ معنى ماف رقمیة بصورة البیانات مع الحاسب یتعامل

 آخر إلى مكان من بیانات نقل أردنا إذا اإللكترونیات عالم في عام بشكل
   :أن من بد فال بعضھما عن المكانین ھذین بعد عن النظر بغض

    .للنقل قابلة إشارات إلى البیانات ھذه تحویل یتم أن یجب : أوًال •
 إشارات شكل على اآلخر إلىالطرف البیانات ھذه تنقل : ثانیًا •

    .إلكترونیة
 مرة بیانات إلى اإلشارة ھذه بتحویل اآلخر الطرف یقوم : ثالثًا •

    .أخرى

   :طریقتین بإحدى تتم ان یمكن ) الثانیة الخطوة ( البیانات نقل عملیة إن
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 على آخر إلى طرف من المعلومات ترسل وفیھا : الرقمیة الطریقة •
 قد مثًال ، صفر أو 1 قیمتھا إشارة كل اإلشارات من سلسلة شكل
 : التالي الشكل على اإلشارات سلسلة تكون

001101101010111001000010110   
 تساوي أو القیمة كاملة اإلشارة تكون أن یسمح : التماثلیة الطریقة •

    .وتلك ھذه بین قیمة أیة أو صفر

 من بیانات أیة نقل أردنا ما إذا الطریقتین إحدى تستعمل أن من بد ال و
 مھما البیانات نقل عملیات جمیع على الكالم ھذا وینطبق ، آخر إلى مكان
   :األمثلة بعض وھذه ، المتراسلین الطرفین بین المسافة أو ھدفھا كان

 من ھو النقل وھذا ) للتسجیل ( الفیدیو إلى التلفاز من البیانات نقل •
    .التماثلي النوع

 ھو وعالن وھذا ، مودم جھازي بین ) نوعھا كان أیًا (البیانات نقل •
    .أیضًا تماثلي

 ( العشوائیة الذاكرة إلى المركزیة المعالجة وحدة من البیانات نقل •
   ) رقمي النوع وھذا

  ؟ كیف بالطبع وثیقة عالقة ...........؟ بالحاسب ھذا عالقة ما

 ، واإلخراج واإلدخال والتخزین المعالجة في تتلخص الحاسب وظیفة إن
 األخرى المكونات وسائر المعالج داخل إلكترونیًا البیانات معالجة وتتم
 اإللكترونیات ھذه لتوصیل أسالك الحاسب داخل ویوجد ، الحاسب داخل

 واستقبال إلرسال طریقة من المكونات ھذه من بد ال لذا البعض بعضھا مع
   .الرقمي النظام الحاسب ویستخدم بینھا فیما البیانات

  ؟ التماثلي أم الرقمي النظام أفضل أیھما

 من كمیة إرسال من یمكننا ألنھ أفضل التماثلي النظام أن تقول قد بعًاط
 تمر التي الكھربائیة فاالشارة مھًال ولكن ، أكثر وبسھولة أكثر المعلومات

 المغنطیسیة المجاالت من للتشویش معرضة اإللكترونیات ھذه في
 أخطاء حدوث احتمال من كثیرًا یزید مما المحیطة البیئة في الموجودة
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 أحد یرسل أن مثًال الممكن فمن ، التماثلي النظام مساوئ أھم ھي وھذه
 تصل ربما التشویش بسبب ولكن نصف قیمتھا إشارة اآلخر إلى المكونات
  .مثًال 0.6 اإلشارة

 الحاسب فإن الرسالة إرسال في خطأ حصل إذا الرقمي النظام في ولكن
 قیمتھا إشارة المكونات أحد أرسل إذا مثًال ، ویصلحھ للخطأ فورًا ینتبھ
 المكون فإن مثًال 0.9 اإلشارة جعل الذي التشویش بعض حدث و واحد
 كذلك ویعتبرھا صحیح 1 أصلھا اإلشارة أن فورًا یفھم سوف اآلخر
  .وھكذا

 استخدام ویعتمد وعیوبھ حسناتھ لھ والتماثلي الرقمي النظام من كل لذلك
 في 99 في رقمي جھاز ھو الحاسب جھاز و ، الظروف على منھما كًال

 ولتكن البیانات من نوع لنأخذ الفكرة ولتوضیح أجزائھ من المائة
 رقمیة إشارات إلى النصوص الحاسب یحول كیف نرى ودعنا النصوص

   ......وتخزینھا معالجتھا من لیتمكن

 القواعد الحاسب ویتبع حروف أنھا على النصوص مع الحاسب یتعامل
   :التالیة

 نبضات بثماني الحاسب في یمثل لحروفا ھذه من حرف كل •
   كھربائیة

 بثماني أیضًا وتمثل حروفًا تعتبر الحروف بین الفاصلة المسافات •
   نبضات

 bits"= بتات "وجمعھا bit" = بت "النبضات ھذه من نبضة كل وتسمى
 أنواع من نوع ھي فالنصوص ، النصوص ذلك على مثال لنأخذ و ،

 كل أن أساس على النصوص مع یتعامل سبوالحا ، ذكرناھا التي البیانات
 ، بتات 8 من مكون بایت كل و (byte (بایت یساوي فراغ أو حرف
   ؟ أجزائھ بین النصوص نقل الحاسب یستطیع كیف حسنًا

 الحاسب یحول حیث " الحاسب أحب أنا " جملة ذلك على مثال لنضرب
 8 × حرفًا 14 الحروف عدد ( نبضة 112 من سلسلة إلى الكلمات ھذه
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 النبضات ھذه مع الحاسب ویتعامل ، ) 112 = حرف لكل نبضات
   .سلفًا ذكر كما رقمیة بصورة

 بتات إلى الحروف الحاسب یقسم لماذا : ھو اآلن نفسھ یطرح الذي السؤال
  ؟ تقسیمھا بدون حروف أنھا على معھا یتعامل ال لماذا ؟

 على كان إذا إال شيء أي مع یتعامل أن یستطیع ال الحاسب ألن ھذا
 إال الرقمیة الصورة إلى الحروف لتحویل سبیل وال ، الرقمیة الصورة
 إي -  البیانات مع التعامل الحاسب من أردنا إذا لذا ، بتات إلى بتحویلھا

 ( وأصفار واحدات بصورة لھ نقدمھا أن من البد -  البیانات من نوع
 رقمیة صورة إلى بیاناتنا أنواع جمیع تحویل علینا فإن لذا ،) رقمیة صورة
  ؟ ذلك یتم فكیف

 ربما ألنھ یقال سوف لما العبقري عقلك أبواب بفتح الجزء ھذا في علیك
 من فارحل العباقرة من تكن لم وإذا ، مرة ألول یقرأه من على صعبًا یكون
  )..............أمزح طبعًا (علیك مأسوف غیر رجعة غیر إلى الموقع ھذا

 عرف في مقابل رقم لھ المفاتیح لوحة في رمز أو رقم أو حرف كل إن
 97 رقمھ "a "الحرف بینما ، 65 ھو رقمھ "A "الحرف فمثًال الحاسب

 الحرف ویحتل ) والصغیرة الكبیرة الحروف بین األرقام اختالف الحظ(
"z" المفاتیح لوحة أزرار من زر كل رقم یبین جدول وھناك . 122 الرقم 

  آسكي جدول الجدول ھذا ویسمى والرموز واألرقام الحروف فیھا بما

 الحاسبات بین المعلومات لتبادل حالیًا القیاسي النظام ھو آسكي ویعتبر
 نظام الحصر ال المثال سبیل على منھا عدیدة أخرى أنظمة ویوجد

 ، أخرى أرقامًا الحروف تأخذ األخرى األنظمة في وطبعًا ،" یونیكود"
 في 80 رقمھ یكون قد آسكي في 65 رقمھ الذي "A "الحرف فمثًال

   ). مثال مجرد ولكن رقمھ ھو ما أعرف ال الواقع في (یونیكود

 على فإن رقمیًا آخر إلى مكان من النصوص إرسال الحاسب یود وعندما
 دعنا ، معین نظام على یتفقوا أن المستقبل والطرف المرسل طرفال
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 ذلك على مثال خذ ، آخر حاسب إلى نص إرسال یود حاسبًا أن نتخیل
   ) :الیمین إلى الیسار من تقرأ ( التالیة الكھربائیة النبضات

011000010111000001101111  

  ؟ للثاني یرسل أن األول الحاسب یرید فماذا

 ألن (8 تقسیم 24 یعني وھذا نبضة 24 = النبضات ذهھ عدد أن الحظ
 إرسال یود األول الحاسب أن یعني وھذا ) حرفًا تساوي نبضات 8 كل

 مستقبل یعرف وكیف الحروف ھذه ھي فما الثاني إلى حروف ثالثة
  ؟ ھي اآلسكي جدول في الحروف أي البیانات

 ترسل سباتالحا إن ، واحد حرف أنھا على إشارات 8 كل نعامل أن یجب
 من موقع كل أن االعتبار في آخذًا رقمھا بواسطة ) یخزنھا أو ( البیانات
  :التالي الشكل على قیمة لھ البایت في البتات مواقع

 البت
 األول

 البت
 الثاني

 البت
 الثالث

 البت
 الرابع

 البت
 الخامس

 البت
 السادس

 البت
 السابع

 البت
 الثامن

1 2 4 8 16 32 64 128 

 المعالج إلى المفاتیح لوحة من مثًال "a "الحرف إرسال لحاسبا أراد فإذا
  :التالي النحو على بتات شكل على ترسلھ فإنھا

01100001  

  

  

  

  

   ...أن حبث
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 البت  
 الثامن

 البت
 السابع

 البت
 السادس

 البت
 الخامس

 البت
 الرابع

 البت
 الثالث

 البت
 الثاني

 البت
 األول

 ترتیب
 البتات

 المستقبلة
1 0 0 0 0 1 1 0 

 موقع قیمة
 128 64 32 16 8 4 2 1 البت

 حاصل
 قیمة ضرب

 × اإلشارة
 موقع قیمة

 البت

1 0 0 0 0 32 64 0 

   

 رقم وھو 97 = 0+64 + 32+ 0+0+0+0 +1 األعداد ھذه جمع عند
 أنك بذلك المعالج فیفھم آسكي جدول في سابقًا ذكرناه الذي "a "الحرف
  .وھكذا "a "الحرف على ضعطت

   :األمثلة من مزیدال وھذه

 آسكي رقم البتات ترتیب الرقم أو الرمز أو الحرف
o 01101111 111 
p 01110000 112 
: 00111010 58 

   

  :مناطق 3 إلى آسكي جدول ویقسم
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 یمكن رموز على تحوي ال وھذه 31 رقم إلى 1 رقم من المنطقة •
 السطر بدایة عالمة مثل األخرى األشیاء بعض تحوي بل طباعتھا

   شابھ ماو
 واألرقام اإلنجلیزیة األبجدیة على وتحوي 127 إلى 32 من األرقام •

   الشائعة والرموز
 ، األنجلیزیة غیر الحروف على وتحوي 127 من األعلى األرقام •

 بینما ، عربیة حروف األرقام ھذه تكون العربي الوندوز في فمثًال
   .وھكذا األلماني الوندوز في ألمانیة تصبح

 وتخزین نقل نظام أنھ على الرقمي النظام تعریف كننایم ذلك وعلى
 واألصفار الواحدات طریق عن المعلومات نقل فیھ یكون الذي المعلومات

  .رقمي جھاز الحاسب أن القول ویمكننا

  
  

  

  

  التخزین ومساحات والبایت البت

 ال كان ولھذا ذكرنا كما وتخزینھا البیانات معالجة الحاسب وظائف من إن
 تسمى وحدة الغرض لھذا ویستخدم البیانات كمیة لقیاس وحدة جودو من بد

 "bits "بتات تسمى أقسام ثمانیة من البایت یتكون كما ، "byte "بایت
   سابقًا ذكرنا كما "bit "بت ومفردھا

   .واحدًا حرفًا تساوي التخزین مساحات لقیاس وحدة: البایت •
 أصغر وھو بت 8 = بایت 1 حیث التخزین مساحات وحدة: البت •

   .الحاسب في المعلومات حجم لقیاس وحدة
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 ألنھا بایت 14 العبارة ھذه حجم" الحاسب أحب أنا "عبارة مثًال لنأخذ
 والعالمات والنقاظ الكلمات بین الفراغات أن الحظ (حرفًا 14 تحوي
 112 =8 × 14 تساوي وبالبتات) الحاسب عالم في أیضًا حروف تعتبر
  بت

 یا باهللا : للبائع تقول قد الفاكھة بعض لشراء ماركت السوبر إلى ذھبت إذا
 الكروش أصحاب من كنت إذا ھذا (برتقال كیلو 5 أعطیني الشباب أبو

 الذین من كنت إن (بصل كیلو نصف أعطیني باهللا : لھ تقول أو) مثلي
   ) ... صحتھم على یحافظون

 الو أسكت أقول ؟ بالحاسب ذلك عالقة ما : نفسھ یطرح الذي السؤال
   النھایة حتى الموضوع لك أشرح خلیني و تغثني

) كلكم یزمجكم اهللا (لخطیبتك ذھبیة إسوارة لشراء ذھبت أنك لنفرض طیب
 ولكن ذھب كیلو 2 الشباب أبو یا أعطیني "تقول لن طبعًا الحالة ھذه ففي

   "جرام 70 إسوارة أعطینا "مثل شيء ستقول

 العبارة نفس أقول وأنا غثیتكم معلیش ( ھو نفسھ یطرح الذي السؤال طبعًا
 في أوزان قیا تود أنك مع مختلفة قیاس وحدات استخدمت لماذا) : 

  ؟ الحالتین

 الصغیرة لألوزان صغیرة قیاس وحدات نستخدم اننا : ھو الجواب
   الكبیرة لألوزان كبیرة قیاس ووحدات

 نم ھل ، بكثیر البایت من األكبر األحجام ذات البیانات عن ماذا: سؤال
 4134646513 حجمھ الصلب قرصي إن " مثًال أقول أنت الحكمة
  الحل؟ فما حفظھ یصعب أنھ حتى جدًا طویل الرقم ھذا إن ؟ بایت

 وحدات مثل تمامًا ( البیانات سعة قیاس من أكبر وحدات ھناك: الجواب
 ذكرھا یلي فیما ) الخ ...والدیكامتر والكیلومتر المتر -  الطول قیاس

   :للكبیر لصغیرا من بالترتیب
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 الحاسب أن الحظ (بایت 1024 ویساوي (kilobyte (بایت الكیلو •
 الكیلوجرام مثل ، ألف ھو الكیلو أن من علیھ متعارف ھو ما یخالف
    )جرام ألف ھو الذي

 = 1024 × 1024 ویساوي (megabyte (المیجابایت •
    .بایت كیلو 1024 یساوي أنھ أي بایت 1048576

 1024 × 1024 ×1024 ویساوي (gigabyte الجیجابایت •
    .میجابایت 1024 أي بایت 1073741824=

   جیجابایت 1024 تساوي (TB (وتختصر (terabyte (التیرابایت •
 (PB (البیتابایت : الترتیب على وھي أكبر وحدات وھناك •

 وكل ، (YB (والیوبابایت (ZB (والزیتابایت (EB (واإلكسابایت
 أن حین في الترتیب على قبلھا يالت × 1024 تساوي منھا واحدة

 لن أنك األرجح وعلى ، التیرابایت × 1024 تساوي البیتابایت
 لم إذا ، قصیر لیس زمن مرور قبل عملیًا الوحدات ھذه عن تسمع
   .اآلن بھا بالك تشغل ال ذلك تفھم

 الوحدة (بایت) حجمھا البایتات عدد
 (باإلنجلیزیة)

 الوحدة
 (بالعربیة)

1024 1024 kilobyte بایت كیلو 
1024× 1024 1048576 megabyte میجابایت 
1024 × 1024 

× 1024 1073741824 gigabyte جیجابایت 

1024 × 1024 
× 1024 × 

1024 
1099511627776 terabyte تیرابایت 

1024 × 1024 
× 1024 × 

1024 × 1024 

1.125899906843 
e+15 petabyte بایت بیتا 

1024 × 1024 
× 1024 × 

1.152921504607 
e+18 exabyte إكسابایت 
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1024 × 1024 
× 1024 

1024 × 1024 
× 1024 × 

1024 × 1024 
× 1024 × 

1024 

1.180591620717 
e+21 zitabyte زیتابایت 

1024 × 1024 
× 1024 × 

1024 × 1024 
× 1024 × 

1024 × 1024  

1.208925819615 
e+24 yobabyte یوبابایت 

   

 : ھامة مالحظة

 واحد یبلغ عدد في یضرب أن یجب السابق الرقم أن e+15 الرمز نىمع
 : مثال ، صفر 15 یمینھ وعلى

2.55 e+8 أي 255000000 = 100000000 × 2.55 یساوي 
 ال ھذه كل ضرب عن ناتج جدًا كبیر رقم ھذا وطبعًا ملیون 255

  البعض بعضھا في 1024

   

  
  الملفات ھي ما

 من كبیر جزء وإن ، األھمیة شدید لھو دقیقًا فھمًا الملفات ماھیة فھم إن
 ھذا فھم من بد ال لذا ، الملفات عن سیكون الحاسب على تعمل وأنت وقتك

   .جیدًا فھمًا الموضوع
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 ملیار 5 حوالي یساوي (جیجابایت 5 سعتھ تخزین جھاز لدینا كان إذا
 فإن بایت كیلو 30 طولھا وكان مثًال رسالة تخزین وأردنا ) حرف
 ، أخرى بیانات تخزین في استغاللھا من بد فال جدًا كبیرة المتبقیة احةالمس
 القرص نفس في مختلفة وألغراض مختلفة بیانات تخزین یمكننا فكیف
  ؟ البعض بعضھا مع البیانات ھذه تختلط أن بدون

 القرص مساحة من جزء البیانات من كتلة لكل نخصص أن ھو الحل
 جزء ھو فالملف الملفات، فكرة ھي ھذهو ، معین باسم الجزء ذلك ونسمي

 ویمكن ، معین اسم تحت البیانات من لكمیة مخصص التخزین مساحة من
 فقد ، سابقًا ذكرناھا التي األنواع من نوع أي من البیانات ھذه تكون أن

 أو فیدیو أو صوت أو صور أو نصوص على تلك البیانات كتلة تحوي
 حتى بالبیانات االحتفاظ ھي تالملفا ووظیفة . جمیعًا ھذه من خلیط

) بیانات حذف أو بإضافة (فیھا أوالكتابة منھا القراءة الحاسب یستطیع
  .المستخدم حاجة حسب

 وتاریخ وھیئة ونوع وطول موقع و وامتداد إسم حاسب أي في ملف وألي
   :األشیاء لھذه مناقشة یلي وفیما... 

 أو نصي ملف مثًال ، یحتویھا التي البیانات نوعیة وھو : نوع •
    .إلخ ...رسومي

    .الملف داخل البیانات فیھا كتبت التي الطریقة وھي : ھیئة •
   .مرة آخر الملف ذلك فیھ خزن الذي التاریخ وھو : تاریخ •

 مساحة على الملفات باقي بین من االسم بھذا الملف ویعرف: اإلسم  :أوًال
 وتحریكھ ھونسخ بتعدیلھ معھ والتعامل علیھ التعرف فیمكن التخزین
   .الملف مع التعامل تستطیع ال االسم وبدون ، ومسحھ

 وتختلف قواعد الملف ولتسمیة إسم الحاسب في تخزینھ تود ملف ولكل
  :كالتالي تستخدمھ الذي التشغیل نظام بحسب القواعد

 یكون : قبلھما وما" 3.11 وندوز "و" دوس "التشغیل أنظمة في •
 كامتداد حروف وثالثة ىأقص بحد حروف 8 من مكون الملف أسم
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 یسمح ال وكذلك واألرقام بالحروف یسمح بل بالفراغات یسمح وال
 االسم ذلك على ومثال ، إنجلیزیة الغیر بالحروف

autoexec.bat   
 كحد حرفًا 255 ب یسمح : أحدث ھو وما 98 و 95 وندوز في أما •

 غیر وبالحروف بالمسافات ویسمح ولإلمتداد لإلسم أقصى
 the work shop is " علیھ ومثال أیضًا اإلنجلیزیة

there.doc "أحمد صدیقي إلى رسالة "االسم وكذلك.doc" .   

 والتي الملف أسم من األخیرة الثالث الحروف ھي الملف إمتداد  :ثانیًا
 في یوجد وقد ، txt ھو إمتداده esam.txt الملف فمثًال النقطة بعد تأتي

 أربع الملف امتداد یكون وقد داداتامت بدون ملفات النادرة األحیان بعض
 الحاسب یخبر أنھ ھو الملف إمتداد وفائدة. ثالثة من بدًال أكثر أو أحرف
 فإن مثًال txt الملف إمتداد كان فإذا ، الملف مع التعامل أنت تود كیف

 ھو الملف امتداد كان وإذا نصي الملف ھذا أن ذلك من یفھم الحاسب
BMP امتداد فإن وھكذا ، رسومي ملف ھو لفالم ھذا أن الحاسب فیفھم 
  :محتویاتھ باختالف یختلف الملف

 مالحظات العادة في یحتویھا التي البیانات نوع الملف امتداد
BMP صور    
JPEGأو 
JPG صور    

GIF رسومات    

TXT 
 یوجد ال)تنسیق أي دون من نصوص
 للكلمات مختلفة أحجام وال ألوان

 (الخ...
   

DOC سقةمن نصوص 
 خاصة ھیئة)

 وورد ببرنامج
 (الشھیر

EXE برنامج    
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BAT دفعي ملف (batch file)    
RTF وورد برنامج لھیئة مشابھ ملف    
SYS التشغیل بنظام خاص ملف    

  

  

  المجلدات فماھي ....یقع مجلد أي في أي : الملف موقع  :ثالثًا

" بالغرف "شبیھھات یمكن التخزین مساحة من أقسام عن عبارة المجلدات
 التخزین مساحة تقسیم یمكن حیث غیرھا عن یمیزھا أسم منھا كًال تحمل
 البعض بعضھا مع المتشابھة الملفات وضع یمكننا) مجلدات (أقسام إلى
 نفسھا ھي المجلدات تسمیة وقواعد بسھولة لھا الرجوع یسھل بحیث معًا

  .الملفات تسمیة قواعد
 كما وندوز النظام تتوقع كما المجلد ھذا تويیح ... وندوز المجلد إلى أنظر

 والرسائل الخطابات على مثًال "my documents "المجلد یحتوي
 مجلد كل یحوي وھكذا الموقع ھذا إلعداد استعملتھا التي الرسوم وكذلك
 على -  رغبت إذا - یحتوي أن للمجلد یمكن كما الملفات، من العدید على

 في windows المجلد محتویات أنظر منھ متفرعة أخرى مجلدات
   :حاسبي
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 أخرى مجلدات بداخلھا بدورھا والتي وملفات أخرى مجلدات داخلھ وتجد
 فرعیة ومجلدات مجلدات إلى التخزین مساحة تقسیم وعملیة .... وھكذا

 أن منا لكل یمكن بل الحاسب في للمتخصصین أو بالنظام خاصة تلیس
 كما الفرعیة والمجلدات الملفات ألیھا یضیف أن و الخاصة مجلداتھ ینشئ
  .رغبتھ حسب یشاء

 للمجلدات الرئیسي أو" األب المجلد "یسمى مجلد كل أن بالذكر الجدیر
 لكل ویمكن" فرعیة مجلدات "تحتھ الواقعة المجلدات وتسمى فیھ الواقعة
 من محدود غیر عدد على داخلھ في یحوي أن المجلدات ھؤالء من واحد

 المجلدات لحجم لیس أنھ أي - تكفي التخزین مساحة كانت طالما -  الملفات
   .التخزین مساحة حجم إال حد

 مثل برسم الفرعیة والمجلدات والمجلدات التخزین مساحة تمثیل ویمكن
   .ھذا

  
 إمتداد عن تكلمنا عندما سابقًا منھا بعض ذكرنا وقد : الملف ھیئة  :خامسًا
  ھیئتھ؟ وبین الملف إمتداد بین االختالف ھو فما ، الملف

 يھ الملف ھیئة بینما إسمھ من حروف ثالثة آخر ھو الملف إمتداد إن
 ببعض بالتسبب أقوم سوف حسنًا ، الملف داخل البیانات ترتیب طریقة
 ، إمتداده باسم تسمى ما ملف ھیئة إن لك أقول حینما لك واللغط الدوار
 اهللا یا ، أیضًا bmp وھیئتھ bmp ھو إمتداده kalid.bmp الملف فمثًال
  !!؟ االختالف ھو ما إذًا....

 یملك ال الحاسب وطبعًا (الملف إسم ربتغیی أقوم عندما یتضح االختالف إن
 مثًال آخر بامتداد إسم إلى kalid.bmp من ) أمرك یطیع أن إال

kalid.txt ، فالملف kalid.txt إمتداده txt مازالت ھیئتھ ولكن bmp  
 بھیئة مكتوبة صورة إال ماھي یحتویھا التي البیانات ألن ؟ لماذا تعلم ھل

bmp تتحدد الملف ھیئة إن .. لفرقا اآلن عرفت ھل ، نصًا ولیس 
 في الموجود ھو إمتداده بینما الملف داخل وتنسیقھا البیانات ترتیب بطریقة

   .الملف إسم
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 تخزینھا؟ الحاسب یستطیع التي البیانات أنواع ھي ما .... تتساءل وقد
 البیانات أنواع جمیع تخزین یستطیع الحاسب أن حیث جدًا سھل والجواب

 واسترجاع تخزین الحاسب یستطیع أي معھا ملالتعا یستطیع التي
 في منھا خلیط تخزین یستطیع كما والفیدیو والصوت والصور النصوص

   .واحد ملف

 ( التشغیل نظام فإن محتویاتھ ومشاھدة ملف فتح أردت إذا ذلك فعلى
 وبالتالي نوعھ یعرف وبالتالي الملف إمتداد في ینظر سوف) وندوز
  .الملف محتویات لمشاھدة المناسب البرنامج استدعاء یستطیع

 مساحة أن طالما التخزین مساحة على الملفات من نشاء ما تخزین ویمكننا
 من أنھ تالحظ ألم ولكن ، الفارغة المساحات من یكفي ما فیھا التخزین

 ال ( مختلفة ملفات بأسماء البیانات من جیجابایت 5 تمأل أن المریح غیر
 الذي أسمھ ملف لكل یكون أن یجب سماال بنفس ملفین تسمیة یمكنك
 ستكون الملفات ألن) تمییزه یمكن حتى الملفات من غیره عن یختلف
 باقي بین من ذاك أو الملف ھذا عن البحث یصعب بحیث جدًا جدًا كثیرة

  الحل؟ ھو فما الملفات
  ...التالي القسم في الحل

  
  التخزین مساحة

  
 نتكلم ولم التخزین مساحات في والمجلدات الملفات عن اآلن حتى تحدثنا

 عن سمعت أنك -  األغلب على بل -  ربما و نفسھا التخزین مساحات عن
 من أكثر أو واحد على الحاسب یحتوي أن یمكن ، الصلب القرص

 أكثر أو واحد قسم إلى صلب قرص كل تقسیم ویمكنك الصلبة األقراص
 الصلبة ألقراصا أقسام من أكثر أو واحد النھایة في وینتج ، رغبتك حسب

 C من بدایة اإلنجلیزیة األبجدیة الحروف من بحرف منھا كل ویسمى
 D َو C بھ حاسبي فمثًال بالحاسب المتوفرة التخزین مساحات عدد وحتى

 ، األخریات عن مستقلة تخزین مساحة یمثل حرف وكل ، G َو F َو E َو
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 ویرمز ، ةالمختلف التخزین مساحات في التخزین سعة تختلف أن یمكن كما
   :ھكذا بعضھما فوق بنقطتین متبوعًا بحرفھا تخزین مساحة لكل

:c  

 ھذا أن یعني بعضھما الفوق والنقطتین ) C التخزین مساحة معناھا وھذه
 إلى اإلشارة أردنا وإذا ) ملف أو مجلد ولیس تخزین مساحة یمثل االسم
 ماس وكان ھذه التخزین مساحة في الرئیسي المجلد على مخزن ملف

  ھكذا فنكتبھ مثالًَ autoexec.bat الملف

c:\autoexec.bat  

  
 من mydocs فرعي مجلد في مثًال class.doc الملف كان إذا أما

  فنكتب C التخزین مساحة

  
c:\mydocs\class.doc  

  
 المائلة بالشرطة ملف أو تخزین مساحة أو مجلد اسم كل بین نفصل أننا أي
 لیس الكبیرة أو الصغیرة اإلنجلیزیة حرفباأل الكتابة أن اإلشارة وتجدر ،

  . ALI.TXT الملف نفسھ ھو ali.txt فالملف فرق أي فیھا

 تـــــذكـــــــــر
 كما الملفات لتخزین تستخدم : التخزین مساحة

 .بھا المجلدات إنشاء یمكن
 یمكن كما فیھا الملفات تخزین یمكن : المجلدات

 . بھا فرعیة مجلدات إنشاء
 . بھا البیانات تخزین كنیم : الملفات
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   البیانات الحاسب یخزن كیف

 ( المدمجة األقراص على البیانات یخزن أن یستطیع الحاسب أن تعلم ھل
 تسمى ما وھي الموسیقى علیھا یسجل التي اللیزریة األقراص نفسھا ھي
 یخزن أن للحاسب یمكن كیف تساءلت ھل ،( "CD "أو " دي سي" ال

  ؟ علیھا المعلومات
 إلى ) المرن القرص أو الصلب القرص مثل (التخزین جھاز الحاسب یقسم
" الحجرات "مثل مناطق األقسام ھذه من قسم كل داخل ویوجد عدیدة أقسام

 الشحنة تقبل تستطیع الحجیرات ھذه من" حجیرة "كل جدًا صغیرة
 تمثل الحجیرات ھذه من حجیرة كل أن الحاسب ویعتبر ، بھا واالحتفاظ

 بایت تخزن حجیرات 8 كل فإن وبالتالي البیانات من واحدًا تًاب تخزین
 بحیث الشحنة وتفریغ للشحن قابلة الحجیرات ھذه من حجیرة وكل واحد
   .مشحونة غیر أو مشحونة الحاسب یجعلھا أن یمكن

 
 ویظھر القرص سطح ھو ھذا

 دائریة لمناطق تقسیمھ

 
 بتغییر یقوم والكتابة القراءة رأس

 القرص سطح على الشحنات

 1 = قیمتھ یكون المشحون البت أن أساس على البتات یخزن والحاسب
 تسلسل الحروف من حرف ولكل صفرًا قیمتھ تكون مشحون الغیر البتو

 یطابق ال والترتیب فقط للتوضیح مثال (فمثًال غیره عن یمیزه البتات من
  :التالي الشكل على الحاسب یخزنھ مثًال" ر "الحرف) آسكي جدول

01000101  
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  :الشكل على" ل "الحرف یخزن بینما
10010101  

 أو بایتًا 30 طولھا سیكون حرفًا 30 من جملة أن جلیًا یتضح ذلك وعلى
   بایتًا 30 التخزین مساحة من وتستھلك بتًا 8 × 30

 الحاسب باستخدام مباشرة عالقة لھ لیس الصفحة ھذه في ورد ما كل إن
 الصحیح للتعامل المفتاح ھو الذي الحاسب فھم في عالقة لھ ولكن عملیًا،
 نأخذھا لم ولكنھا عتادال جوانب لبعض الصفحة ھذه ،تضمنت معھ

   .العتاد قسم أمام المجال لترك وذلك بالتفصیل

 
 
 
 
 
 

 الحاسب لعتاد مقدمة

 أسم ھو العتاد
 ، الحاسب ألجھزة

 داخل جھاز فكل
 ملحق أو الحاسب

 عتاد من یعتبر بھ
 یعتبر وبھذا ،

 أمامك التي الشاشة
 المفاتیح ولوحة
 وكذلك والفأرة
 ما وكل الطابعة
 صندوق یحتویھ
 البیانات استقبال وظائف قلنا كما العتاد ولھذا ، العتاد من الحاسب
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 تبعًا أنواع إلى الحاسب عتاد یقسم لذا وتخزینھا النتائج وإخراج ومعالجتھا
 نفس في وظیفة من أكثر تعمل قد األجھزة بعض أن مالحظة مع لوظیفتھا

  د؟العتا أقسام ھي فما....... معًا واإلخراج اإلدخال مثل الوقت

 الماسحة ، الصوت بطاقة ، الفأرة ، المفاتیح لوحة : اإلدخال أجھزة §
 إدخال من المستخدم لتمكن وھي -األلعاب عصى ، الضوئیة
  .البیانات

   .العشوائیة الذاكرة ، المعالج : المعالجة أجھزة §
 الصوت بطاقة ، الطابعة ، الفیدیو بطاقة ، الشاشة : اإلخراج أجھزة §

 بعد البیانات للمستخدم لتظھر وھي - ) السماعات (المجاھر ،
  .معالجتھا

 المدمج القرص ، المرن القرص ، الصلب القرص : التخزین أجھزة §
 المتنقلة التخزین وسائط و واألرشفة االحتیاطي النسخ وسائط ،
 یخزن بأن للمستخدم لتسمح وھي- ) خارجیة أقراص محركات(

  .الحق وقت في الیسترجعھ بعدھا أو معالجتھا قبل سواء البیانات
 من المستخدم لتمكن وھي -  المودم ، الشبكة بطاقة : التشبیك أجھزة §

  ).الشبكات (األخرى الحاسبات مع المعلومات تبادل
 أن الحظ. األم اللوحة : جمیعًا المكونات ھذه یربط الذي الجھاز §

   كونھا مجموعة من أكثر في تصنف ربما األجھزة بعض

   :إلى الحاسب في تركیبھا مكان حسب لىع األجھزة تقسیم یمكننا كما

 بطاقة ، الفیدیو بطاقة ، األم اللوحة : النظام علبة داخل تركب أجھزة •
 القرص المرن القرص ، العشوائیة الذاكرة ، المعالج ، الصوت
  .والمودم الشبكة بطاقة ، المرن القرص ومحرك الصلب

 ، بعةالطا : الجھاز علبة خارج توضع التي وھي محیطیة أجھزة •
 ، األلعاب عصى ، المفاتیح لوحة ، الفأرة ، الضوئیة الماسحة
 ، خارجیة أقراص محركات ، مایكروفون ، ) السماعات ( المجاھر

  .خارجي مودم
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 ویمكن بذاتھ مستقل األجھزة ھذه من واحد كل أن ھنا المالحظة وتجدر
 كامل تغییر إلى االضطرار دون استبدالھ منھا واحد تعطل حالة في مثًال

 بعضھا مع األجھزة ھذه عالقة اهللا شاء إن یلي فیما وسنستعرض. الجھاز
  .المطلوب العمل إلنجاز بینھا فیما تتعاون وكیف البعض

 عام قبل اشتریتھ الذي الحاسب ، الزمن مع كبیرة بصورة العتاد یتطور
 ال العلم ألن ھذا ، بالسوق المتوفرة األجھزة قاع في اآلن أصبح واحد

 في قبل من تعھد لم جدًا كبیرة بصورة یتم الحاسب أجھزة وتطور یتوقف
 من فإنھ لذا -  السریع؟ العلمي التطور زمن في ألسنا -  البشریة تاریخ
 شھور 3 الحاسب ھذا أن فیقال بالزمن تطورالحاسبات یقاس أن الشائع
  .وھكذا الثاني عن شھور 5 ب متخلف أو ذاك من أفضل

   

  
   عام بشكل الحاسبات أنواع

 ذو فمنھا ، البیانات معالجة على بقدرتھا تختلف عام بشكل الحاسبات
 لتناسب وذلك الفائقة القدرات ذو ومنھا المعالجة على المحدودة القدرة
   :الرئیسیة أنواعھا على نظرة ھي وھا ، والتكالیف اإلحتیاجات مختلف

 المینفریم تسمى ما أو المركزیة أو الكبیرة الحاسبات .1
)mainframe) : وفي البنوك في المستخدمة الحاسبات مثل 

 الفرد یستطیع وال الخ .... الداخلیة كوزارة الحكومیة المؤسسات
 الدوالرات من المالیین تكلف ألنھا إحداھا شراء ثمن تكلف العادي

 كمیة معالجة على قدرة وتمتلك ، تقدیر أقل على اآلالف مئات أو
   .المواطنین من الیینالم معلومات مثل البیانات من ھائلة

 وھي : (personal computers (الشخصیة الحاسبات .2
 و العمل أو المنزل في العادیین المستخدمون یستخدمھا التي األجھزة

 لمعالجة وتستخدم ، الدوالرات آالف أو مئات األجھزة ھذه ثمن یبلغ
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 ھذه وتنقسم والتعلیم والترفیھ لأللعاب أو اإلنترنت تصفح أو الكلمات
   :رئیسیین قسمین لىإ

i. النوع من أكبر أجھزة وھذه : المكتبیة النظم 
 البیت في مكتب على لوضعھا وتصلح الثاني

 من أقل الواحد الجھاز ثمن یكون و العمل أو
 النوع ھذا جعل یمكننا وال ، الثاني النوع
 * المتناوب التیار یستخدم أنھ حیث متنقًال

   .كبیر وحجمھ
ii. صغیرة حاسبات وھي : الدفتریة الحاسبات 

 وبضعة وعرضًا طوًال إنسان بضعة ( الحجم
 العادة في وتستخدم ) ارتفاعًا سنتمترات
 وھو ، السفر مثل التنقل أثناء لالستعمال

 بسبب " للحمل قابل شخصي حاسب " یعتبر
 واحدة قطعة عن عبارة وكونھ الخفیف ھوزن

 للشحن القابلة بالبطاریات النوع ھذا ویعمل ،
 الحاسب ھذا ویشغل ، التنقل أثناء لیستعمل

 یقوم التي الوظائف بنفس ویقوم البرامج نفس
 على الحفاظ مع ولكن المكتبي الحاسب بھا

 ثمنًا أغلى فإنھ لذا ، المنخفض والحجم الوزن
   .األول من

 شبكات في تستخدم حاسب أجھزة وھي : (servers (ماتالخاد .3
 البیانات تخزین یتم حیث للشبكة الرئیسي المركز لتكون الحاسب
 لتتمكن كفایة قویة الحاسبات ھذه تكون أن ویجب ، الشبكة وإدارة

 قوة تطور مع الواقع وفي ، علیھا الكبیر الحاسبات عدد استیعاب من
 في وبدأ خادمة كحاسبات تستخدم أصبحت الشخصیة الحاسبات

 شیئًا یتقلص والخادمة الشخصیة الحاسبات بین الفرق الحالي الوقت
   .فشیئًا
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 مركزي آلي حاسب

 
 دفتري حاسب

 
 مكتبي شخصي آلي حاسب

 ومصغرة مركزیة : أقسام ثالثة إلى الحاسبات نقسم كنا الماضي في
 الشخصیة الحاسبات أصاب الذي المذھل التطور مع ولكن .... وشخصیة

 في المصغرة الحاسبات تقارب شخصیة حاسبات بناء الممكن من أصبح
   .القوة

   

  
  الشخصي الحاسب بدایة

 في " IBM مع متوافق كمبیوتر " و " IBM كمبیوتر "بین الفرق ھو ما
          ؟؟؟!!!! لماذا .......شئ ال الواقع

 ، شخصي آلي حاسب ھازج أول IBM شركة طرحت 1981 عام في
 ، جدًا متخلفًا -  الیوم بمقاییس -  یعتبر كما الثمن غال الجھاز ھذا وكان

 ، دوس التشغیل بنظام وزودتھ) 8088 (إنتل معالج IBM فیھ وضعت
 الحاسب ھذا واجھ ، للتوسعة قابل أنھ النظام ذلك في شئ أفضل كان

 من أفضل حاسبات تنتج كانت التي ماكنتوش شركة قبل من شدیدة منافسة
 فكرت ، السوق في یتراجع IBM موقف وبدء IBM تنتجھا التي تلك

IBM الشركات لجمیع مفتوح النظام ھذا تصنیع تجعل أن قررت ثم ملیًا 
 بالمواصفات الشركات ھذه تلتزم أن فقط اشترطت ، بتصنیعھ ترغب التي

 نظمةاأل ھذه لتصنع الشركات وتسابقت IBM قبل من الموضوعة القیاسیة
 األصلیة " IBM حاسبات "ھناك فأصبح ، IBM مواصفات مع المتوافقة
   .األخرى الشركات تنتجھا " IBM مع متوافقة "وأخرى
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 الحاسبات عالم في " IBM مع متوافق "عبارة نسمع لماذا عرفت ھل
 وبین " IBM كمبیوتر "بین فرق یوجد ال حالیًا الواقع في ، الشخصیة

 من أفضل حاسبات أخرى شركات تنتج أن مكنی بل " IBM مع متوافق"
   IBM شركة حاسبات

  

  

  والمجمع األصیل

 نعرف أن یجب معھا المتوافقة والحاسبات IBM حاسبات عن نتكلم عندما
 أشتري عندما أنھ أي ، للتخصیص قابل جھاز الحاسب أن : مھمًا شیئًا

 أستطیع مثًالف تعجبني التي الفنیة المواصفات اختیار على قادر فإني حاسبًا
 حاسب أو ، الصوت لقدرات یفتقر ولكنھ اإلنترنت لتصفح حاسب شراء
 الحاسب مكونات إختیار أستطیع أني المھم ، كاملة الممیزات یمتلك

 المصنع من یأتي ال الحاسب فإن لذا ، ومیزانیتي احتیاجاتي لتناسب
 نم المختلفة القطع من مجموعة من الحاسب ھذا یجمع بل واحدة كقطعة
   .مختلفة وبلدان مختلفة شركات

 البعض بعضھا مع الحاسب قطع تجمیع المتمرسین للمستخدمین یمكن
 وال المنزل في بذلك أقوم أنا ( خاصة أدوات بدون كامل حاسب لتكوین
   .مشكلة ذلك في فلیس ) براغي مفك من ألكثر أحتاج

 كنھفتم الحاسب في تركب قطعة ( الصوت بطاقة ما شركة تطرح فمثًال
 بمواصفات أخرى صوت بطاقة أخرى وتطرح ) األصوات إصدار من

 لذا ، األنواع من العشرات السوق في لتجد حتى وھكذا ........ مختلفة
 و إحتیاجك یناسب ما األنواع ھذه من تختار أن المستخدم أنت تستطیع
 حاسبك في األخرى القطع تختار وھكذا حاسبك في وتركبھ فتشتریھ نقودك
 القطع ھذه أن علیك یخفى ال وطبعًا ، كامل حاسب عندك ونیك حتى

 المطلوب العمل آداءھا وسرعة جودتھا في بینھا فیما كبیرًا إختالفًا تختلف
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 المكونات یختار أن حاسبًا یشتري أن في الراغب الشخص على لذا منھا
   .حاسبھ تكوین في تدخل سوف التي

 المختلفة القطع من المئات وأ العشرات بین من المكونات اختیار وطبعًا
 ، الحاسب في عمیقة لمعرفة ویحتاج فنًا یعد الصحیح التجمیع وتجمیعھا

 سعري فارق مقابل عنك نیابة العمل بھذا لتقوم شركات أنشأت فقد لذا
 ومن ، األجھزة لھذه الالزمة والصیانة الدعم الشركات تلك ولتقدم طبعًا
 IBM َو compaq َو gateway َو DELL الشركات تلك أمثلة

 من مودیالت لتصنیع البعض بعضھا مع القطع بتجمیع فتقوم وغیرھم
 ألخرى شركة ومن لآلخر جھاز من تتفاوت ومواصفات بأسعار الحاسبات

   " .األصیلة الحاسبات " الطریقة بھذه المجمعة الحاسبات وتسمى ،

 بتجمیعھا العھد ثم مفردة المكونات إختیار إلى آخرون أشخاص یعمد بینما
 بھذه المجمعة الحاسبات وتسمى فیھ یقیم الذي البلد في محلیة لشركة
   " .المجمعة الحاسبات " الطریقة

 األجھزة من أعلى الجودة من بمستوى األصیلة األجھزة تتمتع وطبعًا
 التي الشركات ألن نظرًا البیع بعد ما خدمات بمستوى وكذلك المجمعة

   .ھاسمعت على الحرص كل تحرص تبیعھ

 على الحفاظ مجال في عالیة بمواصفات األصیلة األجھزة تتمتع كما
 تشبھ ( ضارة أشعاعات تصدر الحاسب أجھزة جمیع أن حیث الصحة،

 ھذه كمیة تكون أن یحتم مما ) النقال الھاتف جھاز من الصادرة تلك
 التي المواصفات أھمیة تبرز وھنا ، المقبول المستوى في اإلشعاعات

   .األصیلة األجھازة بھا تتمتع
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  للحاسب العامة المكونات

 تعلمھ في وترغب أمامھ تجلس أنت ھا و قبل من حاسبًا رأیت لقد بالطبع
   :قطع ثالث من یتكون جھاز أنھ وتعلم... 

  الشاشة •
   .الفأرة ، المفاتیح لوحة •
   :الجدول ھذا في محتویاتھا أشھر وترى : النظام علبة •

 مالحظات الفئة

 ماأل اللوحة
 الذاكرة ، المخبئیة الذاكرة ، المركزي المعالج تحمل

 واإلخراج اإلدخال منافذ ، الرقاقات أطقم ، العشوائیة
  التوسعة وشقوق

 وسائط
 التخزین

 ، المدمج القرص ، المرن القرص ، الصلب القرص
 األخرى التخزین أقراص

 بطاقات
 التوسعة

 الشبكة قةبطا ، المودم ، الصوت بطاقة ، الفیدیو بطاقة
  سكزي موائم ،

 والماسحة " * الطابعة مثل األخرى الملحقات بعض أیضًا وربما •
   " .* ) السماعات ( اھراتالمج " * األلعاب عصى " * الضوئیة

 النظام لعلبة توضیحي رسم ھو ھا
 و العلوي غطائھا عنھا أزلنا

   :األمامي

 األرقام حسب (ھي المكونات وھذه
: (  

 : اإلخراج / اإلدخال منافذ) 1(
) 2 (والمتوازیة المتسلسلة المنافذ
 الذاكرة وقشق) 3 (الطاقة محول

 القرص محرك) 4 (العشوائیة
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 األم اللوحة) 7 (الصلب القرص) 6 (المدمج القرص محرك) 5 (المرن
  التوسعة بطاقات) 10 (المركزیة المعالجة وحدة) 9 (النظام سماعات) 8(

   تابع .. ووظائفھا المكونات ھذه من كًال سنستعرض طبعًا

  

  

  

   

 أسم
 أو الجھاز

  القطعة
 وظیفتھا

 طریقة
 في بكھاش

 الحاسب

 ھي ھل
 ضروریة
 لیعمل

 الحاسب؟

 علبة
 النظام

 تراھا التي العلبة ھي
 وتنادى الشاشة بجانب

 "CPU"بالـ مجازا
  

 ھي
 الحاویة
 التي
 بھا توضع

 المكونات
 األخرى

 ال ولكن ال
 یود حدأ

 یجمع أن
 ثم حاسبًا

 یستطیع ال
 حملھ
 بسھولة
 في ..!!!!

 الحقیقة
 یمكنك
 تجمیع
 حاسب
 فوق
 طاولة
 مكتبك
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 علبة بدون
 نظام

 ھذا ولكن)
 التجمیع
 فلسفي

 أكثر لیس
 أحد فال
 فعل یود
 في ذلك

 الحیاة
 (العملیة

 اللوحة
  األم

 ربط •
 األجزاء
 األخرى
 ببعضھا
 مما البعض
 بتبادل یسمح

 فیما البیانات
 . بینھا

 تنسیق •
 بین العمل
 ھذه

  .األجزاء
 عمل تنظیم •

 . الذاكرة

 

 

 تثبت
 داخل
 علبة
 النظام
 وتوصل
 جمیع

 األجھزة
 األخرى

  بھا

 نعم
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 بطاقة
  الفیدیو

 بطاقة
 توسعة
 تسمح
 بوصل
 وتشغیل
 الشاشة
 وھي

 ضروریة
 ألي

 حاسب

 

 

 على تشبك
 اللوحة

 في األم
 شقوق أحد

 التوسعة

 نعم

 بطاقة
 الصوت

 سماعات بوصل تسمح توسعة بطاقة
  األصوات إلصدار

 على تشبك
 اللوحة

 في األم
 شقوق أحد

 التوسعة

 ال

 بطاقة
 المودم

 الحاسب بشبك تسمح توسعة بطاقة
 بحاسب شبكھ بغرض الھاتف بخط

 باإلنترنت أو آخر

 على تشبك
 اللوحة

 في األم
 شقوق أحد

 التوسعة

 ال

 بطاقة
 الشبكة

 مع الحاسب بشبك تسمح توسعة بطاقة
 شبكة لتكوین األخرى الحاسبات

 على تشبك
 اللوحة

 في األم
 شقوق أحد

 التوسعة

 ال

 محول
 الطاقة

 220 أو 110 المتردد التیار یحول
 كافة تغذیة في لیستخدم مباشر تیار إلى

 النظام علبة داخل المكونات

 مكان لھ
 علبة في

 النظام
 نعم
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 وھو
 الجزء
 الذي
 فیھ یشبك

 السلك
 من القادم

 مصدر
 في الطاقة

  الحائط

 القرص
 الصلب

 البیانات لتخزین الرئیسیة الوحدة ھو
  والبرامج

 

 یشبك
 باللوحة

 عن األم
 طریق
 واجھة
IDE أو 

SCSI  

 ال ولكن ال
 تستطیع
 تشغیل
 الحاسب

 األیام ھذه
 بھا إال

 محرك
 القرص
 المدمج

 على المخزنة البیانات لقراءة جھاز ھو
  " * المدمجة األقراص

 یشبك
 باللوحة

 عن ماأل
 طریق
 واجھة
IDE أو 

SCSI  

 ال

 محرك
 األقراص
  المرنة

 على المخزنة البیانات لقراءة جھاز ھو
 اللینة األقراص

 یشبك
 بمقبس
 بھ خاص
 على
 اللوحة

 نعم
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 األم

 وحدة
 المعالجة
 المركزیة

 یقوم الذي الحاسب من الجزء ھو
 أي ) الرئیسیة الحسابیة بالعملیات

 ئیسير بشكل ویؤثر ( الحساب مركز
 الحاسب سرعة في

 یشبك
 بمقبس
 خاص
 باللوحة
 األم

 نعم

 منافذ
 اإلدخال
 واإلخراج
 ) المختلفة
 منافذ

 تسلسلیة
 ومنافذ
 متوازیة
 والناقل
 التسلسلي

 ( العام

 یستعمل : المتوازي المنفذ •
 البیانات إخراج أو إلدخال
 . الطابعة بھ ویوصل

 في یستعمل : المتسلسل المنفذ •
  رةالفأ لتوصیل العادة

 بھ یوصل : العام التسلسلي الناقل •
 ولھ ، األجھزة أنواع من الكثیر
 . اهللا شاء إن خاص حدیث

 لھ نوع كل
 مشبك
  بھ خاص

 من بد ال
 توصیل
 لوحة

 المفاتیح
 األقل على

 بالمنفذ
 المتسلسل

 الناقل أو
 التسلسلي
 العام

 الورق إلى اإلخراج الطابعة

 بسلك تثبك
 خاص
 للمنفذ

 المتوازي
 قلالنا أو

 العام

 ال

 الماسحة
 الضوئیة

 لصور تحویلھا ثم ومن الصور مسح
 رقمیة

 المنفذ
 المتوازي

 الناقل أو
 التسلسلي

 أو العام
 بطاقة

 ال
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 توسعة
 أو خاصة
 حتى
 بمنفذ

SCSI  

 الذاكرة
 العشوائیة

 الملفات فیھا تخزن سریعة ذاكرة تمثل
 تنفیذھا أثناء مؤقتة بصورة والبرامج

 الحاسب طفاءإ قبل كلیًا تمحى ثم

 مقبس لھا
 في خاص

 اللوحة
 األم

  نعم

 اآلن إلیھا تنظر التي ھي الشاشة

 ترتبط
 ببطاقة
 الفیدیو
 بسلك
 خاص

 تستطیع ال
 رؤیة
 نتائج

 المعالجة
 بھا إال

 لوحة
 المفاتیح

 الحاسب إلى والحروف األرقام إدخال
 األوامر إلصدار تستعمل وكذلك

 للحاسب

 توصل
 بالمنفذ

 التسلسلي
 اقلالن أو

 التسلسلي
 العام

 نعم

 وندوز نظام في تستعمل إدخال إداة الفأرة
 للحاسب األوامر إلصدار

 توصل
 بالمنفذ

 التسلسلي
 الناقل أو

 التسلسلي
 العام

 ولكنھا ال
 جدًا شائعة
 یخلو وال

 حاسب
 في منھا
 األیام ھذه
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  المھمة المصطلحات بعض

   

  ( printed circuit boards  (المطبوعة اإللكترونیة اللوحة

 األلواح تلك فیھ وشاھدت الداخل من إلكترونیًا جھازًا یومًا شاھدت ھل
 القطع من بالكثیر تزدان والتي األحجام المختلفة الخضراء اإللكترونیة
  ؟ علیھا الدقیقة اإللكترونیة

 ، المطبوعة اإللكترونیة األلواح علیھا یطلق ما ھي وھذه ، فعلت أنك البد
 لوحات من تتكون الحاسب في اإللكترونیات أن ھو ھامن ھنا یھمنا وما

   .سالفًا المناقش والترتیب بالطریقة بعضھا مع متصلة مطبوعة إلكترونیة

  المحلي الناقل

 في ھي التي ( الدقیقة األسالك من مجموعة عن عبارة ھي المحلي الناقل
 تالمعلوما بنقل مختص ) المطبوعة اإللكترونیة اللوحة من جزء الحقیقة

 والذاكرة المعالج بین مثًال ، الحاسب من أكثر أو محددین جزأین بین
  التفاصیل أنظر . العشوائیة

   

 للبرامج مقدمة

 عمل وبالتالي التي التعلیمات عن عبارة وھي
 ، البرنامج كتب أجلھ من الذي الغرض

 ویقوم البرامج من األوامر العتاد تقبلیس
 األوامر بإصدار البرنامج ویقوم ، بتنفیذھا

   .المستخدم توجیھات على بناًء

 مفصلة تعلیمات عن عبارة إال ھو ما البرنامج
 ما لعمل العتاد توجھ التعلیمات وھذه للغایة
 القیام للحاسب یمكن وبذلك المبرمج یریده
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 السوق في البرامج ھذه وتتوفر البرنامج كذل كتب أجلھ من الذي بالعمل
 على أحیانًا حتى أو DVD أقراص أو CD مدمجة اسطوانات على عادة

   .لینة أقراص

 السوق في یوجد فمثًال البرامج من كثیر في ما حد إلى تشابھ ھناك إن كما
 منھا ولكل بینھا فیما االختیار یمكنك الصور لتحریر البرامج عشرات

 على برامج عدة -  تقریبًا - البرامج فئات من فئة كل يف ویوجد ، سعره
 و الصور لتحریر البرامج عشرات فھناك نفسھ بالعمل للقیام مختلفة األقل
   .وھكذا الفیدیو لتشغیل منھا الكثیر وكذلك الوب لتصفح البرامج من كثیر

 العتاد في خاصة وممیزات خصائص یستخدم البرنامج أن علیك یخفى ال
 التوصیل على القدرة خاصیة للمودم : المودم مثًال ، خاصة ھامبم للقیام
 لیتصل بالمودم خاصة أوامر بإعطاء البرنامج فیقوم ، الھاتف لخط

 إذا ما حالة في تختلف أوامر البرنامج یصدر بینما ، وھكذا مثًال باإلنترنت
   .الطابعة على ما شئ طباعة أراد

 ولیس) وندوز مثل (التشغیل نظامل أوامره یصدر البرنامج أن الحقیقة في
 بالتفاھم یقوم بدوره التشغیل ونظام ، ) األحیان أغلب في (مباشرة للعتاد

 في ممثلة (التشغیل برامج طریق عن - المودم أو الطابعة مثل -  العتاد مع
 ومثال) الطابعة أو المودم مع تأتي التي األقراص في الموجود البرنامج

   )المقابل الشكل في كما  (الفیدیو بطاقة ذلك على

  القیادة برنامج

 و ، للعتاد المصنعة الشركة تنتجھ برنامج عن عبارة ھو * القیادة برنامج
 ، معین عتاد مع التعامل و وجود على التعرف لھ لیتیح الحاسب في یركب
 فیدیو بطاقة فلكل ، بھ خاصال القیادة برنامج العتاد من مودیل ولكل

   .وھكذا بھا خاص قیادة برنامج طابعة ولكل بھا الخاص القیادة برنامج

 الفالنیة الصوت بطاقة مثًال ، معین تشغیل لنظام كتابتھ تتم القیادة وبرنامج
 والطابعة ، للینكس قیادة برنامج لھا لیس بینما لوندوز قیادة برنامج لھا
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 القیادة برنامج ویأتي ، وھكذا فقط لوندوز قیادة مجبرنا لھا یتوفر الفالنیة
   .مرنة أقراص أو مدمجة أقراص في شرائھ عند العتاد مع عادة

 ومحرك األم اللوحة أن حیث قیادة لبرنامج العتاد أنواع جمیع یحتاج وال
 تحتاج ال الصلبة واألقراص العشوائیة والذاكرة والمعالج المرنة األقراص
 الصوت وبطاقات المدمجة األقراص سواقة تحتاج بینما ، قیادة لبرنامج

 أن الحظ ، قیادة لبرامج الفیدیو وبطاقات والطابعات الضوئیة والماسحات
 أن یمكن الطابعة أن حیث األحوال جمیع في صحیحًا لیس السابق الكالم
   تحتاج ال كما مثًال دوس التشغیل نظام في قیادة برنامج بدون تطبع

 دعني ، بعده وما 95 وندوز في قیادة برامج أیة المدمجة األقراص سواقة
 جھاز لكل عام بشكل أن تعرف أن إال اآلن علیك وما علیك األمور أعقد ال

   .لقیادتھ برنامج

 وبین * التشغیل نظام بین الوسیط دور لعب ھو القیادة برنامج ومھمة
  .بعضھما مع التفاھم من الطرفین كال یتمكن حتى ، العتاد

  
 في تركیبھا بمجرد تعمل لن فإنھا مثًال جدیدة صوت بطاقة اشتریت فإذا

 ثم ومن معھا أتى الذي القیادة برنامج تركیب علیك یجب بل الحاسب
 وسبق قیادة برامج تحتاج التي األشیاء كل على ینطبق وھذا ، ستعمل
   .ذكرھا
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  التشغیل نظام

  

 مع البرامج باقي مثل برنامج عن عبارة ھو التشغیل نظام
 سیطرة یسیطر الذي األساسي البرنامج ھو أنھ ، مھم اختالف

 تتشارك أن برامج لعدة ویسمح الحاسب جھاز على كاملة
 نظام ویقوم جنب إلى جنبًا كلھا تعمل وأن نفسھ الجھاز على

  .بھ لمناطةا بالعمل تقوم لكي بینھا فیما بالتنسیق التشغیل

 ولكن الشخصیة لألجھزة التشغیل أنظمة من العدید ھناك
 التشغیل نظام ھو اإلطالق على انتشارًا وأكثرھا أشھرھا

   .مایكروسوفت شركة من windows" وندوز"

 مباشر بشكل حاسبك وعمل أداء على تستخدمھ الذي التشغیل نظام یؤثر
   :وكبیر

 تعمل ال العتاد قطع بعض : ھتستخدم الذي العتاد یحدد التشغیل نظام •
 على لھا القیادة برامج توفر لعدم خاصة التشغیل أنظمة بعض على
  .معین تشغیل نظام

 ال التشغیل أنظمة من كثیر : تستخدمھا التي اللغة یحدد التشغیل نظام •
   .العربي للمستخدم استخدامھا فائدة من یحد مما بالعربیة تتوفر

 لھ برنامج كل : تشغیلھا تستطیع تيال البرامج یحدد التشغیل نظام •
 برنامج یتوفر ال فمثًال ، غیره على یعمل وال ، بھ معني تشغیل نظام

  .لینكس تشغیل أنظمة على" أوفس "الشھیر مایكروسوفت
 أنظمة بعض : جھازك فیھا تستخدم التي السھولة یحدد التشغیل نظام •

   .االستخدام صعبة " دوس "كـ التشغیل
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 تتوقف التشغیل أنظمة بعض : حاسبك استقرار ددیح التشغیل نظام •
  .مقنع سبب بدون حتى أحیانًا العمل عن

 الیوم المستخدمة اللغات بأغلب یتوفر فإنھ وندوز التشغیل لنظام یالنسبة
 ، العتاد من قدر ألكبر بدعمھ منافسیھ على یتفوق كما ، العربیة ومنھا
 عدد أكبر لھ ینتجون برمجینالم فإن شیوعًا األكثر التشغیل نظام ھو وألنھ
 التشغیل نظام یعتبر فإنھ الكثیرة مشاكلھ من الرغم وعلى ، البرامج من

  .األیام ھذه في األول

 3.11 ندوز مثل القدیم منھا اإلصدارات من بالكثیر النظام ھذا یتوفر
 فمثًال تطورھا مراحل على للداللة أرقامًا تعطى التشغیل أنظمة أن الحظ(

 كوندوز الجدید ومنھا) وھكذا 3.11 وندوز من ممیزات قلأ 3.1 وندوز
   .98 و 95 وندوز وبینھما 2000

 
 
 
 

 النظام صندوق أو النظام علبة

 للحاسب الداخلیة األجزاء جمیع یحوي التي الصندوق ھو النظام صندوق
 سقوط : تشمل التي األخطار من للحاسب الواقي الجدار فھو ، فیحمیھا

 بتلف تتسبب حیث صغیرة معدنیة أجسام دخول ، بالحاس على ثقیل جسم
 المجاالت آثار من وتحد ، كھربائي ماس بإحداثھا الداخلیة المحتویات
 الجمیل الخارجي الشكل كذلك وتكون ، الداخلیة األجزاء على المغنطیسیة

   .للحاسب ) القبیح أو( 
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  النظام صندوق

 الخاصة األخرى األجھزة من لعدد المأوى أیضًا النظام صندوق یوفر
   :الحاسب بنظام

 األقراص سواقات لتثبیت مكانًا " * األقراص سواقات حجرات توفر .1
    .* " األم باللوحة لتوصیلھا ) الحقًا عنھا سنتحدث تخزین وحدات( 

 األجزاء مع الداخلیة األجزاء بتوصیل تسمح أن النظام صندوق على .2
 من خاصة أنواع طریق عن ذلكو المفاتیح لوحة مثل الخارجیة

    .الصندوق خلفیة على التوصیالت
 أن التوسعة شقوق على المركبة التوسعة لبطاقات الصندوق تسمح .3

 مثًال ( الصندوق خلفیة على من لھا األسالك توصیل أماكن تبرز
    )الجھاز خلفیة من خاص بسلك الشاشة مع توصل الفیدیو بطاقة
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 الرئیسیة المكونات وعلیھا نظام صندوق لخلفیة صورة ھذه

 النظام لصندوق تبرید مروحة .1
 صنادیق كل في تجدھا ال )

  . (النظام
 ، الطاقة لمزود تبرید مروحة .2

 صندوق تبرید على ھذه وتعمل
 موجودة وھي ، أیضًا النظام

  .الصنادیق جمیع في
 الطاقة سلك توصیل مدخل .3

 أي ) الرئیسي الكھربائیة
 مقبس من الكھرباء لتوصیل

  .(ائطالح
 / 110 ) الفولتیة تغییر مفتاح .4

220 ) .  
 عدة المعدنیة اللوحة ھذه تحوي .5

  . ( واإلخراج اإلدخال مشابك ) الملحقات لتشبیك مقابس
 التوسعة بطاقات بتوصیل تسمح التوسعة لبطاقات خلفیة فتحات .6

 . تدعمھا التي المحیطیة لألجھزة

 نزع من بفكھا تتمكن قللصندو الخلفیة الناحیة على البراغي من عدد یوجد
 ثم ومن ، واحدة كقطعة العلوي السطح مع الجانبین یغطي الذي الغطاء
 أدناه الصورة في یظھر ، للصندوق الداخلیة المحتویات رؤیة من تتمكن

   ...األمامیة وواجھتھا غطائھا نزع بعد الصندوق



 43 

  
 أزیلت ولكنھا الحاسب مكونات لتركیب العادة في تزال ال األمامیة الواجھة

  .للتوضیح ھنا

 أن یجب التي الداخلیة المكونات معظم من فارغة الصندوق ھذه طبعًا
 النھایة في لدینا یتكون حتى خاص وترتیب بتنسیق للصندوق نضیفھا
   . كامل حاسب

 ماأل اللوحة

 أنھ في تكمن وأھمیتھ ، الحاسب في أھمیة األكثر الجزء ھي األم اللوحة
 القطعة ھي األم فاللوحة ، المشاكل من خالي ككل الجھاز لیكون األساس

   .الحاسب في األخرى القطع جمیع إلیھا توصل التي

  ؟ ككل للحاسب بالنسبة األم اللوحة جودة أھمیة ما

 تبادل و البعض بعضھا مع نبالتعاو األجزاء ھذه بجمیع تسمح •
   .المطلوب العمل إنجاز سبیل في البیانات

   .األجزاء ھذه بین التنسیق •
 ، الصلب القرص (اإلساسیة واإلدخال اإلخراج بعملیات تقوم •

   ) .إلخ ...الطابعة
 الذي العشوائیة الذاكرة ، المعالج وسرعة نوع تحدد األم اللوحة •

 علیھا یعمل التي السرعة حددت وبالتالي الحاسب في تركیبھ یمكنك
   .جھازك
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 في قدراتھ و سرعتھ لزیادة جھازك قابلیة مدى تحدد األم اللوحة •
 عدد ، العشوائیة الذاكرة ونوعیة مقدار ، المعالج نوعیة (المستقبل

   )إلخ .... التوسعة شقوق
 مثًال : تركیبھا تستطیع التي الملحقة األجھزة نوعیة تحدد األم اللوحة •

 من یحرمك قد وھذا عام تسلسلي ناقل على أم لوحة تويتح ال قد
 خاصة بطاقة بإضافة إال الناقل ھذا بواسطة توصل أجھزة إضافة
   .لذلك

 ممیزات من الكثیر یحدد الذي الرقاقات طقم علیھا األم اللوحة •
 الذاكرة وسرعة المحلي الناقل سرعة مثل : عام بشكل الحاسب

  .كثیرة أخرى وممیزات العشوائیة
 فالجھاز ، جھازك سرعة في تؤثر ذاتھا بحد األم اللوحة جودة •

 اللوحة ذو اآلخر الجھاز من أسرع یكون ممتازة أم بلوحة المزود
 العشوائیة الذاكرة مثل (األخرى المكونات كانت لو حتى الردیئة األم

   .متماثلة ) إلخ ..المعالج

  شكل وتركیبة اللوحة األم 

 كل ومعھا علبة داخل األخرى الحاسب قطع كل مثل مثلھا األم اللوحة تباع
 یختلف األم اللوحة وحجم شكل أن ، الجھاز في لتركیبھا الالزمة القطع

 كبیرة األم اللوحات بعض تجد فقد ، آخر إلى جھاز من كبیر اختالف
 المكونات من الكثیر وضع أماكن في اختالف تجد كما صغیر وبعضھا

 األم اللوحات أداء في كبیر اختالف نجد كما ، وغیرھا البیوس رقاقة مثل
 األم اللوحة من األساسیة األجزاء أما ، حجمھا أو شكلھا عن النظر بغض

 لنتمكن علیھا التعرف علینا وجب لذلك كثیرًا آخر إلى جھاز من تختلف فال
 أجزائھا بعض وعلیھا أم لوحة ھي ھا ، المناسبة األم اللوحة شراء من

  ...الرئیسیة
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   :ألجزائھا مبسط شرح وھذا

 ویسمح بالمعالج األم اللوحة یوصل الذي المقبس ھو : المعالج مقبس •
 تبعًا مختلفة أنواع ولھ ، عالجالم والى من باالنتقال للبیانات بالتالي
 super socket نوع من ھو بالشكل المبین والمقبس المعالج لنوع

   .واحد معالج من أكثر تحوي أن األم للوحة یمكن ، 7
 لتنظیم تستعمل إلكترونیة رقاقات عن عبارة وھي : الرقاقات طقم •

  .المختلفة والنواقل المعالج نبی العمل
 بالكھرباء ككل اللوحة لتزوید مقبس ھو : الكھربائیة الطاقة مقبس •

  . DC نوع من
 بھ یوصل ما عادة ، یدعمھ جھاز أي لتوصیل منفذ : المتوازي المنفذ •

   .االحتیاطي التخزین أجھزة وأحیانًا الطابعة
 أو للفأرة خدمیست منخفض بیانات نقل بمعدل منفذ : المتسلسل المنفذ •

   .العادة في المفاتیح لوحة
 یمكنك شقوق وھي : (RAM slots (العشوائیة الذاكرة شقوق •

 الذاكرة قطع بتوصیل وذلك الحاسب في العشوائیة الذاكرة تركیب
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 نوع العشوائیة الذاكرة نوع باختالف تختلف وأیضًا ، بھا العشوائیة
   .الشقوق

   " * المحلي والناقل التوسعة شقوق •
  . ( BIOS chip (البیوس رقاقة •
   * سسیمو بطاریة وتسمى البیوس إعدادات حفظ بطاریة •
 بمحرك المقبس ھذا یوصل : المرن القرص محرك توصیل مقبس •

   .وإلیھ منھ البیانات بمرور سامحًا المرن القرص
 األخرى المنافذ جمیع من أسرع ( سریع منفذ : IDE واجھة •

 ، IDE واجھة ملیستع جھاز أي لتوصیل یستعمل ) سابقًا المذكورة
  .المدمجة األقراص ومحركات الصلبة األقراص عادة

  
   .....أخرى أجزاء لنحدد أخرى أم للوحة ننظر دعنا اآلن

  
 كما السابقة األم اللوحة في AGP المسرعة للرسومات منفذ ھناك یكن لم
 كما التوسعة شقوق یشابھ شكلھ وأصبح تمامًا شكلھ تغیر المعالج مقبس أن
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 معالجة وحدتي تركیب تستطیع حیث ( واحد ولیس اثنان منھ أن تالحظ
 موضع وكذلك تغیر العشوائیة الذاكرة شقوق موضع أن كما ، ) مركزیة
   : یلي ما أقول أن أود لذا .. األخرى األجزاء من العدید

 حسب على علیھا األجزاء توزیع وطریقة شكلھا یختلف األم اللوحة •
 بعد سیأتي كما معینة حدود ضمن طبعًا لھا المصنعة الشركة رغبة
   .قلیل

 توافقھا لضمان ( المصنعین جمیع بھا یلتزم قیاسیة مواصفات ھناك •
 في ثابت مكانھا مثًال التوسعة شقوق فإن ولھذا ( IBM نظام مع

 الجھاز علبة نناقش عندما لماذا ستعرف األم اللوحات جمیع
   .اهللا شاء إن بالتفصیل

 ( المختلفة الممیزات في البعض بعضھا عن األم اللوحات تختلف •
 اللوحة في التوسعة شقوق عدد اختالف إلى أنظر المثال سبیل على
 التي األخرى الممیزات من الكثیر وھناك ) الثانیة عن األولى األم

   .اعنھ نتحدث سوف

   

  
  

  

  )( form factor  الشكل عامل

 الفیزیائیة الصفات یحدد الذي األم للوحة العام الوصف ھو الشكل عامل
 ، ما شكل عامل مع متوافقة تكون أن أم لوحة كل على یجب و للوحة
 المثال سبیل على منھا األم اللوحة في كثیرة أشیاء الشكل عامل ویحدد
 المتسلسلة المنافذ توصیل طریقةو المركزیة المعالجة وحدة موقع

 بین بالصور مقارنة عمل من أتمكن لم ولألسف ، األم باللوحة والمتوازیة
 عامل ذات األم للوحات صور على الحصول لصعوبة األم اللوحات أنواع
   ) .البنتیوم معالجات ذات األم اللوحات ( لقدمھا AT الشكل
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 َو AT : وھما السوق في موجودة الشكل عوامل من اثنین حالیًا ویوجد
ATX الشكل عامل كان لقد و AT مثل القدیمة المعالجات في منتشر 

 وبتنیوم الثالث وبنتیوم الثاني بنتیوم معالجات أما وبنتیوم 486 و 386
 رأیتھما التین واللوحتین ATX الشكل عامل على تقوم فجمیعھا الرابع
 ولكن ATX و AT نبی الفروق كل ھنا تھمنا وال ، ATX ھما اآلن حتى

 فال مثًال ATX شكل عامل ذات أم لوحة عندك كان إذا أنھ ھي الخالصة
 ویمكنك ، AT مع وكذلك ATX طاقة مزود و نظام علبة في تركبھا أن بد

 الخاص االستخدام كتیب من ما أم بلوحة الخاص الشكل عامل معرفة
 األم للوحة كلالش عامل تمییز الخبرة من بقلیل یمكنك كما ، األم باللوحة
 بمجرد نوعھ معرفة فیمكنك الطاقة لمزود بالنسبة أما ، إلیھا النظر بمجرد
   .فیھ األم اللوحة مقبس إلى النظر

  
  األم باللوحة الحاسب من األخرى األجزاء مختلف ارتباط یتم كیف

 بشكل الحاسب تركیبة على عامة فكرة یعطیك حیث جدًا مھم السؤال ھذا
  :لذلك عام فوص یلي وفیما عام

   .التوسعة شقوق في تركب التوسعة بطاقات جمیع •
 تركب الغالب في : المدمجة األقراص محرك و الصلبة األقراص •

  . SCSI نوع من توسعة بطاقات على أو IDE قنوات على
 الناقل في أو PS2 منفذ أو المتسلسل المنفذ في توصل : الفأرة •

   .العام التسلسلي
  .العام التسلسلي الناقل أو المتوازي ذالمنف في توصل : الطابعة •
   .المرن القرص مقبس في یوصل : المرن القرص •
  المعالج مقبس في طبعًا : المعالج •

 بآخر أو بشكل األم باللوحة ترتبط الحاسب أجزاء جمیع أن نرى وھكذا
  .المطلوب بالشكل وظیفتھا لنؤدي
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  ؟ الجدیدة األم اللوحة في عنھا تبحث التي الممیزات

 شركة تعتبر المتواضع رأیي وفي : األم للوحة المنتجة الشركة .1
"asus" وشركة شركة أفضل ھي" gigabyte" فإذا أیضًا جیدة 

  "asus "بشركة علیك البال راحة أردت
 وال غالیة المتحدة الوالیات في المصنوعة اللوحات : التصنیع مكان .2

 صناعة مأ لوحة تشتري أن ،األفضل فیھا المدفوع الثمن تستاھل
 صناعة تشتري أن وإیاك ، والجودة السعر بین توازن ففیھا تایوان
  .القھر سوى أحصد ولم جربتھا فأنا صینیة

 إذا   ؟ 3 بنتیوم أم 2 بنتیوم ? تدعمھ الذي المعالج ھو ما : المعالج .3
 أم لوحة إال تأخذ فال ً  )الغالب ھو وھذا( 3 بنتیوم معالج اشتریت

 أنھا المحالت أصحاب یدعي األم لوحاتال بعض (3 بنتیوم تدعم
 تحرمك الحقیقة في ولكن بتشغیلھ تقوم بالفعل وھي , 3 بنتیوم تدعم
 المعالج دعم عن بحثًا الكتلوج أقرأ لذا ) المعالج ممیزات بعض من

  3 بنتیوم
 500 معالج من المستقبل في للترقیة مجال ھناك ھل : المعالج تردد .4

 الحظت ولكن ذلك یفیدك قد ، ثًالم 1000 أو 800 إلى میجاھیرتز
 لیست األم اللوحة أن ذلك ، أم لوحة بدون المعالج ترقیة ندرة عملیًا
 ممیزات بھا یكون الجدیدة اللوحات أن كما حال أیة على الثمن غالیة
   .جدیدة

 یمكن التي القصوى الرام كمیة إن : القصوى العشوائیة الذاكرة حجم .5
 لن عادة ألنك األھمیة شدید عامل عتبرت ال األم اللوحة في تركیبھا
 أغلب - ) المستقبل في (256 وربما) حالیًا (128 من ألكثر تحتاج

   .ھذا من أكثر تدعم األم اللوحات
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 ، أفضل كان كلما أكبر العدد كان كلما : التوسعة شقوق فتحات عدد .6
 األكثر ألنھ PCI نوع من للفتحات األكبر العدد یكون أن ویفضل
   .اآلن شوعًا

 من عشوائیة ذاكرة تستقبل أم لوحة اشتري : العشوائیة الذاكرة نوع .7
 فھي RD-RAM تقبل التي األم اللوحات أما ، SD-RAM نوع

 العشوائیة الذاكرة أنواع عن للمزید ( أیضًا ونادرة ، جدًا جدًا مكلفة
   )لعشوائیةا الذاكرة قسم إلى إذھب

 كتیب في وتجد الرباعي أم الثنائي التسریع یدعم ھل : AGP شق .8
 وال (2X AGP (أو ( 4X AGP (ذلك على یدل ما األم اللوحة

4X أكثر بتسریع الفیدیو لبطاقة یسمح.   
 أو ultra ATA 33 أم ultra ATA 66 األم اللوحة تدعم ھل .9

 بمعدل ألولىا تسمح ؟ كلیھما تدعم ال أم :ultra ATA 100 حتى
 33 واألخرى الثانیة في میجابایت 66 إلى یصل بیانات نقل

 مجابایت 100 إلى البیانات نقل بمعدل فتصل الثالثة أما میجابایت
 ) المیزة ھذه یدعم أن البد الصلب القرص أن انتبھ لكن (الثانیة في

 یتطلب ultra ATA 66 و ultra ATA 100 أن إلى باإلضافة
   .خاص IDE كیبل

 ultra أو ultra ATA 66 الیدعم الصلب قرصك لوكان حتى : الحظةم
ATA 33 أو ultra ATA 100 األم اللوحة مع العمل بامكانھما فإن 

 البیانات نقل سرعة أن أي (استخدامھا بدون ولكن المیزة ھذه تدعم ال التي
   منخفضة ستكون

   :المستحسنة اإلضافیة الممیزات بعض وھناك

 رقاقتي لدیھا األم اللوحة أن معناه وھو : dual bios وجود .10
 ما باسترجاع تقوم األخرى فإن أحدھما الفیروس أعطب فإذا بیوس
   .الحاسب وتشغیل فسد

 تتنبھ األم اللوحة أن ومعناه "wake on LAN "وجود .11
  الستقبالھا الجھاز فتوقض المحلیة الشبكة من بیانات لوصول
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 األم اللوحة : قسم في أنت

  
  التوسعة وشقوق المحلي الناقل

  :المحلي الناقل

 فإن لذا ، معًا الحاسب أجزاء جمیع تجمع التي ھي األم اللوحة أن قلنا
 من العدید بھا مطبوعة إلكترونیة لوحة إال ھي ما األم اللوحة تركیبة

 مثل ( بھا األخرى الحاسب أجزاء مختلف لتوصیل المختلفة الوصالت
 وباختالف ) الخ ....المفاتیح لوحة - الفأرة -  الصوت بطاقة -  الفیدیو بطاقة

 واآلخر عالي بیانات نقل معدل بعضھا تطلب مثًال -  األجھزة ھذه متطلبات
 إلى المختلفة األجھزة توصیل طریقة یختلف - عالي معدل یتطلب ال

   .ممیزاتھا طریقة ولكل األم اللوحة

 ال البیانات معالجة یتم حتى وطبعًا
 بین البیانات ھذه لنقل طریقة من بد

 كالمعالج للحاسب المختلفة األجزاء
 بینھم وكذلك العشوائیة والذاكرة

 إلخراج األخرى األجھزة وبین
 ولھذا ، الطابعة مثل البیانات
 أنظر ( المحلي الناقل وجد الغرض

 الخطوط حیث الرسم إلى
 وھ وما ) المختلفة المكونات بین البیانات تنقل - الناقل وھي -  الخضراء

 والتي األم اللوحة على المتوضعة الدقیقة األسالك من كبیرة مجموعة إال
 العشوائیة الذاكرة ، المعالج مثل المختلفة األجزاء بین البیانات بنقل تسمح

   .وإمكانیات معینة سرعة النواقل من نوع ولكل ، الخ...
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 إلى المحلي الناقل تقسیم ویمكننا
 التي األجھزة حسب ، قسمین

   :ببعضھا وصلھای

 الذي وھو " : * النظام ناقل .1
 المعالج بین البیانات ینقل

    " .* العشوائیة والذاكرة
 : واإلخراج اإلدخال ناقل .2

 بین البیانات ینقل وھو
 شقوق ومنھا واإلخراج اإلدخال أجھزة وإلى من الذاكرة أو جالمعال

    .الخ ... التخزین وأقراص والمتوازیة التسلسلیة والنواقل التوسعة

 البیانات تنقل الناقل أجزاء كل لیس أن ھو المحلي الناقل عن آخر مھم شئ
   :بھ الخاصة السرعة نوع لكل إن بل ، السرعة بنفس

 السرعة النوع
ISA  میجاھیرتز 8 بتردد بت 16 بنقل یسمح : بطئ  

EISA  میجاھیرتز 8 بتردد بت 32 بنقل یسمح : بطئ  
MCA 16 بت 32 أو 

VL-bus  32 بت 64 أو 

PCI  إلى صفر من تردد بأي بت 32 أو 16 بنقل یسمح : أسرع 
  میجاھیرتز 33

USB  النواقل ھذه أحدث  
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 ناقل أي أو نظام ناقل أكان سواء ناقل أي یتكون
   :قسمین إلى آخر

 إلى جزء من البیانات ینقل الذي (البیانات ناقل - 1
   ) قلنا كما آخر

  .العناوین ناقل - 2

   العناوین ناقل

 الناقل طریق عن العشوائیة للذاكرة بیانات إرسال مثًال المعالج أراد إذا
 في البیانات ھذه توضع أن یجب أین العشوائیة الذاكرة تعرف فكیف
   ؟ ةالذاكر

 البیانات ھذه فیھ توضع سوف التي الذاكرة في العنوان إرسال من إذًا البد
 ناقل یستخدم بل البیانات بھ ینقل الذي نفسھ الناقل باستخدام ذلك یتم وال ،

 النظام لناقل موازي ناقل وھو address bus العناوین ناقل یسمى آخر
.  

 في تركیبھا یمكن التي العشوائیة الذاكرة كمیة یحدد الناقل ھذا عرض إن
 في مكان أي وصف على قادرًا یكون أن العناوین ناقل على ألن ، الجھاز
 وھذا ذلك یضمن بما كفایة عریض یكون أن العناوین ناقل على لذا الذاكرة
 العشوائیة الذاكرة وكمیة معالج كل في العناوین ناقل حجم یبین الجدول

   :دعمھا المعالج یستطیع التي

 عرض المعالج
 الناقل

 للذاكرة األقصى الحد
 العشوائیة

 میجابایت 1 بت 20 األول الجیل معالجات
 میجابایت 16 بت 386SX 24 و الثاني الجیل

 الثالث الجیل معالجات باقي
 الحظ) جیجابایت 4 بت 32 والخامس الرابع الجیل ومعالجات

 (میجابایت لیس
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  جیجابایت 64  بت 36 السادس الجیل معالجات

 عادة ؟ دعمھا الحدیثة المعالجات تستطیع التي الذاكرة كمیة الحظت ھل
 یدعمھا التي العشوائیة الذاكرة كمیة ألن مشكلة أي یسبب ال العناوین ناقل
 یجعلك ال آخر سبب وھناك ، حاسبك في تركبھ أن تستطیع مما بكثیر أكثر
 أقل حد ددیح ما عادة الرقاقات طقم أن وھو العناوین ناقل عرض من تقلق
 جیجابایت 4 دعم یستطیع بنتیوم المعالج فمثًال ، دعمھ تستطیع الذاكرة من
 500 من أكثر غالبًا یدعم لن الرقاقات طقم ولكن العشوائیة الذاكرة من

   .العشوائیة الذاكرة من میجابایت

  
  النظام ناقل

 ، الصفحة ھذه في سابقًا عرفناه الذي النظام ناقل عن قلیًال نتكلم دعنا اآلن
 ) الحاسب دماغ وھو ( المعالج بین الربط یؤمن ألنھ جدًا مھم الناقل فھذا

   .العشوائیة والذاكرة

   :بشیئین السرعة ھذه وتقاس سرعة الحاسب في ناقل ألي إن

   الناقل تردد .1
   الناقل حزمة عرض .2

 ، عبره یرسل الواحدة الثانیة في كھربائیة نبضة كم : یعني الناقل رددت إن
 عرض یصف فیما ، ) الثانیة في مرة ملیون أي ( * بالمیجاھیرتز وتقاس
   .الواحدة نبضةال في ینقلھا التي البتات عدد الناقل حزمة

 ألنھ ناقص السؤال ھذا ....؟ جھازي في الناقل تردد ھو كم واآلن .. حسنًا
  ؟ النواقل ھذه ترددات ھي فما الناقل، نوع یحدد لم

 المستخدم المعالج على یعتمد وھو ، النظام ناقل تردد عن نتكلم دعنا أوًال
 رتزمیجاھی 100 أو 66 ، 60 یكون إما الحدیثة الحاسبات في وھو
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 المستقبل في میجاھیرتز 200 إصدار یتوقع ًو 133 بـ أنظمة وھناك
   :أمثلة وھذه بالمعالج عالقة ولذلك ... المنظور

 سرعة
  المعالج

 (میجاھیرتز)

 تردد نسبة
 لناقل المعالج

  النظام

 عامل)
 أو المضاعفة

 (الجداء عامل

 ناقل تردد
 النظام

 (میجاھیرتز)

 تردد
 PCIناقل

 (میجاھیرتز)

 دترد
 ISAناقل

 (میجاھیرتز)

133 2 66 33 8 
150 2.5 60 30 8  
150 3 50 25 8 
166 2.5 66 33 8  
200 3 66 33 8  
233 3.5 66 33 8 
266  4 66  33 8  
400 4 100 33 8 
500 5 100 33 8  
550 5.5 100 33 8 

   :التالي أقول أن أود ولكن أعقدك أن الجدول ھذا من أرید ال

 جمیع تردد وبین النظام ناقل تردد بین وثیق ارتباط مادائ ھناك .1
 بین عالقة ھناك أن السابق الجدول من ونرى ، األخرى النواقل
 یكون أي 0.5 على یقسم بعدد تكون المعالج وتردد النظام ناقل تردد
 = المعالج تردد ( ھي العالقة وتكون وھكذا .... 2.5 أو 2 أو 1.5

   ) والمعالج الناقل تردد بین النسبة × الناقل سرعة
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 للسطر أنظر ، طریقة من بأكثر معین معالج تردد بلوغ نستطیع .2
 یمكن أنھ ترى ، میجاھیرتز 150 البالغ المعالج بتردد الخاص
 اعتمادًا میجاھیرتز 50 أو 60 بناقل 150 بتردد یعمل أن للمعالج

    .تستخدمھا التي النسبة على
 8 التردد على یعمل دائمًا أنھ حیث مرونة بأي یتسم ال ISA الناقل .3

 33 و صفر بین تردد أي في PCI الناقل یعمل بینما ، حولھ أو
    .میجاھیرتز

 بأن وذلك PCI ناقل وتردد النظام ناقل تردد بین عالقة ھناك .4
 33 یتعدى ال بما علیھ القسمة النظام تردد یقبل تردد أعلى یساوي

 میجاھیرتز 60 بتردد ملیع النظام ناقل كان إذا مثًال ، میجاھیرتز
    .وھكذا PCI الناقل تردد ھو میجاھیرتز 30 تردد فإن

   الناقل سعة عن نتكلم دعنا ثانیًا

 الناقل سعة الناقل نوع

 فما بنتیوم المعالج ذات األنظمة في المعالج نوع حسب النظام ناقل
 بت 64 یساوي أحدث

PCI 32 محسن عنو وھناك الثانیة في میجابایت 132 وینقل بت 
 بت 64 بعرض PCI 2.1 یسمى منھ

ISA 16 محسن نوع وھناك الثانیة في میجابایت 8 وینقل بت 
  بت 32 بعرض وھو EISA یسمى

USB الثانیة في میجابایت 1.2 ینقل تسلسلي ناقل  
IEEE 
1394 

 بعد یستعمل ولما حدیث وھو fire wire بالـ یسمى ما أو
 الثانیة في میجابایت 80 وینقل

 الذي ھو األم اللوحة على المتوضع الرقاقات طقم أن ھو مھم شئ ناكوھ
 لقسمین مقسم النظام ناقل فإن لذا المختلفة والنواقل المعالج بین العمل ینظم

:  

  الرقاقات بطقم المعالج یوصل : المعالج ناقل - 1
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  الرقاقات بطقم العشوائیة الذاكرة یوصل : ئیةالعشوا الذاكرة ناقل - 2

 بینھما فرق وال وظیفیًا واحدة كوحدة الناقلین ھذین اعتبار یمكنك ولكن
 ناقل "باسم القسم ھذا في معًا إلیھما أشرت لذا والوظیفة للسرعة بالنسبة
  " .النظام

 النظام ناقل ألن ھذا ، جدًا مھم النظام ناقل وتردد عرض إن الحقیقة في
 من تخرج عندما البیانات إن ، األجھزة أغلب في كبیرة ضعف نقطة ھو

 جزء أبطأ بسرعة تتحدد سرعتھا فإن مثًال العشوائیة الذاكرة إلى المعالج
 . النظام ناقل ھو الجزء ھذا یكون الغالب وفي بھا تمر التي األجزاء من

 من ًاكثیر أفضل لیس میجاھیرتز 150 بنتیوم المعالج أن السبب ھو وھذا
 66 نظامھ ناقل تردد الثاني المعالج ألن ھذا ، میجاھیرتز 133

 سرعة في البسیطة الزیادة وھذه األول من أسرع أنھ یعني مما میجاھیرتز
 مزود یكن لم إذا المعالج ألن المعالج سرعة زیادة من أھم النظام ناقل
   .وإلیھ منھ البیانات نقل بطء من یعاني سوف فإنھ سریع بناقل

  األخرى المحلیة نواقلال

 المنفذ ، التسلسلي المنفذ : منھا ونذكر الفرعیة األخرى النواقل لدینا بقي
 نشرحھا سوف والتي العام التسلسلي والناقل IDE واجھات ، المتوازي

  .األخرى األم حةاللو مكونات مع لھا المناسبة األجزاء في

   

  
  التوسعة شقوق

 من یمكننا ما * للحاسب التوسعة بطاقات إضافة من تمكننا شقوق وھي
 أنھا فسنجد قلیًال متعمقة نظرة إلیھا نظرنا وإذا ، الحاسب قدرات زیادة
 وھناك ، المحلي الناقلو التوسعة بطاقات بین " وصالت "عن عبارة
  :التوسعة شقوق من أنواع ثالث
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• ISA لـ اختصارا وذلك" Industry Standard 
Architecture"  

• PCI لـ اختصارا وذلك" Peripheral Component 
Interconnect"   

• AGP لـ اختصارا ذلك و" ccelerated Ggraphic Port"   

 األبطأ ھي ISA أن حیث ، األداء في األخرى عن اختالفات منھا ولكل
 وھي فقط الفیدیو لبطاقة AGP وتستعمل منھا أسرع PCI بینما واألقدم
  .مرات 4 حتى PCI من أسرع

 بوصل وذلك إمكانیاتھ زیادة من الحاسب تمكن التي ھي التوسعة وشقوق
 من التوسعة بطاقات تكون أن والبد ، بھا التوسعة بطاقات من نوع أي

 بطاقة توصیل أردت إذا أي ، بھا توصل التي ةالتوسع شقوق نوع نفس
 PCI نوع من توسعة بشق توصلھا أن فیجب PCI نوع من مثًال فیدیو
 أطوال ذات تكون التوسعة شقوق من المختلفة األنواع أن وكما ، وھكذا
 بطاقة على توجد صغیرة معدنیة قطع ھي اإلبر ( مختلفة أبر وعدد

 الخاصة اإلبر فإن التوسعة بطاقة تركیب وعند التوسعة وشقوق التوسعة
   ) بینھما البیانات بنقل یسمح مما تتالمس التوسعة وشقوق البطاقة من بكل
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  األم اللوحة : قسم في أنت

  
  المعالج مقبس

 لكل أن ھنا ونضیف ، المعالج مقابس من أكثر أو واحد األم للوحة أن قلنا
 في المعالجات مقابس استعمال بدأ وقد لھ خاص مقبس المعالجات من نوع

 األم اللوحة على توضع ذلك قبل المعالجات كانت بینما ، 486 معالجات
 المعالجات مقابس ومع الیوم أما ، وترقیتھا إزالتھا یمكن ال وبذلك مباشرة
 وھنا ، دقائق خالل بآخر المعالج یبدل أن المتوسط المستخدم ىحت یستطیع

 كل في تركب التي المعالجات وأنواع المعالجات مقابس أنواع نستعرض
  :مقبس

 عدد یدعمھا التي المعالجات المقبس
 مالحظات الفولتیة اإلبر

socket 
1 

 و 486
486overdrive 169 5 

 مقبس أول
 واستخدم

 486 ألجھزة

socket 
2 

 pentium و 486
overdrive 238 5 

 إضافة یمكنھ
 بنتیوم

 أوفردرایف
socket 

3 socket 2 + 586  237 5 3.3 و    

socket 
4 

 66 و 60 بنتیوم
   5 273 فقط میجاھیرتز

socket 
5 

 133 إلى 75 بنتیوم
 3.3 320 میجاھیرتز

 یدعم ال
 أعلى معالجات

 حیث 133 من
 ھذه تحتاج
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 المعالجات
 321 لمقبس

 رةإب
socket 

 یستخدم لم 3.3 235 486 6
 عملیًا

socket 
7 

 75 بنتیوم معالجات یدعم
 و میجاھیرتز 233 إلى

 وكذلك MMX بنتیوم
 K6 و K5 معالجات
 الخامس الجیل ومعالجات

 سایركس شركة من

321 2.5~3.3 

 أكثر یعتبر
 المقابس
 على استخدامًا

 اإلطالق

socket 
    3.3-3.1 387 برو بنتیوم معالجات 8

slot 1 3.3-2 242 والثالث الثاني بنتیوم   

   

   : قسمین إلى المعالجات مقابس وتقسم

 اختصارًا ویكتب Single Edge contact یسمى: األول •
)SEC) : لشقوق مشابھ شكل ولھ الواحد الطرف ذو الموصل أي 

 أشرطة یشبھ شكل على بھ یوصل الذي المعالج یكون حیث التوسعة
 من إال یستعمل وال إنتل شركة تصمیم من النوع ذاوھ" األتاري"

  الحدیث المقبس وھو منھا بتصریح أو قبلھا

 
  للمعالج بنتیوم الثاني SEC مقبس
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 الثاني المعالج بنتیوم

 اختصارا ویكتب zero insertion force یسمى : والثاني •
)ZIF) : صغیرة رافعة ذو الشكل مستطیل مقبس عن عبارة وھو 

 المعالج تحریر أو لتثبیت ) بالصورة واضحة غیر ( جانبھ على
 ، فیھا المعالج أبر لدخول المقبس سطح على صغیرة فتحات وھناك

 وتخرج الشكل مربعة رقاقة شكل على یكون لھ المخصص والمعالج
 األقدم المقبس ھو وھذا بالمقبس لتتصل الرقاقة أسفل من اإلبر

   .عدیدة سنوات منذ المستعمل

  
 

 AMD K6-2 المعالج
 من مقبس على یركب
 socket 7 نوع

 تداخل لكیفیة توضیحي رسم
 المعالج إبر مع المقبس رإب

 لمقبس صورة
 نوع من

socket 7 
 من مأخوذة

 األعلى
 
 
 
 
 

  األم اللوحة : قسم في أنت

  
  الرقاقات طقم
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 القیام مھمتھا األم اللوحة على متوضعة رقاقات عدة عن عبارة وھي
 النواقل موضوع أنظر .. المختلفة المحلیة النواقل شؤون وإدارة بالتنسیق
  .المحلیة

 جدید مودیل لنا یخرج فترة فكل ، ) مودیالت ( في تأتي الرقاقات طقوم
 أخرى مودیالت مع یتشابھ وربما تمیزه وسمات خصائص مودیل ولكل
 أحدث على تحصل أن حاسبًا تشتري عندما وعلیك ، كثیرة أشیاء في

   .السوق في المتوفرة اتالرقاق

 اإلدخال نظام في وكذلك النظام ناقل سرعة في الرقاقات طقم ویؤثر
   .ككل واإلخراج

 میجاھیرتز 133 بتردد نظام بناقل یعمل 82440JX الرقاقات طقم فمثًال
 بتردد نظام ناقل یدعم 82440BX الرقاقات طقم بینما الثالث بنتیوم لنظم

   .وھكذا .. الثاني لبنتیوم فقط میجاھیرتز 100

 في مكتوبة تراھا سوف المواصفات تلك جمیع فإن أم لوحة تشتري وعندما
 ومقارنة معرفة الدلیل ھذا تفحص ویمكنك األم باللوحة الخاص الدلیل

 ال دعنا..األخرى األم اللوحات مع المستخدم الرقاقات طقم مواصفات
   .الحقًا الحاسب شراء عن ونتحدث األحداث نستبق

 
 
 
 
 
 

  األم اللوحة : قسم في أنت

  
  )(BIOSاألساسي واإلخراج اإلدخال نظام
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 ( basic input output system (لعبارة اختصار ھو البیوس
 ھو فما" بیوس "وتنطق " األساسي واإلخراج اإلدخال نظام " ومعناه
  ؟ البیوس

  البیوس ھو ما

 معلنة نغمة صوت تسمع ما عادة فإنك الحاسب تشغیل زر تضغط عندما
 وجدول الشاشة على المعلومات بعض تظھر ثم ومن الحاسب تشغیل بدء

  ؟ یحدث الذي فما .... العمل في وندوز یبدأ ثم الجھاز مواصفات

 وھو ( POST (الـ یسمى بما یقوم الجھاز فإن الجھاز تشغیل عند
 التشغیل عند الذاتي الفحص " أي "power on self test "لـ اختصار

 ( النظام أجزاء بفحص الحاسب یقوم حیث الحاسب، یفعلھ ئش أول وھي" 
 ترى أن تستطیع و) إلخ .....الفیدیو بطاقة ، العشوائیة والذاكرة المعالج
 رؤیة تستطیع كما النقطة ھذه عند الجھاز في العشوائیة الذاكرة مقدار
   .إلخ ... وتاریخھ رقمھ مثل البیوس عن المعلومات من الكثیر

 خطورة حسب یتصرف فإنھ النقطة ھذه عند أخطاء أیة مالنظا وجد إذا
 عن الجھاز إیقاف یتم أو لھا ینبھ بأن یكتفي فإنھ األخطاء بعض ففي الخطأ
 أیضًا ویستطیع المشكلة إصالح یتم حتى تحذیریة رسالة وإظھار العمل
 المستخدم ینبھ حتى (beep code (معین بترتیب النغمات بعض إصدار
 الخلل نوعیة باختالف یختلف النغمات ترتیب إن ، الخلل لموضع

 الـ عن أكثر معلومات معرفة تستطیع-  للبیوس المصنعة الشركة وباختالف
beep codes یسلم ثم ومن -  للبیوس المصنعة الشركة مواقع في 

   .البیوس لنظام القیادة

 لدیھ المتوفرة واإلخراج اإلدخال أجھزة جمیع بفحص البیوس نظام فیقوم
 المتوازیة المنافذ ، المدمجة األقراص ، والمرنة الصلبة اصاألقر(

 وذلك ) إلخ .... المفاتیح لوحة ، العام التسلسلي الناقل ، والمتسلسلة
   .سیموس رقاقة في المخزنة المعلومات بمساعدة
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 ، دوس ، وندوز مثل ( تشغیل نظام عن بالبحث البیوس یقوم ذلك بعد ثم
   .بالحاسب التحكم مھمة سلمھفی ) إلخ ...لینكس ، یونیكس

 في واإلخراج اإلدخال مھمات إلیھ تسند بل ھنا البیوس مھمة تنتھي وال
 یقوم لكي التشغیل نظام مع جنب إلى جنبًا ویعمل عملھ فترة طوال الحاسب
 یخزن أن وندوز یستطیع ال البیوس وبدون واإلخراج اإلدخال بعملیات
   .إلخ ..یسترجعھا أن ال و البیانات

 واإلخراج باإلدخال الخاصة األوامر یستقبل أن مھمتھ نظام ھو البیوس ذًاإ
 عبارة ھو البیوس نظام إن الحقیقة في ، بتنفیذھا ویقوم التشغیل نظام من
 ( روم رقاقة على ومخزن األم اللوحة في مدمج برنامج ولكنھ برنامج عن

 وتحتفظ تھامحتویا تغییر یمكن ال ذاكرة وھي) فقط للقراءة قابلة رقاقة
 في جاھزًا البیوس نظام لیكون الحاسب جھاز إطفاء تم لو حتى بمحتویاتھا

  :یلي فیما البیوس مھمة تلخیص ونستطیع . الجھاز تشغیل عند التالیة المرة

   POST للجھاز األولي الفحص بعملیة القیام .1
 نظام تشغیل بدء عملیة ( األقراص من اإلقالع بعملیة القیام .2

   ).التشغیل
 مھمتھ وھي BIOS األساسیة واإلخراج اإلدخال بعملیات قیامال .3

   .باسمھا سمیت التي الكبرى
 ( البیوس إعدادات على للدخول الالزم البرنامج أیضًا النظام یحوي .4

 اإلقالع وقت del زر ىعل الضغط عند تظھر التي الزرقاء الشاشة
(   

 شركات أبرزھم المصنعین من العدید قبل من البیوس رقاقات تصنیع یتم
 شركة و " award أوورد "وشركة "phoenix "فونكس

"american megatrends" فسوف أم لوحة أي إلى نظرت وإذا 
  .لھا المصنعة الشركة اسم علیھا ومكتوب البیوس رقاقة علیھا تجد

  )*( سیموس رقاقات
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 المختلفة العتاد أنواع من كبیر عدد یوجد أنھ نعرف الحاسب عالم في
 بعض إعطائھ من بد ال جمیعًا معھا التعامل للبیوس یمكن ولكي الممیزات
 حیث تخلف -  نظري في األقل على -  یعتبر وھذا حاسبك عن المعلومات

 تلقائیًا األفضل األداء وتحدیدات الحاسب مكونات تحدید البیوس تطیعیس ال
 حجم مثل الجھاز في المتوفر العتاد نوعیة على تعرفھ أن من بد وال ،

   .یدویًا إلخ ....المرنة األقراص ونوعیات الصلب القرص

 رقاقة تسمى خاصة رام رقاقة على المعلومات ھذه البیوس یخزن ولھذا
 Complementary Metal-Oxide "لـ تصاراخ وھي السیموس

Semi-Conductor" تقوم العشوائیة الذاكرة من نوع عن عبارة وھي 
 تزود لذا ، الكھربائي التیار عنھا انقطع إذا تفقدھا ولكنھا البیانات بتخزین

 في الذاكرة ھذه محتویات على بالحفاظ تقوم صغیرة ببطاریة الذاكرة ھذه
 أن بحیث الطاقة من القلیل الرقاقات ھذه ستھلكوت ، الجھاز إطفاء أوقات

   .سنوات لعدة تعمل قد البطاریة ھذه

 ونوع حجم مثل الجھاز عن ھامة معلومات السیموس رقاقة على تخزن
 الخیارات بعض وكذلك والوقت التاریخ وكذلك والصلبة المرنة األقراص
 الصلب القرص من أم المرن القرص من اإلقالع ترید ھل : مثل األخرى

  البایتات مئات حدود في حجمھا ویكون إلخ ..أوًال

 وذلك السیموس ذاكرة محتویات من یعدل أن العادي للمستخدم یمكن
 الجھاز إقالع عند del على بالضغط غالبًا ( البیوس إعدادات إلى بالدخول

 اإلعدادات فتغییر حذرًا كن ولكن ھناك األشیاء من الكثیر عمل یمكنك ،) 
 األشیاء ببعض قائمة ھذه ، العمل عن حاسبك یعطل قد بوظائفھا إلمام دون
  :البیوس إعداد برنامج یعدلھا أن یمكن التي

   والتاریخ الوقت تغییر •
   والصلبة المرنة األقراص وحجم عدد تعیین •
 خیارك اجعل -  ) إلخ .... VGA , ega ( الفیدیو بطاقة نوعیة •

   VGA ھو دائمًا
    )الطاقة فیرتو خصائص ( الطاقة إعدادات •
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 الدخول أحد یستطیع ال حیث سر بكلمة الحاسب حمایة ( السر كلمة •
 علیك فیجب السر كلمة نسیت إذا ،) السر كلمة خالل من إال للجھاز
 المعلومات جمیع تزال حتى السیموس بطاریة وإزالة الجھاز إطفاء

   .السر كلمة فیھا بما السیموس رقاقة من

 تذكر

 عمل بدایة عند تسترجعھ حتى البیوس نظام تخزن : البیوس رقاقة •
 تحتفظ حتى لبطاریة تحتاج وال القادمة المرة في الحاسب

  . بمحتویاتھا
 یحتاجھا التي المعلومات بتخزین تقوم "CMOS" سیموس رقاقة •

 لبطاریة وتحتاج ، ذلك إلى وما الصلبة األقراص حجم مثل البیوس
 .بمحتویاتھا تحتفظ حتى

  ؟ البیوس بھا یتحكم يالت األجھزة ھي ما

 برنامج أي أراد وإذا ، استثناء بال الحاسب أجھزة بجمیع البیوس یتحكم
 ذلك ولكن ، البیوس طریق عن بذلك یقوم أن علیھ فیجب بالعتاد التحكم
 مباشرة العتاد مع بالتحدث البرنامج یقوم أن الممكن فمن شرطًا لیس

   .الممیزات بعض على للحصول

 المركب العتاد أنواع مع التعامل على قادرًا یكون أن البیوس على ویجب
 تتعرف أن القدیمة البیوس رقاقات بعض تستطیع ال قد فمثًال ، الحاسب في

 نوع البیوس یدعم ال أن أو ، الحدیثة السعة كبیرة الصلبة األقراص على
  .وھكذا المعالجات من معین

  ؟ البیوس رقاقة استبدال یمكن ھل

 البد ، حذرًا كن ... ولكن جدید بواحد القدیم البیوس الاستبد یمكنك ، نعم
 ال قد وإال تستعملھ الذي األم اللوحة لنوع مناسب الجدید البیوس یكون أن

  .الجدید البیوس تركیب بعد الحاسب یعمل
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 النوع من بیوس برقاقة مزودة تأتي األم اللوحات أصبحت سنوات عدة منذ
 من البیوس برنامج تغییر من المستخدم نلیتمك وذلك البرمجة إلعادة القابل
 تحمیلھ یمكن صغیر خدمي برنامج بواسطة بل نفسھا الرقاقات تغییر دون
 " flash BIOS "البیوس رقاقات من النوعیة ھذه وتسمى اإلنترنت من

.  

 البیوس نظام بتغییر یقوم الفیروسات من نوع ظھر أن ذلك سبب وقد
 العالم مستوى على المشاكل من كثیربال ذلك وتسبب المیزة ھذه مستغًال
 البیوس بنظام الفیروس عبث أن بعد األجھزة من الكثیر تعطلت حیث

   .اإلقالع على قادرة غیر وجعلھا

  
 
 
 
 
 

 العشوائیة للذاكرة مقدمة

   العشوائیة الذاكرة ھي ما

 كالقرص التخزین أقراص في یتم الحاسب في البیانات تخزین أن تعلم
 تملك ال أنھا األقراص ھذه في المشكلة ، المرنة واألقراص الصلب
 بعض معالجة المعالج أراد إذا لذا المعالج سرعة لمجاراة الكافیة السرعة
 لحین جدًا سریع تخزین وسط في البینات ھذه تخزین من بد ال فإنھ البیانات
 كالقرص الدائمة الذاكرة في تخزینھا یتم ثم ومن معالجتھا من االنتھاء
   .الصلب

 ولدیك ، مكتبك في تعمل كنت أنك لنفرض : بمثال ذلك لك أوضح دعني
 المبنى في موجود الملفات لوضع خزانة لدیك و طاولة المكتب ھذا في

 ھذا وتجلب للمخزن تتوجھ فإنك الملفات إحد في العمل أردت إذا ، الجاور
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 تذھب فإنك آخر ملف على العمل أردت إذا ، علیھ وتعمل للمكتب الملف
   .إلحضاره أخرى مرة

 ال الحالة ھذه في فإنك ، بالملفات قلیل بعد أمتأل المكتب أن لنفرض
 أن سوى الحالة ھذه في تملك وال ، الملفات من المزید تجلب أن تستطیع

   .غیرھا جلب من لتتمكن للمخزن الملفات بعض تعید

 یرةكب فائدة ذو حجمًا منھ أكبر بواحد مكتبك استبدال یصبح الحالة ھذه في
 تقلیل و الوقت نفس في علیھا تعمل التي الملفات عدد لزیادة سیؤدي ألنھ

   .للمخزن وعودتك لذھابك الضائع الوقت

 المخزن إن ، العشوائیة للذاكرة بالنسبة یحدث ما یماثل السابق المثال إن
 البرامج ھي والملفات ، الحاسب في الصلب القرص ھو السابق المثال في
 كلما فإذًا ، المعالج تمثل وأنت العشوائیة الذاكرة مقدار ھو مكتبك وسطح ،

 أحجام على العمل المعالج استطاع كلما العشوائیة الذاكرة حجم زادت
 استخدام تجنب على وساعد البرامج أو البیانات أو الملفات من كبیرة

  ) . الحقًا عنھ سأشرح (مبادلة كملف -  نسبیًا البطیئ -  الصلب القرص

 الوحدات بنفس تقاس فھي الذاكرة من نوع ھي العشوائیة رةالذاك وألن
 -  كیلوبایت (ومشتقاتھ البایت أي األخرى الذاكرة أنواع بھا تقاس التي

  ) .إلخ ..... جیجابایت - میجابایت

 الطلب فإن آخر بعد عامًا حجمًا تزداد عام بشكل والبیانات البرامج وألن
 لم اآلن من سنة عشرین قبل حاسبفال ، یزداد الذاكرة من أكبر حجوم على
 وصل حین في الذاكرة من واحد میجابایت من بأكثر الغالب في یزود یكن
 ، المرات آالف وربما مئات أو عشرات العدد ھذا أضعاف إلى اآلن العد

 التي وندوز مثل الرسومیة التشغیل أنظمة ظھور ھو ذلك إلى دفع ما ولعل
 انخفاض في كبیر بشكل ساھم ذلك ولعل الذاكرة من كبیرة كمیة تتطلب

   .األسعار

  ؟ عام بشكل الحاسب على العشوائیة الذاكرة ونوعیة تأثیرحجم ما
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 من المزید إضافة عند عام بشكل أسرع الحاسب یصبح : األداء •
 أو البیانات من كبیرة كمیات مع التعامل عند خاصة ، الذاكرة
 من للذاكرة لبًاتط أكثر تكون الجدیدة البرامج (الكبیرة البرامج
 المعالج حتى أنھ حیث جدًا مھمة النقطة وھذه ، )القدیمة البرامج
 الذاكرة كمیة كانت إذا سرعتھ أقصى من یستفاد ال قد السریع

    .یجب مما أقل العشوائیة
 خیارات وفي الذاكرة سرعى في دورًا تلعب العشوائیة الذاكرة نوعیة •

    .بعد فیما الترقیة
 من قلیلة كمیة لدیك كان إذا البرامج بعض لتشغی یمكنك ال قد •

 الذاكرة من معینة كمیة تتطلب البرامج أغلب : العشوائیة الذاكرة
 "NEED FOR SPEED 4 "لعبة فمثًال ، لتعمل العشوائیة

    .العشوائیة الذاكرة من میجابایت 32 تتطلب
 في دورًا تلعب العشوائیة الذاكرة نوعیة إن : واألخطاء المشاكل •

 ، الحاسب على عملك أثناء توجھھا قد التي واألخطاء المشاكل ةكمی
 عن المتكرر الحاسب بتوقف تتسبب قد معطوبة ذاكرة قطعة إن

 بعیدًا تذھب قد بل ال األولى الوھلة من واضح سبب بدون العمل
    .الصلب القرص في وھمیة أخطاء تشخیص مثل أشیاء وتفعل

   

   " العشوائیة الذاكرة " و " الذاكرة" بین الفرق

 الذاكرة ألن محدد معنى ذات كلمة لیست الصورة بھذه " الذاكرة "كلمة إن
 المختلفة التخزین وسائط و العشوائیة الذاكرة تحتھا تشمل عامة كلمة

 من لذا ، ) األخرى واألنواع المدمج والقرص والمرن الصلب القرص(
 كلمة خداماست الذاكرة من معین نوع عن الحدیث عند المستحسن غیر

   .تقصد الذاكرة من نوع أي تحدید یجب بل لوحدھا " الذاكرة"
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  العشوائیة الذاكرة أشكال

 سم1 مثًال ( نسبیًا صغیرة شرائح من فیزیائیًا تتكون العشوائیة الذاكرة إن
 3 × سم 1.5 ×
 وتسمى ) مم

 ، DIP باإلنجلیزیة
 الشرائح ھذه وألن

 حملھا فإن صغیرة
 صعب وتركیبھا

 تركب لذا ، جدًا
 على الشرائح ھذه

(ألواح
modules) وتركیبھا تناولھا یسھل.   

 تختلف كما ، تحتویھا التي الذاكرة حجم بحسب الذاكرة ألواح وتختلف
 میجابایت 64 على ما لوح یحوي فقد ، تحتویھا التي الذاكرة شرائح بعدد
 8 على لوح یحتوي وقد ، شرائح 8 على مقسمة العشوائیة الذاكرة من

 الحالة ھذه في مھم غیر الشرائح وعدد ، شرائح 4 على مقسمة میجابایت
  .ونوعھا تحتویھ التي الذاكرة حجم المھم بل

 
 
 

 الفرق بین الرام وذاكرة القراءة

   ؟ROM و RAMما ھو الفرق بین 

ھي ) تسمى ذاكرة القراءة فقط (ROMع ، الذاكرة إن الفرق كبیر وشاس
عبارة عن ذاكرة تخزن فیھا البیانات في مصنعھا و ال یمكن لمستخدم 

الحاسب أن یغیره بعد ذلك بل یكتفي بقراءة محتویات ھذه الذاكرة ، لذا 
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بینما الرام ) Read Only Memory(فھي تسمى ذاكرة القراءة فقط 
  ).أو ذاكرة الوصول العشوائیة( ة تسمى ذاكرة القراءة والكتاب

  :ولكل نوع منھا استخدام خاص بھ 

تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي كذاكرة رئیسیة للمعالج لكي یحفظ  •
مقدمة ارجع لصفحة ( فیھا البیانات والبرامج التي یعمل علیھا اآلن 

  لشرح وافي ، بینما )  الذاكرة العشوائیة

   RAM ROM 
 الكتابة یمكن
 بواسطة علیھا

 المستخدم
 ال نعم

 منھا القراءة یمكن
 نعم نعم المستخدم بواسطة

 أبطأ أسرع السرعة

االستعماالت 
 الشائعة

) وسریع(مخزن مؤقت 
للبیانات التي یتعامل معھا 

أو یتوقع أن یتعامل  المعالج
 معھا قریبًا

یوس تخزین برنامج الب
  للوحة األم

تعرض البیانات 
 للتلف

تمحى البیانات بمجرد 
 إطفاء الحاسب

تبقى البیانات في الرقاقة 
نھائیة  ال(لفترة طویلة جدًا 

وال یمكن تغییرھا ) تقریبًا
 األحیان في أغلب

طبعًا الروم كذاكرة للقراءة فقط قد یتبادر لذھنك أنھ ال یمكن الكتابة علیھا 
  . تمامًا ، سیتضح لك ذلك عند مناقشة أنواع الروم ولكن ذلك لیس صحیح

  لماذا نحتاج الروم 
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لماذا نحتاج أن نستعمل الروم بدًال من الرام أو أقراص التخزین مثًال ؟ 
  :ھناك عدة أسباب لذلك 

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

ت المخزنة في الروم ال یمكن تغییرھا بالصدفة أو عن طریق البیانا •
مثًال ال یمكن لفیروس محو المعلومات الموجودة على ( فیروس 
   . ( CD-ROMقرص 

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

  

  أنواع الروم

  :ًا للوظیفة المناط بھا ھناك عدة أنواع من الروم تبع

وھو ال یمكن تغییر محتویاتھ بمجرد ) : ROM(الروم التقلیدي  •
خروجھ من المصنع ویستعمل لألشیاء التي لن تتغیر أبدًا بعد 

خروجھا من المصنع ، إن أكبر مثال على ذلك األقراص المدمجة 
)CD-ROM ( حیث ال یمكن الكتابة علیھ أو تغییر البیانات ،

  . یھ المكتوبة ف
وھو مماثل للنوع األول ولكن ) ROM-P(الروم القابل للكتابة  •

مثلي ( عملیة الكتابة علیھ یمكن أن تتم بواسطة المستخدم العادي 
ویستعمل ھذا النوع عادة في الشركات لكتابة بیانات جدیدة ) ومثلك 

  . زمن وتوزیعھا على كافة أرجاء الشركة كل فترة من ال
وھو مماثل للسابق ) ROM-EP(الروم القابل للكتابة وإعادة الكتابة  •

باستثناء أنھ یمكن إعادة الكتابة علیھ مرات عدیدة بواسطة المستخدم 
ألقراص المدمجة القابلة إلعادة الكتابة وأقرب مثال على ذلك ا

   . CD-RWوالمسماة 
وھو نوع من ): ROM-EEP(الروم القابل إلعادة الكتابة برمجیًا  •

م ولیس باستخدا( الروم یمكن تغییر محتویاتھ بواسطة برنامج خاص 
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وھو یستخدم لتخزین نظام البیوس على اللوحة األم ، ) آالت خاصة 
، أي أن رقاقة البیوس من ھذا النوع  " flash BIOS" ویسمى 

یمكن تغییر محتویاتھا بواسطة برنامج خاص عادة ما یكون مرفق 
 . مع اللوحة األم 

  

یت كذلك ألن ھذه ال یجب أن یجلب سوء الفھم ، فقد سم" ذاكرة القراءة فقط "إن االسم 
الذاكرة ال یكتب علیھا إال نادرًا ، فمثًال ذاكرة البیوس یتم القراءة منھا كلما استخدمت الحاسب 

  مرة أو مرتین طوال عمر الحاسبولكن ال یتم الكتابة علیھا إال

 
 

 أنواع الذاكرة العشوائیة

إذا نظرت إلى أي قطعة من قطع الذاكرة المؤقتة ستجد أنھا عبارة عن 
لوح مستطیل الشكل ذو اللون األخضر یوجد علیھ عدد من قطع الدوائر 

 ذات اللون DIP مغلفة على شكل - ) IC( ما یسمى باآلي سي - المتكاملة 
  .األسود كما في الصورة 

  :دعني أذكر لك بعض التعریفات حتى ال تختلط علیك الصورة 

دوائر، عبارة عن وصف لوظیفة ومحتوى ھذه ال : الدوائر المتكاملة •
) عدة سنتیمترات ( حیث أنھا قطع إلكترونیة في العادة صغیرة نسبیًا 

تحتوي على عدد كبیر من التوصیالت اإللكترونیة ، وھذه 
التوصیالت اإللكترونیة في مجملھا تؤدي وظیفة معقدة نسبیًا ، وھذا 

التعریف ھو تعریف عام للحاسب و اإللكترونیات بشكل عام ، إذا 
مثل التلفزیون أو الفیدیو ستجد من ضمن القطع فتحت أي جھاز 

اإللكترونیة ھذه القطع السوداء المربعة أو المستطیلة الشكل ، وھذه 
" ) DIPشرائح "المعلمة بعبارة ( على الیسار صورة كمثال 

 أي integrated circuit اختصارًا لكلمتي ICوتسمى باإلنجلیزیة 
  . الدوائر المتكاملة 
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• DIP : ة ھي عبارة وصف لشكل الشرائح بغض النظر وھذه الكلم
عن محتواھا أو وظیفتھا ، حیث تسمى شریحة ما أنھا على شكل 

DIP عندما تكون على شكل صندوق صغیر وتخرج منھا 
التوصیالت الكھربائیة على شكل صفین من األسالك من جانبي ھذا 

  الصندوق 

عندما نتحدث عن 
أنواع الذاكرة 

المؤقتة یجب علینا 
فریق بین شیئین الت
:  

نوع شرائح  .1
أي : الذاكرة 

اسم الشركة 
  المصنعة للدوائر المتكاملة الموجودة 

  نوع تغلیف الذاكرة  .2

  :ھناك نوعین رئیسیین من أنواع شرائح الذاكرة المؤقتة 

  ) S RAM(الذاكرة اإلستاتیكیة  .1
  ) D RAM(یة الذاكرة الدینامیك .2

   SRAM DRAM 
 أبطأ أسرع السرعة
 أقل أعلى السعر

 الذاكرة الذاكرة المخبئیة االستعمال
 المؤقتة

  أنواع الذاكرة الدینامیكیة 

  ھناك عدة أنواع من الذاكرة الدینامیكیة 
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   FPM-
RAM 

EDO-
RAM 

SD-
RAM 

RD-
RAM 

DD-
RAM 

 أبطأ السرعة
 الجمیع

 من أسرع
FPM 
 2 بحوالي

 % 5 إلى

 من أسرع
EDO 
 بحوالي

 عند) 5%
 نفس
 (التردد

      

 زمن
 الوصول

 (نانوثانیة)

60 ، 
70  

45 ,50 , 
60 ، 70    

 إلى 6 من
12        

 SIMM SIMM الشریحة
(168 

 (إبرة
DIMM   

RIMM    

 حجم
 الشریحة

 (میجابایت)

 - 2 إما
4 -8 - 

 أو 16
32 

   

 16، 8 إما
، 32 ، 
64 ، 
 أو 128

256 

      

 عرض
 مسار
 بیانات
 الشریحة
 الواحدة

 أو 8 إما
 بت 64 بت 16 بت 64 بت 32 بت 32

 تردد
    الشریحة

83 
 میجاھیرتز

  أقصى كحد

 ربما 133
 في یزداد

 لمستقبلا

800 
 میجاھیرتز

 أو 100
133 
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 القریب

 أقصى
 عرض
 للحزمة

 میجابایت)
  (الثانیة في

176 264 528 1600 

1600 
 \ میجابایت

 عند ثانیة
100 

 میجاھیرتز
 2128 و

 133 عند
 میجاھیرتز

زمن الوصول ھو الزمن الفاصل بین طلب المعالج للبیانات المخزنة وبدء 
ل أقل كلما كانت الذاكرة أسرع ، تلقیھا ، وكلما كان زمن الوصو

والنانوثانیة ھي وحدة القیاس المستخدمة في قیاس زمن الوصول وتساوي 
  .واحد من الملیون من الثانیة 

 ، 6 ، 4.5وللمقارنة نجد أن الرام اإلستاتیكي یصل زمن الوصول فیھ إلى 
  ).طبعًا كلما قل زمن الوصول كلما كانت الذاكرة أسرع( نانوثانیة 8

القطعة اإللكترونیة التي تحمل قطع الذاكرة " الشریحة"صد بكلمةأق
وتتصل باللوحة األم عن طریق مقبس خاص ، في قدیم الزمان كانت 

لى حد ‘الشرائح توصل مباشرة باللحة األم وكان فكھا وتركیبھا صعبًا 
كبیر ، أما اآلن فإن الشرائح توضع غلى قطع مستطیلة الشكل لھا مقبس 

  .األم حیث یسھل تركیبھا فیھا على اللوحة 

 ، 2 ، 1( تختلف الشرائح في حجمھا ، وتوجد شرائح من أحجام صغیرة 
 میجابایت 256 و 128 ، 64( وكبیرة مثل )  میجابایت 32 ، 16 ، 8، 4
  .یمكنك اختیار منھا ما یناسب جھازك ومیزانیتك ) 

یانات إن طریقة إضافة الذاكرة إلى جھازك لھ عالقة بعرض مسار الب
  .....للشریحة المستخدمة وعرض ناقل النظام 
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 16ناقل النظام    
  بت

ناقل النظام 
   بت64ناقل النظام    بت32

ذات ( بت 8شریحة 
 ) إبرة30

شریحتین 
متماثلتین في 

  الحجم

أربع شرائح 
 - متماثلة حجمًا

ذات ( بت 32شریحة 
یمكن استخدام  - ) إبرة72

 شریحة مفردة

 زوج من الشرائح
 من نفس الحجم

 والسرعة
  بت64شریحة 

(DIMM) ( ذات
 ) إبرة168

یمكن استخدام  - -
 مفردة شریحة

   

  تركیب الذاكرة في النظام

حتى تتمكن من تركیب الذاكرة المؤقتة في جھاز ما البد أن تراعي مناسبة 
  :الشریحة من حیث 

یجب أن تتأكد من النوع الذي ) : إلخ ......EDO , SD(النوع  •
  . مھ اللوحة األم تدع

بعض اللوحات األم ال تقبل إال أحجام محددة من الذاكرة ، : الحجم  •
  .  میجابایت 4مثًال قد ال تقبل لوحة أم شریحة بحجم 

أغلب اللوحات األم  ) : SIMM أو DIMM: (نوع الشریحة  •
 فقط لذا علیك التأكد من نوع الشریحة DIMMالجدیدة حالیًا تدعم 

  . قبل الشراء
  ة الذاكرة سرع •

  سرعة الذاكرة
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 میجاھیرتز أو أقل 66ویمكن قیاسھ بالمیجاھرتز ، السرعات القدیمة ھي 
أما اآلن فھي أكثر من ذلك ، فمثًال في أنظمة المعالج بنتیوم الثالث نجد 

 میجاھیرتز ، الحظ أن الذاكرة األسرع تستطیع 133 و 100سرعات 
 66طلب ذاكرة بسرعة العمل بتردد أبطأ فمثًال إذا كان نظامك یت

 میجاھیرتز 133 أو 100میجاھیرتز فیمكنك جلب وتركیب ذاكرة بسرعة 
  . ولكن العكس غیر ممكن -  میجاھیرتز 66 وتجعلھا تعمل بتردد - 

   

  أمور أخرى 

• SPD  =Serial Presence Detect ھو عبارة عن شریحة روم 
 توضع على بعض شرائح الذاكرة لكي یتمكن EP-ROMمن نوع 

یوس من قراءة البیانات المخزونة علیھا و التعرف على الشریحة الب
من حیث مقدار وسرعة الرام ، بعض أنواع اللوحات األم ال تعمل 

  . إال بھذا النوع من الرام فكن على علم 
  .  تساوي دائمًا سرعة ناقل النظام SD-RAMسرعة الرام من نوع  •

  
 
 

 العتادیة الناحیة من الصلب القرص

 في الموضوع ھذا في والمرج والھرج السؤال كثر لقد ، علیكم السالم
 الجمیع لیعلم ، األمر ھذا في الفصل للقول الوقت وحان األخیرة اآلونة
 تعالى اهللا بسم ونبدأ . الخطیر الصلب القرص ھذا مع الخبیر التعامل كیفیة

  ... ...ورحمتھ فضلھ من إیاه اهللا آتانا الذي بالعلم ثم باهللا ومستعینًا

  ؟ ھو ما ، الصلب القرص

 تشغیل كان فقد صلبة أقراص أیة على تحتوي البدایة في الحاسبات تكن لم
 الصلب القرص فإن لذلك فقط المرنة األقراص خالل من یتم البرامج
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 وسائل بین الوحید فھو فیھ الرئیسیة التخزین وسیلة ھو للحاسب بالنسبة
 البرامج لتخزین الكافیتین عةوالسر الحجم یملك الذي المختلفة التخزین
   .لتنفیذھا الحدیثة

 الحاسبات في استعمالھا بدایة منذ كثیرًا الصلبة األقراص تطورت لقد
 حجمھا وتقلص وسرعتھا حجومھا زادت ، الثمانینیات بدایة في الشخصیة

 الصلب للقرص الجید الفھم منك یتطلب لحاسبك إحداھا واختیار ،
   .سابقًا لھ تطرقنا ما وھذا الداخلیة وتركیبتھ ةعمل طریقة وكذلك ومكوناتھ

  
   الداخلیة الصلب القرص تركیبة

 بذاتھ مستقل جھاز یعتبر البیانات بتخزین خاص كجھاز الصلب القرص
 على نفسھ الجھاز ویحتوي ، خاص بكیبل للحاسب األم اللوحة مع ویتصل
   :إلكترونیة وأخرى میكانیكیة أجزاء

 متراصة األقراص من مجموعة من یتكون:  المیكانیكیة األجزاء •
 وھذه ، حولھ تدور مشترك محور ولھا البعض بعضھا فوق

 على البیانات تخزین یمكن حتى للمغنطة قابلة بمادة مغلفة األقراص
 البیانات واسترجاع تخزین یتم ولكي ، شحنات شكل على سطحھا

 رأس الواقع في ویوجد والكتابة للقراءة رأس ھناك یكون أن یجب
 ویتحرك األقراص أسطح من سطح كل على والكتابة للقراءة واحد
 ھذه مساحة كامل على التخزین لیتم وذھابًا جیئة السطح ھذا

 محكمة علبة داخل معًا واألقراص الرؤس وتتوضع ، األقراص
 فإي ، صغیرة كانت مھما غریبة أجسام أیة دخول لمنع اإلغالق

   .القرص سطح بتلف یتسبب قد غریب جسم
 تحویل مھمتھ إلكتروني لوح عن عبارة وھو : اإللكترونیة األجزاء •

 القرص على ممغنطة مناطق إلى ) البیانات ( الكھربائیة اإلشارات
 عملیة وكذلك ) واالسترجاع التخزین( استعادتھا من ذلك بعد لیتمكن
   .والكتابة القراءة رؤس وحركة القرص بدوران التحكم
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 جودة في بعضھا عن وتختلف ، المبدأ بنفس ملتع الصلبة األقراص جمیع
 بعض الفھم صعبة الصلب القرص تركیبة وتبدو عملھا وسرعة المكونات

 معي تتبع ، األبعاد الثالثیة الرسومات ببعض ذلك أوضح سوف لذا الشئ
   :الخطوات ھذه

   

 دائري قرص لدینا أن تخیل -1
 كال على البیانات تسجیل یمكن

 وجھیھ

 جودة نخفاضال آسف: مالحظة
  الرسوم

 معھ القرص أن تخیل واآلن-2
 ھذا على األقراص من آخر عدد

 من عددھا تختلف قد ) الشكل
 ( آخر إلى صلب قرص

 

 محور أضفنا أننا تصور اآلن-3
 حول الدوران من األقراص یمكن

  معًا محورھا
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 القراءة رؤس أضفنا ثم ومن-4
 سطح كل على رأس ) والكتابة

 عبارة ھو والناتج (السطوح من
 رؤوس مع التخزین أقراص عن

 والكتابة القراءة

 

 الصلب للقرص صورة إلیك اآلن
  الداخل من

  التخزین أقراص = 1

  والكتابة القراءة رؤس =2

   والكتابة القراءة رؤس محرك =3

 لرؤس المشترك المحور =4
  والكتابة القراءة

 

 لرؤس یمكن كما ، قراصاأل حركة مسببًا نفسھ حول المحور یدور و
 الوصول من الرؤس یمكن مما الصورة في كما الحركة والكتابة القراءة

 للوحة ونقلھا المطلوبة البیانات وقراءة القرص سطح على مكان أي إلى
   .األجزاء من جزء كل عن وسنتكلم . ذكرھا السابق اإللكترونیة

  
  )(platters األقراص

 ) إنش 5.25 أو 3.5 ( عادة ختلفةم بأحجام تكون أن لألقراص یمكن
 في الضروري من فإنھ لذا الصلب للقرص الكلي الحجم على ذلك ویؤثر

 و 2.5 مثل أصغر بأقراص تجھیزھا) المفكرات (الصغیرة الحواسیب
 علیھا التي البیانات وكثافة األقراص عدد زاد وكلما ، إنش 1.3 و 1.8
   .اناتالبی تخزین على الصلب القرص قدرة زادت كلما
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 من األلف من أجزاء ( جدًا صغیر الكتابة ورأس القرص بین المسافة وألن
 تلتمس ال بحیث تمامًا مستویة تكون أن یجب األقراص ھذه فإن ) اإلنش

   .ذلك بسبب القرص تعطل وإال العمل أثناء الرأس مع

 و القرص بین المسافة كانت كلما -  ما قرص في -  فإنھ ذلك إلى باإلضافة
 من أكبر كمیة تخزین الممكن من كان كلما أقل الكتابة و القراءة رؤوس
 في تخزینھا یمكن التي البیانات كمیة تسمى و القرص ذلك في البیانات
 الوحدات وأكثر ، areal density القرص سطح من معینة مساحة

  . (MB/square inch (مربع إنش لكل المیجابایت ھي استخدامًا

 للتشكیل قابلة خاملة مادة أنھ حیث ( األلمونیوم من األقراص ھذه وتصنع
 المقوى الزجاج من -  جدًا الحدیثة األقراص في -  أو ) ورخیصة

 درجة في االرتفاع مقاومة حیث من أفضل یعتبر الذي بالسیرامیك
   .الحرارة

 الالزمة الشحنة حفظ الیمكنھا ) األلمونیوم أو الزجاجیة ( واألقراص
 حفظ خاصیة لھا بمواد األقراص ھذه تطلى أن یجب بل التخزین لعملیة
 ، البیانات حفظ في استعمالھا من والكتابة القراءة رؤس یمكن مما الشحنة
 ، جدًا صغیرة حبوب تصبح تطحن عندما - صلبة مادة كأي - المواد وھذه
 ، حبة لكل واحد بت بواقع الشحنة فیھا تخزن التي ھي الحبوب وھذه
 البیانات من كبیر عدد تخزین یمكن حتى كفایة ةصغیر تكون أن إذًا فیجب

   .ممكنة مساحة أصغر في

   :ھي المستعملة والمواد

 مخلوط ) : الشدید التنعیم مع ولكن الصدأ مادة نفس ( الحدید أكسید •
 االلتصاق یمكنھ مزیج لتكون مشحمة أخرى ومادة صمغیة مادة مع

 تسجیل طةأشر في حالیًا المستعملة المادة وھي ، القرص بسطح
 حركة بفعل تھشمھ سھولة ھو الحدید أكسید ومشكلة ، الصوت
   .الیوم مستعملة المادة ھذه تعد لم لذا ، االھتزازات أو القرص

 طریقة ھي الیوم الصلبة األقراص أغلب في المستخدمة الطریقة •
 " المغطس " بالعامیة یسمى ما أو ، الكھربائي بالدھن المعدن لصق
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 -  الثانویة في درسناه أننا مع -  لھ العربي االسم رأذك ال الواقع وفي
 الشحنة حفظ ناحیة من ممتاز و قوي سطح تنتج الطریقة ھذه أن إال

   .الواحد المربع اإلنش في أكثر بتات تسجیل ویمكن

  
  

   )spindle motor (األقراص محرك

 بوحدة تقاس معینة بسرعة األقراص بتحریك یقوم محرك عن عبارة وھو
 عادة تتراوح دوران بسرعة األقراص تدور و RPM" الدقیقة في دورة"

 أو الدقیقة 10000 إلى تصل وقد الدقیقة في دورة 5400 و 4500 بین
   .القرص نوع حسب في أكثر

 القراءة رأس ألن أفضل كان كما أسرع المحرك دوران معدل كان وكلما
 یقلل سوف مما أسرع المطلوب البت على الحصول من یتمكن سوف
 التأخیر زمن یسمى ( لھ وتلقیھا للبیانات الحاسب طلب بین الفاصل الوقت

 (XXXX.  

  
   والكتابة القراءة رؤس

 على واحد ( والكتابة للقراءة رأسین األقراص من قرص كل على یوجد
 القرص حالة في أنھ أي ، ) العلوي الوجھ على واآلخر السفلي الوجھ

 قراءة رؤس 8 على یحوي فإنھ أقراص 4 على یحتوي الذي الصلب
   .وھكذا وكتابة

   :والكتابة القراءة رؤوس من نوعین یوجد

• Inductive Head : والكتابة القراءة رؤس من رأس كل یحوي 
 مكان في التسجیل القرص یود وعندما الدقیقة األسالك من لفة على
 على مرورھا عند اللفة في كھربائي تیار بتمریر ذلك یفعل فإنھ ما
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 تخزین ( المنطقة تلك تشحن وبذلك فیھا التسجبل المطلوب المنطقة
 ( الشحنة في التغیر تحسس في الرأس نفس ویستعمل ، ) البتات
 سطح وبین والكتابة القراءة رأس بین المسافة إن ) . البتات قراءة

 ذلك بعد . والقراءة الكتابة عملیة على تؤثر ال و جدًا صغیرة القرص
 المعالج إلى وإرسالھا الالزمة البیانات خالصاست التحكم لوحة تتولى

.  
• Magneto-Resistive مشابھ الحالة ھذه في الرأس وتركیب 

 تیار یمر النوع ھذا ففي ، مختلف العمل مبدأ ولكن السابقة لحالة
 الرأس یمر وعندما القراءة رأس في مستمر بشكل خفیف كھربائي

 التیار شدة على ریؤث للبتات المغناطیسي المجال فإن البتات على
 إلى وتحول الكھربائي التیار شدة في التغیرات تقاس ، الكھربائي

 بل البیانات كتابة یمكنھ ال الرؤوس من النوع ھذا أن الحظ ، بیانات
 من النوع ھذا استعمال عند الالزم فمن لذا فقط قراءتھا یستطیع
   .للكتابة inductive النوع من آخر رأس وجود الرؤوس

 للقراءة یستخدم الرؤوس من الثاني النوع كان إذا : وھو ھنا ؤالس ویبرز
 األول النوع من القراءة في أسرع أنھ ھو والجواب ؟ نستخدمھ فلماذا فقط

   .أعلى كثافة ذات أقراص مع التعامل ویمكنھ

 وقاعدة واحد محرك على ألنھا معًا كلھا تتحرك والكتابة القراءة ورؤس
 یمكنھ مما قلیًال مرن ذراع على محمول لكتابةوا القراءة ورأس ، واحدة

 فإن واقفًا القرص یكون فعندما ، قلیًال عنھ االرتفاع أو القرص مالمسة من
 القرص یبدأ عندما و القرص لسطح مالمس یكون والكتابة القراءة رأس
 والكتابة القراءة رأس یبعد الدوران من الناتج الھواء تیار فإن الدوران في
 من الملیون من أجزاء حد إلى قلیلة المسافة ( قلیًال رصالق سطح عن

 القرص یود وعندما ، العمل أثناء بینھما تالمس یحدث ال بحیث) اإلنش
 یسمى القرص من آمن لمكان الرأس یحرك فإنھ الدوران إیقاف الصلب
 دوران إیقاف بعدھا یمكن حیث (landing zone (الھبوط منطقة

 أن حیث القرص سطح بمالمسة والكتابة ءةالقرا برأس والسماح القرص
 ، علیھا الرأس لھبوط فقط مخصصة فھي البیانات من خالیة الھبوط منطقة
 ال حتى الھبوط منطقة في الرؤوس" ربط "أیضًا یتم بل فحسب ھذا لیس
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 في أوتوماتیكیًا تتم العملیة وھذه الصلب القرص ارتجاج مع الرأس یتحرك
 لعمل خاص برنامج تستلزم كانت فقد جدًا مةالقدی أما الجدیدة األقراص

   .ذلك

 التي البتات عدد إن ، بتات شكل على طبعًا یتم البیانات تخزین أن تعرف
 یمكن التي تلك من أكبر للقرص الخارجیة المسارات على تسجیلھا یمكن

 القراءة رأس فإن لذا الدائري شكلھ بسبب الداخلیة المسارات على تسجیلھا
 عن الخارجي الطرف في أسرع بمعدل) یكتب أو (یقرأ أن یجب والكتابة
   .الداخلي

 التسجیل بإمكانھا كان حجمًا أصغر كانت كلما والكتابة القراءة رؤوس إن
 ، للبیانات أعلى كثافة على الحصول وبالتالي أصغر بتات حقول في

 من وأكثر أكثر القرص سطح من االقتراب األصغر للرأس یمكن وأیضًا
 بیانات تخزین امكانیة یعني القرص سطح من واالقتراب بھ تكاكاالح دون
   ......؟ لماذا أكثر

 اللون حیث المقابل للشكل ننظر دعنا لماذا لنعرف
 األزرق اللون یمثل بینما القرص سطح یمثل األحمر
 المربعات و البیانات تخزن التي المغنطیسیة المادة

 األسود أما البیانات تخزین مواقع تمثل الخضراء
 التي الزرقاء الدائرة أما والكتابة القراءة رأس فھو

 للمجال تمثیل فھي والكتابة القراءة برأس تحیط
 اآلن دعنا ، والكتابة بالقراءة یقوم الذي المغناطیسي

 قرص األول یمثل حیث 2 و 1 الرقمین بین نقارن
   :أن فنجد الثاني من كثافة أقل

   2 رقم في للبتات أكبر عدد •
  القرص لسطح أقرب 2 رقم في والكتابة لقراءةا رأس •
  2 رقم في أصغر والكتابة القراءة رأس •
  2 رقم في أصغر المغناطیسي المجال •
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 والمسافة الحجم الصغیر والكتابة القراءة رأس لوال أنھ واضح اآلن أصبح
 كان لما الثانیة الحالة في والكتابة القراءة ورأس القرص بین األقل

 رقم في القرص من نفسھا المساحة في البتات من أكبر عدد حشر باالمكان
  ؟ والرأس القرص بین المسافة صغر أھمیة اآلن علمت ھل ، 2

 بل القرص سطح من الرأس لتقریب داعي ھناك لیس أنھ قائل یقول وقد
 ذلك یمكن فھل ، الرأس تصغیر مع بعیدة مسافة على جعلھ ببساطة یمكننا

  ؟

 عندما والكتابة القراءة رأس أن ترى الشكل في 3 لرقم نظرت إذا الحقیقة
 یكون أن یجب المغناطیسي المجال فإن القرص سطح عن بعیدًا یكون
 أن یمكن فإنھ كبیرًا كان وإذا ، القرص سطح على التأثیر یمكنھ حتى كبیرًا
 في الخطأ وھكذا علیھ التأثیر المراد البت بجانب التي البتات على یؤثر

 مثًال أنھ مثًال نرى حیث ، السھولة بمنتھى یحدث أن كنیم والكتابة القراءة
 المایكرون (مثًال مایكرون 5 األخیر والبت الرأس بین المسافة كانت إذا
 بجانبھ الذي البت وبین بینھ المسافة فإن) المتر من الملیون من جزء ھو

 الحالة ھذه في جدًا كبیرة الخطأ إمكانیة فتصبح مایكرون 7 أو 6 حوالي
 من أكثر بجانبھ الذي البت وبین بینھ المسافة أن نجد 2 رقم حالة في ابینم

   .المطلوب البت وبین بینھ المسافة ضعف

 بین المسافة تكون ال لماذا : ھو تلقائي بشكل نفسھ یطرح الذي السؤال
 االحتكاك أن والجواب ؟ تمامًا ملتصقان أنھما أي صفر والقرص الرأس
 یمأل حیث جدیدة تقنیة المستقبل في نرى وقد ، یتلف كالھما یجعل بینھم

   .ھذا تمنع لزجة ھالمیة بمادة األقراص بین الفراغ

 سطح على وكتابة قراءة رأس من أكثر نركب ال لماذا : آخر سؤال
 ، والكتابة القراءة وسرعة الوصول زمن من یقلل ذلك إن ؟ الواحد القرص

 جدوى ذي تعد لم ھاولكن سابقًا األقراص ھذه مثل طورت الحقیقة في
 تقنیة وھي ممكن األمر ھذا یجعل إخرى تقنیات استعمال أن ھو والسبب

RAID ألقراص أیضًا مشابھة تقنیة وتوجد سكزي بأقراص الخاصة 
IDE .  
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  )(actuator والكتابة القراءة رؤس محرك

 بتحریك ) بھ الخاصة اإللكترونیة األجھزة مع ( المحرك ھذا یقوم
 مساحة كافة استخدام یمكن حتى القرص من المطلوب للمكان الرؤوس
 یعتبر جدًا صغیرة البتات بین المسافة وألن البیانات تخزین في القرص

 األمور من بالضبط المطلوب المكان إلى الرأس تحریك في المحرك دقة
   .كاملة القرص مساحة استخدام سبیل في أھمیة األكثر

 من ما بت مكان في یخطئ نأ یمكن والكتابة القراءة رؤوس محرك و
 المكان في القراءة رأس كون من للتأكد أسالیب من البد كان لذا البتات

 رأس مكان عن معومات المحرك تلقي ھي األسالیب ھذه وأحد ، الصحیح
 اإللكترونیة واألنظمة ، وقع إن الخطأ تصحیح من یمكنھ مما القراءة
 ال ( مفتوحة أو ) حیحتص آلیة یوجد (مغلقة تكون أن یمكن بھ الخاصة

   ) .اآللیة ھذه مثل یوجد

 ارتفاع في تتسبب األقراص ودوران المحرك من تتولد التي الحرارة إن
 القرص أجزاء تمدد في یتسبب مما الصلب القرص داخل الحرارة درجة

 ما یوجد لھذا ، ) بالبرودة وتنكمش بالحرارة تتمدد المواد جمیع ( الصلب
 القرص یوزن حیث thermal calibration الحراري الوزن یسمى
   .القرص نوع باختالف تختلف الزمن من فترة كل نفسھ

 یقرأ القرص كان إذا الوزن ھذا تأجیل میزة فیھا الحدیثة األقراص بعض
 ملف في قطع أي حدوث عدم على یساعد مما فیدیو ملف مثل كبیر ملف

   .الفیدیو

   : اتالمحرك تكنولوجیا من نوعان یوجد اآلن حتى

 محرك على یعتمد " band stepper motor " یسمى : األول •
 ، التحكم لوحة من القادمة الكھرباء" كمیة "حسب على یدور

 بأن التحكم للوحة یمكن لھ ترسلھا التي الكھرباء بكمیة وبالتحكم
 فقط لیس النوع ھذا مشكلة ، تریده الذي للمكان الرأس تحرك
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 ھذا األداء في والبطء الزمن مع فالتل أیضًا بل للحرارة حساسیتھ
 القرص على والكتابة القراءة مكان في الخطأ سھولة إلى باإلضافة

 نظام ذو المحركات من النوع ھذا ألن القرص قدم عند خاصة
 یمكن وال ،) الرأس موقع من للتأكد آلیة الیوجد ( مفتوح إلكتوني

   .دقتھ ملعد السعة عالیة صلبة أقراص في یستعمل أن القرص لھذا
 النوع ھذا في و "servo voice coil motor "یسمى الثاني •

 التیار وھذا المحرك إلى كھربائي تیار بارسال التحكم لوحة تقوم
 ضد الرأس تحریك في یستخدم مغناطیسي مجال تولید في یستعمل
 عن الرأس بموقع التحكم على قادرة التحكم لوحة یجعل مما زنبرك
 إلستكشاف خاصة آلیة یستعمل و ، لكھربائيا بالتیار التحكم طریق
 -  باستمرار یستلم أنھ حیث مغلقة إلكترونیة دارة السلندرات موقع
 عن وذلك ( القرص على الرأس موقع عن معلومات -  عملھ أثناء

 ) القرص في مسبقًا معروفة مواقع في المكتوبة المعلومات طریق
   . القرص دمق مع تحدث قد أخطاء أیة تعدیل من بذلك ویتمكن

  
  

  

  )logic board (التحكم لوحة

 المحرك و الرؤس ( الصلب بالقرص تتحكم التي اإللكترونیة اللوحة وھي
 للمكونات یمكن ، القرص وإلى من والكتابة القراءة بعملیات وتقوم) 

   .العمل عن الصلب القرص توقف مسببة تتلف أن اإللكتونیة

 طریقة تختلف ، شركة إلى شركة من داخلیًا تختلف الصلبة األقراص إن
 أخرى وأشیاء وتشخیصھا األخطاء فحص وطرق البیانات تخزین إدارة
 ؟ لماذا الحواسیب جمیع على تعمل أن یمكن األقراص جمیع ولكن كثیرة
 ، الخارج من متماثلة أنھا إال الداخل من تختلف أنھا مع األقراص ألن ھذا
 أمر للقرص یصدر سوف فإنھ رصالق م ما ملف المعالج یود عندما مثًال
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 فإن ) األقراص جمیع في ومتماثل قیاسي األمر ھذا ( القرص لجلب
 مع تتعامل التي الداخلیة لإللكترونیات یمرره ثم األمر ھذا یستلم القرص
 في ولكن األقراص من نوع لكل مختلف وبشكل " لھا یحلو كما " القرص
   .القیاسیة الصورة في جللمعال المطلوب الملف تجلب أن یجب النھایة

 أن یمكن بل ، الحاسب في الحساسة المكونات من الصلب القرص یعتبر
 الجائز ومن كثیرًا بالصدمات یتأثر كونھ حساسیة األجزاء أكثر أنھ نقول
 على سقوطھ عند القرص یتعطل قد مثًال ، نسبیًا بسھولة یتعطل أن جدًا

   .األرض

  
   یعمل كیف

 أحضرنا إذا ، أشرحھ دعني ولكن البعض على قلیال صعب ھذا یكون قد
 السلك ھذا في كھربائي تیار بتمریر وقمنا سلك حولھ ولففنا حدید مسمار

 یعمل الذي المبدأ ھو وھذا ، المسمار في مغناطیسي مجال ینتج السلك فإن
 على والكتابة القراءة رأس یحتوي حیث الصلب القرص في التخزین بھ
 تسمى ( المعدن من دقیقة وقطعة ( coil تسمى(  جدًا دقیقة أسالك لفة

core ) في مغناطیسي مجال ینتج السلك في كھربائي تیار مرور وعند 
   .منھا القریب البت في تؤثر التي المعدنیة القطعة

 في ، القرص من الداخلیة المسارات على الكتابة موضوع إلى اآلن ننتقل
 وھذا كثیرًا البعض بعضھا مع بةمتقار البتات تكون الداخلیة المسارات ھذه

 من كان لذا ، یقرأھا أن والكتابة القراءة رأس على الصعب من یجعل
 غیرھا من أقوى بفولتیة المزدحمة المناطق ھذه في البتات تسجیل الالزم
 المسارات على أعلى بفولتیة الكتابة تسمى ، ذلك بعد قراءتھا لیسھل

 أي في الحاسب تخبر وحتى write precompensation المزدحمة
 نظام في یوجد القرص في استعمالھا یبدأ أن یجب السلندرات من سلندر
 write precompensation الصلب القرص إعدادات مع البیوس

 ولكن ) شابھ ما أو write precom مثل اختصار تجد أن یمكن الحظ)
 أن لكلذ تحتاج فال أوتوماتیكیًا تطبقھ الجدیدة الصلبة األقراص أن الحظ
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 نوع حسب (65535 أو صفر تكتب أن یجب بل البیوس في تضبطھ
   .مكانھا في ) البیوس

  
  

  

  

  المسار

 على البیانات الصلب القرص یخزن
 8 كل ( البایتات تشكل التي ، بتات شكل
 على البتات ترتب ، ) بت واحد = بتات
 المكونة األفراص من قرص كل

 یطلق دوائر شكل على الصلب للقرص
 وھذه track" مسار " منھا كل على

 من اقتربنا كلما تكبر طبعًا الدوائر
 وعلى ، للقرص الخارجي الطرف
 وقد أقراص أربعة نرى المقابل الشكل
   .مسارات ثالث منھا كل على رسم

  
   

  السلندر

 ومحرك مشترك بمحور بعضھا مع مربوطة والكتابة القراءة رؤوس إن
 من األخیر الخارجي المسار لىع الرؤوس من واحد كان فإذا ، واحد
 باقي على نفسھ المسار على تقع جمیعًا األخرى الرؤوس فإن ما قرص

 حلقات تكون فإنھا مجتمعة المسارات تلك تخیلنا وإذا ، وھكذا األقراص
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 فعًال اسمھا ھو وھذا االسطوانة یشبھ ما معًا وتكون األخرى فوق الواحدة
  . باالنجلیزیة اسطوانة أي) السلندر( 

 الحظ (سلندرًا الخارجیة الثمانیة المسارات تكون المقابل الشكل في فمثًال
 یكون الحالة ھذه في أنھ أي) مسار لھ وجھ كل وجھین لھ قرص كل أن

 صلب قرص من األقراص عدد یختلف قد وطبعًا ، مسارات 8 بھ السلندر
   .......إلخ ستة أو أقراص بخمسة ما قرصًا تجد قد ، آخر إلى

 في السلندرات عدد فإن -  السابق الكالم استوعبت قد كنت إذا -  بعوبالط
 من قرص أي من وجھ كل على المسارات عدد تساوي صلب قرص أي

 و باأللوف یعد الحدیثة األقراص في المسارات عدد فإن وللعلم أقراصھ،
 باإلمكان أصبح وكلما أكبر البیانات كثافة أصبحت كلما أكبر كان كلما

 والكتابة القراءة رأس بحجم یتأثر القرص نفس على أكثر تبیانا تخزین
   .والكتابة القراءة ورأس القرص بین بالمسافة وكذلك

  
  

  

  

  )(sector القطاع

 شكل على یخزنھا طبعًا فإنھ البیانات بعض تخزین الحاسب یود عندما
 یمكنھ حتى ملف كل موقع یسجل أن ملف أي تخزین عند وعلیھ ، ملفات
 ، أخرى مرة المكان نفس إلى الرجوع الملف استرجاع إلى الحاجة عند

 مخصصة منطقة في القرص في المخزنة الملفات جمیع مواقع وتخزن
 یجب ذلك یفعل وحتى ، FAT الملفات مواقع جدول تسمى الغرض لھذا
 وإذا ، ) البیوت عناوین مثل ( رقمًا القرص في بایت كل بإعطاء یقوم أن

 ) الملفات عدد كثرة ومع ( الملفات مواقع جدول فإن الطریقة ھذه استعملنا
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 أیضًا أنظر (الملفات مواقع تخزین في القرص مساحة من الكثیر سیستھلك
  .(xxxx القطاعات في الملفات تخزین قسم

 یتعامل ال فإنھ الصلب القرص في الملفات مع الحاسب یتعامل عندما لذلك
 إلى المسارات من مسار كل القرص یقسم لذلك ، بایتات حجم على معھا
 وفي ، " قطاع " ومفردھا " قطاعات " تسمى متساویة صغیرة أقسام

 ، ) كیلوبایت 512 ولیس ( تبای 512 القطاع طول یكون الصلب القرص
 الحجم أو نوع عن النظر بغض ثابت دائمًا ) بایت 512 ( الطول وھذا
 مع للتعامل قیاسیة وحدة أصغر القطاع یعتبر لذلك ، الصلب للقرص الكلي

   .الصلب القرص

 الملفات أنظمة بعض أن نجد المختلفة الملفات أنظمة عن تكلمنا وإذا
 الخاص HPFS نظام مثل ( القیاسیة قرصال كوحدة القطاع مع تتعامل
 یعتبر FAT مثل األخرى األنظمة بعض بینما ( OS/2 التشغیل بنظام

 القرص كوحدة" الكلستر " تسمى وحدة ویستخدم صغیرة وحدة القطاع
   .القیاسیة

 الجواب ؟ 512 من أصغر أو أكبر القطاع حجم یكون أن یمكن ھل ولكن
 نوع كل لتصمیم راجع وھذا ، صلبةال األقراص في لیس ولكن ممكن ھو
 ال لماذا ، بایت 512 القطاع حجم یجعل الذي فما . التخزین وحدات من

 ما لھو بایت 512 بـ القطاع حجم تحدید إن الحقیقة في ؟ أكثر أو أقل یكون
 أنظمة مع متوافقة األقراص لتصبح ذلك على الصناعة أھل اتفاق یشبھ

   .المختلفة التشغیل

 الواحد القرص على المختلفة المسارات على القطاعات لتوزیع نظرنا وإذا
 الخارجي الطرف في ( یمكن ما أطول یكون أن یمكن المسار أن نجد

 یكون فھل ) للقرص الداخلي الطرف في ( یمكن ما أقصر أو ) للقرص
 المسارات في لعددھا مساوي الصغیرة المسارات في القطاعات عدد

 الجدیدة لألقراص بالنسبة السؤال ھذا إجابة لفتخت الحقیقة في ؟ الكبیرة
 كل في القطاعات عدد أن نجد القدیمة األقراص ففي ، القدیمة في عنھا

 حجم على یعتمد عددھا الجدیدة األقراص في بینما متماثلة المسارات
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 ھذه وتسمى ، أفضل بشكل القرص مساحة استغالل بذلك یتم حیث المسار
 یمكن كما MZR واختصارًا "Multible Zone Recording "العملیة

 Zoned Constant Angular Velocity مثل أخرى بأسامي یسمى أن
 أسماء وكلھا zone bit recording ھو آخر واسم ZCAV واختصارًا

   .التقنیة لنفس

 أن وبما ، بینھا التفریق لیمكن بأرقام مرقمة مسار أي في القطاعات إن
 أحد تحدید من بد فال ونھایة بدایة ھافی لیس دائرة عن عبارة المسار

 المسارات ترقیم ویتم 1 رقمھ یكون وبالتالي المسار بدایة لیكون القطاعات
 في القطاعات ترقیم یتم متى : نفسھ التالي السؤال فیطرح ، ذلك بعد

 إعادة یمكن وھل ؟ المستخدم بواسطة أم المصنع في ذلك یتم ھل ؟ القرص
 في علیھا نجیب التساؤالت ھذه كل ؟ األولى رةللم ترقیمھا بعد ترقیمھا

   .الصلب القرص تھیئة قسم

  
  
  

  
   القطاعات عنونة

 القراءة أو للقرص بالكتابة ( البیانات مع یتعامل الصلب القرص فإن لذلك
 وحدة أصغر ھي القطاع ألن بایت 512 منھا كل قطاعات شكل على ) منھ

 الصلب للقرص طریقة وجود من إذًا بد فال ، الصلب القرص في قیاسیة
 نظام لیستطیع غیرھا عن یحتویھا التي القطاعات من قطاع كل لتمییز

 عنوان قطاع لكل یوجد وبالفعل ، یریدھا التي البیانات طلب التشغیل
   :أشیاء ثالثة من یتكون

  Cylinder السلندر رقم •
  Head الرأس رقم •
  المسار في Sector القطاع رقم •
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 یطلبھا فإنھ معینة بیانات طلب ) وندوز مثل (یلالتشغ نظام أراد فإذا
 والرأس السلندر رقم بطریقة یحتویھا التي القطاعات عناوین بتحدید

 تعني ) 6 -  5 -  520 ( مثًال ، المطلوبة البیانات یحتوي التي والقطاع
 یتمكن الطریقة وبھذه ، السادس والقطاع 5 رقم والرأس 520 رقم السلندر

 الطریقة ھذه وتسمى ، یریدھا للبیانات موضع أي حدیدت من التشغیل نظام
  . (CHS addressing (وباالنجلیزیة " CHS عنونة" 

   

 ألمور -  البد كان النظام ھذا بتصمیم IBM شركة مھندسو قام عندما
 جعلوا فمثًال األعداد من واحد لكل أقصى طول یحددوا أن - بالتقنیة خاصة
 255 والرؤوس سلندر 1024 ھو السلندرات لعدد األقصى الحد

 من أكثر یحوي قرص أي استخدام یمكن ال لذلك ، قطاعًا 63 والقطاعات
 مسار كل في قطاع 63 من أكثر أو رأس 255 من أكثر أو سلندر 1024

   :یساوي وھو الصلب القرص لحجم أعلى حد ھناك فإن لذلك ،

 255(األقصى الرؤوس عدد ×) سلندر 1024( األفصى السلندرات عدد
 البایتات عدد×) مسار لكل قطاع 63 (األقصى القطاعات عدد × ) رأس
 = 512 × 63 × 255 × 1024 ) = بایت 512 (كلستر كل في

   میجابایت 8032.5 = كیلوبایت 8225280 = بایت 8422686720

 فكیف سلندر 1024 من أكثر الصلب للقرص كان إذا : المشكلة ھنا فتبرز
 ؟1024 من األعلى السلندرات إلى صولالو من التشغیل نظام سیتمكن

 أن حیث كبیرًا الرؤوس لعدد األقصى الحد اختیار كان إنما ، فقط ھذا لیس
 فذلك ، رأس 16 من أكثر العادة في تستخدم ال الصلبة األقراص أحدث
 × 63 × 16 × 1024 = رأس 16 بـ قرص لسعة األقصى الحد یجعل

 وھذه ، میجابایت 504 = كیلوبایت 516096 =بایت 512528482304
  ؟ الحل ھو فما معنى من الكلمة في ما بكل قلیلة السعة

 ، صلب قرص في CHS عنونة تعمل كیف لتوضیح مثاًال أورد ھنا دعني
 القرص من c:\autoexec.bat الملف قراءة یود ما برنامجًا أن لنفرض
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 نم الكثیر مع ( ھي المختلفة األجزاء بین ستحدث التي فالخطوات الصلب
   ) :التبسیط

 على الحصول أود ) : مثًال وندوز ( التشغیل لنظام یقول البرنامج •
  c:\autoexec.bat الملف

 C العنوان ذو الملف على الحصول أود : للبیوس یقول التشغیل نظام •
687 H 2 S 44 ( عنوان أي CHS )   

   C 687 H2 S 44 على الحصول أود : IDE لبینیة یقول البیوس •
 المذكور القطاع من البیانات باستخالص ببساطة IDE بینیة تقوم •

   .للبرنامج یسلمھا الذي التشغیل لنظام وتسلیمھا

  
   sector translation القطاعات ترجمة

 16 ن أكثر على تحتوي ال منھا الحدیثة حتى الصلبة األقراص أن ذكرت
 مما بكاملھ یستغل ال رأس 255 البالغ األقصى الحد فإن لذلك ، رأس
 یمكننا مشكلة ھكذا على للتغلب و ، بھ المسموح القرص حجم فضیخ

 الحاسب بخداع وذلك للرؤوس األقصى العدد استعمال تحایلیة بطریقة
 كان إذا فمثًال فعلیًا الموجود من أكبر الرؤوس من عدد ھناك أن وإیھامھ

 مسار لكل قطاع 63 و رأس 16 و سلندر 2048 ذو صلب قرص لدینا
 63 و رأس 32 و سلندر 1024 لھ القرص ھذا أن اسبالح نخبر فإننا

 مثًال الحاسب أراد وإذا ، أكبر سعة ذو أنھ على معھ یتعامل وبالتالي قطاع
 فإنھ ) 32 الرأس على قطاع مثًال ( موجود غیر قطاع من البیانات قراءة

 عمل یتم وبالتالي القرص على الصحیح الموقع إلى الموقع ھذا ترجمة یتم
 ذلك على مثال نورد دعنا الصلب القرص وبین الحاسب بین ةترجم طبقة
   :السابقة الطریقة بنفس

 على الحصول أود ) : مثًال وندوز ( التشغیل لنظام یقول البرنامج •
  c:\windows\media\mysound.wav الملف

 C العنوان ذو الملف على الحصول أود : للبیوس یقول التشغیل نظام •
896 H30 S 54   
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 C 896 H30 في البیانات على الحصول أود : IDE ینیةلب البیوس •
S 54  

 القطاعات ترجمة یستخدم ھذا الصلب قرصي أن بما : IDE بینیة •
 ، القرص على الفعلي العنوان إلى العنوان ھذا سأحول فإنني

 البیانات یستخلص ، C 1563 H3 S40 ھو الفعلي والعنوان
   .للبرنامج لتسلم للبیوس ویسلمھا

 التركیبة ) " قطاع 63 رأس 16 و سلندر 2048 ( تسمى لحالةا ھذه وفي
 ( التركیبة تسمى بینما لھ الحقیقي التركیب ھو ھذا ألن للقرص" الفیزیائیة

 الحاسب ألن" المنطقیة التركیبة ) " قطاع 63 و رأس 32 و سلندر 1024
 التركیبة من التحویل عملیة وتسمى ، األساس ھذا على القرص مع یتعامل

   " .القطاعات ترجمة " الفیزیائیة التركیبة إلى نطقیةالم

  
LBA  

 الفیزیائیة إلى المنطقیة التركیبة من التحویل یمكنھ الصلب القرص أن بما
 الفیزیائیة التركیبة إلى تركیبة أي من التحویل أیضًا بإمكانھ أنھا یعني فھذا

 من ) Logical Block Adressing لـ اختصار ) LBA یعتبر و ،
 على القطاعات ترقیم یتم وفیھا واسع نطاق على المستخدمة ألنظمةا

 إلى العدد الصلب القرص ویحول ، 1 بـ تبدأ بأعداد الصلب القرص
 القرص تركیب لعملیة تبسیط ذلك وفي ، لھا المكافئة CHS تركیبة
 LBA برقم األخرى والبیانات CHS ادخال عن یستعاض حیث الصلب
   .واحد

 ، االحتیاطیة التخزین أشرطة في LBA نظام داماستخ أیضًا یمكن
 یقسم بیانات تخزین جھاز أي بل ، LBA تستخدم دائمًا سكزي وأقراص

  . LBA استعمال یمكنھ الطول متساویة أجزاء إلى
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  )(sector interleave القطاعات تبیین

 ترقم أن البد القطاعات أن قلت كما
 الشكل في كما التھیئة عملیة في

 القطاع أن ھنا نالحظ ، لالمقاب
 ومن مباشرة بعده الثاني یلیھ األول

 قراءة یجعل وھذا وھكذا الثالث ثم
 ویسمى ، یمكن ما أسرع البیانات

 ، 1 إلى 1 بنسبة التبیین التركیب ھذا
 یقع قطاع ألي التالي القطاع أن أي

 ھل : سؤال یبرز وھنا . مباشرة بعده
 سرعة یستوعب أن المعالج یستطیع

 الجواب ؟ الشكل بھذا البیانات ءةقرا
 و الجدیدة المعالجات في نعم أنھ ھو
 كان فماذا ، القدیمة المعالجات في ال

 القطاعات ترقیم ھو الحل ؟ الحل
 أنظر ، الشئ بعض مختلفة بطریقة
 رقم القطاع یأتي حیث 2 رقم للشكل

 بعده 2 رقم القطاع ثم ومن 1
 بین قطاع تبیین تم أي ) بقطاعین

 ویسمى ( االسم جاء ھنا ومن نیناإلث
 ویمكن ، 2 إلى 1 بنسبة التبیین : ھذا

 إلى 1 مثل أخرى بنسب التبیین تخیل
 . وھكذا 6 إلى 1 أو 3

 عملیة في اختیارھا یتم التبیین ونسبة
 وتؤثر ، للقرص المنخفضة التھیئة

 بشكل القرص أداء على النسبة ھذه
 سریع المعالج كان إذا فمثًال ، كبیر
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 البیانات استقبال ویستطیع جدًا
 1 بنسبة التبیین فإن سرعة بأقصى

 في بینما ، االنسب ھو 1 إلى
 أن یمكن سرعة األقل الحواسیب

 . األفضل ھي أكبر نسبة تكون
 مع یحدث أن یمكن ما مثًال لنأخذ
 القطاع القرص یقرأ : بطئ معالج
 حتى بسیطة لفترة یتوقف ثم األول
 البیانات نم المزید المعالج یطلب
 في جدید من المعالج یبدأ عندما وفي
 القراءة رأس یكون البیانات طلب

 الثاني القطاع تخطى قد والكتابة
 أن إلى االنتظار من البد وبالتالي

 وبالتالي كاملة لفة القرص یلف
 أن ولك ، الوقت ھذا كل إھدار
 بھذا الضائع الوقت مقدار تتخیل
 . الشكل

 استطعنا إذا الحالة ھذه في ولكن
 فإن 2 الشكل في كما الترقیم عمل

 القطاع تحت من یمر ال الرأس
 فوق مروره من فترة بعد إال الثاني
 المعالج یعطي مما األول القطاع
  . فرصة البطئ

 الالزم الوقت إن : قائل یقول وقد
 قلیل نفسھ حول دورة القرص لدورة
 ( الثانیة من األلف من أجزاء ) جدًا
 في ولكن ، قلیًال إال يبالتال یؤثر فلن

 بالنسبة القلیلة الفترة ھذه فإن الحقیقة
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 الحاسب عند جدًا كبیرة لھي لإلنسان
 ھذه إن كما ، جدًا سریعة آلة وھو
 بل فقط واحدة مرة تحصل ال المدة

 المرات مالیین أو مئات تحصل قد
 من یضاعف مما الواحد الملف في

 . أھمیتھا

 أفضل أداء إلى بالتأكید یؤدي سوف یمةق أفضل على التبیین ضبط إن
 أن ) السطور ھذه كل قرأت بعدما یحزنني أو ( یسرني حال أیة وعلى
 بقراءة خاصة ذاكرة لھا التي األقراص في قیمة لھ لیس التبیین أن لك أقول

 للمعالج وترسل واحدة دفعة كلھ المسار تقرأ األقراص ھذه ، المسارات
 جمیع الحقیقة وفي ، نھائیًا المشكلة تزول وبذلك فقط یحتاجھا التي البیانات

   .الذاكرة من النوع ھذا لھا الحاضر الوقت في األقراص

 لیس التي القدیمة األقراص في تبرز التبیین لمعرفة الحاجة بالطبع ولكن
 تھیئة القرص تھیئة نود عندما الحالة ھذه وفي ، الذاكرة من النوع ھذا لھا

 التبیین لمعرفة المعالج سرعة قیاس فضلاأل فمن المستوى منخفضة
 المنخفضة التھیئة برامج بعض أن الواقع وفي ، حالة لكل المناسب
   .ذلك تفعل المستوى

  
  

  

  

  cylinder skewing السلندرات إنحراف

 القراءة رأس فرغ إذا : التھیئة نواحي من أخرى ناحیة إلى ننظر واآلن
 ( یلیھ الذي للمسار االنتقال یود البالغ في فإنھ المسارات أحد من والكتابة

 بدایات كانت فإذا ) یلیھ الذي السلندر من جزء الحال بطبیعة وھو
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 بسبب -  یتمكن لن الرأس فإن) 3 الشكل في كما (متحاذیة المسارات
 المسار من قطاع آخر من االنتقال من -  الھائلة القرص دوران سرعة
 ینتظر أن إلى یضطر فبالتالي ، الثاني القطاع في مسار أول إلى األول
   .كاملة دورة

 بسھولة یمكن
 ھذه حل

 المشكلة
 بتغییر وذلك
 ترتیب كیفیة

 بدایات
 المسارات

 بالنسبة
 لبعضھا

 الشكل أنظر 
 یعط مما 4

 الكافي الوقت
 لرأس
 القراءة
 لكي والكتابة

 من ینتقل
 إلى مسار
 بأقل آخر
 ممكن قدر
 . التأخیر من
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  الكلستر

 متعاقبة مجموعة عن عبارة ھو الكلستر و
 نوع حسب عددھا یختلف القطاعات من

 وكلما ، الصلب للقرص) الفورمات (التھیئة
 استخدام كان كلما أقل الكلستر حجم كان

 قسم انظر ؟ لماذا ، كفاءة أكثر القرص
   .القطاعات في الملفات تخزین

  
   القطاعات في الملفات تخزین

 فارغ قطاع عن یبحث فإنھ القرص على ملف نتخزی الحاسب یود عندما
 كان لو ماذا ولكن ،)المقابل الشكل في 1رقم (بھ الملف بتخزین ویقوم
 یقوم أن ھو الحل ؟ بایت 1000 حجمھ ملف مثًال - القطاع من أكبر الملف

 من عدد أي استخدام ویمكن ،) 2رقم(الغرض لھذا آخر قطاع باستخدام
  ).3 رقم (القطاعات

 القطاع نفس استخدام یستطیع ال الحاسب فإن آخر ملف تخزین دأرا وإذا
 جدیدة ) قطاعات أو (قطاع استخدام علیھ بل ، الثاني الملف تخزین لبدایة

 أقول ؟ القطاعین بین الفارغة المساخة عن ماذا تتسائل وقد ، ) 4 رقم(
   .مھدرة مساحة أنھا

 نفس في ینملف استخدام یستطیع ال الحاسب أن بل وحسب ذلك لیس
 وأردنا قطاعًا 20 یساوي ما صلب قرص في الكلستر أن فلو ، الكلستر
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 فارغة ستكون قطاع 18 مجموعھ ما فإن قطاعین بحجم ملف تخزین
   ) .مھدرة(

 صلب قرص على كاملة جیجابایت 10 تسجیل یمكن ال -  عملیًا -  فإنھ لذلك
 إذا إال طبعًا ھذا ، الكلسترات من المھدرة المساحات بسبب السعة بھذه
   .عملي غیر بالطبع وھذا ، واحد ملف في تقع جیجابایت 10 ال كانت

 تھیئة عند المھم من یمكن ما أقل المھدرة المساحة نسبة على للحفاظ لذا
 ؟ التعقید لماذا ولكن ، للكلستر حجم أقل على الحصول الصلب القرص
 القطاعات لویستعم الكلسترات فكرة عن الحاسب یستغني ال لماذا أقصد
  ؟ المھدرة المساحة بذلك ویوفر

  

  

  

  

 عنوان الصلب القرص وحدات من وحدة كل بإعطاء الملفات نظام یقوم
 القرص وحدة : مالحظة -  الوحدات بین التفریق لیستطیع الجدول ھذا في

 الصلب القرص في كان إذا فمثًال -  كلستر أو قطاع تكون أن یمكن الصلب
 رقم بواقع رقم 100000 تعیین الملفات منظا على فإن قطاع 100000

 عدد یزید عندما تبدأ المشكلة ولكن مشكلة ھناك ولیس ھنا إلى ، قطاع لكل
 16 طول یستخدم دوس ألن ( دوس نظام في وھو معین عدد عن الوحدات

 أي ، 65536 تساوي التي 16 لألس مرفوع 2 ) = الكلسترات لترقیم بت
 العدد ھذا من أكبر وحداتھ عدد لبص قرص أي دعم یستطیع ال دوس أن

 حجم زاد كلما أنھ یعني فھذا الكلستر ھي دوس نظام في الوحدة أن وبما
   :الكلستر حجم زیادة علینا وجب القرص
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 حجم
 القطاع

 (بایت)

 عدد
 القطاعات

 في
 الكلستر

 الكلستر حجم
 عدد

 الكلسترات
 األقصى

 األقصى حجم
 للقرص

 یساوي)بالبایت
 حجم

 عددھا×القطاع
 في
 عدد×الكلستر

 (الكلسترات

 الحجم
 بالمیجابایت

 بایت 1024 2 512
 64 67108864 65536 (كیلوبایت 1)

 بایت 2048 4 512
 128  134217728 65536 (كیلوبایت2)

512 8 4096 
 256  268435456 65536 (كیلوبایت4)

512 16 8192 
 512  536870912 65536 (كیلوبایت8)

512 32 16384 
 1024 1073741824 65536 (ایتكیلوب16)

512 64 32768 (32 
 2048 2147483648 65536 (كیلوبایت

 حجم إقل باختیار سیقوم التھیئة برنامج فإن التھیئة بعملیة تقوم وعندما
 قطاع 64 من أكبر كلستر دعم دوس یستطیع وال . تلقائیًا للكلستر ممكن

 2048 (جیجابایت 2 من أكبر قرص دعم یستطیع ال لذا) كیلوبایت 32(
 5 و 4 و 3.3 دوس مثل ( األقدم دوس نظام أن أیضًا الحظ) . میجابایت

 FAT یستعمل كان 3.3 دوس فمثًال ) اإلمكانیات ھذه بكل تسمح تكن لم
   .بت 12ذو 
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 10 مثًال ( علیھ المكتوبة السعة فإن جدید صلب قرص تشتري عندما
 ھذه فإن التھیئة بعد أما ، التھیئة قبل سعتھ الغالب في ھي ) جیجابایت

   .بالتأكید تقل سوف السعة

  
   التالفة القطاعات

 من سبب ألي تلفت قد ما صلب قرص في القطاعات بعض أن فرضنا لو
 القطاعات لبعض یمكن ؟ بكاملھ القرص نرمي أن ذلك یعني فھل األسباب

 تتسبب وربما الكتابة أو القراءة في مشاكل تسبب أن -  تلفھا عند - 
   .المشكلة ھذه معالجة من بد فال النظام" علیقت"ب

 برنامج مثل ( القرص بفحص تقوم التي البرامج من العدید تتوفر
scandisk تقوم فإنھا تالف قطاع أي وجدت وإذا ) وندوز مع المرفق 

 علیھ بالتسجیل الحاسب یقوم فال تالف أنھ على للداللة علیھ عالمة بوضع
 تزول وبذلك ، التالفة غیر القرص أجزاء قيبا على بالتسجیل یستمر فیما

   .المشكلة

  
 

 

  الصلب القرص بینیة

 حتى األم باللوحة توصیلھ من البد صلب قرص كل
 نفعل وحتى ، القرص وإلى من المعلومات نقل یمكن
 وھذا الشیئین ھذین یوصل ما جھاز وجود من البد ذلك
 مع متوافق صلب قرص كل و ،" البینیة "یسمى ما

 ، سواھا مع العمل یمكنھ وال البینیات من معین نوع
   :البینیات من رئیسین نوعین الیوم لدینا ویوجد
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1- EIDE بـ اختصارًا تسمیتھا ویمكن " " IDE ھي االسم وترجمة " 
 أن االسم معنى و" والمحسنة المضمنة اإللكترونیات ذات السواقة

 ولیس ) التحكم لوحة (فیھ موجودة القرص لتشغیل الالزمة اإللكترونیات
   .المستخدمین بین شیوعًا األكثر منافس بال وھي ، خارجھ

 بطاقة كان الماضي في ( بینیة یوجد الصلبة األقراص من النوع ھذا وفي
 خاص مشبك لھا ) األم حاتاللو جمیع في مدموجة فھي اآلن أما توسعة
 القرص من ) الشكل أنظر ( خاص كیبل ویوصل IDE مشبك یدعى

 وتقوم المعالج من الطلبات IDE بینیة تستقبل و IDE مشبك إلى الصلب
 التحكم لوحة مع بالتفاھم
 لجلب بالقرص الخاصة
   .المطلوبة البیانات

 EIDE بینیة تتسع
 أجھزة أربعة إلى الواحدة
IDE قناتین ىعل موزعة 

 بواقع وثانویة أولیة: 
 تتقبل ، قناة لكل جھازین

 أقراص أكانت سواء IDE مواصفات مع متوافقة أجھزة أیة IDE بینیة
 أو CD المدمجة األقراص محركات مثل أخرى أجھزة أي أو صلبة

DVD األخرى االحتیاطي التخزین أجھزة أو.   

2- SCSI بكثیر أغلى لكنھا و االولى من أسرع وھي" سكزي "وینطق ، 
 في كثیرة طلبات مع التعامل في الكبیرة سرعتھا فیھا میزة أفضل وتعتبر
   .الخادمة األجھزة في إال تستخدم ال غالبًا فھي لذا الوقت نفس

 مجموعة عن عبارة فھي IDE ال عن مختلفة بطریقة سكزي أجھزة تعمل
 مع مربوطة ) مثًال أخرى تخزین أجھزة أو صلبة أقراص ( األجھزة من

 بعضھا مع البیانات تبادل من - IDE بخالف -  یمكنھا خاص بناقل بعضھا
 قرصین من ملف نسخ مثًال أردنا فلو ، المركزي المعالج تدخل بدون
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 ً إذا فیمكننا ، لجالمعا إشغال بدون ذلك یتم فسوف سكزي نوع من صلبین
   .بذاتھا مستقلة األجھزة ھذه أن نقول أن

 بخالف ولكن سكزي مشبك البینیة ھذه تتطلب IDE مع الحال ھو وكما
IDE تكلفتھ ارتفاع بسبب األم اللوحة على غالبًا یوجد ال المشبك ھذا فإن 
 على تركب توسعة بطاقة بواسطة تركیبھ من بد فال لذا استخدامھ وندرة
 جدًا سریعة سكزي أجھزة وتعتبر . سكزي أجھزة بھا وتوصل األو ةاللوح
 بعض في التوافقیة مشاكل من وتعاني التركیب صعبة بالمقابل ولكنھا

   .الظروف

  
  

  الصلب القرص أعطال

 القرص ویختلف ، لألعطال قابل آخر جھاز كأي الصلب القرص طبعًا
 ھذا یتعطل وعندما بیاناتك یحفظ أنھ في الحاسب أجزاء باقي عن الصلب
 بیاناتك كانت وإذا علیھ المخزنة البیانات إلى الوصول امكانیة عدم معناه
 أي في العطل ھذا یحدث أن ویمكن االحتیاطي التخزین من بد فال مھمة
   .جدًا القدیم أو جدًا الجدید القرص مع خاصة وقت

   :یلي ما الصلب القرص أعطال أسباب ومن

 والكتابة القراءة رؤوس یجعل مما لالھتزازات القرص تعرض •
   .تلفھ مسببة القرص سطح مع تتالمس

 القرص بین تدخل أن یمكن التي الغبار من صغیر ولو ذرات وجود •
 ، مكانھ من السطح ذلك انقشاع یسبب مما والكتابة القراءة ورأس

 بنفس أخرى مناطق في تلف یسبب أن المقشوع للسطح یمكن كما
   .الطریقة

 التصمیم بسبب بعید حد إلى الحدوث نادرة األشیاء ھذه نأ الواقع وفي
 داخل إلى یدخل الغبار كان الماضي في ، الصلبة لألقراص الممتاز
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 حجرة داخل موضوعة األقراص ألن فال اآلن أما الصلبة األقراص
 وھذه الضغط لمعادلة مخصصة صغیرة فتحة من إال اإلغالق محكمة
   .لالھتزازات مضادة أنھا كما ، لغبارا دخول یمنع بفلتر مزودة الفتحة

  
   الصلب القرص سرعة على المؤثرة العوامل

 أكبر األقراص دوران سرعة كانت كلما : األقراص دوران سرعة •
 المنطقة فوق یمر كي والكتابة القراءة لرأس الالزم الزمن كان كلما

   .للبیانات الوصول في أكبر سرعة وبالتالي أقصر المطلوبة
 الممكن البایتات عدد عن عبارة وھي : لألقراص التخزینیة الكثافة •

 الكثافة ھذه وزیادة ، القرص سطح من معینة مساحة على تخزینھا
 في والكتابة القراءة رأس تحت من تمر أن یمكن أكثر بیانات تعني
 أشیاء بعدة الكثافة ھذه على التعرف ویمكن الواحدة القرص لفة

   .الواحد رالمسا في القطاعات عدد أھمھا
   .الوصول زمن •
 القرص من نقلھا یمكن التي البیانات كمیة وھي : البیانات نقل معدل •

 الواحدة الثانیة في - سكزي أو IDE أكانت سواء -  القرص بینیة إلى
 الثانیة في المیجابت حتى أو الثانیة في بالمیجابایت تقاس أن ویمكن ،

 والبایت البت " لموضوع فانظر الفرق تعرف ال كنت إذا( 
 معدل العادة في صلب قرص ألي ویوجد ، ") التخزین ومساحات

   .القرص علبة على یكتب معلن بیانات
   .أفضل كان كلما أكبر كانت كلما : للقرص المخبئیة الذاكرة حجم •
 من أسرع بمعدل البیانات تنقل سكزي بینیة أن حیث : القرص بینیة •

IDE .  

 نظریة سرعة لھي الجھاز علبة على المعلنة الصلب القرص سرعة إن
 سرعة لھي السرعة ھذه أن منھا أسباب لعدة وذلك عملیة كونھا من أكثر
 ، والمعالج البینیة بین ولیس IDE وبینیة الصلب القرص بین البیانات نقل
 والقرص البینیة بین التفاھم في تستھلك البیانات ھذه من نسب أن كما
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 یقاس أن یجب البیانات تدفق لمعدل الفعلیة السرعة فإن لذا ، الصلب
   .throughput باالنجلیزیة المعدل ھذا ویسمى خاصة ببرامج

  
  الطاقة حفظ

 لتمكن الحاسب عمل طیلة باستمرار تدور الصلب القرص أقراص
 قد ، كھربائیة طاقة مستھلكًا بسرعة المخزنة لوماتللمع الوصول للحاسب
 أخرى أعمال في النشغالك الحاسب تترك أن) یحدث ما وكثیرًا ( یحدث

 یستھلك بالطبع وھذا ساعات لعدة یعمل الحاسب تركت أنك تنسى وقد
) التلف سرعة (الصلب للقرص الستھالكھ باالضافة داعي بدون الكھرباء

 نجد بالبطاریات تعمل التي المتنقلة للحاسبات نانظر إذا لذلك باالضافة ،
 ھذا فیھا نقلل وسیلة من بد فال لذا لذلك داعي بدون تنفذ قد البطاریات أن

  .الھدر

 على عمل بأي تقم لم فإذا ، االستعداد طور بـ یسمى ما في الحل یأتي
 جمیع بإطفاء یقوم و الطور ھذا إلى فسینتقل معینة نیةزم لفترة الحاسب
 الطاقة ھذه یحفظ وبذلك الصلب القرص ومنھا الضروریة غیر األجھزة
 أي في للعمل للعودة مستعد االستعداد طور في الحاسب ویكون ، المھدورة

 ما عادة والتي إشارة الحاسب إعطاء إال علیك فما ذلك تود وعندما وقت
 تشغیل الحاسب لیعید المفاتیح لوحة من زر ضغط أو لفأرةا بتحریك تكون

 یتطلب الصلب القرص تشغیل وطبعًا ، األجھزة وباقي الصلب القرص
 وھو الدقیقة في دورة 5400 إلى السكون من القرص دوران سرعة زیادة

 العمل عن الحاسب فیھا یتوقف ) ثواني بضع (الوقت بعض سیأخذ ما
   .بیعيط بشكل للعمل بعدھا لیرجع

 على یمر أن یجب الوقت من كم : ھو ھنا نفسھ یطرح الذي والسؤال
 ھذه أن ھو الجواب ؟ االستعداد لطور یتحول حتى استعمالھ بدون الحاسب

   .واحتیاجاتك ھواك بحسب أنت تحددھا المدة
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  الوظیفیة الناحیة من الصلب القرص

   ......نبدأ اهللا بسمو ، الصلب القرص في الوظیفیة الناحیة ھنا نناقش سوف

  المنطقیة واألقسام الصلبة األقراص

 المصطلحین ھذین بین الفرق ما
 ؟

 " الصلب القرص" كلمة تعني
 الذي الصغیر الصندوق ذلك

 بالبلدي أو harddisk تسمیھ
 من یحتویھ ما بكل "ھاردسك"

 یستخدم والذي ، ومعدات أجھزة
  .علیھ البیانات لتخزین

 الواقع في فھو المنطقي القسم أما
 الصلب للقرص الوظیفي التقسیم

 القرص تقسیم یمكن أنھ أي ،
 أحد باستخدام أقسام إلى الصلب
 لھذا المخصصة البرامج
 برنامج مثل ) الغرض

FDISK أو دوس مع المضمن 
 ( partition magic برنامج

 صلب قرص عندك كان فإذا
 مثًال :d و :c إلى تقسیمھ فیمكن
  . منطقي قسم منھما كًال ویسمى

 
 غیر مساحة األحمر اللون یمثل

 الوردي اللون ، القرص من مستخدمة
 D فال األزرق أما C ال یمثل
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 بھ المسموح األكبر الحجم یعتمد
 نظام على المنطقي للقرص
 الشكل یوضح ، للقرص الملفات
 لقرص تمثیلي رسم المقابل
 ، ( 1 رقم) مجزأ غیر صلب
 القرص (2) الشكل یمثل بینما
 . d و c إلى تجزئتھ بعد

   

 أنظر ، إجباریًا لیس الصلب القرص مساحة كامل استغالل أن الحقیقة وفي
 وبقي للقرص الكلیة المساحة من جزء استغالل تم حیث 3 رقم للشكل مثًال
 حیث ذلك فعل یود أحد ال العملي الواقع في ولكن ، مستغل رغی منھا جزء

 الحاالت بعض في ماعدا ، القرص مساحة كامل باستغالل الجمیع یرغب
   .الخاصة

 

 

 

  الصلب القرص تقسیم

 قبل (format (وتھیئتھا تقسیمھا من البد الجدیدة الصلبة األقراص جمیع
 منھا جزء كل یسمى ءأجزا إلى الصلب القرص نقسم وفیھا ، استعمالھا

 وعملیة ، :d و :c مثل (LDL=logical drive letter (منطقي قسم
 لقسم سیجزأ القرص كان لو حتى ضروریة ذكرھا السابق والتھیئة التقسیم
   .فقط واحد

 لنظام المرافق fdisk منھا الصلب القرص لتقسیم كثیرة برامج توجد
 partition مثل خرىاأل البرامج من عدد یوجد كما ،" دوس "التشغیل

magic مثًال.   
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   تكون عادة  األقسام أحد فإن ما قرص تقسیم عند
c: الجھاز أن ھو معناه وھذا نشط كقسم یعرف 
 األخرى األقسام جمیع تكون فیما ، منھ یقلع أن یجب
   .ممتدة أقسام

  
   الصلب القرص تقسیمات أنواع

 جیجابایت 10 لنقل صلب قرص لدیك كان إذا
 األقسام ھذه فإن E و C D أقسام ثالث إلى وقسمتھ
 بعضھا عن تختلف إنھا بل متماثلة الواقع في لیست

   :التقسیمات من أنواع ثالث لدینا یوجد ،

 مجموعھا في تمثل التي األقسام ھي:  المنطقیة األقسام أو القسم - 1
 منطقي قسم أي یتكون  .....إلخ C D E F G H مثل ، الصلب القرص

 system " النظام منطقة "تسمى القرص بدایة في خاصة منطقة من
area الصلب القرص مع التعامل معلومات فیھا وتخزنxxxx.  

 ( األقسام من قسم أول دائمًا وھو : primary األساسي المنطقي القسم - 2
 األقسام من خاص نوع أنھ أي منطقي قسم عن عبارة وھو ( c ال عادة

   المنطقیة

 األخرى األقسام جمیع عن عبارة وھو:  extended الممتد القسم - 3
  c ال غیر

 C األول القسم فإن C D E أقسام ثالث إلى مقسم القرص أن فرضنا فلو
 قسم منھم واحد كل یعتبر E و D واآلخرین أساسي منطقي قسم یعتبر

   .القرص من الممتد القسم D + E مجموع یعتبر فیما منطقي

 6 لدینا حیث المقابل بالرسم ساماألق ھذه عن أمثلة إعطاء ویمكن
 صلب لقرص مثال منھا كل یمثل 6 إلى 1 من مرقمة مستطیالت

 األحمر اللون ویمثل الصلب القرص أقسام تمثل الملونة والمستطیالت
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 وباقي الممتد القسم فیمثل األخضر اإلطار أما ( c ال ( األقاسي القسم
 من القرص بدایة أن أیضًا الحظ ، األخرى المنطقیة األقسام تمثل األلوان

   .الملونة المستطیالت بحجم الرسم في تمثل األقسام حجم وأن الیسار جھة

  :یلي ما المقابل التمثیلي الرسم على تالحظ أن أود

 

  

   القرص بدایة في دائمًا C ال •
 ما أو ) 5 رقم (جدًا كبیر أو ) 6 مثال (صغیرًا یكون أن یمكن C ال •

   ) .4 رقم (القرص مساحة كامل لیحت أن یمكن كما ذلك بین
 القرص من المتبقیة المساحة یحتل ) األخضر اللون (الممتد القسم •

  ) 6 رقم (كبرت أو ) 5 رقم (صغرت مھما
 ھذه وفي) 4 رقم (فقط واحد قسم یحوي أن الصلب للقرص یمكن •

   الممتد للقسم حاجة ال الحالة
 أكثر أو ) 3 رقم ( واحد قسم على یحتوي أن الممتد للقسم یمكن •

 3 منھا ناقص األبجدیة الحروف بعدد ھو عدد وأقصى ،) 6 رقم(
  ( C و A B ماعدا الحروف جمیع (أعداد

 األقسام أو األساسي القسم سواء(المنطقیة األقسام من قسم لكل یمكن •
 I حرف ( صغیرًا أو ) 4 رقم (كبیرًا یكون أن ) األخرى المنطقیة

   ) 6 رقم في

  
  القرص ةلتجزئ األقصى الحد

 تركیبھ یمكن الذي الصلب للقرص أعلى حد الحاسبات من العدید في یوجد
 الحدود ھذه ھنا ونستعرض القرص من الواحد المنطقي للقسم أعلى حد أو

   :وأسبابھا
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 ( جدًا القدیمة الشخصیة الحاسبات أیام أوائل في: القدیمة الحاسبات •
 الصلب للقرص األقصى الحد IBM شركة حددت) م 1982 عام
 جدًا كبیرة تعتبر الوقت ذلك في السعة ھذه وكانت ، میجابایت 10 بـ
 ( DOS 2.0 ( الوقت ذلك في المستخدمة دوس نسخة أن كما ،

 میجابایت 16بـ للقرص أقصى حجم حددت لذلك بت 12 ذات كانت
 وفیما ، المنطقیة األقسام تعدد تدعم تكن لم تلك دوس نسخة أن كما ،

 المسموح الصلب للقرص بزیادة دوس من 3.0 النسخة جاءت بعد
 128 إلى بزیادة 4.0 النسخة جاءت ثم ومن ، میجابایت 32 إلى بھ

   .میجابایت
 ، محدث غیر وبیوس IDE بینیة الحد ھذا یحصل : میجابایت 504 •

 على التعرف التشغیل نظام یستطیع حتى .... ذلك أوضح دعني
 أوًال الصلب قرصال على البیوس یتعرف أن یجب الصلب القرص

 / السلندرات من محدود عدد سوى یدعم ال بیوس وجود عند لذلك
 تدعم عدد أقصى معین من IDE بینیة وجود + القطاعات/الرؤوس

 محدودًا یكون التشغیل نظام فإن القطاعات/ الرؤوس / السلندرات
 میجابایت 504 مقداره أصى حد ذلك عن وینتج األعداد بھذه

   .للقرص
 أنظمة استعمال مع یوجد الحد ھذا : المنطقي للقسم تجیجابای 2 •

 من الحد ھذا ویأتي ، أقدم ھو ما أو 95) 7 دوس (وندوز التشغیل
 32 أي ( قطاع 64 بـ الواحد للكلستر أقصى حدًا 7 دوس تحدید

 65536 ) = 16 أس 2 ( األقصى الكلسترات وعدد ) كیلوبایت
   .لواحدا المنطقي للقسم جیجابایت 2 عنھ ینتج مما

 قرص ألي األقصى الحد فإن LBA ال استعمال عند : جیجابایت 8 •
   جیجابایت 8 ھو
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   المنطقیة لألقسام األحرف تعیین كیفیة

 أسس باستعمال المنطقیة األقسام أحرف یحدد فإنھ الحاسب یقلع عندما
   :التالي الشكل على وھي معینة

   C ال ھو كونی األول الصلب القرص في الفعال المنطقي القسم •
 بعد یجعلھا فإنھ أخرى صلبة أقراص في فعالة أقسام أي وجود عند •

   C ال
ا •

أل
ق
س
ا
م
 
ا
ل
م
ن
ط
ق
ی
ة
 

 لألقراص المنطقیة األقسام ثم ، األولویة لھ األول الصلب للقرص
   .األخرى

   .....بمثالین ذلك أوضح دعني
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 الحرف جعل تم حیث المقابل الرسم في العلوي المثال ھو األول المثال
 من النشط القسم وتبعھ األول الصلب القرص من النشط للقسم األول

 ثم األول القرص في المنطقیة األقسام تبعھ ثم ومن الثاني الصلب القرص
  القواعد نفس الثاني المثال ویتبع ، الثاني القرص في

  
  

  الصلب القرص نقسم لماذا

  قسم من كثرأل تقسیمھ تود فلماذا بایت جیجا 10 صلب قرص لدیك كان إذا
C ، D  لذلك تدفعك قد أسباب عدة ھناك:   

 عن بدیل فال 95 وندوز ھو جھازك في المركب التشغیل نظام كان إذا - 1
 2 ھو الواحد المنطقي للقرص حجم أكبر ألن ، الصلب القرص تقسیم
   .أسلفنا كما جیجا

 قد فمثًال ، البیانات ترتیب على یساعد ألقسام الصلب القرص تقسیم إن - 2
   .وھكذا Dال في األخرى والبیانات C ال في البرامج جعل في ترغب

 قسم في منھا كًال ، واحد تشغیل نظام من أكثر تركیب في ترغب ربما - 3
   .مختلف منطقي

 وذلك الصلب القرص مساحة في یوفر أقسام إلى الصلب القرص تقسیم - 4
   XXXX الكلستر موضوع أنظر  أقل الكلستر حجم كون

  
   الملفات منظا

 أو zip قرص ، مرن ، صلب قرص ( قرص أي استخدام نستطیع أن قبل
 نقوم فإنما القرص ذلك نھیئ وعندما ، القرص ذلك تھیئة من البد ) غیرھا
 كلستر جمع (الكلسترات تسمى صغیرة تخزین وحدات إلى بتقسیمھ
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cluster )، ھذه من واحد في یخزن فإنھ ما ملف نخزن وعندما 
 من عدد إلى یقسمھ الصلب القرص فإن كبیرًا الملف كان وإذا ، الكلسترات
   .الملف لتخزین یكفي الكلسترات

 تكون أن بالضرورة یشترط ال ما لملف المكونة الكلسترات ومجموعة
 ، متفرقة تكون أن یمكن بل القرص على متجاورة أماكن في موجودة

 األخرى راتالكلست عن ممیز رقم لھ القرص كلسترات من كلستر ولكل
 File Allocation لـ اختصارًا FAT یسمى ( سجل لدیھ الملفات ونظام

Table ) خریطة أنھا أي ( لھا المكونة الكلسترات وأماكن الملفات بجمیع 
 من ما ملف قراءة ) وندوز مثل ( التشغیل نظام یود عندما و ) للكلسترات

 یمكنھ الذي لقرصل الملفات بنظام باالستعانة ذلك فیمكنھ الصلب القرص
 التشغیل نظام یمكن مما ما لملف المكونة الكلسترات توجد أین معرفة من
  المل قراءة من

 بدون العملیة بھذه التشغیل نظام ویقوم
 وفي بحصولھا المستخدم یشعر أن

 بل بالضبط ھكذا تتم ال العملیة الحقیقة
 إلى انظر ) قلیًال مختلف األمر إن

 لالجدو في FAT ل مبسط جزء
 التشغیل نظام أن فلنفترض ، ( المقابل

یقوم  msdos.sys الملف قراءة یود
الملف  نظام التشغیل بالبحث عن اسم
 253في الجدول فیجده عند الرقم 

 ھو أول 253فیعرف أن الكلستر رقم 
المكونھ لھذا الملف فیقرأه ،  الكلسترات

ثم یقوم بقراءة رقم مدخل ذلك الملف 
الثاني الذي الكلستر   فھو254وھو 

 الذي 260بدوره یقودنا إلى الكلستر 
مدخلھ   الذي261بدورنا یقودنا إلى 

مما یعني نھایة الملف ، لھذا  OFF ھو

  



 117 

 بفحص یقوم النظام بأن یمكننا أن نقول
 كلستر أول موقع عن بحثًا FAT ال
 الملف لذلك المكونة الكلسترات من

 یجد الكلستر ذلك قراءة وعند لیقرأه
 حتى وھكذا التالي الكلستر قعمو النظام
  . الملف من كلستر آخر

   

   ألي تنتمي ال كلسترات عن بالبحث یقوم القرص إلى الكتابة حالة في بینما

  

 أول موقع على حتويلی FAT ال تحدیث و علیھا بالكتابة فیقوم ملف
   .وھكذا الملف ذلك في كلستر

 البیانات یمسح ال التشغیل نظام فإن الملفات أحد المستخدم یمسح وعندما
 الكلسترات ھذه أن FAT ال في یكتب ببساطة بل الكلسترات في الموجودة

 بیانات إحالل بعد فیما التشغیل نظام یستطیع وبالتالي ملف ألي تنتمي ال
 جدیدة بیانات تخزین النظام أراد وإذا ، القدیمة البیانات مكان جدیدة لملفات

 لم كلسترات یختار بل قدیمة بیانات بھا التي الكلسترات في یخزنھا ال فإنھ
   :شیئین ھي الطریقة ھذه وفائدة ، قبل من ملفات فیھا یخزن

  

 فیمكن مسحھا التي الملفات بعض إسترجاع المستخدم أراد إذا أنھ •
 كلسترات عن بحثًا القرص یفحص أن ھذا في خصصمت لبرنامج

   .البیانات تلك باسترجاع فیقوم قدیمة ملفات من بیانات بھا
 ال تغییر فعملیة ، البیانات مسح من أسرع الطریقة ھذه استعمال أن •

FAT جمیع إلغاء من أسرع الملف كلسترات مواقع لیلغي 
 ھذه أرقام على سوى یحتوي ل FAT ال ألن ھذا الكلسترات
  جدًا كبیرة تكون قد بیانات تحوي الكلسترات بینما الكلسترات
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 لكل یمكن حیث وثیقة عالقة الملفات وأنظمة التشغیل أنظمة بین العالقة إن
  التالي الشكل على وذلك معینة ملفات أنظمة على العمل نظام

  

  

  

 التشغیل نظام الملفات نظام

 الحجم
 األقصى
 للقرص
 المنطقي
 الواحد

FAT16 

 وندوز و دوس ) أغلبھا
 و 98 و 95 و 3.11

 OS/2و ( NT و 2000
 لذا ، لینكس أصدارات بعض
 الملفات أنظمة أكثر فھو

 شیوعًا

2.1 
 جیجابایت

VFAT 
 FAT16 مواصفات نفس
 الـویلة االسماء مع ولكن

  للملفات

2.1 
 جیجابایت

FAT 32 
  ، 2000 وندوز ، 98 وندوز

 النسخة OSR 95 وندوز
 ( فقط األنجلیزي) الثانیة

 تیرابایت 2
(2048 

 (جیجابایت
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NTFS (لـ اختصار 
"NT File System" 

) 

 نظام وھو ، NT وندوز
 32 و FAT16 من أفضل
 و أكبر سرعة یعطي حیث

 وكذل األداء في موثوقیة
 األمان من أعلى مستوى

 . الضائعة المساحة من وقلیل

   

HPFS ( لـ اختصار 
"High 

Performance File 
System" ) 

OS/2    

 من وأفضل أسرع الملفات أنظمة بعض فمثًال ، أخرى تفاصیل وھناك
 أنظمة بعض تمتاز فیما ، توافقیة أكثر اآلخر وبعضھا ، اآلخر البعض
 حجمھ بقرص یعمل أن NT لوندوز یمكن فمثًال معینة بممیزات التشغیل

 سبیل على" نتویر "نظام أن كما FAT16 ھو نوعھ أن مع جیجابایت 8
   .بھ خاص تشغیل نظام لھ المثال

   :معین حجم من أكبر أقرص تقبل ال القدیمة التشغیل أنظمة بعض

 األقصى الحجم التشغیل نظام
 میجابایت 16  3.0 اإلصدار من اإلقدم دوس

 میجابایت 32  3.32 إلى 3.0 دوس
 میجابایت 128  4.0 دوس
 (سلندر 1024 أو ) میجابایت 528  5.0 دوس

 األخرى األقسام عن مختلف ملفات بنظام یزود أن منطقي قسم لكل كنیم
 أن فیمكن C D E لدیك كان فإذا ، الصلب القرص نفس في كان لو حتى
 FAT16 نوع من األخرى األقسام بینما FAT32 نوع من C ال یكون
 أنظمة قراءة من تتمكن ال قد التشغیل أنظمة بعض أن الحظ ولكن ، مثًال
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 من األجزاء ھذه على التعرف من من تتمكن لن الحالة ھذه وفي الملفات
   .القرص

 على ملف كل عنوان فیھ مكتوب الصلب القرص بدایة على جدول یوجد
 على الملفات من العدید أن حیث البساطة بتلك لیس األمر ولكن ، القرص
 الملف من مختلفة أجزاء یخزن أن یمكن بحیث مجزئة تكون القرص
  ؟ ذلك كیف !!!! أماكن عدة في الواحد

 القرص تركیبة على الضوء بعض إلقاء یجب السؤال ذلك على لإلجابة
  ..الداخلیة الصلب

  
  الصلب القرص تھیئة

  :(format (التھیئة من نوعین لدینا یوجد

  (low level format (المنخفض المستوى تھیئة •
  (high level format (العالي المستوى تھیئة •

 المستوى " كلمة معنى عن كلمة أقول أن أود الواقع في ؟ بینھما الفرق فما
 أن فمعنى ، عام بشكل الحاسب عالم في " المنخفض المستوى "و" العالي
 فیھ ولیس التعقیدات من خالي أو قلیل أنھ" عالي مستوى "ذو ما شئ

 المماثل الشئ مع مقارنة االستخدام سھل بالتالي فھو الخیارات من الكثیر
" سي "كلغة البرمجة لغات ذلك على وكمثال ، المنخفض ىالمستو ذو لھ

" بیسك فجول "مثل أخرى بلغة مقارنة منخفض مستوى ذات تعتبر التي
   .بكثیر أقل وخیاراتھا مرونة أقل ولكنھا كثیرًا أسھل بیسك فجول أن حیث

 ذو فھو منخفض مستوى ذو بأنھ یوصف عندما الشئ فإن عام وبشكل
 صعب عادة وھو العمل بذلك الدقیق التحكم انیاتامك وفیھ كثیرة تفاصیل

   .االستعمال
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 إال ھي ما النخفض المستوى ذات فالتھیئة ، التھیئة لموضوع اآلن نرجع
 و القرص على والمسارات القطاعات ونھایة بدایة أماكن تحدید عملیة
 ، المرتفع المستوى ذات للتھیئة جاھزًا القرص لجعل یلزم ما كل عمل

 مثل ( ملفات بنظام القرص بتزوید تقوم المرتفع المستوى اتذ فالتھیئة
FAT أو FAT 32 أو NTFS السابق الملفات أنظمة أنواع من أیًا أو 

xxxx ذات التھیئة تطبیق یمكن وال ، القطاعات ترقیم و ) ذكرھا 
 تھیئة ألن ، أوًال المنخفض بالمستوى تھیئتھ بعد إال المرتفع المستوى
 صنعتھا التي والمسارات القطاعات باستخدام تقوم المرتفع المستوى
   .المنخفضة التھیئة

 ال و ، منھ القرص خروج قبل المصنع في تتم المنخفضة التھیئة وعملیة
 خاصة برامج بواسطة حتى أخرى مرة بھا القیام كذلك للمستخدم یمكن
 الشائعة المعلومة من بالرغم -  للقرص الصانعة الجھة من تتوفر ما عادة

 تقبل التي ھي فقط القدیمة الصلبة األقراص أن حیث - ممكن ذلك أنب
 الحدیث الصلب القرص أن نقول أن ویمكننا ، المستوى المنخفضة التھیئة

  ..المستوى منخفضة تھیئة تھیئتھ تم أنھ " علینا یمثل" 

 القرص سطح على محفورة لیست والمسارات والقطاعات البتات إن
 بالمیكریسكوب مكبرًا القرص لسطح نظرنا لو أننا آخر بمعنى ، الصلب
 بھا المحیطة المناطق وبین البتات مواقع بین لفروقات وجود ال أنھ لوجدنا

 القراءة رأس یتمكن وحتى ، غیر ال فقط شحنات إال ھي ما البتات أن أي
 وذلك قطاع كل ونھایة بدایو تحدید من البد البیانات تخزین من والكتابة
 والكتابة القراءة رأس ویتعرف ، المستوى منخفظة لتھیئةا عملیة بواسطة

 كتبت التي البتات من معینة ھیئة عن البحث طریق عن البتات مواقع على
 یمیز بحیث للقطاع التعریف رقم البتات ھذه تتضمن كما التھیئة عملیة في
 ھذا التعریف رقم فإن وللعلم ، )الشكل أنظر (األخرى القطاعات عن

 ھذه إزالة IBM شركة واستطاعت ، القرص مساحة من یرالكث یستھلك
 مساحة بذلك موفرة الرام في المعلومات ھذه تحمیل طریق عن المشكلة
   .الصلب القرص
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FAT و FAT 32   

 و دوس یستخدمھ الذي لنظام كان السابق الوصف
 FAT = File النظام ھذا ویسمى 95 وندوز

Allocation Table ، 98 وندوز ظھور مع ولكن 
 FAT یسمى FAT ال من جدید نوع لدینا أصبح

 2 من أكبر ألحجام دعمًا النظام ھذا ویقدم 32
 من نظام ألنھ الواحد المنطقي للقرص جیجابایت

 طورت التي الشھیرة الشركة ( مایكروسوفت شركة ولكن بت 32 عیار
 یمكننا لذلك أخرى ألغراض محجوز البتات ھذه من 4 جعلت ) وندوز

 أس 2 دعم بإمكانھ أن یعني وھذا بت 28 ھو عملیًا النظام ھذا أن ولالق
 و تیرابایت 2 حتى أقسام دعم یمكنھ األساس ھذا وعلى ، الوحدات من 28

   .للكلستر أصغر حجم

 أو عربي (98 وندوز مع إال FAT32 استخدام یمكن ال أنھ الحظ
 یدعم وال ، فقط اإلنجلیزي 95 وندوز من OSR 2 النسخة أو) إنجلیزي
 البرامج بعض أن إلى باالضافة ھذا ، النظام ھذا العادي 95 وندوز
 تعمل ال قد 95 بوندوز الخاصة التجزئة إزالة برامج مثل القدیمة الخدمیة

  . FAT32 مع

 الكلستر حجم المنطقي القرص حجم

 كیلوبایت 4 جیجابایت 8 من أقل

 كیلوبایت 8  جیجابایت16 إلى 8
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 كیلوبایت 16 یتجیجابا 32 إلى 16

 كیلوبایت 32 جیجابایت 32 من أكبر

 
 

 

 

MBR   

 ونھایة بدایة تحدید من البد منطقیة أقسام إلى فیزیائي قرص نقسم عندما
 حتى القرص من ما مكان في المعلومات ھذه وكتابة ، منطقي قسم كل

 أثناء تتم العملیة ھذه إن ، كأقسام علیھا التعرف التشغیل نظام یستطیع
 المكتوبة المعلومات تغییر یتم وال ( FDISK ببرنامج مثًال(القرص یمتقس
   .ذلك بعد المنطقة ھذه على

 boot أو اإلقالع سجل یسمى منطقي قسم كل بدایة في قطاع أول إن
record األقسام ونھایة بدایة بمكان المتعلقة المعلومات كافة كتابة تتم 
 نظام فیھ یوجد أن یجب الذي وھو النشط القرص تحدد كما المنطقیة
   .التشغیل

 الرئیسي اإلقالع سجل "فیسمى األساسي المنطقي للقسم اإلقالع سجل أما
 "MBR=Master Boot Record یخبر صغیر برنامج على یحتوي 

   .الصلب القرص مع التعامل لیبدأ یفعل ماذا الحاسب

 أخط ریالة یعطي الحاسب فإن ما عطب الرئیسي اإلقالع سجل أصاب إذا
 یتوقف أن یمكن كما "non system disk or disk error "غالبًا وھي
  ) .یعلق (االستجابة عن
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 في الوارد الشكل نفس ( المقابل بالشكل اإلقالع سجالت تمثیل ویمكن
 ال الصفراء المساحات تمثل حیث ) التعدیل بعد xxxx الصفحة بدایة

MBR )  

 بعض لكن ، الحاسب تعمالاس أثناء أبدًا المعلومات ھذه تغییر یتم ال
 أو ، فیھا نفسھ الفیروس ینسخ حیث المنطقة ھذه لتوطن تلجأ قد الفیروسات

 system "أو "boot magic مثل الخدمیة البرامج بعض تستعملھا قد
commander".  

 
 
 
 
 
 
 

 شراء القرص وتركیبھ

   الصلب القرص شراء قبل

 التوصیل بینیةو ، التوصیل بینیة اختیار علیك صلب قرص شراء عند
 القرص بین یوصل الذي) السلك ( الوصلة ھو ) كده بالبلدي ( تعني

   :طرق ثالث بإحدى التوصیل ھذا یتم أن یمكن ، األم واللوحة الصلب

1. IDE  
2. SCSI سكزي " وتلفظ"  
   parallel port المتوازي المنفذ .3

 المعتدلة تكلفتھا بسبب IDE ال منازع بال ھي استخداماًَ وأكثرھا
 وللذین ، IDE واجھة ھي ما یعلم من سأجد طبعًا و ، المعقولة ھاوسرعت

 أي توصیل نستطیع ) توصیلة (واجھة عن عبارة IDE فالـ یعرفون ال
 من العدید تشمل وھذه ، للحاسب IDE مواصفات مع متوافق جھاز
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 ال (المدمجة األقراص ومحركات الصلبة األقراص بینھا من اإلجھزة
CD ) أقراص محركات مثل كثیر وغیرھا ZIP ال (مثًال جاز و الداخلیة 

  )اإلجھزة ھذه ھي ما تعرف لم إن تقلق

 حاسب جھاز أي في أن أخي یا إعلم الصلب القرص تشتري أن وقبل
 الجھاز في تركیب تستطیع ال أنك یعني ھذا ، IDE أجھزة ألربع مكان
 محرك وواحد صلبة أقراص 3 - أو -  صلبة أقراص 4 من أكثر الواحد

 وسائل ھناك طبعًا (4 یتعدى أن یمكن ال المجموع أن أي ، مدمجة قراصأ
  ).موضوعنا لیس ذلك ولكن العدد زیادة

   ؟ ذلك أھمیة ھي ما حسنًا

 صلب قرص إلضافة مكان ھناك ھل تعرف أن یجب أنك ھي ذلك أھمیة
 المستخدمین أغلب ألن مكان ھناك سیكون األحیان أغلب وفي ، ال أم

  األكثر على إثنین أو واحد قرص عندھم

 

 

 

  شراء القرص الصلب

القرص الصلب ھو جزء مھم جدًا من أجزاء الحاسب وال أكون مبالغًا إذا 
قلت أنھ مھما كانت سرعة معالجك فإن قرص صلب بطئ سوف یضعف 

من سرعتھ إلى حد ال تتوقعھ ، والعكس صحیح أیضًا فإذا كان القرص 
ف یتناقص ولكن في أغلب الحاسبات سریعًا والمعالج بطئ فإن األداء سو

الجدیدة یكون المعالج سریع جدًا لذلك یكون التركیز أكثر حالیًا على 
  .سرعة القرص 



 126 

لذلك كان شراء القرص الصلب من األمور الھامة جدًا جدًا وھنا أود جدًا 
أن أذكر العوامل الھامة التي یجب أخذھا في الحسبان عند شراء قرص 

  :صلب فھیا بنا 

وھو زمن یقاس عادة " : ACCESS TIME" الوصول زمن •
 وھو معدل الزمن الذي یستغرقھ رأس القراءة ، "ms"بالملي ثانیة 

والكتابة في االنتقال من سلندر إلى آخر وكلما كان زمن الوصول 
أقل كلما دل ذلك على أن رأس القراءة والكتابة أسرع وھذا بالطبع 

ء القرص كثیرًا ، أفضل ، ویؤثر زمن الوصول ھذا فى أدا
واألقراص الصلبة تتحسن عامًا بعد عام ، ویعتبر زمن وصول 

  . ملي ثانیة جیدًا حالیًا 10 أو9مقداره 
 أي كم MB/sویقاس بالمیجابایت في الثانیة : معدل نقل البیانات  •

میجابایت یستطیع القرص نقلھا في الثانیة الواحدة ، ویجب ھنا أن 
( یانات بین القرص الصلب و بینیتھ معدل نقل الب) 1(نفرق بین 

IDE معدل نقل البیانات من القرص إلى المعالج ) 2(و )  أو سكزي
، فعند شراء قرص الصلب سوف تجد من ضمن مواصفاتھ إحدى 

ھاتین فاحذر أن تقارن قرصین صلبین بنوعین مختلفین من معدالت 
  .نقل البیانات 

 الموجودة في جھازك ، IDEوھذا یتعلق ببینیة : طور نقل البیانات  •
إذا كانت اللوحة األم تدعم معدالت نقل البیانات السریعة فیمكنك 

: تركیب قرص صلب من ھذا النوع ، ویوجد حالیًا ثالث أنواع 
 میجابایت 33 ویسمح بمعدل نقل بیانات DMA-33األول ھو طور 

 66 ویعمل بسرعة DAM-66في الثانیة ، والثاني ھو طور 
 خاص ، و أما الثالث IDEثانیة ویتطلب كیبل میجابایت في ال

وھو )  میجابایت في الثانیة 100طبعًا  ( DMA-100واألخیر فھو 
  .یتطلب كیبل خاص لھ 

" دورة في الدقیقة " وتقاس بوحدة : سرعة دوران أقراص التخزین  •
RPM ، وكلما كانت سرعة الدوران أكبر كلما ساھم ذلك في تقلیل 

 سائدة 5400قراص التي تدور بسرعة زمن الوصول ، وتعد األ
  . RPM 10000 وكذلك 7500حالیًا وھناك األفضل وھي 
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ووظیفتھا مشابھة للذاكرة المخبئیة " : cache"الذاكرة المخبئیة  •
للمعالج ، ویمكن أن تجد أقراص صلبة مزودة بذاكرة مخبئیة 

  . كیلوبایت 512مقدارھا 
القرص األصغر ویعتبر ) :  إنش 5.25 أم 3.5( حجم القرص  •

أفضل ألن رأس القراءة والكتابة یحتاج إلى االنتقال لمسافة أقل بین 
السلندرات یمكنك التحقق من ذلك بمجرد النظر إلى القرص حیث أن 

 تقارب في العرض جھاز قراءة القرص المدمج 5.25األقراص 
  . یقارب عرضھا جھاز قراءة القرص المرن 3.5بینما األقراص 

وھذه مھمة أیضًا لذلك احصل على ضمان عند الشراء : االعتمادیة  •
 mean" معدل األوقات بین األعطال " ویمكنك أیضًا أخذ ما یسمى 
time between failure = MTBF "  ویقاس بالساعة ومعناه أنھ
فإنھ كل ھذا العدد من ) بشكل عام ( في المعدل فإن ھذا القرص 

یبھ عطل ، مثًال إذا ساعات العمل فإن أحد األقراص یمكن أن یص
 ساعة فإذا كان 100000كان معدل األوقات بین األعطال یساوي 

 قرص صلب فیمكن أن یصیب أحداھا عطل بعد 100في شركتك 
أي أننا نحسب المعدل بالنسبة إلى األقراص (  ساعة عمل 1000

  ) بشكل عام 

حتى تستطیع استخدام األطوار السریعة یجب أن تستعمل : مالحظة 
   المناسبینIDEحة األم والقرص الصلب وكیبل اللو

 

  ؟ للعمل وتعده تركبھ فكیف جدیدًا صلبًا قرصًا إشتریت

   :لتركیبھ خطوات عدة عمل یجب الصلب القرص اشتریت أن بعد

 الشد بمسامیر الحاسب علبة داخل الصلب القرص ھذا تثبیت •
   .بذلك الخاصة

   .الكھربائي التیار بمصدر القرص توصیل •
   .القفازات ضبط و خاللھا من یعمل التي بالبینیة القرص توصیل •
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 إخباره و ، جدید صلب قرص ركبت قد أنك الحاسب إخبار •
   .علیھ التعرف یمكنھ حتى القرص ھذا بمواصفات

   .منطقیة أقسام إلى القرص تقسیم •
   األقسام ھذه تھیئة •

 بنا ھیا واآلن ، ترید ما علیھ تخزن لكي جاھزًا القرص یكون وبذلك
 تقرب التي الصور ووضع فیھا التفصیل أمكننا ما الخطوات ھذه لنشرح
 لجھاز الواقع في ھي الخطوات ھذه أن األول : شیئین الحظ ولكن المعنى

 تود كنت ( جدیدًا جھازك یكن لم فإذا ) جدید أي ( صلب قرص فیھ لیس
 ( الخطوات بتعدیل ثم باهللا باالستعانة فیمكنك ) ثاني صلب قرص إضافة

 ، ترید ما تصنع أن من تتمكن كي ) الظروف حسب بعضھا تتجاھلو
 بالترتیب الخطوات ھذه عمل المریح من یكون ال قد أنھ ھو الثاني الشئ

 المعلومات اعتماد بسبب الترتیب بھذا لعملھا اضطررت ولكني المذكور
 ضبط یكون قد مثًال ، سابقة خطوات على الخطوات بعض في الموجودة
 قراءة األجدى فمن العلبة داخل القرص تثبیت قبل عمل إذا لأسھ القفازات

   .شئ بأي البدء قبل كلھ الموضوع

   

  
  الجھاز داخل الصلب القرص تثبیت

 بفتح تقوم أن القرص لتركیب البد طبعًا
 بفصل الحذر جانب تأخذ أن وأود ، الجھاز
 نھائیًا الكھربائي التیار عن الجھاز

 لكھرباءا من التخلص ( نفسك وتأریض
 الجھاز علبة فتح في الشروع قبل) الساكنة

.  
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 خاصة أماكن توجد ، القرص تركیب تود األماكن أي في تحدید أوًال علیك
 تستخدم " drive bays = حجرات " تسمیتھا یمكن النظام علبة في

   :منھا نوعین ویوجد ، المختلفة األجھزة لتثبیت

 إنش 3.5 بعرض) 1 رقم الشكل في a بـ موسوم ( األول النوع •
 األقراص محركات مثل إنش 3.5 عرضھ جھاز أي لتثبیت یستخدم
 النوع ھذا تسمي أن یمكن ، الصلبة األقراص أنواع أغلب و المرنة

  ".إنش 3.5 حجرة" 
 ) وربع خمسة( 5.25 بقیاس ) 1 رقم الشكل في b (الثاني النوع •

 دمجةالم األقراص محركات مثل القیاس بھذا جھاز أي لتثبیت إنش
CD-ROM النوع ھذا ویسمى ، الصلبة األقراص بعض وكذلك 

  ".إنش 5.25 حجرة " بالمثل

 ھذه على الحجرات ھذه دور یقتصر وال
 جھاز أي استیعاب یمكنھا بل األجھزة

 ھذه من نذكر و فیھا لیركب مخصص
 ) سماعات : المثال سبیل على األجھزة

 تحكم لوحات و (سمعیة مجاھرات
 بالریموت للتحكم وواجھات بالصوت
  . كونترول

 فتحات الحجرات ھذه من حجرة لكل توجد
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 للنزع قابل بالستیكي بغطاء مغطاة أمامیة
 (الجھاز مقدمة على تشاھده الذي الغطاء )

 أن فیھا المركب الجھاز بمقدمة لیسمح
 كل لیس أن الحظ ، للخارج یظھر

 فمثًال الغطاء ھذا یزال أن تتطلب األجھزة
 محرك

 األقراص
 المدمجة
 یتطلب
 إزالة

 الغطاء
 تظھر حتى

 األمام من األقراص وإخراج إدخال واجھة
 خاصة الصلبة األقراص في بینما ،

 ألن الغطاء إبقاء یجب منھا الجدیدة
 بینما ، واجھة لھ لیس الصلب القرص
 ذات الماضي في األقراص بعض كانت
 أشاھد أعد ولم خاللھا من تظھر واجھة
  . حدیثًا مثلھا

 بدون إنش 3.5 قرص المثال ھذا في نالدی
 أحد لھ نختار لذلك أمامیة واجھة

 فیھا بإدخالھ ونقوم إنش 3.5 الحجرات
 مقابس و الكھرباء مداخل تكون بحیث
 للوحة مواجھة الخلف من IDE واجھة

 ذلك وبعد الحظ (2 شكل في كما ) األم
 تأتي التي الخاصة بالمسامیر تثبیتھ یجب
 الجھتین من (4 لشك) النظام علبة مع

 4 استعمال دائمًا ویفضل والیسرى الیمنى
 . مسامیر
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  الكھربائي التیار بمصدر القرص توصیل

 إذًا فیجب الكھربائیة للطاقة القرص یحتاج
 مقبس الغرض لھذا ویستعمل بھا توصیلھ
 الصورة أنظر ( القیاسي الكھربائیة الطاقة

 المخصصة الفتحة في یوضع أن ویجب) 
 ال المقبس وھذا ، الصلب القرص في لھ

 واجھت فإذا الصحیح االتجاه في إال یدخل
   .مقلوبًا كان فربما إدخالھ في صعوبة

 الحالة ھذه ففي مشغولة الطاقة مقابس جمیع تجد لربما األحیان بعض في
 ( y الحرف شكل على ألنھا y سلك تسمى ( توصیلة إحضار من البد
 الجھة من ویخرج جھة من كھربائیة طاقة مقبس بھ یوصل الكیبل وھذا

   .واحد سلك على جھازین تركیب من یمكنك مما مقبسین األخرى

 في تراه الذي النوع من ھي حیاتي في شاھدتھا التي الطاقة مقابس جمیع
 منخفظة فولتیة ذات DC كھربائیة طاقة یوفر السلك وھذا ، الصورة
   للقرص

  بالبینیة القرص توصیل

 أن یجب الحاسب أجزاء باقي وإلى من البیانات ینقل أن قرصلل یمكن حتى
 األقراص من القصوى األغلبیة في البینیة ھذه تكون ، ببینیة یوصل
 بالتفصیل ھنا أشرحھا سوف التي البینیة ھي ھذه لذلك IDE ھي الصلبة
  ....... xxxx سكزي بینیة أشرح أیضَا وربما

 ( توسعة كبطاقة إما یركب ھازالج وھذا جھاز عن عبارة ھي البینیة ھذه
 ھو وھذا األم اللوحة في مدموجًا یوجد أو ) والصوت الفیدیو بطاقة مثل

 سنین منذ المصنوعة األم اللوحات جمیع تحتوي حیث السائد الوضع
 لتوصیلھا ) مشبكین ( مقبسین لھا البینیة وھذه ، IDE بینیة على طویلة

   :الصلب بالقرص
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 قرص تركیب یمكن قناتین وفیھ ، ( primary ( أولي یسمى األول •
   .قناة كل على واحد صلب

 تركیب یمكن قناتین وفیھ ، (secondry (ثانوي یسمى الثاني •
   .قناة كل على واحد صلب قرص

 ھذه من قناة كل و ، الواحدة البینیة في IDE قنوات 4 لدینا یوجد أي
 قصىاأل المجموع فیصبح واحد صلب قرص استیعاب یمكنھا القنوات

 صلبة أقراص 4 البینیة ھذه على تركیبھا یمكن التي الصلبة األقراص لعدد
.  

 ، ألقاب اعطائھا من البد كان بعضھا عن األربع القنوات ھذه ولتمییز
 بالعبد واآلخر "master "بالسید مقبس كل في القرصین أحد فیسمى

"slave" - الذي المقبس باسم منھا بینیة كل فتسمى ، - هللا والعبودیة 
 األربعة القنوات ھذه أسماء فتصبح المقبس في بمكانتھا متبوعة إلیھ تنتمي
   :یلي كما

  primary master : تسمى األولي المقبس في" سید"ال القناة •
  primary slave : تسمى األولي المقبس في" عبد"ال القناة •
  secondry master : تسمى الثانوي المقبس في" سید"ال القناة •
  secondry slave : تسمى الثانوي المقبس في" عبد"ال القناة •

   :یلي ما أیضًا الحظ

 من عدد أي استعمال یمكنك بل شرطًا لیس أجھزة أربع تركیب أن •
   .األربعة القنوات

 أي رغبتك حسب تحدد أن فیمكنك قناة من أكثر استخدام أردت إذا •
 یسمى ما بضبط ذلك ویكون ، عبد وأیھم سید سیكون األقراص

   .اهللا بإذن الحقًا أذكرھا سوف التي لقفازاتا"بـ
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 صلبة أقراص IDE بینیة في المشبوكة األجھزة تكون أن یشترط ال •
 جھاز أي استعمال یمكن بل

 ذلك ویشمل IDE مع متوافق
   .المدمجة األقراص

 من 40 على IDE مشبك أي یحتوي
 1 من ( مرقمة الصغیرة ( pin ( األسنان

 حتى -  یجب و ، 8 شكل أنظر ) 40 إلى
 بالشكل الصلب القرص یعمل

 بحیث الصلب القرص على لھ المقابل بالسن سن كل یوصل أن -  الصحیح
 القرص في 1 رقم السن مع IDE مشبك أسنان من 1 رقم السن یرتبط

   .وھكذا الصلب

 أنظر ) IDE كیبل یسمى خاص كیبل بواسطة ھذه التوصیل عملیة وتتم
 بالترتیب مرقمة ( صغیر سلك 40 من مجموعة عن عبارة وھو ،)6 شكل
 رقم السن توصل أن یجب و جنب إلى جنبًا مربوطة ) 40 إلى 1 من

 من 1 رقم السلك بجھة األم اللوحة على یقع الذي IDE مقبس من واحد
 الصلبة األقراص من واحد رقم السن فیھا التي بالجھة ثم ومن IDE كیبل

  :  منھم كل في 1 رقم تمیز كیف لك أقول وسوف

 السلك ھو الكیبل ھذا في 1 رقم السلك فإن IDE لكیبل بالنسبة •
 اللون یكون أحیانًا ( 6 شكل في ظاھر ھو كما األحمر باللون الملون
 ھذا ھوأن المھم األحمر باللون مخططًا یكون أوأحیانًا فاتح أحمر

   ) .األخر الطرف عن ممیز الطرف
 أن فالبد األم لوحةال أو الصلب القرص في IDE لمشبك بالنسبة أما •

 أو واحد رقم بجانبھ سھم مثل ما بعالمة ممیز الطرفین أحد یكون
   .1 رقم ھو ذاك أو الطرف ھذا أن على یدل شئ أي أو أحمر لون
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 المقبس بین تمیز كیف وھو واحد شئ بقي
 أن حیث ) األم اللوحة على والثانوي األولي

 عن یتم والتمییز ، ( شكًال متماثالن المقبسین
 تكون ما عادة صغیرة كتابة مالحظة طریق
 من لتحدد نفسھا األم اللوحة على مكتوبة
 الثانوي منھما ومن األولي المشبك منھما
 IDE و IDE 1 ) إما األسماء تكون وعادة
 secondry و primary IDE ) أو ( 2

IDE ) . 

  : مالحظات

 جھاز لتوصیل نوع : نوعان IDE كیبل •
 لتوصیل ألخروا األم اللوحة إلى واحد

 في بینھما فرق یوجد وال ، جھازین
 بالقرص اصنع فقط ) التركیب طریقة
 أنظر ، باألول تفعل كما الثاني الصلب
  ( 7 للشكل

الذي یوصل  IDE كیبل استخدام عند •
 ) 6مثل ذلك الذي في شكل ( جھازین 

الجھاز السید في أي من  یمكنك توصیل
  .مقبسي الكیبل فال فرق بینھما 

 جھاز یوصل الذي للكیبل خدامكاست إن •
 سوى تركیب امكانیة عدم یعني واحد
 إال المقبس ذلك على واحد صلب قرص

   قناتین ذو بآخر استبدالھ بعد
 قناتین ذو 6 شكل في الظاھر الكیبل •

 الطرف إلى مشیرًا 1 رقم : یظھر حیث
 یشیر 2 ورقم األم باللوحة یوصل الذي
 إلى یوصالن الذین المقبسین إلى
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 . الصلبین رصینالق

 

 

 

  القفازات ضبط

 أن ألحدھما تحدد أن بد فال واحد IDE مقبس على جھازین وضع عند
 لھ السید أن ھو والسید العبد بین والفرق عبدًا یكون أن ولآلخر سیدًا یكون

 في العبد قبل یظھر سوف السید القرص أن أي الجھاز إقالع في األولویة
 D فیصیر العبد أما C یصبح السید مثًال (األقراص محركات حروف
   ).وھكذا

 البد السید أیھا و العبد یكون نأ ترید القرصین أي الحاسب یعرف وحتى
 أي على موجودة "JUMBERS ) = "قفازات أو ( مفاتیح ضبط من

 جھاز من الختالفھا القفازات تغییر طریقة شرح یمكن وال ، IDE جھاز
 على ملصقة ورقة دائمًا توجد ولكن آخر إلى

 على لتحصل القفازات تحرك كیف تبین الجھاز
   .تریده ما

   : منھا تختار أن یمكن خیارات عدة وھناك

• master : الجھاز ھذا ترید عندما 
   .سید كجھاز

• slave : اهللا عبید وكلنا ( عبد یصبح أن الجھاز ترید عندما. (   
• single : وحید " أو" مفرد "باإلنجلیزیة معناھا"   
• cable select : بالكیبل االختیار " وتعني"   

 ھذا حسنًا ، الثالث عن ماذا بارغ علیھما لیس والثاني األول الخیاران طبعًا
 قرص وضع وعدم مقبس على فقط واحد قرص وضع عند یستخدم الخیار
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 قرص بدون األولیة القناة على واحد قرص وضع عند مثًال ، معھ آخر
 ذلك نضبط) الثاني بالمشبك عالقة لنا لیس ( المشبك نفس على معھ آخر

   . single وضع على القرص

 ھذه ففي single الخیار یوجد ال الصلبة قراصاأل بعض في : مالحظة
 فھذا الرابع للخیار بالنسبة أما . master بالخیار عنھ یستعاض الحالة

 یوجد ال وقد ، العبد ھو ومن السید ھو من لتحدید خاص كیبل مع یستخدم
   .األقراص بعض على

 سوف لذلك ، اللبس بعض ھناك أن أو تفھم لم أنك المحتمل من حسنًا
   ......اهللا شاء إن واضح شئ كل تجعل سوف التي باألمثلة األمر أوضح

 ھناك واحدة مدمجة أقراص ومحرك واحد صلب قرص عندك أن لنفرض
   :األم باللوحة الجھازین ھذین توصیل یمكن طریقتین

 مقبس ( واحد مقبس على الجھازین تركب أن : األول االحتمال •
IDE الصلب القرص جعل نم البد الحالة ھذه في و ، ) األولي 

 القرص یصبح وبذلك" عبد"فـ المدمج القرص محرك أما" سید"
   ) األولى القناة على السید القرص ھو ألنھ) c ال ھو الصلب

 القرص ، مختلف مقبس على جھاز كل تركب أن : الثاني االحتمال •
 ھذه وفي ، الثانوي IDE على والمدمج األولي IDE على الصلب
 موجود ألنھ "single "وضع على قرص كل علج من بد ال الحالة
  . لھ شریك بدون مقبس على لوحده

 الصلب القرص ضع ؟ مدمج وواحد صلبین قرصین عندك كان لو ماذا
 عبد كقرص تضعھ أن فیمكن اآلخر القرص أما األولیة IDE في األسرع
   .عبد المدمج القرص عندھا لیصبح الثانویة IDE في كسید أو لألول

 قرص یكون أن البد األولیة IDE في السید القرص : المبدأ ھو المھم
  مدمجة أقراص محرك ولیس صلب

   primary primary secondry secondry 
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master slave master slave 
 قرص واحد

 صلب
 واحد+

 مدمج

 صلب قرص
 مدمج قرص - (وحید)

 - (وحید)

 قرص واحد
 صلب

 واحد+
 مدمج

 صلب قرص
 (سید)

 قرص
 - - (عبد)مدمج

 قرص إثنین
 + صلب
 مدمج واحد

 صلب قرص
 (سید)

 قرص
 (عبد)صلب

 قرص
 - (وحید)مدمج

 قرص إثنین
 + صلب
 مدمج إثنین

 صلب قرص
 (سید)

 قرص
 (عبد)صلب

 مدمج قرص
 (سید)

 قرص
 (عبد)مدمج

 بعض أن الحظ لكن مفتوحة والخیارات فقط أمثلة إال لیست وھذه
 من األول الخیار مثًال خذ لالتشغی أنظمة بعض على تعمل ال قد الخیارات
 IDE على وحید كقرص المدمج القرص وضع حیث أعاله الجدول
 ھذه في ، primary slave موقع في جھاز ھناك یكون أن بدون الثانویة
 الحالة ھذه في المدمج القرص من اإلقالع لینكس نظام یستطیع ال قد الحالة

.  

 تستطیع منھا دیثةالح خاصة الصلبة األقراص أن أخبرك أن یجب كما
 و صلب قرص وضعت إذا لذلك البیانات لنقل عالیة سرعات مع العمل
 إلى األم اللوحة تضطر -  أحیانًا -  فربما المقبس نفس على مدمج قرص
 للقرص األقل السرعة مع العمل یمكنھ حتى الصلب القرص سرعة خفض
   .المدمج
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  الصلب القرص مواصفات

 أن بد ال الجدید الصلب القرص على یتعرف أن من الحاسب یتمكن حتى
   :وھي القرص مواصفات عن بنفسك تخبره

  (cylender (السلندرات عدد •
  (head (الرؤوس عدد •
  (sector(مسار كل في القطاعات •
• write precomp   
• landing zone  

 علیھا الدخول ویمكنك ، البیوس إعدادات في المعلومات ھذه إدخال ویجب
في بعض األجھزة  ( del زر على الضغطب الحاسب تشغیل بدایة عند

 standard "إلى الذھاب ثم ومن ، المفاتیح لوحة في ( F2 أو F1مفتاح 
CMOS setup" القرص إعدادات وإدخال.   

 على التلقائي التعرف میزة الجدیدة األم اللوحات أغلب في توجد كما
 ھذه ادخال عن یغنیك مما "IDE auto detection "الصلب القرص

   .بنفسك لوماتالمع

 

  جدید صلب قرص ركبت قد أنك الحاسب إخبار

 أن یجب واستعمالھ الصلب القرص على التعرف من الحاسب یتمكن حتى
 عدد ھي غالبًا المواصفات وتكون ، القرص ذلك بمواصفات تخبره

 وكذلك write precomp یسمى ما ، القطاعات ، الرؤوس ، السلندرات
 یتمكن الحظ ولحسن ، (landing zone (الھبوط منطقة یسمى ما

 لكن منك بسیطة خطوات بواسطة علیھا التعرف من بسھولة غالبًا الحاسب
 اإلختالفات بعض تالحظ وقد آخر إلى جھاز من یختلف البیوس أن الحظ
   ....أحیانًا كبیرة تكون قد التي
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 مكونات بفحص الخاصة الشاشة تظھر الحاسب تشغیل بمجرد •
   الجھاز

 من تختلف قد ( البیوس إلعدادات لتدخل "DEL" مفتاح إضغط •
   )شیوعًا األكثر الطریقة ھي ھذه ولكن آخر إلى نوع

 hard "تكون ما وعادة الصلبة األقراص على التعرف اختر •
drive auto detection " أو " IDE auto detection  "

 أن یجب بینما تدعمھا الحدیثة األم اللوحات كل تقریبًا ( یشبھھ ما أو
   )ذلك یمكنھا ال قد القدیمة األجھزة أن اعتبارك في تضع

 في السید القرص ( صلب قرص أول على البیوس یتعرف سوف •
 األفضل یكون العادة وفي خیارات علیك ویعرض) األولي المشبك

 على یدل مما ) LBA لى یحتوي الذي الخیار ھو جیدًا یعمل الذي
  (Logical Block Adressing استخدام

 المدمجة األقراص أن الحظ ( األقراص باقي مع العملیة كرر ثم من •
  )الصلبة األقراص عن الكشف عند تظھر ال

 exit and save "اإلعدادات حفظ مع البیوس من أخرج •
setup" یماثلھ ما أو.   

 إدخال فیجب الصلب القرص على التلقائي التعرف یدعم ال البیوس كان لو
   :یدویًا اإلعدادات

 التي البیوس إعدادات یبین ملصق عادة الصلبة قراصاأل على یوجد •
   استخدامھا المفترض من

 یشبھھ ما أو "standard bios setup "إلى إذھب البیوس في •
   "standard setup "مثل

 , cyl , head ( الملصق على الموجودة القرص إعدادات أدخل •
sec , write comp , landing zone) تختلف وقد ... إلخ 

   .اختصارات أصًال ألنھا قلیًال األسماء
 "exit and save setup "اإلعدادات حفظ مع أخرج ذلك بعد •

   .یشبھھ ما أو
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 األقراص من أكثر أو واحد على یتعرف لم البیوس أن فرضنا لو حسنًا
 ما خطأ ھناك یكون ما فغالبًا ، التشبیك فحص أعد یكون قد الحل ؟ الصلبة

.  

 أو ( القرص ومواصفات أسم یظھر سوفف یرام ما على شيء كل تم إذا
 .... بثواني الجھاز تشغیل بدایة بعد المواصفات جدول في ) األقراص

   التالیة المرحلة تبدأ ذلك وعند

 
 
 
 
 
 

 video card الفیدیو بطاقة

   

 إخراج ھي الحاسب وظائف من أن " الحاسب ھو ما " قسم في قلنا لقد
 في استعماًال اإلخراج طرق أكثر ھي الفیدیو وبطاقة ، المعالجة نتائج

 األشیاء من وھي الشاشة إلى الحاسب بتوصیل تسمح التي فھي الحاسب
 بدون حاسب یوجد ال أنھ أي الحاسب یعمل كي توفرھا من بد ال التي

   .فیدیو بطاقة

   :احتمالین من واحدة تكون أن یمكن الفیدیو وبطاقة

 سرعة AGP شق ویوفر ، AGP أو PCI نوع من * توسعة بطاقة) 1(
 أي للترقیة قابل أنھ البطاقات من الشكل ھذا ویمیز ، PCI شق من أكبر
   .الحقًا منھا أفضل بطاقة وتركیب البطاقة نزع یمكن

 ھو النوع وھذا ، تكوینھا في داخلة أي األم اللوحة ضن * " مدمجة) 2(
   . * المكتبیة الحاسبات وبعض * الدفتریة الحاسبات في دائمًا الموجود
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 ) المكتبیة الحاسبات في ( خاص سلك طریق عن * الشاشة ابھ توصل و
 دورًا أیضًا البطاقة تلعب كما .داخلیة فالتوصیلة الدفتریة الحاسبات أما

  .وجودتھا الشاشة على یظھر التي الصورة نوعیة في مھمًا

   

   عملھا وطریقة البطاقة مكونات

   :التالیة الرئیسیة األجزاء من حدیثة فیدیو بطاقة أي تتكون

   المطبوعة اإللكترونیة اللوحة) 1(

  الرسومي المسرع) 2(

  العشوائیة الذاكرة) 3(

  التناظري الرقمي المحول) 4(

   المستخدم التوسعة شق نوع أو المنفذ) 5(

 في ، تعالى اهللا شاء إن الضروري بالتفصیل واحدة كل عن وسنتحدث
   األسواق في المتوفرة الرسومیة البطاقات أفضل من واحدة أدناه رةالصو
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 المسرع ألن ھذا ؟ البطاقة على التبرید مروحة وجود الحظت ھل
 مما كثیرًا ترتفع حرارتھ درجة فإن لذا الحرارة من الكثیر ینتج الرسومي
 بطاقات تكن ،لم لتبریده المروحة الستخدام المصنعة الشركة أضطر
 أنھ یبدو لكن ، لتبرید تحتاج السابقة السنوات مدى على المنتشرة الفیدیو

 في اعتیادیا شیئًا ستصبح المراوح فإن معالجة لقوة حاجتنا ازدیاد مع
   . سنوات منذ المركزیة اتالمعالج مع أصبحت كما الرسومیة البطاقات

 من الشاشة إلى الفیدیو بطاقة إلى المركزیة المعالجة وحدة من البیانات تمر
  التالي بالشكل المراحل من سلسلة خالل

  
 یراد ما بذلك فیعرف البرنامج تعلیمات المعالج ینفذ : األولى الخطوة في
   .الشاشة على رسمھ منھ

 الرسومي المسرع المركزیة المعالجة وحدة تأمر : الثانیة الخطوة في
   .الشاشة على رسمھ یراد بما الفیدیو ببطاقة الخاص

 الخاصة الحسابات بأغلب الرسومي المعالج یقوم : الثالثة الخطوة في
   .للبطاقة العشوائیة الذاكرة في ویخزنھا الرسم بإظھار

 الصورة التناظري الرقمي المحول یقرأ : والخامسة الرابعة الخطوة في
 تناظریة صورة إلى ویحولھا العشوائیة الذاكرة في المخزنة الرقمیة
   .للشاشة ویرسلھا

 الفیدیو بطاقة : قسم في أنت
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   المطبوعة اإللكترونیة اللوحة

 البعض ببعضھا األخرى األجزاء علجمی والموصل الحامل ھي وھذه
 أسم ھو العلبة على مكتوب تراه ما أول فیدیو بطاقة لشراء تذھب وعندما
 أجزاء كل جمعت التي الشركة وھي المطبوعة للوحة المصنعة الشركة
 من البطاقة كامل بصناعة واحدة شركة تقوم أن شرطًا لیس ( معًا البطاقة
 وفي ) بطاقة إلنتاج معًا شركات عدة تتعاون أن یمكن بل الیاء إلى األلف
 من الرسومي بالمسرع باالستعانة ما شركة تقوم األحیان من كثیر

   .بنفسھا األجزاء باقي بصناعة تقوم بینما األخرى الشركات

   :أشیاء ثالثة بیت نفرق أن علینا یجب البطاقات من بطاقة ألي النظر عند

 *** دایاموند مثل شركات لتھاأمث ومن : للبطاقة المصنعة الشركة أسم - 1
   .*** البس كرییتف َو

 3D BLASTER َو Monster 3D II مثل : البطاقة أسم - 2
VODOO 2  

 RIVA 128 َو VODOO 2 أمثلتھ ومن : الرسومي المسرع أسم - 2
   Intel 740 َو

 البطاقات و الشركات أسماء تشبیھ یمكننا لدیك األمر یختلط ال وحتى
- V بمحرك أكورد ھوندا لدینا فمثًال ، السیارات بأسماء والمسرعات

TECH والبطاقة diamond monster 3d II .  

 المحرك أسم المودیل أسم الشركة أسم  
 V -TECH أكورد ھوندا  السیارة

 diamond monster 3d II VODOO 2  الرسومیة البطاقة

   للبطاقة المحلي الناقل
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 ) الحاسب في قطعة ألي صحیح ھذا الحقیقة في ( رسومیة بطاقة أي على
 المختلفة األجزاء بین البیانات بنقل یسمح الذي وھو بالناقل یسمى ما ھناك
   ) بطاقة ألي

  

  الرسومي المسرع

 عام بشكل الرسومات أن وھو جدًا مھم شئ على كزأر أن ھنا یجب
 مساحة من الكثیر وكذلك المركزیة المعالجة وحدة طاقة من الكثیر تستھلك
 الرسومیة البطاقة على ألن وھذا العادیة النصوص مع بالمقارنة التخزین
 أجزاء عبر الواحدة الثانیة في البیانات من المیجابایتات من المئات تحریك
 الغالب وكان ، الرسومیة للبطاقة العشوائیة والذاكرة المعالج من وأ البطاقة

 لذا فقط نصوص الشاشة على یعرض ما أن الشخصي الحاسب بدایات في
 لبطاقة مباشرة ترسل ثم المعالج في تتم المخرجات معالجة عملیة كانت
 إلى وإرسالھا البیانات استقبال ھي الفیدیو بطاقة مھمة وكانت ، الفیدیو

 األبعاد الثالثیة والرسومات الرسومات دخول مع ولكن فقط شاشةال
 في الكثیرة الرسومات أن حیث تكفي المعالج قوة تعد لم ، ) وندوز النظام(

  .المركزي المعالج عمل تبطئ األیام ھذه حاسبات

 سرعة بقیاس الخاص final reality برنامج من األبعاد ثالثي منظر ھذا
 ةالرسومی البطاقات أداء

 :فیھ ویظھر

 األبعاد ثالثي جسم .1
 ما وھو بصورة مكسو

 texture یسمى
mapping ، ویمكن 

 أو صورة تكون أن
 ما أو زخرفة مجرد
 الثالثیة الرسومات أوامر " عنوان تحت باألسفل أنظر).شابھ

  ("األبعاد
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  . texture mapping بدون األبعاد ثالثي جسم .2
  .واقعي كأنھ یبدو بعد یعطي األبعاد الثالثي الرسم .3
 . texture mapping الـ الستخدام آخر مثال .4

 ولكن الصورة لنفس أنظر اآلن
 3dfx ببطاقة مأخوذة المرة ھذه

voodoo 3 أنك بد ال المتطورة 
 فالجزء ، الشاسع الفرق الحظت

 بدون جسم أنھ ظھری كان الذي
texture mapping أنھ ظھر 

 وكذلك شفاف جسم عن عبارة
 في شفافة أصبحت األرضیة
 الغرفة منتصف في الذي للجسم أرجل أنھ یبدو كان ما أما الثانیة الصورة

 بطاقة إمكانیات تؤثر كم رأیت ھل الغرفة ألرضیة إضاءة إال ھو فما
 .المعروضة الصورة في العرض

 مسرعات على تحوي أن الحدیثة الرسومیات بطاقة من دب ال كان لذا
 و بالمعالج شبیھة مركزیة معالجة وحدة عن عبارة إال ھي وما * رسومیة

 في المعالجات ھذه توضع ، الرسومیات لمعالجة خصیصًا مصممة لكنھا
 إخراج تتطلبھا التي الحسابیة العملیات بأغلب تقوم و الفیدیو بطاقة

 ھو الحالة ھذه في المركزي المعالج دور ویكون ، الشاشة إلى الرسومات
 بعملیات بالقیام الرسومي المسرع فیقوم الرسومي للمسرع أوامره إصدار

   .الشاشة إلى النتائج إرسال ثم الالزمة المعالجة

 فإن لذا الرسومات من للكثیر تاجتح األبعاد الثالثیة األلعاب أن تعرف
 بھ مزود الغیر الحاسب وبین رسومي بمسرع المزود الحاسب بین الفارق
 بمسرع مزود غیر حاسبك كان إذا. األلعاب ھذه تشغیل عند كثیرًا یبرز

 بطئ األداء سیكون لذا لوحده العمل بكل القیام المعالج على فإن رسومي
  .ممتع اللعب یكون ولن
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 مع الحاسب یتعامل وحتى األرقام مع إال یتعامل ال اسبالح أن تعرف
 بتجزيء ذلك ویتم ألرقام یحولھا أن من بد ال األبعاد الثالثیة الرسوم
 یستطیع حتى) مثلثات عادة ( صغیرة أجزاء إلى األبعاد الثالثیة األجسام
 الشكل بتصفیة یقوم ثم حدة على مثلث كل على بالحسابات القیام الحاسب
 التي) المثلثات (الوحدات بعدد البطاقة أداء یقاس ، الشاشة على وإظھاره
 بطاقات حالیًا السوق في ویوجد ، الثانیة في الشاشة على رسمھا تستطیع

  .الثانیة في المثلثات من المالیین سرعتھا تبلغ

 نظري مقیاس لھو الثانیة في المثلثات بعدد الرسم سرعة حساب أن الحظ
 التي األلوان أو الرسومات بعض علیھا یوجد ما ادةع األجسام ألن ما لحد

   .لرسمھا إضافي لوقت تحتاج

 ھذه في ألنھ بطیئة تكون الرسومي بالمسرع مزودة الغیر البطاقات أن قلنا
 إلظھار الالزمة الحسابات بجمیع یقوم أن المركزي المعالج على الحالة

 الذاكرة في الصورة یرسم أن المعالج على ألن وذلك ، بنفسھ الصورة
 شغل معناه وھذا * المحلي الناقل عبر للبطاقة بالكامل یرسلھا ثم العشوائیة

 یتم ال رسومي بمعالج المزودة البطاقات في بینما ، كثیرًا المحلي الناقل
 لذا ، یریده ما برسم الرسومي المعالج الرئیسي المعالج یأمر ولكن نقل

 بشراء أنصحك ال لذا ، المحلي قلللنا أشغاال وأقل أسرع العملیة تكون
 بالنسبة مھمة غیر السرعة كانت إذا إال جید رسومي مسرع بدون بطاقة

   .األلعاب أو الرسوم یستخدم ال الحاسب كان و ، لك

 كلما الفیدیو،ألنھ بطاقة في أھمیة األكثر المكون ھو الرسومي المسرع إن
 وبالتالي أكبر بسرعة الرسوم إنتاج بإمكانھ كان كلما أسرع المسرع كانت
 بعضھا بل ال اآلخر من أفضل بعضھا الرسومیة والمسرعات ، أعلى أداء

 األبعاد الثالثیة الرسوم یسرع اآلخر والبعض األبعاد ثنائیة الرسوم یسرع
   .كلیھما یسرع والبعض

 أن حیث الحاسب سرعة تحدید في كبیرًا دورًا الفیدیو بطاقة تلعب لذا
 المعالج من المعالجة أعباء من كبیر عبئ بتخفیف میقو الرسومي المسرع
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 للمعالج * مساعد معالج أو ثاني كمعالج یعتبر بھذا وھو المركزي
   .* الرئیسي

  رسوماتال أوامر

 فما" الرسومي للمسرع أوامره إصدار "ھو المعالج دور أن قلیل قبل قلنا
  األوامر؟ ھذه ھي

 للمسرع یرسلھا أن المعالج یستطیع التي األوامر من العدید ھناك
 نفسھ الرسومي المسرع نوع على یعتمد ذلك أن الذكر ویجدر ، الرسومي

 أو تقل األوامر من معینة مجموعة" فھم "یستطیع رسومي مسرع فكل
 القیام الرسومي المسرع استطاع فكلما ، المسرع ھذا جودة بحسب تكثر
 ھذا لیس. عام بشكل الفیدیو بطاقة أداء زاد كما العملیات من عدد بأكثر
 والنوع العدد نفس تدعم التي المعالجات سرعة في اختالف ھناك إنما فقط
 ھذه تنفیذ في مختلفة تسرعا لھا المختلفة المسرعات ألن ھذا األوامر من

  .األوامر

 العالم مستوى على المسرعات في الموجودة الرسومیة األوامر عدد إن
 بعد ، ھنا عنھ نتكلم سوف الذي وھو شائع منھا عدد یوجد ولكن كبیر

 على تراھا التي المبھمة العبارات فھم تستطیع الموضوع لھذا قراءتك
  .منھا مناسبًا تراه ما اراختی فتستطیع السرعة فائقة البطاقات علب

  :األبعاد الثنائیة الرسومات أوامر : أوًال

• bit block transfer : قطعة تحریك من المعالج یمكن وھو 
 من بدًال واحد بأمر الشاشة على آخر إلى مكان من البتات من كاملة
 بتحدید المعالج یكتفي. اآلخر تلو واحدًا بتحریكھم المعالج إشغال
 ھذه تختصر أحیانًا. ذلك فعل یود أین وإلى تحریكھا دیو التي القطعة
   " BitBlt "وھي واحدة بكلمة المیزة

• drawing commands : أوامر " بالعربیة تسمیتھا یمكن أو 
 الرسومي للمسرع تعطي التي األوامر من مجموعة وھي " الرسم
 والخطوط والدوائر المربعات مثل البسیطة األشكال رسم على القدرة



 148 

 نقطة تحدید فقط علیھ المعالج أن للقول حاجة ال وطبعًا ، تقیمةالمس
   .وھكذا الخط رسم على الرسومي المسرع وسیعمل واالنتھاء البدء

• sprites : في" وحش "فیھا یتحرك لعبة رأیت وأن سبق ھل 
 ویوفر sprites الـ ھو ھذا وتحت؟ فوق ویسارًا یمنًا الشاشة أجزاء
  المركزیة المعالجة ةوحد على ھذا كل حساب مشقة

• windowing : من الكثیر یوجد األیام ھذه التشغیل أنظمة في 
 أسرع؟ فتصبح رسومیة أوامر النوافذ لرسم نجعل ال فلماذا النوافذ

 بین انتشارًا أكثرھا لھو األبعاد الثنائیة األوامر من النوع ھذا إن
 تمثل تيال البتات فإن األسلوب بھذا البطاقة تعمل عندما. البطاقات
 العشوائیة الذاكرة تقسم بل واحدة منطقة في كلھا تكون ال الشاشة
 ذلك إن ، مستقلة بصورة بھا التحكم یتم نافذة منھا كًال تمثل لمناطق
   .دراماتیكیة بصورة النوافذ رسم یسرع

 ولیست تقنیات ھي الحقیقة في (األبعاد الثالثیة الرسومات أوامر : ثانیًا
  ) :أوامر

• texture mapping : الصور أو الرسوم إضافة عملیة وھي 
 منزل رسم أردنا إذا مثًال ، واقعیة تبدو لجعلھا األجسام سطوح على
 الشبابیك منظر تجعل الرسوم إضافة عملیة فإن األبعاد ثالثي

 أنظر -  اللون أحادي رسم مجرد ولیست الحقیقة تماثل واألبواب
   .األعلى في الرسمة

• bilinear filtering : الـ عمل خالل تتم عملیة ھي texture 
mapping المسرع أن في) التبسیط من الكثیر بعد (وتتلخص 

 في لأللوان " ازدحام "یحدث عندما لیظھره المناسب اللون یختار
   .واقعیة أكثر الصورة یجعل مما األبعاد الثالثیة الرسوم

• perspective divide : تبدو البعیدة األشیاء تجعل تقنیة وھي 
 ثالثیة الصورة أن المستخدم یشعر لكي ضروري وذلك أصغر
  .األبعاد

• fogging : وأكثر سطوعًا أقل البعیدة األشیاء تبدو الطبیعة في 
 ھذا عمل من البطاقة تمكن التي التقنیة ، القریبة األشیاء من ازرقاقا
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 إضافة "إلى بالعربیة ترجمتھا ویمكن fogging تسمى التأثیر
  . depth cueing أو haze أیضًا وتسمى" الضباب

• chiaroscuro : النور مواضع رسم عملیة في تتلخص وھي 
   .البطاقات تصمیم في صعوبة األمور أكثر من وھي والظالل

• shading : الـ بتقلید یسمح chiaroscuro أقل بدرجة ولكن 
   .عیةواق

• gouraud shading : الـ مستوى تحسین عملیة وھي 
shading أیضًا تسمى لذا smooth shading .  

• ray tracing : ھذه في ، كثیرًا معقدة األمور یجعل الشيء ھذا 
 جسم كل على تقع التي الضوء كمیة بحساب الحاسب یقوم العملیة

 میةك مجموع بذلك ویحدد الزوایا مختلف من الصورة أجسام من
 بطاقة یوجد ال ، الجھات مختلف من جسم كل على الواقعة الضوء

 أن یلزمھا السوق في بطاقة أقوى ألن المیزة ھذه تدعم السوق في
 عمل تستطیع حتى اآلن قوتھا مرة 50 عن یقل ال بما أقوى تكون
 تصمیم مثل الثابتة الرسومات في فقط المیزة ھذه تستخدم ، ذلك

  .المتحركة الصور في ولیس وغیرھا المنازل رسومات
• z-buffering : خلف واحد جسمین وجود حالة في وتستخدم 

 یوجد جسم أي تحدید من الرسومیة البطاقة المیزة ھذه فتمكن اآلخر
 تمنع وبذلك خلفھ، یقع الذي الجسم وتخفي تظھره حتى اآلخر قبل

  .الصورة في تظھر أن یجب ال التي األجسام من أجزاء ظھور
• alpha channel و alpha blending : إمكانیة في وتتلخص 

 التي الصورة ذلك على ومثال) . الزجاج ( الشفافة األجسام إظھار
 حیث رسومات بطاقتي بین اختالف فیھا كان والتي سابقًا رأیتھا
   .معتم جسم ھكأن البطاقتین إحدى في الشفاف الجسم ظھر

• double buffer : والـ buffer الفیدیو ذاكرة بھ المقصود ، 
 ھو العبارة ھذه معنى أن أي ، الضعف معناھا double وكلمة

 الرسومات بطاقة تقسم ، ؟ ذلك معنى فما" المضاعفة الفیدیو ذاكرة"
 القسمین ھذین ویستعمل ، قسمین إلى للفیدیو العشوائیة الذاكرة
 بالتناوب التناظري الرقمي للمحول فیھ الموجودة اتالبیان لقراءة
 والنتیجة أیضًا بالتناوب علیھ بالكتابة كذلك الرسومي المعالج ویقوم
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 المعالج إما الطرفین أحد من یتعامل القسمین من قسم كل أن ھي
 أنظر (كلیھما مع ولیس التناظري الرقمي المحول أو الرسومي

 ھذه في البطاقة أداء ألن كثیرًا دیفی وھذا ، )تحت التوضیحي الرسم
 لموضوع أرجع (المنفذ أحادیة عشوائیة ذاكرة بوجود یتأثر لن الحالة
   )الفیدیو ذاكرة

 
 الرسومي المعالج : األولى الخطوة
 الذاكرة من الثاني للقسم یكتب

 األول القسم بینما العشوائیة
 المحول قبل من للقراءة یستعمل

  DAC التناظري الرقمي

 
 القسم یستعمل : الثانیة الخطوة

 قبل من للقراءة كذاكرة اآلن الثاني
 بینما التناظري الرقمي المحول
 للقسم الرسومي المعالج یكتب

 الحلقة وتستمر األول

  : API البرمجة واجھة إجراءات

 أن بد ال الرسومیة المسرعات قدرات من االستفادة البرنامج یستطیع حتى
 كال یفھم أن من البد معھ یتفاھم وحتى ، معھ التفاھم على قادرًا یكون

 عدد لدینا ویتوفر ،" اللغة "نفس) الرسومي والمسرع البرنامج (الطرفین
   :وھي العالم ھذا في اللغات من

• Direct3D : القیاسیة اللغة ھي وتعتبر  
• openGL  
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  العشوائیة الذاكرة

   :بالبطاقة الخاصة * العشوائیة الذاكرة مقدار : أوًال

 اللذان * اللوني العمقو * النقطیة الكثافة مقدار یحدد ألنھ جدًا مھم ذلك إن
   ...؟ لماذا ، بھما العمل البطاقة تستطیع

 جمیع تخزین ھي الفیدیو ببطاقة الخاصة العشوائیة الذاكرة وظیفة إن
 فال لذا ، التناظري الرقمي المحول من قراءتھا لحین فیھا الشاشة بكسالت

 التخزین حجم من أكبر للبطاقة العشوائیة الذاكرة حجم تكون أن من بد
 العرض بطور البطاقة تشغیل یتم حتى الشاشة سالتبك تتطلبھ الذي

   .المطلوب

 عدد بمعرفة البطاقة لتشغیل الالزمة العشوائیة الذاكرة كمیة تحدید ویمكننا
   :التالیة المعادلة باستخدام اللوني العمق و الشاشة في البكسالت

  تبالبای اللوني العمق × النقطیة الكثافة =(بالبایت )الالزمة الذاكرة حجم

 8 لوني وعمق 600 × 800 نقطیة بكثافة الشاشة تشغیل نرید كنا فإذا
   : تكون الالزمة الذاكرة كمیة فإن مثًال بت

 8 أن تذكر (بایت كیلو 480 = بایت 480000 = 1 × 600 × 800
 والبایت البت راجع كیلوبایت 1 = بایت 1000 وأن بایت 1 = بت

   )التخزین ومساحات

 4 لوني وعمق ، 480 × 640 نقطیة بكثافة الشاشة تشغیل أردت إذا أما
   :تكون المطلوبة الذاكرة فإن بت
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 الحظ ( بایت كیلو 153.5 = بایت 153600 = 0.5 × 480 × 640
   )بایت نصف = بت 4 أن

 أكثر تكون عملیًا المطلوبة ذاكرةفال ، آخر شئ فھناك تستعجل ال والكن
   .العرض متطلبات بعض بسبب المحسوبة تلك من قلیًال

 ولكن ، جلیة واضحة الرسومیة للبطاقة العشوائیة الذاكرة فائدة تظھر إذًا
 یتطلبھا مما أكثر ذاكرة إضافة من فائدة ھناك ھل : علي یلح مھم سؤال
   ؟ أستخدمھ الذي * " العرض طور

 الذاكرة نوع كان إذا ، للبطاقة العشوائیة الذاكرة نوع على یعتمد ذلك إن
 كان لو ولكن ، األداء على تؤثر ال الذاكرة زیادة فإن المنفذ ثنائي العشوائیة

 في زیارة فھناك المنفذ أحادي البطاقة في المستخدم العشوائیة الذاكرة نوع
 ، تحتاجھ ما مقدار ضعف البطاقة على الموجودة الذاكرة كانت إذا األداء

 = بت 16 × 600 × 800 : السابق المثال في كما تحتاج كنت فلو
 2 لدیك كانت إذا األداء في زیادة على ستحصل فإنك ، میجابایت 1 حوالي

 لماذا تعرف أن أردت إذا . فقط میجابایت 1 لدیك كان إذا عما میجابایت
   .لي إرسل

   :للبطاقة العشوائیة الذاكرة نوع : ثانیًا

 علیھا العشوائیة الذاكرة أن ھو ذلك وسبب األداء على كبیر تأثیر لھ وھذا
 التناظري الرقمي للمحول وإرسالھ الرسومي المعالج من البیانات تتلقى أن

 تستطیع العشوائیة الذاكرات أنواع وبعض الوقت، نفس وفي كبیرة بسرعة
 نفس في التناظري الرقمي للمحول واإلعطاء الرسومي المسرع من األخذ
 البیانات یأخذ بل ذلك یمكنھ ال بعضھا فیما األفضل ھي وھذه الوقت

 والمحول المعالج أن أي التناظري الرقمي المحول إلى ایرسلھ ثم ویخزنھا
 نفس في العشوائیة الذاكرة إلى الوصول یستطیعون ال التناظري الرقمي
 الذاكرة أنواع أشھر على نظرة نلقي دعنا .األداء یبطئ بالطبع وھذا الوقت

   :المختلفة وممیزاتھا الرسومیة البطاقات في المستعملة العشوائیة

VRAM في سوى یوجد ال العشوائیة الذاكرة من لنوعا ھذا 
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 النظام ذاكرة في یستخدم ال أنھ أي) الفیدیو بطاقات
 یأخذ ) المخارج ثنائي النوع من وھو ،( العشوائیة
 الثمن غالي وھو ( الوقت نفس في ویعطیھا البیانات

 . والثالث الثاني للنوعین بالنسبة.

EDO RAM 
 عشوائیة كذاكرة األم ةاللوح في أیضًا یستخدم نوع وھو

 DRAM من وأسرع VRAM من أبطأ وھو للمعالج
 . المخرج أحادي وھو

DRAM  في ویعطیھا البیانات یأخذ ال ) المخرج أحادي نوع ھو 
  ( الوقت نفس

WRAM 
 لـ مشابھ وھو " windows RAM " لـ اختصارا
VRAM لذا ، تقریبًا السعر وبنفس بقلیل أفضل وسرعتھ 

 . VRAM من بدًال یستعمل

SGRAM * " البطاقات في فقط ویوجد األنواع أسرع من یعتبر 
 . األداء عالیة

 
 
 

  * " التناظري الرقمي المحول

 ومعدل ، البطاقة عنده تعمل الذي * اإلنعاش معدل یحدد الذي وھو
 الصورة رسم فیھا یجدد التي الواحدة الثانیة في المرات عدد ھو اإلنعاش

 فإن ھیرتز 75 إنعاش بمعدل العاملة الشاشة حالة في أي ، الشاشة على
 أن معناه وھذا ،   مرة 75 الواحدة الثانیة في تجدد الصورة أن اهمعن ھذا

 العشوائیة الذاكرة في الموجودة البیانات یقرأ التناظري الرقمي المحول
 بھذه الشاشة رسم یعاد أن ویجب ، بالثانیة مرة 75 الشاشة إلى ویرسلھا
 االنطفاءب یبدأ بسرعة رسمھ یعاد ال الذي البكسل فإن وإال الكبیرة السرعة

 من كبیر عدد الشاشة رسم إعادة یجب لذا الثانیة من قلیلة أجزاء بعد
 الومیض ظاھرة ھو الناتج فإن ذلك البطاقة تفعل لم وإذا الثانیة في المرات
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 غیر تكون الشاشة على الظاھرة الصورة أن تعني الظاھرة وھذه ، *
   .إلیھا النظر عند للعین مجھدة و مریحة

 معدل ( یرتزھ 85 و 60 بین األحیان أكثر في تتراوح اإلنعاش ومعدالت
 50 حتى متدنیة إنعاش معدالت أن مالحظة مع ) بالھیرتز یقاس اإلنعاش
 منتشرة غیر ولكنھا موجودة ھیرتز 100 من أكثر حتى وعالیة ھیرتز
  .واسع صعید على

 أقل إنعاش بمعدل ینصح وال أفضل كان كلما أكبر اإلنعاش معدل كان كلما
 معدل استعمال من تمكنت حتى ولكن ، ھیرتز 85 ویفضل ھیرتز 75 من

 الذي اإلنعاش معدل والبطاقة الشاشة من كًال تدعم أن فیجب معین إنعاش
 إنعاش معدل تدعم شاشتي مثل شاشة لدیك كان إذا فمثًال ، استعمالھ نرید
 من تتمكن فلن ھیرتز 70 سوى تدعم ال الفیدیو بطاقة وكانت ، ھیرتز 75

   .صحیح سوالعك ھیرتز 70 بتردد سوى الشاشة تشغیل

 سیسبب ذلك فإن تدعمھ مما أكبر إنعاش معدل على ما شاشة شغلت وإذا
 طور كل في معینة قدرة فیدیو بطاقة لكل فإن كذلك .للشاشة الضرر
 عند ھیرتز 75 إنعاش بمعدل تعمل قد معینة فیدیو بطاقة فمثًال ، عرض
 1200 × 1600 عند ھیرتز 60 عند إال تعمل ال بینما 600 × 800
   .اوھكذ

 
 
 

  المستخدم التوسعة شق نوع أو المنفذ

 AGP الشق إن ؟ AGP أم PCI نوع من توسعة شق على تركب من البطاقة ھل
 للبیانات یسمح وبالتالي PCI الشق أضعاف أربعة حتى أكبر ناقل سعة یعطي

 للبطاقة السماح ھي فیھ األخرى المیزة و أكبر، بسرعة الفیدیو بطاقة إلى باالنتقال
 وبالتالي مباشرة ) األم اللوحة على المركبة ( الرئیسیة العشوائیة الذاكرة مالباستع

 مھم شئ إلى االنتباه یجب ولكن ، األبعاد الثالثیة خاصة بالحسابات للقیام استعمالھا
 األخرى البطاقات كل من أفضل أنھا یعني ال AGP نوع من البطاقة كون أن وھو
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 من كبیرة فائدة فال ، أیضًا األخرى لعواملا على یعتمد ذلك ولكن PCI نوع من
 .مثًال جدًا بطیئًا الرسومي المعالج كان إذا السریع الناقل

 
 
 

 الفیدیو بطاقة أداء

 ویؤثر ، بذلك خاصة برمجیات باستعمال الفیدیو بطاقة أداء قیاس نستطیع
 لقوة الشرھة التطبیقات في استخدامھا یتم عندما كثیرًا البطاقة أداء
   . األبعاد ثالثي الرسم وكذلك األبعاد الثالثیة األلعاب مثل لجةالمعا

 التي الصور من مجموعة إال ھي ما الفیدیو أو المتحركة الرسوم إن
 صورة أنھا المجردة للعین لیبدو حتى األخرى وراء واحدة بسرعة تعرض
 عمل مبدأ ھو وھذا ، باإلطار ھنا صورة كل وتسمى ، متحركة واحدة
 عرض ومعدل ، الحاسب في الفیدیو عرض وكذلك لتلفازوا الفیدیو

 عن زاد وما ) fps ( الواحدة الثانیة في إطارًا 30 ھو المثالي اإلطارات
 ، ذلك من أكثر تمییز تستطیع ال اإلنسان عین أن حیث فائدة لھ لیس ذلك

 المعدل یصل أن ولكن ما حد إلى مقبوًال fps 25 رضالع معدل ویعتبر
   .مقبوًال یعتبر ال فھذا الثانیة في إطار 21 من أقل إلى

 البطاقات فإن المختلفة للبطاقات الرسومیة المعالجات قوة الختالف ونتیجة
 ( مختلف إطارات بمعدل و بجودة نفسھا اللعبة تشغیل تستطیع المختلفة

 الرسومي المعالج یستطیع التي إلطاراتا عدد ھو اإلطارات معدل
   )الواحدة الثانیة في عرضھا

  :یلي فیما ونستعرضھا البطاقة سرعة على المؤثرة العوامل ھي متعددة

 الرسم في الثانیة الخطوة ( المستخدم ) التوسعة شق أو ( الناقل نوع .1
   شرحھ سبق وھذا ) ... أدناه

   شرحھ سبق ... الرسومي المسرع سرعة .2
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 والذاكرة الرسومي المسرع بین المحلي الناقل وعرض سرعة .3
   ) أدناه الرسم في الثالثة الخطوة ( العشوائیة

   شرحھ سبق... ومقدارھا العشوائیة الذاكرة نوع .4

 فال ، سرعة السابقة الخطوات بأقل تتحدد الفیدیو بطاقة سرعة أن والحقیقة
 فالعملیة ، وھكذا بطئ التوسعة شق كان إذا قوي رسومي معالج من فائدة

 بحسب الشد تتحمل التي السلسلة مثل
   .فیھا نقطة أضعف

 برنامج:  * " القیادة برنامج .5
 یجعل الذي البرنامج ھو القیادة
 التفاھم على قادر التشغیل نظام
 لدینا یوجد ، الرسومیة بطاقتك مع
 من كبیر عدد األسواق في

 تختلف التي الرسومیة البطاقات
 رسومیة بطاقة ینتج مصنع كل من بد ال كان لذا ، كثیرًا بعضھا عن
 عالیة بكفائة التشغیل نظام على تعمل لكي قیادة برنامج لھا یكتب أن

 معھا یأتي أن البد تشتریھا فیدیو بطاقة أي فإن لذا ، مشاكل وبدون
 بنظام یختص القیادة برنامج أن والتنسى ، بھا الخاص القیادة مجبرنا

 تعمل قیادة برامج سوى لھا یتوفر ال بطاقة أي أن أي ، معین تشغیل
 فقط لیس -  شراء عند التأكد وعلیك فقط محددة تشغیل أنظمة على
 الذي التشغیل نظام على یعمل أنھ العتاد من نوع أي -  فیدیو بطاقة

 تطلبًا الحاسب مكونات أھم وإن ، ) 98 وندوز مثًال (تستخدمھ
 برنامج تجد لم إذا ، الفیدیو بطاقة ھي ومحدث جدید تشغیل لبرنامج
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 ، مثًال شبیھة لطابعة برنامج تجربة فیمكنك مثًال للطابعة تشغیل
 بطاقات األحیان من كثیر في ( الفیدیو بطاقات في ذلك فعل ویمكنك
 بنفس تشغل أن یمكن المتماثلة الرسومیة المسرعات ذات الفیدیو
 تمثیل ویمكن ، كبیرة األداء سرعة في الخسارة ولكن ) القیادة برامج
   :التالي بالرسم القیادة برنامج دور

 األوامر بإصدار تقوم ) مثًال رسم برنامج أو لعبة مثل ( فالبرنامج
 تسمح برمجیة" طبقة "عن عبارة وھي -  API البرمجة واجھة إلجراءات

 - المستخدمة الفیدیو بطاقة نوع كان مھما التشغیل نظام مع البرنامج بتفاھم
 مع بالتفاھم یقوم الذي القیادة لبرنامج األوامر بإصدار التشغیل نظام ویقوم
   . لشاشةا على المطلوب العمل لتخرج الفیدیو بطاقة

 

  الفیدیو بطاقات تاریخ

 لقد ، اآلن نعرفھا التي والسرعة الجودة بنفس دومًا تكن لم الفیدیو بطاقات
 ، الصور أو األلوان إظھار على قادرة غیر مضى فیما البطاقات كانت
 في البطاقات أفضل أصبحت حتى البطاقات ھذه تطورت الوقت ومع

 في السائدة المقاییس بعض اھن ونستعرض ، المستخدمین معظم متناول
   ...بینھا فیما واالختالفات الماضي

 مالحظات المقیاس
MDA الصور یعرض وال األلوان أحادي  

CGA 320 × 200 × 4 و 200 × 640 أو ، ( لون 16 ) بت 
 للرسوم دعمًا المقیاس ھذا قدم وقد ، اللون أحادي

EGA 64 قابلة ئیةعشوا وذاكرة ( الواحدة الشاشة في 16 ) لون 
  للزیادة

PGA سعره بسبب الناس لعامة یستعمل ولم العلمیة للحاسبات فقط عمل 
 . المرتفع
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 الفیدیو إلتقاط بطاقات

 من فیدیو مقاطع ( التماثلیة الصور لتحویل بطاقات األسواق في یتوفر
 ما - األحیان أكثر في البطاقات ھذه وتعتبر ، التلفاز من وكذلك ) الكامیرا

 اإلطارات عرض معدل ألن ناقصة حلوًال -  المستوى العالیة لبطاقاتا عدا
   .أخرى إلى بطاقة من یختلف حد إلى متدنیة یكون بھا الصورة جودة أو

 
 
 
 

 البكسل

  ؟ الشاشة على الصورة لنا تعرض كیف : ھو أجابتھ نحاول الذي السؤال

 من جدُا كبیر عدد من الحقیقة في مكونة الشاشة على تراھا التي الصورة
 للشاشة ویمكن جدًا صغیرة مسافات بینھا تفصل والتي جدًا الصغیرة النقاط
  .الشاشة على األلوان إظھار یمكن وبذلك منھا كًال لون تغییر

 لون أي أن تعرف فربما ، قلیًال الفیزیاء في بشيء نتكلم أن اآلن سنضطر
 -  األحمر : الرئیسیة الثالثة األلوان من مزیج من یتكون األلوان من

 ، درجات لھ األلوان من لون أي أن علیك یخفى ال كما واألزرق األخضر
 الخ ... والغامق الفاتح البني وھناك والفاتح الغامق األحمر مثًال فھناك

 یمكننا متفاوتة بنسب البعض بعضھا مع الثالثة الرئیسیة األلوان وبمزج
 على الحاسب یظھر ماعند فمثًال ، جمیعھا المختلفة األلوان درجات إظھار
 واحدة بقعة في النسبة بنفس معًا واألحمر واألزرق األخضر اللون الشاشة

 واللون األخضر اللون أخفینا إذا أما ، األبیض اللون ھو الناتج اللون فإن
   .وھكذا األزرق اللون ھو الناتج فإن األحمر
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 اطالنق من مجموعة من مكونة ) التلفزیون مثل ( الحاسب فشاشة لذا
 ویسمى الشاشة مساحة كامل على منتظمة بصورة المنتشرة الملونة الدقیقة

 ونقطة خضراء نقطة تكون حیث" البكسل " بـ النقاط ھذه من ثالثة كل
 ویستطیع ، واحدًا بكسًال ) الثالث الرئیسیة األلوان ( حمراء ونقطة زرقاء

 من معین سلبك إلظھار نسبة بأیة بعضھا مع الثالثة األلوان مزج الحاسب
   .درجتھ كان مھما لون بأي البكسالت

 الشاشة من جزء على البكسالت توزیع یبدو كیف أنظر ذلك نتخیل ولكي
   :مكبرًا

 
 الشاشة توزیع البكسالت على سطح

 تحكمھ خالل من الشاشة على رسمھ یود ما رسم من بذلك الحاسب ویتمكن
   .الشاشة على ومواقعھا البكسالت ألوان في

  النقطیة الكثافة

  ؟ كلھا الشاشة مساحة في یوجد بكسًال كم : ھو ھنا یبرز الذي والسؤال

 حریة للمستخدم أن أي المستخدم اختیار على یعتمد ذلك أن ھو والجواب
 طوًال الشاشة في الموجودة البكسالت عدد ىویسم ، البكسالت عدد اختیار

 مزاجك على " النقاط عدد اختیار یمكنك وال ، " النقطیة الكثافة " وعرضًا
  :إحداھا لتستعمل اختیارات عدة ھناك بل" 

 

  



 160 

 للبكسالت الكلي العدد
 الشاشة بعرض ) ً أفقیا

) 

 عمودیا البكسالت عدد
  ( لألسفل األعلى من )

 الكثافة أسم
 ةالنقطی

640 480 640 × 480 
800 600 800 × 600 
1024 768 1024 × 768 
1152 864 1152 × 864 

1280 1024 1280 × 
1024 

1600 1200 1600 × 
1200 

 النقطیة الكثافة أستخدم فأنا شاشتي حالة على مثلنا إذا : توضیحي مثال
 و عرضًا بكسل 640 شاشتي على لدي أنھ معناه وھذا 480 × 640
 على سنحصل فإننا ببعضھما الرقمین ضربنا وإذا ، ً طوال بكسل 480
   .النقطیة الكثافات باقي مع وھكذا الشاشة، على للبكسالت الكلي العدد

 والجواب ؟ الشاشة مساحة من الواحد اإلنش في بكسًال كم : تسأل ربما
 مساحة و النقطیة الكثافة على یعتمد وذلك ، ثابتة قیمة لیس ذلك أن یكون

   :شاشتین بین نقارن دعنا علیھا تعمل التي لشاشةا

 ولیس قطریًا یقاس الشاشة قیاس ( إنش 15 شاشة لدیك أنھ لنقل - 1
 ) للتسھیل عرضًا أنش 15 الشاشة أن سأفترض ولكني ، أفقیًا أو عمودیا

 في بكسل 800 فھناك لذا 600 × 800 نقطیة كثافة على تعمل وأنك مثًال
  .أفقیًا الواحد اإلنش في بكسًال 53 واليح ھناك فیكون ، أنش 15

 قیاس أنھ نفترض أخرى مرة ( إنشًا 17 مقاس أخرى شاشة بینما - 2
 ذلك فإن ، 1200 × 1600 نقطیة كثافة على وتعمل ) للتسھیل العرض

 اإلنش في بكسًال 94 أي أفقیًا أنش 17 في بكسل 1600 لدینا أنھ یعني
   .الواحد
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  اللوني العمق

 عدد منھ مثًال األحمر فاللون ، مختلفة درجات ذات األلوان نأ طبعًا تعرف
 للحاسب وبالنسبة ، الدرجات من بالعدید والفاتح الغامق منھا الدرجات من
   .بذاتھ قائماًَ لونًا یعتبر الدرجات ھذه من كل فإن

  ؟ الشاشة على إظھاره الحاسب یستطیع لوننًا كم

 اللوني العمق زاد كلما ، تعملھتس التي اللوني العمق على یعتمد ذلك إن
 و ، إظھارھا الحاسب یستطیع التي األلوان عدد زاد كلما تستخدمھ الذي
 اختیارات عدة من واحد تختار أن یجب أنك في النقطیة الكثافة مثل مثلھا
   :بطاقتك بھا لتعمل

   لون 16 = بت 4 .1
   لون 256 = بت 8 .2
   لون 65536 = بت 16 .3
   ) حقیقیة رةصو ( لون ملیون 16 = بت 24 .4

 ذلك على وزد ، بھاء أكثر األلوان ظھرت كلما اللوني العمق زاد وكلما
 عدد باستخدام إال حقیقیة صورة الشاشة على تظھر أن تستطیع ال أنك

   )بت 16 األقل على ( عالي ألوان

  لون؟ ملیون 16 من أكبر لوني عمق ھناك یكون ال فلماذا حسنًا

 بل ال ، اللوني العمق ھذا من أكبر تمییز عتستطی ال اإلنسان عین ألن ذلك
 والعمق العالي اللوني العمق بین التفریق یستطیعون ال الناس أكثر إن

   .الحقیقي اللوني

  العرض طور

 والعمق النقطیة الكثافة عن للتعبیر یستخدم مصطلح ھو العرض طور
   :ھكذا ، معًا اللوني
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 × 600 × 800 مثًال اللوني العمق × النقطیة الكثافة = العرض طور
   ) لوني عمق بت 16 ، عمودیا 600 ، عرضًا بكسل 800 أي ( 16

 التي الصورة لتخزین تستخدم الفیدیو لبطاقة العشوائیة الذاكرة أن تعرف
 العمق بھذا الشاشة على األلوان تظھر وحتى الشاشة على تعرض سوف
 بكسالت كل تخزن حتى كفایة كبیرة الفیدیو ذاكرة تكون أن یجب اللوني
 اللوني العمق تستخدم ولكي ، الشاشة مساحة كامل على التي الشاشة
   :لـ تحتاج فإنك بكسل 480 × 640 نقطیة كثافة على العالي

 الذاكرة من بایت 614400 =بت 4915200 = 16 × 480 × 640
 أنك الحقیقة وفي ) 8 على البتات عدد بقسمة (البطاقة على العشوائیة

 الذاكرة بعض تحتاجھ البطاقة ألن الكمیة ھذه من قلیًال أكثر تحتاج
   .بالعرض الخاصة العملیات بعض لتنفیذ اإلضافیة

 على العشوائیة الذاكرة كمیة تحدد فإنك فیدیو بطاقة شراء تود فعندما لذا
  :تستخدمھ الذي العرض طور حسب

 الشاشة على البكسالت عدد) = بایت(المطلوبة العشوائیة الذاكرة كمیة
  )بایت(اللوني العمق ×)النقطیة لكثافةا(

 األطوار من طور كل في للعرض الالزمة الذاكرة بكمیة جدول وھذا
  بالبایت

 الكثافة
 حقیقیة ألوان عالیة ألوان لون 256 لون 16 النقطیة

 عدد
 البتات
 في

 البكسل

4  8  16  24  

 عدد
 البایتات

.5  1  2  3  
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 في
 البكسل
640 × 
480 

153,600  307,200  614,400  921,600  

800 × 
600 

240,000  480,000  960,000  1,440,000  

024 × 
768 

393,216  786,432  1,572,864  2,359,296  

1152 
× 864 

497,664  995,328  1,990,636  2,985,984  

1280 
× 

1024 

655,360  1,310,720  2,621,440  3,932,160  

1200 
× 

1600 

960,000  1,920,000  3,840,000  5,760,000  

1920 
× 

1340 

1,286,400  2,572,800  5,145,600  7,718,400  

2048 
× 

1536 

1,572,864  3,145,728  6,291,456  9,437,184  

 
 
 

 CPU المعالج
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  المعالج ھو ما

 المعالج نوع إلى غالبًا تلجأ فإنك ما حاسب نوع إلى اإلشارة تود عندما
 فما" میجاھیرتز 600 الثالث بنتیوم ھو الجھاز ھذا "قولفت یحتویھ الذي
  ؟ المعالج ھو

 بالعملیات القیام على قادرة آلھ ھو -  أسمھ یوحي كما - الحاسب أن نعرف
 یقوم الذي الجزء ھو)المركزیة المعالجة وحدة (والمعالج ، الحسابیة
 لیكونالس من شریحة عن عبارة فالمعالج ، الحاسب في الحسابیة بالعملیات

 من البیانات باستقبال لتقوم خاصة بطریقة األم باللوحة وموصلة مغلفة
 األخرى األجزاء إلى النتائج إرسال ثم ومعالجتھا األخرى الحاسب أجزاء

 ، الوحدة ھذه بھا تقوم الحسابیة العملیات وجمیع تخزینھا أو إلخراجھا
 كلیًا أو ئیًاجز المعالج بھ یقوم الحاسب على عملك أثناء تفعلھ ما وكل
   .آخر أو بشكل

 وھو البرنامج في الموجودة التعلیمات یطبق بل یفھم وال یفكر ال والمعالج
 بھا یقوم الحاسب باستخدام بھا تقوم التي العملیات وكل " الحاسب دماغ" 

  . مباشر غیر أو مباشر بشكل المعالج

 أن اكم . واحد معالج من أكثر یحوي أن حاسب لجھاز یمكن بالمناسبة
 یكون ربما ، الوقت مرور مع كبیر بشكل السرعة في تتطور المعالجات

 معالجات تعتبر حالیًا ، المعالج ھي التطور في سرعة الحاسب أجزاء أكثر
   .المعالجات أسواق في الیوم حضورًا األكثر ھي الثالث بنتیوم

 تسأل ما أول فإن حاسبًا تشتري عندما
 مثًال ) المعالج سرعة ھو غالبًا عنھ

 بذلك فتختلف ، ( میجاھیرتز 500
 بسرعتھا المختلفة المعالجات قدرات

 إن ، الحسابیة بالعملیات القیام في
  ملیون یساوي الواحد المیجاھیرتز
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 500 ومعالج الواحدة الثانیة في دورة
 دورة ملیون 500 یؤدي میجاھیرتز

  . الثانیة في

 آخر معالج و معالج بین الفرق ویبرز
  : یلي فیما

 بنفس یقوم السریع المعالج .1
 المعالج من أسرع لكن و لالعم

 أداء یحدد ال المعالج ، البطيء
 یحدد ولكنھ بمفرده حاسبك
 إلیھ یصل أن یمكن أداء أقصى
 المكونات وعلى حاسبك
 تكون أن الحاسب في األخرى
 یكون لكي أیضًا سریعة

   . سریع بكاملھ الحاسب
 المعالج إن : اإلعتمادیة .2

 یجعل قد الجودة المنخفض
   . مستقر غیر حاسبك

 یشغل قد السریع المعالج إن .3
 المعالج بینما معین برنامج
   . تشغیلھ من یتمكن ال األبطأ

 الكثیر تستھلك المعالجات بعض .4
 مشاكل من یزید مما الطاقة من

 على بالتالي ویؤثر الحرارة
   . واالستقرار األداء

 أن حیث : األم اللوحة اختیار .5
 بد ال تختارھا التي األم اللوحة

 تود الذي معالجال تدعم أن
  . والعكس تركیبھ

  AMD شركة من "أثلون" معالج
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ال تحتكر شركة واحدة إنتاج معالجات الحاسبات الشخصیة بل ھناك عدة 
أنھا تبقى متوافقة مع نظام شركات ومعالجاتھا وإن اختلفت في السرعة إال 

IBM ویمكنك شراء أیًا منھا .  

 "إنتل"كة في ھذا المجال ھي شركة أشھر وأقدم شر

 
 
 
 
 
 

 الداخلیة المعالج أجزاء

   

   للمعالجات التحتیة البنیة

 ھذه عمل ھو فما ، الترانزسترات من جدًا كبیر عدد من المعالجات تتألف
  ؟ یتكون ومما ؟ الترانزسترات

 بتات شكل على البیانات مع التعامل على عملھ مبدأ یقوم عالجالم إن
 فالمعالج ،") التخزین ومساحات والبایت البت "الموضوع راجع (وبایتات

 البتات فإن لك النسبةب ، وأصفار واحدات شكل على البتات لغة إال یفھم ال
 بالنسبة أما... أو ...أو رسالة أو صورة المطاف نھایة في لك تعني قد

 على معھ ویتعامل شحنة یعتبره بت كل .. وأصفار واحدات فھي للمعالج
   .ھكذا ویخزنھا ینقلھا شحنة أنھ

 نجد المعالج یعملھ لما ونظرنا المعالج داخل في متعمقة نظرة نظرنا وإذا
 بالعملیات یقوم أو إلخ ..والطرح كالجمع الحسابیة بالعملیات یقوم إما أنھ

 -  یتخذ أن المعالج على األحوال كل وفي ، األعداد بین كالمقارنة المنطقیة
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 ھذا على العمل دفة ویقود الصحیحة القرارات -  التعلیمات بمساعدة
  ؟ القرارات الحاسب یتخذ فكیف ، األساس

 أن یستطیع واحد ترنزستر أن تحسب وال ، الترانزسترات عمل ھو ھذا إن
 شكل في موزعة الترانزسترات ھذه إن بل القرارت باتخاذ یقوم

 من معینة بنوعیة منھا مجموعة كل لتقوم المعالج داخل مجموعات
 أخرى و األرقام بین للمقارنة مخصصة المجموعات أحد فمثًال ، األعمال
 عدد تختلف مجموعة كل فيو ، وھكذا معینة حالة في القرارات التخاذ

 الحاسب ویستطیع ، وظیفتھا على یؤثر مما الترانزسترات تجمع وطریقة
 بكل یقوم أن ومنظم مدروس بشكل المختلفة المجموعات ھذه باستخدام

   .منھ یطلب الذي العمل

 وتختلف" منطقیة بوابة "تسمى المجموعات ھذه من" مجموعة "كل إن
 التي الترانزسترات وعدد تؤدیھا التي فةالوظی بحسب المنطقیة البوابات
  .تحتویھا

 بالشكل ببعضھا وربطھا المجموعات ھذه وضع إال ماھو المعالج وتصنیع
 معینة وظیفة ألداء منھا كبیر عدد تجمع إذا" المجموعات "إن ، المطلوب

 الـ من مجموعة إال ھو ما والمعالج IC أو" سي آي الـ "نسمیھ ما تصبح
IC فإن أخرى وبكلمة . معقد بشكل البعض بعضھا مع مترابطة:   

  )بوابة (وظیفیة مجموعة = ترانزسترات عدة

  "سي آي )= "منھا اآلالف (وظیفیة مجموعات عدة

  معالج" = سي آي "عدة

 لتیارا بمرور تسمح جدًا صغیر وحدة ھو ذاتھ بحد والترانزستور
 أنھا أي لھا الداخل التیار باختالف یختلف بمقدار خاللھا من الكھربائي

 فھي ، آخر كھربائي تیار شدة حسب كھربائي تیار بشدة بالتحكم تسمح
) الترانزستور (الصغیرة الوحدة ھذه وباستخدام ، الكھربائي كالمفتاح

 ترتیب باختالف تختلف معینة وظیفة ذات وحدات لتكوین تنظیمھا یمكننا
 نھائیة ال أنواع تكوین یمكننا وبذلك ، داخلھا الترانزسترات ھذه وتنسیق
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 الترانزسترات عدد زاد وكلما ، ( IC الـ أو المجموعات (الوحدات من
   .تعقیدًا أكثر وظائف تأدیة بإمكانھا كان كلما IC الـ منھا تتكون التي

 قابل المعالج أن وھو عادي IC وبین المعالج بین جدًا مھم فرق ھناك
 ال العادي IC الـ بینما منھ تطلب وظیفة أیة تأدیة یمكنھ بحیث للبرمجة

 قادر المعالج إن . معین جھاز في معین لعمل مخصص ھو بل ذلك یمكنھ
 تسمى صغیرة أقسام إلى بھ یقوم عمل أي یقسم ألنھ ذلك فعل على

 كل ینفذ فوكی متى لھ لیقول البرنامج على المعالج ویعتمد ، التعلیمات
 برنامج یتطلب ال العادي IC الـ بینما المطلوب العمل ینجز حتى تعلیمھ
   .تركیبھا بحكم منھا المطلوب العمل تؤدي تركیبتھ ولكن

   

  
  المعالج معماریة

 للقیام ابمجملھ تؤدي التي) * (الترانزسترات مالیین المعالج داخل یوجد
 الترانزسترات من المالیین ھذه أن علیك یخفى وال ، المعالج بعمل

 الواحدة وبین محشورة أنھا أي جدًا صغیرة مساحة في كلھا موضوعة
 وھذه ) المجردة بالعین ترى ال الترانزسترات ( قلیلة مساحة واألخرى
 تدفق تضمن جدًا صغیرة بأسالك البعض بعضھا مع موصلة الوحدات

 ، بالمایكرون األسالك ھذه سماكة ویقاس ، الترانزسترات بین ناتالبیا
 كانت وكلما ، المعالج معماریة یحدد الذي ھو األسالك ھذه وسماكة
 الحرارة كانت و أقل الطاقة استھالك كان كلما أصغر المعالج معماریة
 یمكننا وكذلك التبرید مشاكل من یخفف مما أقل المعالج من الناتجة

   .األسالك ھذه في المار للتیار أقل فولتیة استخدام من األصغر المعماریة

 ، المتر من الملیون من واحد تساوي الطول قیاس وحدة ھو والمایكرون
 بنتیوم المعالج إن أقول األیام ھذه معالجات رتب عن فكرة أعطیك وحتى

 MMX المعالج بینما ) مایكرون نصف أي ( مایكرون 0.5 رتبة من
 دقیق ھو كم تتصور أن تستطیع (مایكرون 0.35 ریتھمعما بنتیوم
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 یستعمل الثاني بنتیوم المعالج بینما ) معالج المسمى الشيء ھذا ومتطور
   .مایكرون 0.25 معماریة

 شركة نجحت لقد : نعم ھو والجواب ؟ ذلك من أقل یوجد ھل ھو السؤال
IBM معالجات لصنع طریقة بتطویر الجدیدة التقنیات من نوع بفضل 

 فكلما ، أصغر لمعماریات الباب یفتح قد وھذا مایكرون 0.13 بمعماریة
 في الترانزسترات من أكبر عدد وضع من تمكنا كلما المعماریة صغرت
   .منخفضة بتكلفة أقوى معالجات تصنیع من یمكننا مما أقل مساحة

   

 

 

   للمعالج الرئیسیة المكونات

  :یةالتال الرئیسیة األجزاء من المعالج یتكون

   واإلخراج اإلدخال وحدة .1
    .التحكم وحدة .2
 - 2 و العائمة الفاصلة وحدة -1 لـ وتتقسم : والمنطق الحساب وحدة .3

   )* (المسجالت - 3 الصحیحة األعداد وحدة
    .المخبئیة الذاكرة .4

  
  ) :* (واإلخراج اإلدخال وحدة - 1

 وھي ، المعالج ومن إلى المعلومات بتسییر واإلخراج اإلدخال وحدة تتحكم
 تسییر في العشوائیة الذاكرة مع والتنسیق البیانات بطلب یقوم الذي الجزء

 أداء في تأثیر لھا ولیس الوحدة ھذه في خاص شئ أي یوجد ال ، البیانات
 ولیس تناسبھ التي واإلخراج اإلدخال بوحدة مزود معالج كل ألن المعالج
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 وحدة من یتجزأ ال جزء ھي بل الوحدة ھذه تعدیل أو ترقیة بإمكانك
   .نفسھا المركزیة المعالجة

 احتوائھا ھي مھمة واإلخراج اإلدخال وحد تجعل التي األسباب أحد إن
   .(L1 (األول المستوى من المخبئیة الذاكرة على

  
  ) :* (التحكم وحدة - 2

 وتنسق المعالج داخل البیانات بمسیرة تتحكم التي الوحدة ھي التحكم وحدة
 التأكد مسؤولیة وتتولى المطلوب بالعمل للقیام المعالج أجزاء مختلف بین
 وأیضًا . للمعالج المدبر العقل في لذا ، التنسیق في أخطاء وجود عدم من
 وحدة من یتجزأ ال جزء ھي بل الوحدة ھذه تعدیل أو ترقیة بإمكانك لیس

 المتطورة الوسائل بتنفیذ أیضًا الوحدة ھذه وتقوم . المركزیة المعالجة
 المتقدمة الوظائف أنظر (وغیرھا التفرع توقع مثل البرامج تنفیذ لتسریع

.(  

 700 تردده معالج لدیك كان فإذا ، المعالج بتردد الوحدة ھذه تتحكم
 700 تردد على تعمل فیھ التحكم وحدة أن معناه ھذا فإن مثًال میجاھیرتز
   .میجاھیرتز

  
  ) * (العائمة الفاصلة وحدة - 1- 3

 الفاصلة أعداد بحساب یقوم أن المعالج على بمكان الصعوبة من إنھ
 و 2.336 أمثلتھا ومن عشریة فاصلة بھا التي األعداد وھي ( العائمة

 الحالة ھذه في ألنھ ) 0.220003 و 8856.36532 و 2.5565
   .واحدة عملیة سابح في المعالجة قوة من الكثیر یستھلك سوف

 في ومتخصصة المعالج داخل موجودة وحدة ھي العائمة الفاصلة ووحدة
 دورًا الوحدة ھذه وتلعب .العائمة بالفاصلة الخاصة الحسابیة العملیات
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 األعداد على كبیر بشكل تعتمد التي البرامج تشغیل سرعة في رئیسیًا
  .الھندسي الرسم برامجو األبعاد الثالثیة األلعاب الغالب في وھي العشریة

 األبعاد الثالثیة األلعاب تسریع في الكبیرة العائمة الفاصلة وحدة قوة یساعد
 البطاقات دخول بفضل السابقة السنوات خالل قل قد المعالج دور أن مع ،

 المعالج على االعتماد من قلل مما الكبیرة بقوتھا المسرعة الرسومیة
   .المجال ھذا في المركزي

 عدا ما ( أحدث فما 486 المعالجات في العائمة الفاصلة ةوحد توجد
 386 المعالجات في توضع كانت وقد ، المعالج داخل ( 486SX المعالج

 معالج " أي math co-processor وتسمى المعالج خارج قبلھ وما
 اللوحة على (المعالج خارج العائمة الفاصلة وحدة وضع إن ، " مساعد

 عائمة فاصلة وحدة فیھا یوجد الیوم المعالجات جمیع ، أبطأ یجعلھا ) األم
   .متطورة عائمة فاصلة وحدة بل فقط ھذا لیس

  
   الصحیحة األعداد وحدة - 2- 3

 وتستعمل ، الصحیحة األعداد بحسابات بالقیام الوحدة ھذه تختص و
 وبرامج وإكسل كوورد األبعاد الثنائیة التطبیقات في الصحیحة األرقام
 وحدة قوة یعتبر . النصوص معالجة في تستعمل كما األبعاد ةالثنائی الرسم

 التطبیقات یستعملون المستخدمین أغلب ألن جدًا مھمة الصحیحة األعداد
   .الوقت أغلب التقلیدیة

  
  ) *(المسجالت - 3 - 3

 بالمناسبة (جدًا جدًا السریعة الذاكرة من نوع عن عبارة ھي المسجالت
 یخزن لكي تستعمل ) الشخصي الحاسب في الذاكرات أنواع أسرع ھي
 یمكنھ ال فالمعالج ، حساباتھ علیھا یجري أن یرید التي األرقام المعالج فیھا
 العملیات إجراء المراد األرقام یجلب أن بعد إال حسابیة عملیة أي عمل
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 الحساب وحدة داخل زیائیًافی المسجالت توجد . المسجالت إلى علیھا
   .سابقًا المذكورة والمنطق

 الحاسب یستطیع التي البیانات حجم یحدد أنھ حیث مھم المسجالت حجم إن
 البایت من بدًال بالبت المسجالت حجم ویقاس ، علیھا الحسابات إجراء
 أن الناس بین شائع خطأ ،") والبایت البت "أنظر ( حجمھا صغر بسبب
 بل النظام ناقل عرض إلى استنادا بت 32 بأنھ المعالج قدرة یقیسوا

 جمیع فإن ذلك وعلى ، مسجالتھ بحجم المعالج یقیسوا أن الصحیح
 ، بت 64 ولیس بت 32 ال معالجات من ھي بعدھا وما 486 معالجات

 أبدًا تكن لم ولكنھا سنوات خالل ستظھر 64 معالجات فإن اسبةوبالمن
 64 معالج ھو الثاني بنتیوم معالج إن لك یقول بمن تأخذ فال سابقًا متوفرة

   .486 و بنتیوم مثل مثلھ بت 32 معالج إنھ بل بت

   

  
   

 

   المخبئیة الذاكرة- 4

  المخبئیة الذاكرة ماھي

 شبھت صغیرة ذاكرة ھي المخبئیة الذاكرة
 وأصغر منھا أسرع أنھا إال العشوائیة الذاكرة
 المعالجوالذاكرة بین النظام ناقل على وتوضع

  ).الشكل أنظر (العشوائیة

 بقراءة األخیر ھذا یقوم المعالج عمل أثناء في
 الذاكرة وإلى من والتعلیمات البیانات وكتابة

 بطیئة برتعت العشوائیة الذاكرة أن المشكلة , متكرره بصفة العشوائیة
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 لجأ األداء فلتحسین .األداء یبطئ مباشرة معھا التعامل و للمعالج بالنسبة
 بین السریعة ولكن الصغیرة الذاكرة ھذه وضع إلى الحاسب مصممو
 المعلومات نفس یطلب المعالج أن مستغلین العشوائیة والذاكرة المعالج

 المعالومات خزینبت المخبئیة الذاكرة فتقوم متقاربة أوقات في مرة من أكثر
 حین بسرعة المعالج متناول في یجعلھا مما المعالج من طلبًا األكثر
 في أوًال عنھا یبحث فإنھ تعلیمات أو بیانات جلب المعالج یرید عندما.طلبھا
 یریدھا التي المعلومات إیجاد في المعالج فشل ( یجدھا لم فإن L1 ذاكرة

 الحصول في نجاحھ أما ، "cache miss "یسمى العشوائیة الذاكرة من
 فإن L2 في عنھا بحث ( "cache hit "یسمى المخبئیة الذاكرة من علیھا

 شئ وسرعتھا الذاكرة ھذه حجم إن. العشوائیة الذاكرة من جلبھا یجدھا لم
   .العاملین كال ھنا ونستعرض المعالج أداء على كبیر تأثیر ولھا جدًا مھم

  
  المخبئیة الذاكرة حجم

 مخبئیة ذاكرة بدون 386 تمعالجا كانت
 األحدث المعالجات في أما اإلطالق على

 و واحدة مخبئیة ذاكرة من أكثر فھناك
  : الذاكرة من مستوى منھما كل یسمى

   . األول المستوى ذاكرة •
   . الثاني المستوى ذاكرة •
 شركة معالجات بعض في یوجد •

AMD الثالث المستوى من ذاكرة 
  .ماأل اللوحة على وتوجد ، أیضًا

 
 وفیھ الثالث بنتیوم المعالج

  المخبئیة الذاكرة

ذاكرة المستوى    
 ذاكرة المستوى الثاني األول

ذاكرة 
 المستوى
 الثالث

 L1 L2 L3 رمزھا
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الج أو على داخل المع داخل المعالج موقعھا
 اللوحة األم

على اللوحة 
  األم

 األبطأ وسط أسرع الجمیع سرعتھا
 كبیرة وسط صغیرة حجمھا

المعالجات التي 
 تحتوي ھذه
 الذاكرة

جمیع معالجات 
الجیل الرابع 

  وما بعده

معالجات الجیل الخامس 
وما بعده ماعدا 
 معالجات سیلیرون

 األصلیة

 معالجات
AMD 

 فقط الحدیثة

 الثاني المستوى ذاكرة من أقل كمیتھا األول المستوى ذاكرة أن وتالحظ
 جدًا سریعة ألنھا جدًا الثمن غالیة األول المستوى ذاكرة ألن راجع وھذا
  . تأخیر بدون تقریبًا یطلبھا التي البیانات المعالج تعطي أنھا حیث

 وكلما ، مستوى كل من تختلف كمیة المعالجات من نوع كل في ویوجد
 من بذلك تتمكن ألنھا أفضل ذلك كان كلما أكبر المخبئیة لذاكرةا كانت
 البیانات على الحصول لھ وتسھل االنتظار حالة في یدخل ال المعالج جعل
  .ممكن وقت بأسرع یریدھا الذي

 المعالجات بعض في ، وتعلیمات بیانات یستقبل المعالج أن تعرف كما
 وتتخصص للبیانات تتخصص واحدة لقسمین المخبئیة الذاكرة تنقسم

 التقسیم ھذا یوجد فال األخرى المعالجات بعض في أما للتعلیمات األخرى
 حقیقي فرق یوجد ال ، الوقت نفس في لكلیھما المخبئیة الذاكرة تستخدم بل
   .لألداء بالنسبة الطریقتین ھاتین بین

  
  المخبئیة الذاكرة سرعة

 تعمل كانت وكلما علیھ ملتع تردد لھا أخرى ذاكرة كأي المخبئیة والذاكرة
   :موقعھا على یعتمد وترددھا ، أفضل كان كلما أسرع تردد على
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 نفس ھو ترددھا یكون النظام ناقل على المخبئیة الذاكرة تكون عندما •
   ) میجاھیرتز 100 أو 66 غالبًا ( الناقل سرعة

 السادس الجیل معالجات (المعالج داخل الموضوعة المخبئیة الذاكرة •
 333 بتردد المعالجات ( المعالج سرعة بنصف عادة تعمل) 

 و سیلیرون معالجات (المعالج سرعة بنفس أو ) أقل أو میجاھیرتز
   ) برو وبنتیوم زیون

 المستوى من مخبئیة ذاكرة لھا جمیعھا الخامس الجیل معالجات •
   عمومًا میجاھیرتز 66 عن یزید ال وترددھا األم اللوحة على الثاني

ق نستطیع أن نعرف سرعة الذاكرة المخبئیة لكل معالج وبتطبیق ما سب
  :وھذه أمثلة 

 ھي النظام ناقل سرعة : میجاھیرتز 200 بسرعة بنتیوم معالج •
 على الموجودة المخبئیة الذاكرة سرعة فتكون میجاھیرتز 66

   .میجاھیرتز 66 ھي األم اللوحة
 66 فیھ النظام ناقل سرعة میجاھیرتز 333 الثاني بنتیوم معالج •

 المعالج داخل موجودة فیھ المخبئیة الذاكرة أن إال میجاھیرتز
 166.5 = 2 تقسیم 333 تساوي المخبئیة الذاكرة سرعة فتكون

    .میجاھیرتز
 مخبئیة ذاكرة لھ میجاھیرتز 500 زیون الثالث بنتیوم معالج •

    .میجاھیرتز 500 بسرعة

 السرعة ھي األولى : فائدتین لھ المعالج داخل المخبئیة الذاكرة وضع إن
 األم اللوحة على واحد معالج من أكثر تركیب حالة في فتبرز الثانیة أما
 على المعالجات تتزاحم وال بھ الخاصة العشوائیة الذاكرة لھ معالج كل ألن

   .المخبئیة الذاكرة
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 المعالج یعمل كیف

  :حتى یؤدي المعالج وظیفتھ البد من أن 

  ) *(العشوائیة یقرأ التعلیمات من الذاكرة  .1
  ) *(یقرر ما ھي البیانات الالزمة لتنفیذ التعلیمات  .2
  ) *(یجلب البیانات الالزمة لتنفیذ تلك التعلیمات  .3
  ) *(ینفذ التعلیمات  .4
طبعًا الذاكرة العشوائیة ) : *(یكتب النتیجة في الذاكرة العشوائیة  .5

لحفظ البیانات لحین )" *(ذاكرة الكتابة المخبئیة " بطیئة لذا تستعمل 
  . تمكن الذاكرة العشوائیة من قراءتھا 

  
   CISC و RISC ومعالجات التعلیمات

 والتعلیمات) إلخ..... أو الرسوم أو الصور ( البیانات باستقبال المعالج یقوم
 علیھ تملیھ لما تبعًا البیانات بمعالجة ویقوم ) المبرمج كتبھا التي ( *

 ( القیادة من لھ الصادرة األوامر ینفذ الذي الجندي مثل أنھ أي ، التعلیمات
 من تصدر التي التعلیمات مجموعة ذینف أن المعالج فمھمة ، ) البرنامج
 تعلیمة جمع ( والتعلیمات ، منھ المراد العمل الحاسب یؤدي حتى البرنامج

 كالقیام ( معقدة أو ) جمع بعملیة القیام مثًال ( بسیطة تكون أن یمكن) 
 مجموعة عن عبارة ھو فالبرنامج ) . المترابطة العملیات من بسلسلة
 القائد وھو مفید عمل مجملھا في تؤدي التي طةالمتراب التعلیمات من كبیرة

   .للمعالج والمحرك

 فإن 3 + 9 + 8 األعداد جمع أردت إذا : لك أكثر األمر أقرب دعني
   للمعالج التالیة األوامر یصدر البرنامج

   9 + 8 : اجمع .1
   3 + السابق المجموع : اجمع .2
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 أعقد ) تعلیمات ( أوامر ھناك ، بسیطتین ) تعلیمتین ( أمرین عن مثال ھذا
 من مجموعة المعالجات من معالج ولكل ، تعقیدًا أكثر بعملیات للقیام بكثیر

 معینة تعلیمة فھم ما معالج یستطیع قد فمثًال ، فھمھا یستطیع التي التعلیمات
 عن الحاسب أنظمة اختالف في السر ھو وھذا ، یفھمھا ال آخر معالج بینما

   .بعضھا

 یستطیع أنھ أي التعلیمات ھذه " متعلمًا " المصنع من المعالج ویخرج
 التعلیمات ھذه من تركیب أي یحوي برنامج أي تنفیذ ویستطیع ، تنفیذھا
 أن في السبب ھو وھذا بھا یقوم التي الوظیفة كانت ومھما معقدًا كان مھما

 ذلك ألداء برنامج لھ ركبت قد مادمت عمل بأي القیام یستطیع الحاسب
   :فریقین إلى المعالج بناء فلسفة في المعالجات مصنعو انقسم وقد . العمل

 وتسمى المعقدة التعلیمات من بالكثیر معالجاتھم زودوا األول الفریق .1
    .CISC معالجات المعالجات ھذه

 ھذه وتسمى البسیطة علیماتالت من قلیل بعدد معالجاتھ زود .2
   .RISC معالجات المعالجات

 

  

   RISC CISC 

حاسبات  أنظمتھا
 ماكنتوش

 حاسبات
IBM 

 أكثر أقل  عدد التعلیمات التي یدعمھا المعالج
 رنامجعدد التعلیمات الالزمة لتنفیذ ب

 أقل أكثر ما

 أكثر  أقل تعلیمة الزمن الالزم لتنفیذ
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 على یعتمد ذلك وإن سھًال شیئًا لیس أسرع منھما من على الحكم إن
 إنتاج في المستخدمة التجمیع برامج وعلى ككل نفسھ المعالج تصمیم
 یتجھون المعالجات مصنعي أصبح والیوم ، أخرى عوامل وعلى البرامج

   .فشیئًا شیئًا یندثر بینھما الفارق وأصبح معًا الفلسفتین كال استعمال إلى

 المعالجات تفھمھا التي التعلیمات نفس تفھم الحدیثة المعالجات زالت ما
 من العدید علیھا زادت قد الحدیثة المعالجات ولكن تستبدل ال فھي القدیمة

 دًاجدی جیًال ) إنتل شركة مثل ( المصنعون ینتج مرة كل ففي . التعلیمات
 أحدث أن أي ، األداء لتحسین التعلیمات من كمیة إضافة یتم المعالجات من

 إنتل من معالج أقدم كان التي التعلیمات نفس فھم یستطیع إنتل من معالج
 IBM مع المتوافقة المعالجات تدعمھا التي للتعلیمات ویرمز ، یفھمھا
 كل شملوت "x86 عائلة "باسم IBM معالجات تسمى وبذلك "x86 "باسم

   .إنتل شركة غیر من حتى IBM نظام على تعمل التي المعالجات

 ، جدیدة تعلیمات 6 بـ 486 وجاء ، جدیدة تعلیمة 26 بـ 386 معالج جاء
 جدیدة تعلیمة 57 أیضًا MMX وأضاف جدیدة تعلیمات 8 بـ وبنتیوم

 سمیت العائمة الفاصلة حسابات لتسریع تعلیمات AMD شركة وأخرجت.
3D-NOW بھتش MMX العائمة الفاصلة بأرقام خاصة ولكنھا.   

 70 عن عبارة وھي MMX 2 تعلیمات إنتل قدمت 1999 عام وفي
 و SSE أو KNI وسمیت العائمة الفاصلة بعملیات خاصة جدیدة تعلیمة
   .میجاھیرتز 500 الثالث تیومبن المعالج بھا زود

 CISC كمعالجات تعمل معالجاتھم یجعلوا أن المعالجات لمصنعي یمكن
 ذلك عمل یتم و ، RISC كمعالجات الحقیقة في تعمل بینما ظاھریًا
 إلى CISC تعلیمات بتحویل تقوم المعالج في خاصة وحدة بإضافة

RISC بھذه یعمل لذيا فالمعالج لذا ، بتنفیذھا المعالج یقوم ثم ومن 
 وكأنھ الظاھر في یعمل أنھ ال RISC معالج الحقیقة في ھو الطریقة
   .معقدة المعالج تركیبة تجعل الطریقة ھذه ولكن . CISC معالج
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   األخرى الحاسب أجزاء مع البیانات تبادل

 ما لك قلت إذا أما فورًا 11 أنھا فستقول 6 + 5 تجمع أن منك طلبت إذا
 ، حسابھا في أطول وقتًا فستأخذ 684321321+  2252 مجموع ھو
 ھو لك بالنسبة جزء فأصعب إذًا ، الحساب في أصعب الثانیة الحالة أي

 لھ یعني ال األرقام فحجم یختلف األمر للحاسب بالنسبة ولكن األرقام جمع
 األھم ولكن البصر لمح في رقمین أي جمع یستطیع فالحاسب شیئًا

 الذاكرة من وإحضارھما جمعھما المراد األرقام إیجاد ھو واألصعب
 وھنا ) والتعلیمات البیانات جلب عملیة أي (ممكن وقت بأسرع العشوائیة

   .الموضوع ھذا لبدایة نصل

 معین سلك في تسري التي الكھرباء نبضات لعدد وصف ھو المیجاھیرتز
 همعنا فھذا میجاھیرتز 100 معین ناقل تردد كان فإذا ، الواحدة الثانیة في
 من یمكنھ مما الواحدة الثانیة في كھربائیة نبضة ملیون 100 یرسل أنھ

 إذا (مثًال میجاھیرتز 66 بتردد یعمل آخر ناقل من أكثر معلومات إرسال
   ) .الحالتین في متساوي الناقل عرض أن افترضنا

 وفیما الناقل عبر األخرى األجزاء مع البیانات بتبادل یقوم المعالج إن
 باقي تعمل ال أكثر أو میجاھیرتز 700 إلى تصل قد بسرعة جالمعال یعمل
 الحاسب یجعل أن شأنھ من ذلك ألن الكبیرة السرعة بھذه الحاسب أجزاء
   .الثمن غالي ككل

 أي بدون سرعة األقل النظام وناقل المعالج بین البیانات تبادل یتم وحتى
 األحیان أغلب يف یعمل النظام ناقل ألن -  بینھما التنسیق من البد أخطاء
 أضعاف عدة المعالجات سرعة تبلغ فیما میجاھیرتز 100 أو 66 بسرعة

 دورات لعدد نسبة تعیین خالل من -  ) میجاھیرتز 500 مثًال ( ذلك
 یسمى ما وھو الناقل) تردد (ساعة دورات عدد إلى المعالج) تردد(ساعة
 النظام ناقل وتردد المعالج تردد بین النسبة وھو * المضاعفة بعامل



 180 

 على األمثلة ومن 0.5 على القسمة یقبل عدد أو صحیح عدد عادة ویكون
 وال 5.5 -  5 -  4.5 -  4 -  3.5 -  3 -  2.5 - 2 : المضاعفة معامل
   .2.3 مثًال یكون

 100 ھو الناقل تردد فإن میجاھیرتز 500 بتردد المعالج حالة في فمثًال
 500 = 5 × 100 ( 5 ھو الحالة ھذه في المضاعفة ومعامل میجاھیرتز

  .وھكذا) 

 جدًا مھمة الناقل ھذا عبر المعلومات تبادل سرعة تكون الحاسب عالم وفي
 100 الناقل تردد یبلغ ففیما ، للمعالج بالنسبة بطیئًا یعتبر الناقل ألن

 یستطع لم فإذا ، میجاھیرتز 550 ددبتر معالجات نجد مثًال میجاھیرتز
 بصورة االستفادة عدم یعني ذلك فإن كافیة بسرعة البیانات توصیل الناقل
 تلقي في الناقل من أسرع یكون المعالج أن حیث المعالج قدرات من تامة

 ینتظر أنھ أي ( حراك دون واقفًا كثیرة أحیان في المعالج ویكون البیانات
 حالة كانت وكلما ) * االنتظار بحالة الحالة ھذه مىوتس البیانات الناقل من

 أفضل بصورة المعالج قدرات استغالل أمكن كلما المعالج في أقل االنتظار
   .كبیر حد إلى االنتظار حالة حدوث تمنع المخبئیة الذاكرة أن تذكر ولكن ،

 

 

 

  تالمعالجا تعدد

 كل لیس ولكن ، الحاسب نفس على العمل واحد معالج من ألكثر یمكن
 دائمًا الضعف تكون ال األداء في الزیادة إن كما ، ذلك تستطیع المعالجات

   :عوامل عدة على یعتمد معالجین ذو حاسب سرعة إن ،

 فتحتین فیھا یكون أن یجب : اإلمكانیة ھذه األم اللوحة توفر أن یجب •
 ھذه تدعم ال األم اللوحات من القصوى األغلبیة إن ، لجللمعا أكثر أو

    .عنھا سألت إذا إال علیھا تحصل ولن ، المیزة
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    .قلت كما -  المیزة ھذه المعالج یدعم أن یجب •
   المیزة ھذه والبرنامج التشغیل نظام یدعم أن یجب •

 المعالجات تعدد یدعم ال تشغیل نظام على المعالجات ثنائي نظام شغلت إذا
 یماثل ربما (الحالة ھذه في ضعیفًا سیكون األداء ولكن سیعمل فإنھ

 تعدد تدعم التي التشغیل أنظمة أشھر ومن ، ) واحد بمعالج الحاسب
 وندوز مثل نظام إن . 2000 وندوز وكذلك NT وندوز ھو المعالجات

 في برنامج من أكثر شغلت فلو تقلق ال ولكن المعالجات تعدد یدعم ال 98
 الحالة ھذه في المعالجات تعدد من بالتأكید سیستفید النظام فإن تالوق نفس

.  

 معالجین من أكثر وجود حالة في المعالجات أو ( المعالجین یستطیع وحتى
 ، موحد بروتوكول استخدام من البد فإنھ بینھم فیما والتنسیق التفاھم) 

 صمم فیما APIC یسمى بروتوكول إنتل شركة معالجات وتستخدم
 في یستعمل لم ولكنھ OpenPIC بروتوكول AMD و سایركس شركتي
 متعدد حاسب تركیب أردت فإذا لذا !!!!! اآلن حتى واحدة أم لوحة

   .اآلن حتى الوحید الحل ھي إنتل معالجات فإن المعالجات

 ، المعالجات لتعدد الحلول أفضل لھي إنتل من السادس الجیل معالجات إن
 تزاحم یمنع مما داخلھ المخبئیة ذاكرتھ یحتضن منھم معالج كل ألن ھذا

 الجیل معالجات حالة في یحدث مثلما في المخبئیة الذاكرة على المعالجات
   .الخامس

  
   المعالجات أخطاء

 ، لھ الحسابیة بالعملیات فتقوم للحاسب" الدماغ "بدور المعالجات تقوم
 عملھ أداء أثناء تحدث أن یمكن األخطاء بعض أن إال آلھ أنھ مع والمعالج

 ویتم المعالجات تصمیم في بسیطة أخطاء األحیان أغلب في تظھر ،
 ھذه تصحح ذلك ومع الحدوث نادرة تكون األخطاء ھذه ، تصحیحھا
 ، المعالج نفس من إصدارات عدة وجود في السبب ھو وھذا األخطاء
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 وكل إصدارات عدة منھ یوجد قد MMX 200 بنتیوم المعالج فمثًال
 إصدار بعد للمھندسین ظھرت التي األخطاء بعض تعالج إصدارة

 ، معالج أي في) * (الخطوة رقم یسمى ما یوجد ولھذا األولي اإلصدارة
 على احتواؤه ناحیة من أفضل كان كلما أعلى الخطوة رقم كان وكلما
   .أقل أخطاء

 ھذا أن مقدرًا كان ، آخر شأن لھ كان فقد رالشھی بنتیوم المعالج خطأ أما
 الفاصلة حسابات في ویحصل مرة ساعة 24 كل حوالي یحدث الخطأ
 إنتل شركة اضطرت فقد ، الھندسیة الحسابات في الضروریة العائمة

 إلنتل كبیرة خسارة یعد وھذا الخطأ تحوي التي المعالجات كافة الستبدال
   .لشركتھا كدعایة أیضًا األمر ھذا من استفادت ولكنھا

  
 

   المعالجات عمل أنماط

 على قدرتھ حیث من المعالج فیھا یعمل التي للبیئة وصف ھي العمل أنماط
 في برنامج من أكثر تشغیل على قدرتھ وعلى العشوائیة للذاكرة الوصول

 بنظام یتحدد األوقات من وقت في ما لمعالج العمل نمط إن ، الوقت نفس
 وھذه ، تستخدمھ الذي المعالج نوع على وكذلك مھیستخد الذي التشغیل
   :المعالجات عمل أنماط بین مقارنة

   
 النمط
 الحقیقي

(*) 
 (*)المحمي النمط

 النمط
 الحقیقي
 (*)التخیلي

 التي المعالجات
 في العمل تستطیع
 النمط ھذا

 جمیع
 الثالث الجیل أحدث وما الثاني الجیل المعالجات

 بعده وما

 الذاكرة كمیة
 ناقل عرض على یعتمد 1 التي العشوائیة

 1 العناوین
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 لھا الوصول یستطیع
 (میجابایت)
 التي البرامج عدد
 في تشغیلھا یمكنھ

 الوقت نفس
 1 محدود غیر 1

 القراءة سرعة
 للذاكرة والكتابة

 العشوائیة
 بطیئة (بت 32) سریعة بطیئة

 الذي التشغیل نظام
 دوس النمط ھذا في یعمل

 تشغیل أنظمة جمیع
 لدوس ویمكن وندوز

 بمساعدة بھ العمل اآلن
 البرامج بعض

 أنظمة جمیع
 وندوز

 ال نعم ال التخیلیة الذاكرة دعم

 ألن " المحّسن 386 نمط " المحمي النمط یسمى األحیان بعض في
 المحمي النمط بین الباالنتق تسمح معالجات أول ھي 386 معالجات
 المعالج یستطیع بینما ، الحاسب تشغیل إعادة بدون بحریة الحقیقي والنمط
 ذلك یمكنھ فال األول الجیل معالج أما ، فقط واحدة دورة االنتقال 286
   .فقط الحقیقي النمط في یعمل فھو اإلطالق على

 التشغیل ظمةأن على أضیفت میزة إال ھو فما التخیلي الحقیقي للنمط بالنسبة
 استعملت قد كنت إذا -  وندوز داخل من دوس نافذة تشغیل لھا لتتیح وندوز

   .عنھ أتحدث ما فستعرف النافذة ھذه

  
   المعالجات ترقیة

 یمكنك 166 بنتیوم معالج عندك كان إذا ، للترقیة قابلة المعالجات إن
 المعالج ذاھ األم اللوحة تدعم أن یشترط ولكن مثًال 200 ببنتیوم استبدالھ

   .منھ تستفید وال یھمل بأن ینتھي سوف القدیم المعالج إن كما
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 وھو over drive الـ یسمى ما إضافة ھو معالجك لترقیة الثانیة الطریقة
 شرائك عند البد إنتبھ ولكن سرعتھ زیادة من األصلي معالجك یمكن معالج

 األسف مع . األم لوحتك في تركیبھ إمكانیة من تتأكد أن المعالج ھذا
   .األخیرة السنوات في معدومة المعالجات ھذه أصبحت

 تغییر أیضًا یلزمك وقد ، جدیدتین أم ولوحة معالج شراء یمكنك كما
 بنتیوم إلى بنتیوم من ستنتقل كنت إذا جید خیار وھذا العشوائیة الذاكرة
   .مثًال الثاني

  
   المعالج فولتیة

 األجزاء وكجمیع ، لكھرباءل یحتاج إلكتروني كجھاز المعالج طبعًا
 من ینتج الذي ذلك أي) * (مباشر لتیار یحتاج األخرى اإللكترونیة
 یوجد . بعضھا عن مختلفة بفولتیة المختلفة المعالجات تعمل ، البطاریات

 لذا یحتاجھا التي الفولتیة جللمعال یوفر یتیح فولتیة محول األم اللوحة على
 مقدار ھي المعالج بنوع تتحكم األم اللوحة تجعل التي األسباب أحد فإن

 اللوحات یجعل الذي السبب ھو وھذا ، المعالج علیھا یعمل التي الفولتیة
 الثاني یعمل حیث MMX بنتیوم تشغیل تستطیع ال بنتیوم للمعالج األم

   .تختلف بفولتیة

  ؟ المعالج یةفولت تھمنا لماذا

 من المعالج على یؤثر مما الحرارة درجة زیادة تعني األعلى الفولتیة •
    .التبرید في مشاكل ویولد عملھ واستقرار االفتراضي عمره حیث

 أعلى طاقة استھالك تعني األعلى الفولتیة : المحمولة الحاسبات في •
   .البطاریة بنفاذ یعجل مما

    .أقل طاقة استھالك معدل تعني األقل الفولتیة •

 إلى الفولتیة ھذه إنقاص تم ثم فولت 5 بفولتیة تعمل المعالجات أغلب كانت
 من أقل إلى الفولتیة خفض قررت أن الشركات لبثت ما ثم ، فولت 3.3
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 الحاسب من المختلفة األجزاء تعمل أن أي ، الفولتیة فصل بطریقة ذلك
   :لقسمین یقسم المعالج فأصبح مختلفة بفولتیات

   فولت 3.3 ب تعمل والخرج الدخل حدةو - 1

   ) المعالج حسب (ذلك من بأقل ویعمل المعالج قلب - 2

   :والخارجیة الداخلیة وفولتیاتھا المعالجات من مجموعة ھي وھذه

 وحدة فولتیة المعالج
  واإلخراج اإلدخال

 قلب فولتیة
 المعالج

 األول الجیل منذ إنتل شركة معالجات
 5 5  باألسفل كورةالمذ ماعدا الرابع حتى

AMD 486DX2, Cyrix 
486DX2 3.3 3.3 

intel 486DX4  3.3 3.3 
Cyrix, 5x86 AMD  3.45 3.45 
Pentium 60, 66 5 5 
Pentium 75-200 3.3 3.3 
Pentium MMX 3.3 2.8 

AMD K5 3.52 3.52 
Pentium Pro 150 MHz 3.1 3.1 

Pentium Pro 166-200 MHz 3.3 3.3 
Pentium II 3.3 2.8 

AMD K-6 166 - 200 MHz 3.3 2.9 
AMD K6-233 MHz 3.3 3.2 

 من لمنعك تكفي الثاني بنتیوم مثل معالج من الصادرة الحرارة كمیة إن
   .لتبرید المعالجات تحتاج لذا عملھ أثناء المعالج على یدك وضع
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  المتقدمة الوظائف

 إن بل أسرع المعالج لیجع الذي الوحید الشيء ھو لیس المعالج تردد إن
 جعلھ في یساھم أن یمكن البیانات مع التعامل في" أذكى "المعالج جعل
 أسرع المعالجات جعل على تساعد التي التقنیات بعض وھذه أیضًا أسرع

 سیكون التقنیات ھذه أحدھما استعمل إذا الساعة تردد بنفس معالجین إن ،
 تحدید في حاسمًا عامًال الساعة تردد یعتبر ال لذا ، اآلخر من كثیرًا أسرع
   :التقنیات ھذه نستعرض بنا ھیا ، المعالج سرعة

   

 إنتاج بخط البیانات معالجة عملیة تشبیھ نستطیع : pipelining: أوًال
 كل وأن لتركیبھا خطوة 50 تتطلب ما سیارة أن افترضنا لو ، السیارات

 في فقط واحد عامل ھناك وأن ، إلنھائھا كامل ساعة تتطلب خطوة
 ما إن ، تنتج لكي ساعة 50 تتطلب الواحدة السیارة أن یعني فھذا المصنع
 فیقوم ، اإلنتاج خط على عامل 50 وجود ھو إنتاج خط أي في یحدث
 للعامل السیارة یسلم ثم التجمیع عملیة في األولى بالخطوة األول العامل
   . وھكذا الثاني

 خطوط المعالج داخل ففي ، لكبذ شبیھ لھو المعالج داخل في یحدث ما إن
 عدد في المختلفة المعالجات وتختلف ، المذكورة بتلك شبیھة معالجة
 المعالجة خط في الموجود ( stages مراحل المعالج في تسمى ( العمال

  pipelining ھذه المراحل تعدد وتسمى ،

 بدائیة بطریقة األرقام بحساب یقوم المعالج كان القدیمة المعالجات في
 اآلن الوضع تغیر ولقد) واحد عامل (واحدة مرحلة على یحوي كان ثحی
 بنتیوم المعالج وفي مراحل 6 ھناك MMX بنتیوم المعالج في فمثًال ،

 األوقات من وقت أي في أنھ نجد الطریقة وھذه ، مرحلة 14 ھناك الثاني
 في منھا كل) الطابور مثل ( المعالج داخل التعلیمات من كبیر عدد یوجد
   .التنفیذ من معینة حلةمر

   : فوائد الطریقة بھذه المعالج ولتصمیم
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 لتكات عالیة لسرعات الوصول یمكنھ األكثر المراحل ذو فالمعالج •
 تدخل حیث دائمًا صحیح لیس ذلك ولكن) میجاھیرتز ( الساعة
    .ذلك تحدید في أخرى عوامل

    .اتالتعلیم تنفیذ سرعة زیادة على یساعد أنھ الثانیة والفائدة •

   :أیضًا مساوئھا لھا التقنیة ھذه ولكن

 ھذا إن ..... التعلیمات من واحدة تنفیذ في تأخیر أي حصل لو ماذا •
 المعالجة عملیة یعطل مما خلفھا تقع التي التعلیمات كل یؤخر

    .بكاملھا
 خلف التعلیمات كل إن .... ما نقطة عند البرنامج تفرع لو أیضًا ماذا •

   !!! تفرع البرنامج ألن المھمالت لسلة مىتر سوف التفرع نقطة

 
 

  
 یملك المعالج كون ھو باختصار الفائق التدرج  :* الفائق التدرج :ثانیًا
 في واحدة عملیة من أكثر معالجة من یمكنھ مما واحد معالجة خط من أكثر
   .الوقت نفس

 أردنا إذا أي األخرى تلو واحدة التعلیمات ینفذ المعالج أن بخلدك دار ربما
 الثانیة یحسب ثم األولى یحسب سوف فإنھ 4+3 و 6+5 حساب مثًال

 أما ) قبلھ وما 486 ( القدیمة للمعالجات بالنسبة صحیح وھذا ، بعدھا
 لدیھ بنتیوم فالمعالج معالجة خط من أكثر تملك فإنھا الحدیثة المعالجات

 المعالج أما ، معًا السابقتین الحساب عملیتي عمل فیستطیع ةمعالج خطي
 حساب یستطیع أي معالجة خطوط أربع فلدیھ الثاني وبنتیوم برو بنتیوم
   .الوقت نفس في حسابیة عملیات أربع

 بینما الثاني المستوى من التدرج فائق معالج بنتیوم المعالج یكون وبھذا
 المستوى من التدرج فائقي یعتبران الثاني وبنتیوم برو بنتیوم المعالج
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 أجیال لموضوع ارجع ( التدرج فائق 486 المعالج یسمى ال بینما الرابع
   ).المعالجات مختلف بین الفروق أجل من المعالجات

 دائھأ یكون أن الثاني المستوى من التدرج فائق معالج من شرطًا لیس
  :التالیتین الحالتین بین الفرق الحظ ، التدرج فائق غیر المعالج ضعف

   9+8 و 6+5 جمع .1
  8+6+3 جمع .2

 من كل على العمل التدرج فائق المعالج یستطیع األولى الحالة في
 فائق غیر المعالج من أسرع وقت في وینھیھا الوقت نفس في العملیتین
 یستخرج ثم أوًال 6+3 یجمع أن بد فال الثانیة الحالة في أما ، التدرج
 العملیتین على یعمل أن یمكن ال وھكذا 8 ب النتیجة یجمع ثم النتیجة

  .األخرى ناتج على تعتمد أحدھما ألن الوقت نفس في الحسابیتین

 مضاعفة خالل من األداء یتضاعف ال األحیان من كثیر في السبب ولھذا
 من تزید المعالجة خطوط زیادة أن من الرغم على ( المعالجة خطوط
 ال ربما المعالجة خطوط ألن دائمًا الضعف بالضرورة لیس ولكن األداء
 األخرى المتقدمة الوظائف أھمیة تبرز وھنا ) الوقت طوال مشغولة تكون
   .ممكن قدر بأقصى مشغولة المعالجة خطوط تجعل كي

 العملیة تنفیذ أصبح الفائق التدرج و pipelining الـ تقنیات بفضل
 تنفیذ تستطیع الساعة تكة أن أي ، واحدة ساعة تكة من أقل یتطلب واحدةال

   .واحد أمر من أكثر

  
 التعلیمات ینفذ بأن للمعالج یسمح أن وھي  :* الدینامیكي التنفیذ : ثالثًا
 یسمح مما ، الظروف حسب ذلكو البرنامج في فیھ ترد الذي الترتیب بغیر

   :تقنیات ثالثة التقنیة ھذه وتتضمن للمعالج االنتظار أوضاع من بالتقلیل

1. speculative execution : على المعالج قدرة ومعناھا 
 مثًال ، اآلن ینفذھا التي تلك غیر لتنفیذھا أخرى تعلیمات عن البحث
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 ھذه بأن ظھر ثم 1 رقم التعلیمة ولتكن تعلیمة تنفیذ المعالج أراد إذا
 وقت ستأخذ أنھا أي ( الصلب القرص في لبیانات تحتاج التعلیمة
 التعلیمات في یبحث المعالج فإن ) للمعالج جلبھا یتم حتى طویل

 طویل لوقت تحتاج ال تعلیمة على یحصل حتى البرنامج في األخرى
 ذاكرة في النتائج ویخزن فینفذھا 2 رقم التعلیمة ولتكن لتنفیذھا

 جاءت أن بعد (األولى التعلیمة من البرنامج تنفیذ یكمل ثم یطةوس
 من النتائج على یحصل فإنھ الثانیة للتعلیمة وصل إذا حتى ) البیانات
 المعالج أن نقول أن نستطیع أي ، بعدھا ویكمل الوسیطة الذاكرة
 ھذه وتتم ، مفید عمل في البیانات جلب بسبب الضائع الوقت أستغل
 تسیر البرنامج تنفیذ عملیة كانت لو حتى مستمرة بصفة العملیة
   .البرنامج تنفیذ في سرعة أقصى المعالج یضمن لكي سرعة بأقصى

 ، األوامر من سلسلة عن عبارة البرنامج أن نعرف:  * التفرع توقع .2
 من البرنامج ینتقل -  معینة ظروف وحسب -  األحیان بعض في

 ) تفرع ( أخرى فرعیة أوامر سلسلة إلى للبرنامج الرئیسیة السلسلة
 كل ألن speculative execution الـ فائدة من یحد مما

 البرنامج كون فائدة لھا یكون لن المعالج عنھا بحث التي التعلیمات
 ھي التقنیة ھذه وتعتبر ، ماتالتعلی لھذه الوصول قبل تفرع قد
    .السابقة للتقنیة تطویریة" زیادة"

 تبقى قد الفائق التدرج ذات المعالجات في): * (الترتیب بغیر التنفیذ .3
 من یقلل وھذا الوقت لبعض مشغولة غیر المعالجة خطوط بعض
 البیانات بعض بجلب التقنیة ھذه تقوم ، الفائق التدرج من تفادةاالس
 ذاكرة في النتیجة وتحفظ لمعالجتھا البرنامج في الحقًا تظھر قد التي

 تنفیذ یصل عندما البرنامج في النتیجة ھذه من یستفاد ثم بذلك خاصة
 خطوط استخدام فاعلیة من یزید وھذا ، النقطة ھذه إلى البرنامج
  . المعالجة

  
 المعالج تعلیمات من جدیدة تعلیمة 57 عن عبارة وھي :MMX: رابعًا 

 تستخدم التكنولوجیا وھذه ، المتعددة الوسائط وظائف لتسریع تستخدم
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 عدة بمعالجة وتسمح ، * " العدیدة والبیانات الواحدة التعلیمة " مفھوم
   .البیانات تنفیذ من یسرع مما * الوقت نفس في واحدة بتعلیمة بیانات

 الفاصلة أرقام ولیس الصحیحة األرقام أجل من إال MMX تقنیة تعمل وال
 بل األبعاد الثالثیة للرسومات تسریع أي تقدم ال أنھا معناه وھذا العائمة

 مخصصة التعلیمات ھذه أن بما و . المتعددة سائطالو لبرامج التسریع تقدم
 الفاصلة وحدة من االستفادة تعطل أنھا الكبیر عیبھا فإن الصحیحة لألرقام
 فعلى MMX قدرة من االستفادة أردت إذا أنھ أي ، الوقت نفس في العائمة
 ال عملیة تنتھي حتى مؤقتًا العائمة الفاصلة وحدة یستخدم أال المعالج

MMX واحدة قبل من إال استخدامھا یمكن ال المسجالت ألن باتھاحسا من 
 یحد وھذا ، الصحیحة األرقام وحدة أو العائمة الفاصلة وحدة إما اثنتین من
   .MMX من القصوى االستفادة من

 في موجودة أنھا كما MMX بنتیوم معالجات في التقنیة ھذه تطبیق بدء
   . والثالث الثاني بنتیوم معالجات

  : ھامة مالحظة

 ال MMX بـ الممكنة المعالجات •
 لنظام وال خاصة لبرامج تحتاج
 یعمل المعالج أن حیث جدید تشغیل

 المعالجات مثل القدیمة البرامج مع
 أنھ ھو الوحید والفارق تمامًا السابقة
 قدرات من االستفادة من یتمكن سوف

MMX الجدیدة البرامج تسریع في 
   . المیزة ھذه تدعم التي

 البرامج من لدعم MMX تقنیة تحتاج •
 یكتب أن بد ال أي ، تعمل كي

 االستفادة واضعًا البرنامج المبرمج
 لن فإنھ وإال عینیھ نصب MMX من

   .منھا فائدة أي ھناك یكون
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 MMX تدعم التي للبرامج بالنسبة •
 ال معالجات على تعمل أن یمكن ھل

 ذلك أن ھو الجواب ? MMX تدعم
  .المبرمج على یعتمد

  
 تعلیمة 21 ولكنھا " MMX"لل مشابھة وھي:  3D now : امسًاخ

 القت وقد ، ( MMX بعكس (العائمة الفاصلة عملیات لتسریع جدیدة
 ھذه وطورت ، وندوز في لھا الدعم توفر بسبب النجاح من الكثیر

 فیھا بما معالجاتھا في حالیًا وتستعمل AMD شركة في أصًال التعلیمات
   .التقنیة ھذه من كثیرًا األبعاد الثالثیة األلعاب تفیدتس" . أثلون "المعالج

  
  )* (المسجالت تسمیة إعادة : سادسًا

 ( التعلیمات لتنفیذ كذاكرة المسجالت تستخدم التعلیمات تنفیذ عملیة في
 أثناء إلیھ اإلشارة لیتم مأس المسجالت من مسجل ولكل ، ) سابقًا شرحت

 المسجالت أسماء في تضارب یحصل األحیان بعض في ، التعلیمات تنفیذ
 ، الفائق التدرج من االستفادة من یحد وبذلك العملیات بعض یعطل مما

 ال حتى المسجالت تسمیة فیھا یعاد التي التقنیة ھذه في یكمن والحل
 الوقت نفس في الحسابیة یاتالعمل بكل بالقیام یسمح مما أسمائھا تتضارب
   .البعض بعضھا نتائج على تعتمد ال مادامت

  
   المستخدم) * (التجمیع برنامج نوعیة : سابعًا

 بھا یكتب التي والكیفیة بالبرمجة وثیقة عالقة لھا المعالجة سرعة إن
 ، برامجھ تجمیع في یستخدمھا التي البرامج ونوعیة ، برامجھ المبرمج

 وحدتین لدیھ تعرف كما بنتیوم المعالج : ذلك على مثال أعطیك دعني
 لیس ولكن ) الثاني المستوى من التدرج فائق (الصحیحة األعداد لحساب



 192 

 ، التعلیمات بعض تنفیذ تستطیع ال إحداھما إن بل متساویتین الوحدتین كال
 أسرع بشكل برامجھا تنفذ سوف ذلك تراعي التي التجمیع برامج فإن لذا

   .بسیط مثال وھذا ذلك تراعي ال بالتي مقارنة

  ؟ بت 32 البرامج مثل بسرعة بت 16ال ذات البرامج تعمل ال لماذا

  
  سرعة المكونات األخرى للحاسب : ثامنًا 

إن المعالج لیس ھو المكون الوحید للحاسب ، إن األجھزة األخرى لھا دور 
حدید سرعة النظام ككل ، إحذر عند شرائك حاسب جدید كبیر أیضًا في ت

أن تركز فقط على المعالج ، إن سرعة الذاكرة والقرص الصلب مھمان 
وقد أعذر ...... جدًا ، وال یقل عنھما أھمیة سرعة بطاقة الفیدیو ، فاحذر

  من أنذر ؟

 

 

  الثالثیة األبعاد معالجة

 ، وأمثالھا دووم مثل الحدیثة األلعاب في الثالثیة األبعاد معالجة تتمثل
 المعالج سرعة تكون أن - یجب كما باللعب تستمتع أن أردت إذا - والبد
 تشغیلھا أثناء اللعبة ھذه تتطلبھا التي العملیات بجمیع القیام على قادرة
 برامج أیضًا ھذا في ویتساوى ، اللعب متعة ضاعت وإال تأخیر بدون فورًا
   .بطیئًا المعالج كان حال في ومملة جدًا یئةبط تكون التي الھندسي الرسم

 كي المعالج من كبیرة لسرعة األبعاد الثالثیة الرسومات معالجة تحتاج
 ترید التي األجسام من جسم كل ألن وذلك مرضیة المعالجة سرعة تكون

 تطلب والتي جدًا الصغیرة المثلثات آالف من تتكون الشاشة على إظھارھا
 ھذا تحریك ترید مرة كل في المثلثات ھذه من ثلثم كل موقع حساب إعادة
   .فیھا الجسم
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 ، الحسابیة العملیات من كبیر عدد فیلزم كبیر المثلثات ھذه عدد أن وبما
 حسابات أي ( دقیقة حسابیة بعملیات القیام فتتطلب صغیر حجمھا أن وبما
 في ةكبیر العائمة الفاصلة وحدة أھمیة یجعل مما ) العائمة الفاصلة أرقام
 األبعاد الثالثیة الرسوم كانت كلما أسرع المعالج كان وكلما . المجال ھذا

   .أسرع

 ولم ، األبعاد الثالثیة األلعاب بكثرة األبعاد الثالثیة المعالجة لقوة االحتیاج زاد ھذه أیامنا في
 یةالثالث المسرعات فوجود لذا ، األلعاب لھذه تكفي المعالجات من ألي المعالجة قوة تعد

 ویمكنك كثیرًا المركزیة المعالجة وحدة عن العبء خفف قد الفیدیو بطاقات على األبعاد
 ا ھذا عن المعلومات من لمزید الفیدیو بطاقة لقسم الرجوع

 المعالج سرعة على المؤثرة العوامل

   

 بل الحاسب سرعة یقرر الذي وحیدال العامل ھي لیست المعالج سرعة إن
 الحاسب في المختلفة األجزاء بین البیانات حركة سرعة أیضًا المھم

   .المعالج وإلى من وبخاصة

 إن كما المعالجات سرعة لقیاس تستخدم التي الطرق من الكثیر ھناك
 یتفوق فقد ، المختلفة المجاالت في بینھا فیما تتفاوت المختلفة المعالجات

 في اآلخر یتفوق فیما العائمة الفاصلة حسابات في اآلخر ىعل بعضھا
   :ما معالج أداء في یتحكمان أساسیین عاملین وھناك . وھكذا أخرى أشیاء

   الساعة تردد •
   المعالج معماریة •

 إذا خاطئة مقارنة یعتبر فقط لھما الساعة تردد بسرعة معالجین مقارنة إن
 معالج أن نقول أن مثًال یمكننا ، المعماریة في مختلفین المعالجین كان

 أن یمكنك ال ولكن 200 بنتیوم معالج من أسرع میجاھیرتز 233 بنتیوم
 معماریة من جزء ألن MMXمیجاھیرتز 200 بنتیوم من أسرع أنھ تقول

   .تختلف المعالج
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 معالج من أسرع یكون معالج تجعل التي األشیاء أھم نستعرض یلي وفیما
   ......آخر

  المعالج تردد

 تردد كان كلما ، المعالج علیھا یعمل التي الساعة تردد المعالج بتردد یقصد
 ، أقل وقت في أكبر أشیاء عمل المعالج بإمكان أصبح كلما أعلى الساعة
 200 بـ تردده سرعة معالج،  * بالمیجاھیرتز المعالج سرعة وتقاس

 كم أما ، الثانیة في * دورة ملیون 200 عمل على قادر فإنھ میجاھیرتز
 والجیل المعالج لبنیة راجع فھذا الدورة ھذه في یتم الحسابیة العملیات من

   :كالتالي إلیھ ینتمي الذي

 واحدة جمع عملیة إلتمام الالزمة الدورات عدد معالجال
386 6 
486 2 

pentium 1 أقل أو 

 یعني ذلك فإن مثًال میجاھیرتز 400 تردده المعالج ھذا أن نقول وعندما
 یكون فأحیانا المخبئیة الذاكرة عدا ما المعالج داخل في ما جمیع تردد

  . المعالج تردد نصف ترددھا

 بھذه تعمل فال بالمعالج المتصلة األخرى األجزاء أما الجللمع بالنسبة ھذا
 جدًا الثمن باھظة لكانت السرعة بھذه تعمل كانت لو ألنھا الكبیرة السرعة

 ما بتردد الغالب في یعمل النظام فناقل ، المعالج من أقل بسرعات تعمل بل
 وفي 133 بتردد المعالجات بعض وفي میجاھیرتز 100 أو 66 بین

 400 إلى یزید أن ویتوقع میجاھیرتز 200 بتردد الجدید" أثلون" المعالج
  :كالتالي وھي الناقل وتردد المعالج تردد تحكم عالقة وھناك.میجاھیرتز

  )الجداء عامل یسمى أو (المضاعفة عامل × الناقل تردد = المعالج تردد

 عامل (4.5 × ھیرتز 100 = میجاھیرتز 450 ھو معالجي تردد : مثال
  )الجداء
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 ھذین بین البیانات نقل أن معناه فھذا الشكل بھذا عالقة ھناك أن وبما
 100 الناقل تردد حالة في أنھ أي -  تزامنیھ بطریقة منظم الجزأین

 للمعالج دورات 5 كل فإن میجاھیرتز 500 المعالج وتردد میجاھیرتز
 * المتزامن بالنقل النقل من النوع ھذا ویسمى للناقل واحدة دورة تقابلھا

 عالقة ھناك تكون ال الذي للبیانات * المتزامن غیر النقل بعكس للبیانات
   .بینھما ثابتة

 ) سائدة قبلھا وما 386 حاسبات كانت أیام ( للحاسب القدیمة العصور في
 ، الداخلیة المعالج سرعة عن تختلف الناقل سرعة تكون أن نحتاج نكن لم

 كانت فقد لذا أقل أو میجاھیرتز 50 مجرد المعالج سرعة كانت حیث
 تردد لجعل الحاجة برزت ولكن الناقل سرعة نفسھا ھي المعالج سرعة
 سرعة زادت حین 486 حاسبات منذ المعالج تردد عن یختلف الناقل

   .الناقل عةسر عن المعالج

 بل البیانات معالجة في بالسرعة یتعلق فیما شئ كل ھو لیس المعالج وتردد
 من تفاوت ھناك أن كما ، المعالج أداء من وتعزز تزید أخرى تقنیات ھناك
 معالج أن تجد فقد فقد ، اآلخر بعضھا من المجاالت بعض في وآخر معالج

 الذاكرة في یتفوق رآخ ومعالج الصحیحة األرقام حسابات في یتفوق ما
   .وھكذا المخبئیة

  
  قوة وحدتي الفاصلة العائمة ووحدة األرقام الصحیحة 

إن وحدة األرقام الصحیحة لھي جزء مھم من المعالج ألن أغلب عملیات 
الحاسب تتم في ھذا الجزء ، كما یجب االنتباه إلى أن المعالج الذي لدیھ 

حدة الفاصلة العائمة عنده وحدة أرقام صحیحة ممتازة لیس معناه أن و
ممتازة أیضًا ، إن معالجات شركة إنتل لھي األفضل حتى اآلن في مجال 

  .الفاصلة العائمة 

تستعمل الفاصلة العائمة في برامج األلعاب والجداول اإللكترونیة ، بینما 
  .تستخدم وحدة األعداد الصحیحة في التطبیقات األخرى 
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  الناقل سرعة

 تجعل التي بالسرعة البیانات توصیل قلنا كما یضمن السریع الناقل إن
 وعرضھ الناقل تردد من كًال ویعتبر ، * انتظار حالة في یكون ال المعالج
 الحدیثة المعالجات في بت 64 النظام ناقل عرض یكون وفیما ، مھمًا

  :الناقل سرعة على بھ یحكم الذي ھو الناقل تردد فإن جمیعھا

 ) ھیرتز (تردده × ) بت ( الناقل عرض ) = ثانیة / بت ( الناقل سرعة

  

   المعالجات تبرید

 ضمن تكون ألن تحتاج المعالج ومنھا جھاز أي في إلكترونیة قطعة أي
 وإذا فیھ ستعمل أنھا الصانع افترض التي الحرارة درجات من معین مدى
   : فإنھا الحد ھذا عن الحرارة درجة زادت

   المعالج عمر من تقصر •
   أدائھ تبطئ •
   الحسابات في بأخطاء تتسبب •
   )التعلیق (متكرر بشكل العمل عن الحاسب بتوقف تتسبب •
   سبب بدون نفسھ تشغیل الحاسب یعید قد •
   الصلب القرص في أخطاء مثل غریبة أشیاء تحدث قد •
    .كلیًا المعالج لعطب تؤدي نادرة أحیان في •

 حارة بالد في خاصة الصیانة مھندس بال في تخطر ال قد ھذه مثل شیاءأ
   !!!العربیة بالدنا في الكبیر التكنولوجي التقدم وجود ومع

 ، الترانزسترات في الكھربائي التیار مرور عن ناتجة الحرارة ھذه إن
 أقل الناتجة الحرارة كانت كلما أقل ومعماریتھ المعالج فولتیة كانت وكلما

 بنتیوم فالمعالج الحرارة من مختلفة كمیات تنتج المختلفة المعالجات فإن لذا
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 ، بنتیوم من أكبر الحرارة من كمیة ینتج مثًال الثالث
" الواط"بـ المعالج من الناتجة الحرارة كمیة تقاس و
.  

 وجمیع 486 المعالج منذ التبرید مشكلة بدأت
 أما ، للتبرید طریقة تتطلب الالحقة المعالجات
 لم الترانزسترات عدد ألن التبرید یلزمھ یكن فلم قبلھ وما 386 المعالجات

   .معتدلة حرارتھ درجة یجعل مم كبیرة تكن

 المبدد باستعمال ھي الحدیثة المعالجات تبرید في المتبعة الطریقة إن
   :التبرید ومروحة الحراري

 تلتصق المعدن من شریحة عن عبارة وھو) : *(الحراري المبدد •
 شبھ بعضھا أن إال عادة مستطیلة أو الشكل مربعة (المعالج بسطح
 المعدنیة العوامید من كبیر عدد عمودي بشكل منھا یخرج ) دائري

 المعالج من الناتجة رةالحرا أن ھو الحراري المبدد ھذا وفائدة ،) *(
 فتقوم الكبیرة السطحیة المساحة ذات العمودیة القضبان في تنتشر
 ویصنع ، أفضل كان أكبر الحراري المبدد كان وكلما الحرارة بتبدید
   .للحرارة جید موصل ألنھ األلمونیوم من عادة الحراري المبدد

 للمبدد دنیةالمع العوامید بین الھواء دفع ھو وعملھا : التبرید مروحة •
    .الحرارة من أكبر قدر تبدید یمكن بحیث الحراري

 المبدد عوامید خلفیتھ وفي" أثلون "المعالج الیسار على الصورة في
 قد األحیان بعض في بالمناسبة . التبرید مروحة منتصفھا وفي الحراري
 ویجعل التكلفة یقلل وھذا تبرید مروحة بدون الحراري المبدد یستخدم
 في طبعًا (العمل عن المروحة توقف بسبب للتلف معرض غیر المعالج

   ).جدًا كبیر حراري مبدد استعمال یجب الحالة ھذه

 في ، تمامًا المعالج بسطح ملتصقًا یكون أن الحراري المبدد على یجب
 فوق یثبت بل المصنع من بھ ملتصقًا المبدد یكون ال المعالجات بعض

 وفي ، ) مثال أفضل ھي بنتیوم عالجاتم (خاصة معدنیة بمثبتات المعالج
 أن بد ال فإنھ مباشرة المعالج على الحراري المبدد ثبتت إذا الحالة ھذه
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 الحراري والمبدد المعالج بین الھواء من جدًا بسیطة كمیة ھناك یكون
 heat sink تسمى خاصة بیضاء مادة وضع الحالة ھذه في فیجب

compound تنتقل بأن للحرارة وتسمح بسیطال الفراغ المادة ھذه وتمأل 
   .المعالج من بكفاءة

 الحراري المبدد كفاءة على تعتمد العمل أثناء المعالج حرارة أن الحظ
 علبة حرارة درجة على وأیضًا المعالج ینتجھا التي الحرارة كمیة وعلى
 إلى المعالج حرارة درجة یحفظ أن حراري مبدد ألي یمكن وال ، النظام

 عوامید بین یدفع الذي الھواء ألن ھذا ، النظام علبة رارةح درجة من أقل
 أن ھنا أقول أن أرید ما . نفسھا النظام علبة من مأخوذ الحراري المبدد
 في أنھ حیث العلبة تصمیم وكذلك المعالج لتبرید مھمة النظام علبة حرارة
 المعالج تبرید في نفسھا العلبة تساعد ATX نوع من الحدیثة النظام علب
 یساعد وھذا الھواء مجرى في لیكون الطاقة مزود تحت المعالج یقع حیث
   .الحرارة مشكلة تفادي في كثیرًا

إن أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج ھو وجود األوساخ داخل 
المبدد الحراري مما یمنع الھواء من المرور فیھ ویسمح بارتفاع درجة 

 المبدد الحراري انتھت الحرارة ، حدث لي ذلك ذات مرة وبتنظیف
  .من المفید تنظیف الحاسب من الداخل كل فترة . المشكلة 

 لدیھا) * (إنتل شركة من یف درا أوفر بنتیوم مثل المعالجات بعض
 المعالج فإن المروحة ھذه وعطبت حصل إذا ، الرقاقة في داخلیة مروحة
   .المروحة تستبدل أن إلى میجاھیرتز 25 إلى تردده بإنقاص نفسھ یحمي

 المراوح ھذه ألن مراوح فیھا لیس التي المحمولة الحاسبات أیضًا لدینا
 استخدامھا في لالقتصاد الحاجة أشد في ھم التي الطاقة من الكثیر تستھلك

 . البطاریات ھو ھافی الطاقة مصدر ألن الحاسبات من النوعیة ھذه في
 التي الفولتیة تخفیض إلى المھندسون یلجأ البطاریات استخدام فلتخفیف

 ویقلل كثیرًا الطاقة استھالك تخفیض في یساھم مما المعالج علیھا یعمل
 طریق عن الطاقة لحفظ خاصة برامج یستخدمون كما . التبرید مشاكل من

 في یكون ال حینما بالحاس عتاد من كبیرة أجزاء بإطفاء وذلك البیوس
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 الحاسبات كل على الیوم النظام ھذا ویستعمل ، طویلة لفترة استعمال حالة
   .الشخصیة

 یسمى ما مثًال ھناك ، المعالجات مبردات من متطورة أشكال ھناك
peltier cooler سطح على توضع شریحة شكل على جھاز وھو 

 الحراري المبدد یثبتو المعالج بتبرید تقوم كي الكھرباء وتستخدم المعالج
 وال الثمن غالیة ولكنھا تامة بكفاءة بالتبرید األجھزة ھذه تقوم ، أعلى من

 تردد من أعلى معالجاتھم یشغلون الذین قبل من إال العادة في تستعمل
 ینتج الحالة ھذه في المعالج ألن عنده تشغیلھا بھم یفترض الذي الساعة
   .الحرارة من كبیرة كمیات

 مثل " رادیترات " استعمال ھو إثارة المعالجات تبرید شكالأ أكثر ومن
 مثل" كومبریسور "بواسطة التبرید أو السیارات في المستعملة تلك

   .التبرید أجھزة في الموجود

 
 (الرادیتور یشبھ ) اهبالمی المعالج لتبرید جھاز

 أو المعالج حرارة درجة لقیاس بترمومترات تزود األم اللوحات بعض
 وبذلك المعالج تبرید لمروحة الذاھب الكھربائي التیار لمراقبة بأجھزة
 حرارة درجة لزیادة تؤدي قد مشكلة أو خطأ أي اكتشاف من تتمكن
   .المعالج

 المعالجات تبرید
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 ضمن تعمل ألن تحتاج المعالج ومنھا جھاز أي في إلكترونیة قطعة أي
 وإذا فیھ ستعمل أنھا الصانع افترض التي الحرارة درجات من معین مدى
   : فإنھا الحد ھذا عن الحرارة درجة زادت

   المعالج عمر من تقصر •
   أدائھ تبطئ •
   الحسابات في بأخطاء تتسبب •
   )التعلیق (متكرر بشكل العمل عن الحاسب بتوقف تتسبب •
   سبب بدون نفسھ تشغیل الحاسب یدیع قد •
   الصلب القرص في أخطاء مثل غریبة أشیاء تحدث قد •
    .كلیًا المعالج لعطب تؤدي نادرة أحیان في •

 حارة بالد في خاصة الصیانة مھندس بال في تخطر ال قد ھذه مثل أشیاء
   !!!العربیة بالدنا في الكبیر التكنولوجي التقدم وجود ومع

 ، الترانزسترات في الكھربائي التیار مرور عن تجةنا الحرارة ھذه إن
 أقل الناتجة الحرارة كانت كلما أقل ومعماریتھ المعالج فولتیة كانت وكلما

 بنتیوم فالمعالج الحرارة من مختلفة كمیات تنتج المختلفة المعالجات فإن لذا
 ارةالحر كمیة تقاس و ، بنتیوم من أكبر الحرارة من كمیة ینتج مثًال الثالث
  " .الواط"بـ المعالج من الناتجة

 تتطلب الالحقة المعالجات وجمیع 486 المعالج منذ التبرید مشكلة بدأت
 ألن التبرید یلزمھ یكن فلم قبلھ وما 386 المعالجات أما ، للتبرید طریقة
   .معتدلة حرارتھ درجة یجعل مم كبیرة تكن لم الترانزسترات عدد

  
  المعالجات تبرید طرق

  ) :*(الحراري المبدد

 أو الشكل مربعة (المعالج بسطح تلتصق المعدن من شریحة عن عبارة ھو
 عدد عمودي بشكل منھا یخرج ) دائري شبھ بعضھا أن إال عادة مستطیلة
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 أن ھو الحراري المبدد ھذا وفائدة ،) * (المعدنیة العوامید من كبیر
 المساحة ذات العمودیة القضبان في تنتشر المعالج من الناتجة الحرارة
 كان أكبر الحراري المبدد كان وكلما الحرارة بتبدید فتقوم الكبیرة السطحیة

 جید موصل ألنھ األلمونیوم من عادة الحراري المبدد ویصنع ، أفضل
  .للحرارة

 في ، تمامًا المعالج بسطح ملتصقًا یكون أن الحراري المبدد على یجب
 فوق یثبت بل المصنع من بھ ملتصقًا المبدد یكون ال المعالجات بعض

 وفي ، ) مثال أفضل ھي بنتیوم معالجات (خاصة معدنیة بمثبتات المعالج
 ستكون مباشرة المعالج على الحراري المبدد بتثبیت قمت إذا الحالة ھذه
 الحراري والمبدد المعالج بین الھواء من) جدًا بسیطة (كمیة وجود تیجةالن

 heat sink compound تسمى خاصة بیضاء مادة وضع دائمًا فیجب
 من بكفاءة تنتقل بأن للحرارة وتسمح البسیط الفراغ المادة ھذه وتمأل

   .منھا جدًا بسیطة كمیة وضع یجب ، المعالج

 من عدد أكبر ذو و یمكن ما أكبر یكون أن یجب الجید الحراري المبدد
 الھواء مدخل یكون أن یجب كما ) العمودیة اإلبر أو ( الصغیرة العوامید

 المبدد من الخارج الساخن الھواء یعود ال حتى المخرج عن یمكن ما أبعد
   .ثانیة مرة للدخول

  ) :*(التبرید مروحة

 یمكن بحیث الحراري للمبدد المعدنیة العوامید بین الھواء دفع ھو عملھاو
 المبدد یستخدم قد األحیان بعض وفي ، الحرارة من أكبر قدر تبدید

 غیر المعالج ویجعل التكلفة یقلل وھذا تبرید مروحة بدون الحراري
 یجب الحالة ھذه في طبعًا (العمل عن المروحة توقف بسبب للتلف معرض

 یجعل المروحة استخدام أن الحظ ولكن ) جدًا كبیر حراري مبدد مالاستع
   .مروحة بدون الحراري المبدد من مرات 10 حتى أفضل التبرید

 التي الھواء من المربعة األقدام عدد باستخدام المروحة قوة قیاس یمكن
  . (CFM (الواحدة الدقیقة في تدفعھا
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  ):* (بالتیر مبرد

 البالد في یتوفر أنھ أعتقد ال ( الشكل مربعة شریحة شكل على جھاز وھو
 بسحب تقوم و بالكھرباء وتعمل المعالج سطح على توضع ) العربیة
 من الحراري المبدد یثبت و اآلخر السطح إلى المعالج سطح من الحرارة

 وال الثمن غالیة ولكنھا تامة بكفاءة بالتبرید األجھزة ھذه تقوم ، أعلى
 تردد من أعلى معالجاتھم یشغلون الذین قبل من إال العادة في تستعمل
 ینتج الحالة ھذه في المعالج ألن عنده تشغیلھا بھم یفترض الذي الساعة
   .الحرارة من كبیرة كمیات

   :بالماء التبرید

 أكثر من فھو بالماء التبرید أما
 إثارة جاتالمعال تبرید أشكال

 تلك مثل بطریقة الماء ویستعمل
 مثل) السیارات في المستعملة

 ( الصورة في المعروض الجھاز
 داخل المیاه تمریر على یعتمد فھو

 (خاص تركیب لھ) الحراري المبدد
 بعلبة الحراري المبدد استبدال أو

 . الماء فیھا یمر صغیرة

 
 یشبھ ) بالمیاه المعالج لتبرید جھاز

 (الرادیتور

  "كومبریسور "بواسطة التبرید

 التبرید أجھزة في الموجودة تشبھ خاصة كومبریسورات أیضًا یوجد
 تقوم ) التقني لتطورھا نظرًا العربیة البالد في تتوفر ال ( أصغر ولكنھا
 وھو الكھرباء من الكثیر النظام ھذا یستھلك وطبعًا المعالج سطح بتبرید
   .أیضًا مكلف

  السائل بالنتروجین التبرید
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 تحت درجة 180 من أكثر حرارتھ درجة ( السائل بالنیتروجین التبرید
 فمثًال ، المختبرات في خاصة ظروف تحت إال یستعمل ال ) الصفر

 یعمل بنتیوم المعالج یجعلوا نأ للعلماء أمكن السائل النیتروجین باستخدام
   .میجاھیرتز 500 یفوق بتردد

  
  استعمال طرق التبرید

 الحدیثة المعالجات تبرید في المتبعة الطریقة إن
 معًا التبرید ومروحة الحراري المبدد باستعمال ھي
 وفي" أثلون "المعالج الیسار على الصورة وفي ،

   . التبرید مروحة منتصفھا وفي الحراري المبدد عوامید خلفیتھ

ال تفكر إال بالتبرید بالمبدد الحراري والمروحة ، جمیع الخیارات األخرى 
ولیست ضروریة إال لمن یرغب بتشغیل المعالج فوق " فبركة"تعتبر 

  .سرعتھ الرسمیة بفارق كبیر

   

  ؟ بھ المرغوب المعدل فوق المعالج حرارة درجة ترتفع لماذا

   :على تعتمد لالعم أثناء المعالج حرارة إن

   الحراري المبدد كفاءة •
   التبرید مروحة كفاءة •
   المعالج ینتجھا التي الحرارة كمیة •
 حراري مبدد ألي یمكن ال حیث ، النظام علبة حرارة درجة •

 حرارة درجة من أقل إلى المعالج حرارة درجة یحفظ أن ومروحة
 الحراري المبدد عوامید بین یدفع الذي الھواء ألن ھذا ، النظام علبة

   . نفسھا النظام علبة من مأخوذ
 نظام علب) ATX نوع من النظام علب في أنھ حیث العلبة تصمیم •

 المعالج تبرید في نفسھا العلبة تساعد ) بعده وما الثاني بنتیوم
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 مجرى في لیكون الطاقة مزود تحت المعالج یقع حیث بتركیبھا
 ھناك أن حتى ، ةالحرار مشكلة تفادي في كثیرًا یساعد وھذا الھواء

 بالھواء المعالج تبرد أن یمكن ATX النظام علب أن یقول من
    .الطاقة مزود من الخارج

إن أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج ھو وجود األوساخ داخل 
المبدد الحراري مما یمنع الھواء من المرور فیھ ویسمح بارتفاع درجة 

 المبدد الحراري انتھت الحرارة ، حدث لي ذلك ذات مرة وبتنظیف
  .، إن من المفید تنظیف الحاسب من الداخل كل فترة .المشكلة 

 أو المعالج حرارة درجة لقیاس بترمومترات تزود األم اللوحات بعض
 وبذلك المعالج تبرید لمروحة الذاھب الكھربائي التیار لمراقبة بأجھزة
 حرارة ةدرج لزیادة تؤدي قد مشكلة أو خطأ أي اكتشاف من تتمكن
   .المعالج

  
  المحمولھ الحاسبات في التبرید

 المراوح ھذه ألن مراوح فیھا لیس التي المحمولة الحاسبات أیضًا لدینا
 استخدامھا في لالقتصاد الحاجة أشد في ھم التي الطاقة من الكثیر تستھلك

 ، البطاریات ھو فیھا الطاقة مصدر ألن الحاسبات من النوعیة ھذه في
 التي الفولتیة تخفیض إلى المھندسون یلجأ البطاریات تخداماس فلتخفیف

 ویقلل كثیرًا الطاقة استھالك تخفیض في یساھم مما المعالج علیھا یعمل
   .التبرید مشاكل من

 وذلك البیوس طریق عن الطاقة لحفظ خاصة برامج یستخدمون كما
 مالاستع حالة في یكون ال حینما الحاسب عتاد من كبیرة أجزاء بإطفاء
   .الشخصیة الحاسبات كل على الیوم النظام ھذا ویستعمل ، طویلة لفترة

  

 المعالجات أجیال
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 في ھائل تطور حدث اآلن وحتى شخصي آلي حاسب أول أنتج أن منذ
 من كثیرة بمراحل أسرع الجدیدة الحاسبات وأصبحت ، الحاسبات صناعة

 ، السنین تلك عبر المعالجات من العدید صدرت وقد ، األولى المعالجات
 سید مور قانون -  زال وما - وكان سرعة سابقھ یفوق معالج كل وكان

 الحین بین یةرئیس بتحسینات تصدر المعالجات وكانت،  * الموقف
   .المعالجات بأجیال تسمیتھا على أصطلح مما واآلخر

 من " 8086 " ھو " أم بي آي "لنظام شخصي لحاسب معالج أول وكان
 بعده وتوالت ، للمعالجات األول الجیل یعتبر ما وھو إنتل شركة

" 286 "اختصارًا عنھ ویعبر" 80286 "الثاني الجیل : المعالجات
 عن جیل كل ویختلف ، وھكذا" 386 "أو" 80386 "الثالث والجیل
 أسرع األحدث المعالجات وتأتي ، غالبًا كبیرة باختالفات لھ السابق الجیل
   .الجدیدة للبرمجیات بدعم وكذلك للطاقة استھالكًا وأقل

 عدة تنافست بل ، المعالجات لصناعة محتكرة بعینھا واحدة شركة تكن ولم
 وكانت ، المجال ھذا في الرائدة يھ إنتل شركة ولكن ، ذلك في شركات

 وربما ، تقلیدھا على الشركات بقیة وتتنافس القمة ھي دائمًا معالجاتھا
 AMD شركة بتفوق األخیرة اآلونة في تغیر قد الحال ھذا یكون

 ھؤالء وینتج. باألداء إنتل على تفوقت حیث" أثلون "معالجھا بإصدارھا
 بشكل حقًا المعالجات ھذه تعملو ، إنتل مع متوافقة معالجات المصنعون

 العمل في اإلشكالیات بعض ھناك تكون قد األحیان بعض في إنھ إال طیب
 العادي المستخدم تھم ال اإلشكالیات ھذه عمومًا ، البرامج بعض مع

   .المعالجات ھذه إحدى شراء طمأنینة بكل ویمكنك

  

  المعالجات صناعة

 أشھر إن بل ، تتصور دق كما المعالجات صناعة IBM شركة تحتكر ال
 شركة تفرغت بینما AMD و إنتل شركتي من ھما المعالجات وأحدث
IBM الشخصي الحاسب غیر أخرى لمنصات معالجات لعمل.   
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 ، AMD و إنتل شركتي أشھرھم مصنعین عدة من المعالجات صناعة تتم
 الرئیسیة الشركة ھي جدًا طویلة لفترة إنتل شركة معالجات كانت وقد

 بدأت أن إلى بتقلیدھا تكتفي الشركات باقي كانت بینما للمعالجات ةالمصنع
 حیث" أثلون "المسمى معالجھا بطرح الجدیة المنافسة AMD شركة

   .السوق في أساسي العب اآلن تعتبر أصبحت

 صناعة إن ، والمكلفة الطویلة الخطوات من بالكثیر المعالج صناعة تمر
 المعالجات صناعة تتم طبعًا (العمل من یومًا 90 تستغرق قد حدیث معالج

 شبھ مادة من الترانزستور ویتكون . جدًا عالیة تقنیات باستخدام ) بالجملة
   .السیلیكون تكون ما غالبًا موصلة

 في بكثرة موجود (السیلیكون جلب ھي المعالج لصناعة خطوة أول إن
 حلیصب تامة ودقة خاص بشكل ومعالجتھ ) البیضاء الصحراویة الرمال

 سنتیمترًا العشرین یقارب منھا الواحدة حجم كریستال شكل على النھایة في
 أقل سمكھا منھا شریحة كل شرائح إلى خاصة أدوات بواسطة وتقطع ،

 كل وتستعمل ) جدًا دقیقة عملیة ( سم 20 وقطرھا -  تخیل -  ملیمتر 1 من
 لجمعا 140 من یقرب ما صنع في المعالجة بعد الرقاقات ھذه من واحدة
 من اآلالف لصنع الواحدة الكریستالة وتكفي . 20 حوالي منھا یعطب

 إنتاج من تمكنا كلما سمكًا أقل السلیكون شریحة كانت وكلما المعالجات
   .التكلفة یخفض وھذا الكریستال كتلة بنفس أكثر معالجات

 تأخذ عملیة وھذه) الورق على (المعالج تصمیم مرحلة ذلك بعد تأتي
 المھندسین من اآلالف بل المئات عمل جھد تستھلك وقد وقتال من الكثیر
 جدًا دقیقة أدوات باستخدام التصنیع عملیة تبدأ ذلك بعد ثم .سنین أو لشھور
 الترانزسترات تصنیع ویتم جدًا ومكلفة جدًا ضخمة آلي حاسب وأجھزة
 باختالف تختلف طبقات شكل على للضوء حساسة ومواد الضوء باستخدام
 من المئات قلت كما رقاقة كل من لنا لتنتج تعقیده حسبو المعالج

 معالج قطعة كل لتكون القطع مئات إلى الرقاقة ھذه فتقطع ، المعالجات
   .بذاتھ قائم
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 لھا غالف داخل الرقاقات ھذه من رقاقة كل وضع عملیة ذلك بعد تأتي ثم
 ، معھا والتعامل حملھا یسھل وحتى الخارجیة العوامل من تحمیھا حتى
 كون معقدة عملیة أیضًا التغلیف ویعتبر التغلیف في طریقتھ معالج ولكل
  ) .المئات (كبیر اإلبر عدد

 أجزاء بعض كون نتیجة تعمل ال قد الرقاقات ھذه من القطع بعض طبعًا
 نجد لذا األخرى من أسرع بعضھا یعمل قد أیضاًَ ، معطوب السیلیكون
 المعالجات نسبة إن ماك . للمعالجات الساعة سرعات في االختالف
 شرع وكلما ، المعالج سعر في تؤثر ككل العملیة ھذه من المعطوبة

 قلة بسبب الثمن غالي البدایة في كان جدید معالج تصمیم في المھندسون
 تقل الوقت ومع ، جدًا قلیلة المعطوبة المعالجات نسبة تجعل التي الخبرة
   .المعالج سعر وینخفض النسبة

 سیلیكون شرائح من معالجات تصمیم على عالجاتالم مصنعي یحرص
 المعطوبة المعالجات من أقل نسبة یعني ذلك ألن اإلمكان بقدر صغیرة

 أكثر تصبح المعالجات و . الناتجة الحرارة وتخفیض ، التكلفة وتخفیض
 من أكبر عدد تحوي أن البد قوة أكثر تكون ولكي ، الوقت مع قوة

 كي للمعالج أصغر معماریات تستعملف ، صغیر حجم في الترانزسترات
   .ذلك لنا تتیح

   المعالجات تغلیف

 وآمنة الحمل سھلة السیلیكون شریحة نجعل أن ھو التغلیف من الغرض إن
 حتى األم اللوحة مع الخارج من توصل وأن الخارجیة العوامل من

  .للحاسب األخرى األجزاء مع المعالج یتواصل

 ھذا ولكن DIP یدعى تغلیف نظام خدمیست IBM نظام من معالج أول كان
 الذي لإلبر الكبیر العدد بسبب األحدث المعالجات في تنفع تعد لم الطریقة
 اإلبر من العدد ھذا كل یكفي حتى جدًا طویل المعالج یكون أن یستدعي

 من فقط طرفین من تخرج كانت التغلیف من النوع ھذا في اإلبر ألن
   .المعالج أطراف
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 داخل المعالج یوضع وفیھ PGA یسمى التغلیف من الثاني النوع طور لذا
 من الجالمع إبر وتخرج االرتفاع قلیلة الشكل مستطیلة أو مربعة علبة

 من النوع ھذا ویوفر ، األم اللوحة على خاص مقبس في وتدخل األسفل
 نفسھ التغلیف وكان . الرقاقة أسفل من اإلبر من كبیر عدد خروج التغلیف
 من یصنع وأحیانًا ، P PGA یسمى لذا البالستیك من أحیانًا یصنع

   ) .السیرامیك من أفضل البالستیك یعتبر) C PGA السیرامیك

 وسمي PGA الـ تعدیل فتم ثانیة مرة اإلبر من أكبر لعدد الحاجة تازداد
SPGA الطریقة بھذه غلف بنتیوم ومعالج ، اإلبر من أكبر لعدد لیتسع . 

 اسمھا طریقة باستخدام خاصة بطریقة تغلیفھ تم فقد برو بنتیوم المعالج أما
"Dual Pattern PGA " المعالج فقط لیس التغلیف ھذا تحوي حیث 
   .بھ المدمجة المخبئیة الذاكرة أیضًا بل

  

 مكلف معالج برو بنتیوم المعالج كان 
 داخل كانت المخبئیة الذاكرة كون

 ، إزالتھا إنتل فقررت المعالج تغلیف
 على المخبئیة الذاكرة وضع ولكن

 بنتیوم المعالج مثل - األم اللوحة
 ھو فما بطیئة ذاكرة منھا سیجعل

  ؟ الحل

 SEC الجدید یفالتغل ھو الحل كان
 الذاكرة مع المعالج وضع حیث

 إلكترونیة لوحة على العشوائیة
 كار داخل وتغلیفھما PCB مطبوعة

 بواسطة األم اللوحة مع صلیت ترج
 . بھ خاص مقبس

 في) المعالج : الثاني بنتیوم المعالج
 المخبئیة الذاكرة مع (المنتصف

 أما مطبوعة إلكترونیة لوحة على
 لتوضیح منزوع فھو الكارترج

 الداخلیة األجزاء

 المعالج تحوي حزمة إنتل شركة تنتج ، یختلف فاألمر المفكرات في أما
   .والمساحة الوزن لتقلیل واحدة قطعة في الرقاقات وطقم مخبئیةال والذاكرة
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 بطریقة األم اللوحة في تركب PGA بطریقة المغلفة المعالجات كانت
 معالجاتھم یستبدلوا أن المستخدمین معظم على الصعب من وكان خاصة
 المعالج وتركیب إزالة بسھولة یسمح مقبس استعمال تم أن إلى بأنفسھم
  " قوة بدون المعالج إدخال "ومعناه ZIF قبسم یدعى وصار

 

  المعالجات تزویر

توجد في األسواق معالجات مزورة ، تقوم عصابات التزویر بتغییر الرقم 
 أعلى المحفور باللیزر والذي یدل على تردد المعالج واستبدالھ بسرعة

 ویكتبون 166 ویمحون ال166للساعة ، فمثًال قد یجلبون معالج بنتیوم 
 200 ، وخذ یا زید المعالج المزور بسعر المعالج 200بدًال منھا 

  .میجاھیرتز 

انتشرت ھذه الطریقة في المعالج بنتیوم بشكل كبیر جدًا ، وھناك برامج 
من اإلنترنت ا یمكن جلبھا موجودة في السوق لكشف ھذا التالعب كم

 إیضا

 

  

 

   المعالج تسریع ھو ما

 ھذا سرعة عن الحاسب تخبر أن علیك فإن جھازك في معالج تركب عندما
 ، معینة بطریقة األم اللوحة على" القفازات "بعض بضبط وذلك المعالج
 یحدد مما المضاعفة وعامل النظام ناقل سرعة القفازات ھذه وتضبط
   .المعالج تردد بالتالي

 عند یضمنوا أن المعالجات مصنع في المھندسون یستطیع ھل:  سؤال
  ؟ معین تردد عند لتعمل كلھا تخرج إن المعالجات من مجموعة تصنیع

 الرسمیة السرعة فوق المعالج تسریع
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 بسرعات تعمل المصنع من تخرج التي المجموعة فإن ، ال ھو الجواب
 بكمیة التحكم یستطیعون ال فإنھم لذا -  العوامل من العدید بسبب - مختلفة

 في نقص ذلك من وینتج معینة سرعة من ینتجونھا تيال المعالجات
   .معینة سرعة معالجات

 یتناسب ال بما معینة سرعة معالجات في شح ما مرحلة في یحدث قد فمثًال
 فیما میجاھیرتز 800 معالجات تصنیع یتم أن مثل ، السوق حاجة مع

 ) األقل أسعارھا بسبب (میجاھیرتز 600 معالجات مثًال السوق یتطلب
  ؟ المشكلة تحل كیفف

 أساس على األكبر السرعة ذات المعالجات الشركة تبیع بأن الحل یكون
   ؟ لك بالنسبة ذلك من االستفادة وجھ فما أقل سرعة ذات أنھا

 200 معالج لدیك كان إذا فمثًال أكبر سرعة على كھذا معالج تشغیل یمكنك
 مثًال ھیرتزمیجا 233 بسرعة یعمل تجعلھ أن في تنجح ربما میجاھیرتز

 في أشرت كما المضاعفة معامل أو النظام ناقل سرعة إما بتغییر وذلك
   .البدایة

 لیس فإن لذا اشتریتھ الذي المعالج على الوضع ھذا ینطبق ال قد مھًال ولكن
 علبتھ على تظھر التي تلك من أكبر سرعة على یعمل أن یمكنھ معالج كل
 الحدیثة إنتل معالجات مثًالف ، أیضًا أخرى عوامل على یعتمد وذلك ،

 المصنع من بالتردد التحكم إغالق من نوع فیھا الثالث بنتیوم وخاصة
 یمكن ال وبذلك علیھ صمم الذي التردد على إال یعمل ال المعالج أن بحیث

   .األصلیة سرعتھ فوق المعالج تردد ورفع التحایل

   التردد رفع مشاكل

 الساعة تردد رفع وإذا ، عالجالم عمر من یقصر مما الزائدة الحرارة •
 لتبرید خاصة طرق األمر یتطلب قد الرسمي التردد فوق كثیرًا

 أو ) السیارة محرك تبرید نظام مثل (الماء استخدام مثل المعالج
    .جدًا كبیرة تبرید مراوح
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 السرعة بھذه العمل تستطیع ال قد الثاني المستوى المخبئیة الذاكرة •
 ھذا في المعالجات أفضل من ھو" سیلیرون "المعالج فإن لذا الزائدة
    .الذاكرة ھذه على احتوائھ لعدم المجال

 ما حالة في (النظام ناقل مجاراة العشوائیة الذاكرة تستطیع ال ربما •
 العشوائیة الذاكرة من نوع لكل أن حیث ) النظام ناقل تردد زیادة تم

 العشوائیة ةفالذاكر علیھا العمل یمكنھ التي السرعات من محدد مدى
 بینما النظام لناقل میجاھیرتز 66 حتى العمل یمكنھا FPM نوع من

EDO والذاكرة میجاھیرتز 75 حتى تعمل SD-RAM تعمل 
    .نوعھا حسب میجاھیرتز 133 أو 100 بترددات

 أبدًا تعمل ال أو جید بشكل التوسعة بطاقات بعض تعمل ال ربما •
    .الكبیرة النظام ناقل سرعة بسبب

 ال مثًال NT وندوز : العمل في صعوبة البرامج بعض تواجھ ربما •
 على التحایل یمكن أنھ إال ، قوتھ مرفوع جھاز على تركیبھ یمكن
    .المعالج قوة رفع ثم أوًال NT بتثبیت ذلك

   التردد لرفع القابلة المعالجات ھي ما

 معالجات وكذلك بنتیوم معالجات في المعالج تردد رفع عملیة شاعت
AMD بنتیوم معالجات أصبحت بعدھم ومن ، الرابع الجیل من MMX و 

   .التردد لرفع قابلة أیضًا الثاني بنتیوم

 ال القدیمة AMD معالجات وبعض الثالث بنتیوم مثل المعالجات بعض
 أن یجب الذي التردد على المصنع من مثبت ترددھا ألن التردد رفع تقبل
 رفع إمكانیة أبطلت الجاتالمع صناعة شركات ألن ھذا ، علیھ تعمل
   .بھا خاصة لسیاسات المعالجات ھذه في التردد

 معالجات -  سابقًا ذكرت كما-  ھي التردد لرفع القابلة المعالجات أفضل إن
 تنجم التي المشاكل یزیل مما مخبئیة ذاكرة تحوي ال ألنھا ھذا ، سیلیرون

 الوب مواقع بعض في قرأت لقد ( المخبئیة للذاكرة بالنسبة التردد رفع عن
   ).مشاكل بدون 500 بسرعة تعمل 300 سیلیرون معالجات عن
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 مخبئیة ذاكرة مع سیلیرون معالجات وھي ، A سیلیرون معالجات ھناك ثم
 التردد رفع ضد محمیة أیضًا المعالجات وھذه ، كیلوبایت 128 مقدارھا

   ) .النظام ناقل تردد رفع طریق عن سرعتھا زیادة تستطیع أنك مع(
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