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  المعالج
  . جمیع العلمیات البرمجیة سواء كانت عملیات إدخال أو إخراج أو تخزین أو عملیات حسابیة أو منطقیة أورسومیة ذیقوم بتنفی

  
  

  

  أجزاء المعالج
  

  Clockمولد النبضات 
النبضات في الثانیة الواحدة  تیزود كل حاسب بمولد نبضات كھربائیة منتظمة تتحكم في توقیت تنفیذ العملیات ، وكلما ازداد

   .ززادت سرعة المعالج ، ویقاس تردد ھذه النبضات بالـ ھرت
  

  Registers المسجالت
  .لكي یخزن فیھا المعالج األرقام التي یرید أن یجري علیھا حساباتھ  سریعة جدًا تستعمل ھي ذاكرة

  
 L1الذاكرة المخبئة 

افة بین المعالج والذاكرة ، ویخزن فیھا التعلیمات التي یحتاجھا المعالج لتختصر المس داخل المعالج تقعھي ذاكرة صغیرة 
  .باستمرار

  
 L2الذاكرة المخبئة 

  .معالجات ما عدا معالجات سیلیرون معظم ال في وسرعتھا وسط وحجمھا وسط وتوجد األمموقعھا داخل المعالج أو على اللوحة 
  

   Front Side Bus األماميالناقل 
 Intel و ھو مصطلح یستخدم في معالجات ( Northbridge )  یقوم بنقل البیانات بین المعالج و الجسر الشماليھو الناقل الذي

  

  Coreنواة المعالج 
وتقوم الشركة المصنعة للمعالج .. وغیرھا  Prescott مثل النواة االسم قد تختلف نواة المعالج من معالج إلى آ خر حسب 

 تقوم بتخزین البیانات حتى یقوم  المعالج التي االنتظاركساحة  ث كما قلنا قبل ذلك إن النواة تعتبربإضافة النواة إلى المعالج حی
  ..ومازال الصراع مستمر ....  أنویھ4  وقد ظھرت أخیرا اثنتینوبعض المعالجات تحتوى على نواة واحدة أو .بمعالجتھا 

 
   Hyper Transport ناقل

 یعتمد تقنیة نقطة لنقطة ناقل بیني HT Bus ,و یعمل باتجاھین AMD  الشمالي في معالجاتالجسر و ھو الناقل بین المعالج و
Point-to-Point للتوصیل بین مكونات مختلفة، یستخدم في منصة AMD  للتوصیل من المعالج إلى طقم الرقاقات، ویستخدم
  .بین أجزائھا المختلفة للتوصیل NVIDIA في أطقم رقاقات

 
  



   ات المعالجتقنی
  

Intel Core Duo   
  .وبسرعة عالیھ    من تطبیق بالوقت نفسھأكثرالتعامل مع  یتمتع بنواتین بالتالي یستطیعمعالج 

  
  Intel® Centrino سنترینو

   -:  ثالثة مكونات ھيوتتكون من     المحمولة فقطاألجھزةستخدم فى تتكنولوجیا 
 
    Inter Pentuim Mالمعالج الجدید  ـ ١

 األداء المعالجات العادیة من حیث إمكانیات كبیرة جدا تكاد تتجاوز إمكانیات حیث یحتوي على جات المجھریةیعتبر المعال
الذاكرة  میجا یعني اكبر من ١ إلى تصل الذاكرة المخبأة MHZ ٤٠٠ إلىیصل  System Bus وحفظ الطاقة وتردد  والسرعة
 مثال تحسن في التفكیر المنطقي للمعالج وكمان سرعة األخرى اتمن الممیز العادي بكثیر والعدید  Pentuim4 في المخبأة
  . وظیفة في نفس الوقتنبأكثر م القیام إمكانیةفي   تحسنوأیضا األوامرتنفیذ 

  
   Intel 855 Chipset Family طقم رقاقات ـ  ٢

  . رتز میجاھ٣٣٣\٢٦٦\٢٠٠\ جیجا وبتردد ٢تصل سعتھ الى  DDRAMدي دي رام  تتمیز بأنھا تدعمالتي
 
   Wi-Fi  فاى- الواىاتكنولوجی  ـ ٣

  Intel PRO/Wireless 2100 network connection لتسھیل االتصال الالسلكي
  

   تركیب المعالج على اللوحة األمطرق
  

معالجات تستخدم 
  Pinsالدبابیس 

  

 لنقل Pins الدبابیس ھي معالجات تستخدم
 .اإلشارات بین المعالج واللوحة األم 

  

ات مثبتة على معالج
  شرائح

  

 معالجات تستخدم صفائح معدنیة لنقل ھي
  اإلشارات بین المعالج 

ویوجد لھا فتحة تثبیت على .واللوحة األم 
   اللوحة األم كفتحات تثبیت الكروت 

  Soltsمعالجات 
 في معالجات یتم تركیبھا على اللوحة األم ھي

 وھذا النوع من الكروتمثل   Slotقناة 
 .دیمقالمعالجات 

 
  

  Intel لشركة عائلة معالجات الجدیدة
Celeron  

ندعم ھذه  وال).میجاھرتز(MHz 533 للمعالج األماميوسرعة الناقل ..معالجات السیلیرون تحتوى على نواة واحدة فقط 
 فيلجات فقیرة جدا ھذه المعا .كیلو بایت  ٢٥٦ـ الخاصة بھذه الفئة ال تتعدى ال  Cache ـوأیضا حجم ال.Bit 64المعالجات تقنیة 

 M و   D وأیضا یوجد فئة من معالجات السیلیرون تعرف بالفئة  . للبیاناتاألمامي سرعة الناقل في وأیضا Cache ـحجم ال



 تدعم خاصیة  ھذه المعالجات ال و. ٢٥٦ ولكن ال تزید أیضا عن  Cache ـ حجم الفيوقد تختلف .ولھا نفس الخصائص تقریبا 
Hyper Threading نفس اللحظة في تتیح تنفیذ أمرین أو أكثر على المعالج التيى التقنیة وھ .  

  
Pentium    

   آخر مجموعاتھا معالجات ثنائیة النواةفيوتطورت حتى أصبحت ... بدأت عائلة بنتیوم من معالجات أحادیة النواة قدیمة جدا   
  
١- Pentium 4HT  

ولكن مناسبة لألشخاص الذین یریدون جھاز جید .ف فئات معالجات البنتیوم وھى أضع .وھو معالج یحتوى على نواة واحدة فقط 
ـ وحجم ال.نانومتر   ٦٥ وآخر إصدارات تلك الفئة تم تصنیعھا بتقنیة .نانومتر ٩٠ تم تصنیعھا بتقنیةو. متناول الجمیع فيوبسعر 
Cacheاألماميوسرعة الناقل . میجا ٢ ىإل ١بین  أنتجتھا إنتل من ھذه  الفئة یتراوح من التي آخر األنواع  في  

 800MHz )میجا ھرتز ٨٠٠(.   

  
٢- Pentium 4HT Extreme  

  ٦٥ وأیضا ظھرت أنواع منھا صنعت بتقنیة. نانومتر   ٩٠ وقد تم تصنیعھا بتقنیة. وھو معالج یحتوى على نواة واحدة فقط 
ولكن حرارتھا مرتفعة نسبیا وھذا یؤثر على  . Pentium4وھذا المعالج یعتبر من الفئة المتطورة  لمعالجات .نانومتر 
)  میجا ھرتز ٢ (  2MHzالخاص بھا Cache  ـ بإنتاجھا كانت تتمیز بأن حجم الإنتل قامت التيوآخر اإلصدارات  . االستخدام

   .)میجا ھرتز ٨٠٠( MHz 800 األماميوكانت سرعة الناقل 

  
٣- Pentium D  

نانومتر وأیضا ھناك معالجات من نفس  ٩٠ لى نواتین لمعالجة البیانات وأیضا صنعت بتقنیة النواة یحتوى عثنائيوھو معالج 
وكانت حرارة المعالج مرتفعة قلیال ولكن أداؤھا   9XX -8XXنانومتر وكان ھناك فئتان من المعالج  ٦٥ الفئة صنعت بتقنیة

وآخر إصدارات ھذه الفئة من . ھذا المعالج استخدامدم حیث یمكن للمستخ.وھذا المعالج یعطى أداء  جید مع سعر معقول  .رائع
 للبیانات األماميوأیضا كانت سرعة الناقل  . میجا ھرتز ٤ إلى ٢  یتراوح مابین Cacheلـالمعالجات كانت تتمیز بأن حجم ا

  .میجا ھرتز ٥٣٣ لھا األماميوأیضا ھناك معالجات سرعة الناقل .میجا ھرتز  ٨٠٠

  
  :  Pentium Extremeمعالج  -٤

وھذه الفئة  .Pentium Dویعتبر الفئة الجدیدة والمتطورة من المعالج  . النواة ویحتوى على نواتین للمعالجة ثنائيوھو معالج 
  ٦٥ نانومتر والمعالجان اآلخران مصنوعان بتقنیة  ٩٠ منھا معالج واحد مصنوع بتقنیة .معالجات فقط ال غیر ٣تحتوى على

 األماميوسرعة الناقل  ).میجاھرتز ٢ ( 2MHz الخاصة بھ   Cacheنانومتر حجم ال  ٩٠ مصنوع بتقنیةوالمعالج ال .نانومتر



 األماميوسرعة الناقل  4MHzالخاصة بھ  Cacheـنانومتر حجم ال ٦٥ أما المعالجان المصنوعان بتقنیة .میجا ھرتز ٨٠٠
  .MHz 1066للبیانات 

  
Centrino Duo   

ة المحمولة ، یوفر دعم حقیقي ولیس افتراضي لتعدد المھام ، كما یستھلك طاقة أقل ، ویسھل االتصال معالج ثنائي النواة لألجھز
  .بالشبكات الالسلكیة 

  
Core™2 Duo   

 مصنع بتقنیة  . المحمولة Centrinoمن معالجات % ٤٠معالج ثنائي النواة لألجھزة المكتبیة والمحمولة ، ویمتاز بأداء أفضل 
إلى 800  تتراوح ما بین األماميوأیضا سرعة الناقل   میجا ھرتز٤ إلى ٢ یتراوح مابین  Cache ـجم الحو، نانومتر  65

  .MHz 1066 ـمرورا ب  1333

  
Core™2 Quad   

مصنع  . ذاكرات حلقیة ٤معالج رباعي النواة لألجھزة المكتبیة ، ویمتاز بسرعة استجابة عالیة للعمل متعدد المھام ، كما أن لھ 
  ھيوسرعة ھذا المعالج  . 1066MHz  للبیانات األماميوسرعة الناقل   8MHzھو  Cache  ـوحجم ال .نانومتر  65 ة بتقنی
  جیجا ھرتز  ٢٫٦

  

  
Core 2 Extreme  

والثالثة .  أنواع من المعالجات أحد ھذه المعالجات ثنائي النواة ٤وھما عبارة عن .  نانومتر ٦٥ المعالجات مصنعة بتقنیة ھذه
  . باقیین رباعي النواة ال

.  میجا ھرتز ١٠٦٦وسرعة الناقل األمامي للبیانات  . 4MB الخاصة بھ Cacheالمعالج ثنائي النواة في تلك الفئة حجم الـ 
  . جیجا ھرتز٢٫٩وسرعتھ 

 تتراوح بین  ، وسرعة الناقل األمامي للبیانات8MB الخاصة بھ Cacheأما الثالثة الباقیین فھما رباعي النواة ، حجم الـ 
   میجا ھرتز١٣٣٣ إلى ١٠٦٦

  



   الذاكرة
 من على القرص الصلب للتعامل معھا) تحمیلھا (المعالج معھا بعد خروجھا   تتوقف فیھ البیانات أثناء تعاملالذي المكان ھي

زن بداخل القرص التشغیل نفسھ فمنطقیا ھو مخ  تطبیق معین أو ملف أو لعبة أو حتى نظامأيلتشغیل ,بشكل أسرع بمعنى أخر 
بذاكرة الرام من حیث   الوسائط بطیئة جدا مقارنةھذه وسیلة تخزین أخر فكل أيأو على  (CD) الصلب أو على أسطوانة ضوئیة

 وسیلة تخزین أي البیانات من على القرص أو ھذهالمعالج باستحضار  سرعة نقل البیانات وسرعة التعامل معھا ولھذا یقوم
  . بشكل أسرعھاكرة الرام لتشغیلھ والتعامل معوتم تحمیلھ على ذ أخرى

  

  

 العشوائي مكونات ذاكرة الوصول
  بحیث یشكل كل capacitors والمكثفات Transistors یكونھا اتحاد الترانزستورات  مالیین الخالیا التيتحتوي على

 bit بتًا واحدًا من البیانات، ومعلوم أن البت  خلیة من ھذه الخالیا تعادلترانزیستور و مكثف خلیة واحدة من خالیا الذاكرة، وكل
ھو المساحة الكافیة لتخزین قیمة حرف واحد  Byte بت تشكل بایتًا واحدًا والبایت 8 أصغر وحدة من وحدات قیاس الذاكرة وكل

 .رقم أو رمز  أو
 

  أنواع الذاكرة 
  

  .Nonvolatile ذاكرة غیر متطایرة
 بإعدادات الحاسب االحتفاظھذه الذاكرة  وتالءم , الكھربي التیار انقطاعتحتفظ بمحتویاتھا بعد إغالق الحاسب و  رةوھى ذاك 

  :الحاسب مثل  المطلوب عدم فقدھا حتى بعد إغالق
  
 ROM    (Read Only Memory)ذاكرة  ـ ١
و یوضع بھا ,أو اللوحة األم  مصنعة للحاسبیتم عادة إعدادھا بواسطة الشركة ال,عن ذاكرة غیر متطایرة  وھى عبارة  

انقطاع   یجب عدم فقدھا أو تغییرھا عند إغالق الحاسب ووالتي ھالحاسب وتشغیل المعلومات والتعلیمات المطلوبة لبدایة عمل
 POST-Power On   عند بدایة تشغیل الحاسبتياالذلإلجراء الفحص  ةبتعلیمات المطلوال  حیث یوجد بھاالكھربيالتیار 

Self Testسمىت والتيمكونات النظام   تھیئةفيلمعلومات المطلوبة والمستخدمة لوصف والتحكم ا ، و  BIOS-Basic 
Input Output System  

  
   ـ ذاكرة الفالش٢

   .USBذاكرة تخزین غیر متطایرة توصل للحاسوب من خالل منفذ 
 

  .Volatileمتطایرة ذاكرة
بالذاكرة  وتعرف,  عملیة المعالجةفي یحتاجھا التيكمرجع للبیانات والتعلیمات  ستخدمھاوھى ذاكرة متاحة مباشرة للمعالج ی 

 أو (RAM) تتطایر محتویاتھا بعد ذلك الوقت مثل حیث تحتفظ بمحتویاتھا لوقت محدد ثم, (Active Memory) النشطة
(Cash Memory)..  

 
    



  المتطایرةأنواع الذاكرة 
  

SRAM  
لذلك  أغلى ، كما أنھا  DRAM كما في رألنھا ال تحتاج إلى تحدیث محتویتھا باستمرا بصورة سریعة  تعملStatic RAMتسمى  

  .توضع داخل المعالج كذاكرة مخبئة 
  

DRAM  
تستخدم في تكوین تعمل بسرعة أقل بكثیر من المعالج ألنھا تحتاج لتحدیث محتویتھا باستمرار ، و Dynamic RAMتسمى 
  : ظھر منھا األنواع التالیة  ، وة ویمكن زیادة سعتھاالرئیسی )  RAM( ذاكرة 

 
SD-RAM  

تعني ذاكرة الوصول العشوائي الدینامیكیة  والتي Single Data Rate Random Access Memory ھي اختصار للجملة
 ل یستھلك قدرًا كبیرًا منیقوم بنقل البیانات بسرعة مقبولة نوعًا ما، لكنھ في المقاب ھذا النوع. المتزامنة ذات النقل األحادي 

.. یعود لیرفع بتًا آخرًا بارتفاع النبضة  الطاقة مقارنة باألنواع األخرى ألنھ یقوم بنقل بت مرة واحدة عند ارتفاع النبضة ثم
 ١٣٣ أو ١٠٠وسرعة نقل البیانات فیھا إما أن تكون . زیادة سرعة المعالجة  وھكذا، وكلما زادت الوحدات أدى ذلك إلى

 .میجاھرتز

  
  

DD-RAM   
 Dual Data Rate Synchronous Dynamic Random ھناك خالف على تسمیتھا ، فالبعض یقول أنھا اختصار للجملة

Access المتزامنة ذات النقل الثنائي ، بینما ھناك من یقول أنھا تعني دینامیكیةأي ذاكرة الوصول العشوائي ال Double Data 
Rate-Synchronous DRAM المضاعف أو المزدوج،  أي ذاكرة الوصول العشوائي الدینامیكیة المتزامنة ذات النقل

 في الثانیة الواحدة بمعنى أنھا تنقل بتًا  بت٢األول، فھي تعطي  وكالھما یؤدي لنفس المعنى، ھذا النوع یؤدي ضعف أداء النوع
یمكنھ من نقل كمیة  ویتمیز ھذا النوع عن سابقھ بان لدیھ عرض نطاق مضاعف وھذا. وآخرًا عند انخفاضھا  لدى ارتفاع النبضة

 . .قدرًا أقل من الطاقة أنھ یستخدم كما . sd-ram ـمضاعفة من المعلومات في الثانیة قیاسا لل

 
 

RD-RAM 
الخطوط الدینامیكیة لذاكرة الوصول  وتعني Rambus Dynamic Random Access Memory ھي اختصار للجملة

عملھا على أساس توزیع نقل البیانات ما بین الذاكرة ة، ویرتكز ظوأسعارھا باھ العشوائي، وھذه الذاكرة تمتاز بسرعة مذھلة
 بت ١٦إلى ) األنواع األخرى المستخدمة في( بت ٣٢عن طریق تصغیر حجم الناقل األمامي من . على أكثر من قناة والمعالج

ات تردد ، وتعطي سرع) وھذا سبب تسمیتھا بالخطوط(متوازیة  ومن ثم توزیع الحركة على أكثر من قناة تعمل بشكل خطوط
مخصصة من اللوحات   كما أنھا تتطلب أنواعًا٤وھذا النوع ال یعمل إال مع معالجات بنتیوم . میجاھرتز ٨٠٠عالیة جداًَ تصل إلى 

انھما یمكنھما إعطاء نتائج  DDR 2 والجیل الجدید DDR وتم التخلي عنھا بسرعة بسبب إثبات ذاكرة. ٨٥٠األم مثل إنتل 
 . أقلبتكلفة منافسة جدا وحتى متفوقة 



 
  
  
  

VRAM  
وتستخدم في كروت الفیدیو عالیة الجودة واالستخدام لتخزن  )  DRAM(  تعتبر أسرع وأغلى قلیال من Video RAMتسمى 

  ةفیھا الصور قبل إرسالھا للشاش



  اللوحة األم
التي تحتوي مسارات البیانات ، والرقاقات ، و المنافذ    Printed Circuit Board مطبوعة  إلكترونیةلوحةھي عبارة عن 

   . ببعض تصل جمیع أجزاء الحاسوب

  

  أشكال اللوحة األم
  Pinsلوحات الـ 

  صورة لھا والشكل التالي یوضح Pinsـ  تقبل معالجات الوھي لوحة على وشك الزوال 

  



 LGAلوحات 
   وتستخدم الصفائح المعدنیة Pins التي ال تستخدم  Intelتقبل المعالجات الحدیثة لشركة 

  

  :مكونات اللوحة األم 
  
  Chipsetطقم الرقاقات أ

  رقاقات إلكترونیة لتنظیم العمل بین المعالج و النواقل المختلفة

  
  

    BIOSالـ  واإلخراج األساسياإلدخالرقاقة 
و الصلبة و كذلك التاریخ و  تخزن معلومات ھامة عن جھاز مثل حجم و نوع األقراص المرنة  التي  CMOS ـ تحتوي رقاقات ١

   ."خیارات اإلقالع " الوقت و كذلك بعض الخیارات األخرى مثل 
من سالمة الجھاز وسالمة  امج بالفحص الذاتي للتأكد یقوم البرن  POST ـ برنامج الفحص التلقائي في بدایة التشغیل  ٢

   .الوحدات الخاصة المتصلة بھ
   .قوم بتنفیذھاتستقبل األوامر الخاصة باإلدخال و اإلخراج من نظام التشغیل و  ـ  ت٣



  
  flash BIOSرقاقة 

  .BIOS بدًال من تبدیل رقاقة برمجتھا یمكن إعادة BOIS  ھي رقاقة 
  

  :النواقل 
  

  Busالمحلي الناقل 
 من الحاسب ، مثًال بین المعالج و أكثرعبارة عن مجموعة من األسالك الدقیقة مختص بنقل المعلومات بین جزأین محددین أو 

   .الذاكرة العشوائیة

  
  

  ISAالناقل 
   .الثانیة   میجابایت في٨ینقل حیث بت  16یستقبل البیانات من الكروت من نوع

  
  PCIالناقل 

یستقبل  PCI 2.1 الثانیة وھناك نوع محسن منھ یسمى  میجابایت في١٣٢ینقل حیث بت  32 من الكروتیستقبل البیانات
   بت٦٤ البیانات من الكروت

  
  AGP الفیدیو ناقل

  .دعم اإلرسال السریع للصور والرسوم والفیدیو كروت الشاشة ألنھ ییستقبل البیانات من



  
  :الموصالت 

  
  IDEالموصل 

  .سب اآللي على التوازي ، ویمتاز بانخفاض سعره لذلك یستخدم في معظم األجھزة الشخصیة یوصل قرصین فقط بالحا
  

  SCSIالموصل 
لذلك یستخدم في الغالب مع أجھزة  سریع ومرن ومرتفع الثمن على التوالي وھو  بالحاسب اآللي  قرص الصلبأكثر من وصل ی 

  .الخادم بالشبكات 
  

  :المنافذ 

  



  Serial Port  المنفذ المتسلسل
الكھربائیة بالتسلسل واحدة تلو األخرى، ویم توصیل بعض الملحقات بھ مثل لوحة المفاتیح ) بیت(ھو منفذ بطئ یرسل النبضات 

  والفأرة
  

  Parallel Port  المنفذ المتوازي
 الملحقات مثل  البیانات في حزم متوازیة من ثمانیة نبضات مجتمعة ، وھو أسرع من المتسلسل ، یستخدم لتوصیلإرسالیتم 

  الطابعة
  

  USB منفذ
  .لھ في الثانیة، من مزایاھا أنھ یمكن توصیل عدد كبیر من األجھزة من خال  میجابایت١٫٢ینقل 

  
  IEEE 1394منفذ 

  . ، وغالبًا ما یستخدم مع الكامیرات الرقمیة  میجابایت في الثانیة٨٠حدیث وینقل  وھو fire wire أو ما یسمى بالـ
  

  ESATAمنفذ 
  

  . بدون تثبیتھ داخل جھاز الكمبیوتر Sataساعد على ربط جھاز الكمبیوتر خارجیًا بقرص صلب من نوع ی
    

   S/PDIF Outمنفذ 
  

  .المسرح المنزليأجھزة ربط جھاز الكمبیوتر بیساعد على 
  



  القرص الصلب 
  .لصلب ألنھ یثبت داخل الجھاز ، وسمي با... ھو وحدة التخزین الدائم الرئیسیة التي تحتوي نظام التشغیل والبرامج 

  

  

  مكونات القرص الصلب الداخلیة

  
كتابة ، وتوضع األقراص داخل علبة محكمة اإلغالق مفرغة الھواء أو /یتكون من مجموعة من األقراص لكل قرص رأس قراءة

  .بھا غاز خامل لتزید سرعة دوران األقراص 
  

  آلیة تخزین البیانات على القرص الصلب
  : لثالث مناطق یقسم القرص

  .قرص وإذا تلف یتلف القرصلا  تخزن بھ معلومات عن ھندسة Master Boot Record (MBR )ـ 
   .القرص وجودة بلماالملفات   عبارة عن خریطةFile Allocation Tableـ 
  :وتنظم كالتالي  ھي من تخزین الملفات Data Areaـ 



 
نظیم التعامل مع المسارات یقسم القرص إلى أقسام رئیسیة منطقیة  ، ولتTracksتخزن البیانات على مسارات دائریة 

Partitions ویعطى لكل قسم حرف c , d , e ... إلى قطاعات   ، ثم تقسمClusters ثم تقسم إلى قطع ، Sector یحتوي 
  . بایت  ٥١٢كل قطعة 

  

  المفاضلة بین األقراص الصلب
  

 Capacity السعة
  . Giga Byteوتقاس بالجیجابایت 

  
  CCESS TIME زمن الوصول

 ، یفضل أن "ms" یقاس عادة بالملي ثانیة للوصول للبیانات على القرص ،  رأس القراءة والكتابة تستغرقھ الذي الزمنوھو 
   .ms ٩یكون أقل من 

  
  Spin Rate  الدورانمعدل

   RPM ٧٢٠٠ھو عدد لفات األقراص في الدقیقة ، ویفضل أن یكون أكبر أو یساوي 
 

  Data Transfer Rate نقل البیاناتمعدل 
 Ultra Direct Memory Accessھو كمیة البیانات المنتقلة من القرص الصلب إلى الذاكرة في الثانیة الواحدة ، وتقاس بوحدة 

(UDMA)  ویفضل أن تكون أكبر من  UDMA 133 میجا في الثانیة١٣٣ أي  
  

  تقنیة اتصال األقراص الصلبة باللوحة األم
  

 IDEأقراص 
   Slave واألخر تابع Master مسار ویسمح باتصال قرصین إحداھم رئیسي ٤٠توجد داخل معظم الحواسیب ، تتصل بكابل بھ 

  
  SCSIأقراص  

  .وتمتاز بالسرعة العالیة في نقل البیانات وتستخدم في الغالب مع أجھزة الخادم بالشبكات  توصل داخل أو خارج الجھاز  
  



    SATA أقراص
بل ومیكانیكیة عملھا   بشكلھا  السابقةاألجیالتختلف عن  توصل داخل الحاسوب ، ال  الصلبةاألقراص جیل جدید من عبارة عن

  .  ومعدل نقل للبیانات أعلى الكھرباء  و كابل لمعلومات ناقل ا كابلتختلف في 
  

  كابل نقل المعلومات حیث .كھرباء فقطتوصیل كابل المعلومات وكابل ال یختلف شكل اقراص ساتا عن االقراص العادیة في مكان
 . متر ١یتمیز ھذا الكابل بانھ رفیع وطولھ الیتجاوز  

  

 

 
 .فولتیة اقل من االقراص العادیة ص ساتاحیث یستھلك اقرا,  فتحة١٥یتمیز ھذا الكابل برأس رفیع ذو  كابل الكھرباء و

  
 

 Sata و أقراص IDEمقارنة بین أقراص 
IDE    

Parallel Advanced Technology Attachment 
  
  

 میجابت بالثانیة عند استخدام ٦٦ إلى ٣٣سرعتھ تتراوح مابین 
 میجابت ١٣٣ إلى ١٠٠ویعمل بسرعة ،  طرف ٤٠الـ الكابل ذو

   . طرف٨٠ذو الـ الكابل األلترابالثانیة عند استخدام 

SATA   
Serial Advanced Technology Attachment  

  

  
  

ھاردات بتقنیة  وأیضا  میجابت في الثانیة١٥٠ سرعتھ
  بالثانیة  میجابت٣٠٠ة  بسرع٢الساتا 



 ویمكن لكل كابل وصل Ideنفذین اتصال فقط بأقراص یوجد م  
 ٤قرصین مما یعني أن أقصى عدد یمكن وصلھ بالكمبیوتر ھو 

  أقراص 

  
 وتتفاوت اللوح Sataال یوجد حد لعدد منافذ اتصال أقراص 

  .األم في العدد التي توفره 

  

  كروت الشاشة

  :الوظیفة 
  .تحویل إشارات الحاسوب الرقمیة إلى إشارات الشاشة التناظریة 

  

  أنواع مدخل كروت الشاشة
AGP  

 AGP  ھوإلیھ ما وصلت آخرو, العادي PCI  بعدما استنفدت كروت الشاشة كل طاقة الـ٩٧عام  تم ابتكارھا على ید انتل في
8X  ،  ٣٢بنطاق bit 2133 ولھ القدرة على نقل MB یعتبر قدیماآلنوھو مدخل أصبح  ، جیجا ٢ ما یقارب أي, في الثانیة  

 في الوقت الحالي ألن agp الحدیثة وال ینصح بشراء كرت بمدخل والكروت المتوفرة بھذا المدخل ال تعطي أداء جید مع األلعاب
    . وقتھا انتھى وأصبح ھذا المدخل شیئًا من الماضي

  
  



PCI Express   
  الواحدة  جیجا بایت من البیانات في الثانیة١٢٫٢یستطیع نقل , ٢٠٠٤ابتكاره من قبل انتل ایضا في العام 

  
  

   كروت الشاشةمصطلحات متعلقة ب
 

 Video Ramذاكرة الفیدیو 
  3Dكالما كانت ذاكرة الفیدیو كبیرة كان أداء كرت الشاشة أفضل ویستطیع تشغیل تطبیقیات 

 
   Directx برنامج

  . بشكل خاص 3dالشاشة بشكل عام وتطبیقات مشغل یزید من كفاءة عرض ھو 
  
   ):عرض الحزمة( Bandwidth الـ

أخرى الحد األقصى من البیانات التي تستطیع الذاكرة  ھو عبارة عن عرض حزمة ذاكرة الرام الخاّصة بكرت الّشاشة، أو بعبارة
  :تم حسابھا بالعالقةخالل ثانیة واحدة، وی تبادلھا مع وحدات الكرت األخرى

  )الّثانیة حیث الّترّدد ھو عدد النبضات في ( .٢*ترّدد الّذاكرة نفسھا * بذاكرة الكرت  الخاص Bus Width الـ= عرض الحزمة 
  
  : Pixel البكسل

  .أصغر جزء من الّصورة المرئّیة، أو بعبارة أخرى ھو نقطة من الّصورة ھو
  

  



  الشاشات
   : ھيالمستخدمةمعظم الشاشات  .علینا معرفة أبسط ما قد یتعلق بھا  الدائم لھا یوجبواستخدامناوتر الشاشة ھي األساس لكل كمبی

•  LCD مختصر Liquid Crystal Display والتي تعني العرض البلوري السائل . 
•  CRT مختصر Cathode Ray     Tube والتي تعني إنبوب أشعة القطب السالب. 
  

  ؟ Resolution ما ھو الـ
األفق ي والع دد عل ى المح ور      وھ و یوض ح ع دد نق اط ال شاشة عل ى المح ور       . pixels النقاط الفردیة لألل وان وت سمى   ر إلى عددیشی

  .العمودي
  

 
  الجدول التالي یوضح أحجام الشاشة والدقة المستخدمة

  
  

  : (Connections) الوصالت الخاصة بالشاشات
Analog (VGA) Connection 

الموج ات الكھربائی ة    اإلش ارات أو (  analog الشاشات وحتى وقت قریب م ا زال ت ت ستخدم تتطل ب إش ارة أن الوج       أغلب
   .)٠و١الثنائیة  لمتكافئةالنبضات ا(  digital ولیست إشارات دیجیتل) المستمرة



البیانات الرقمیة إلى إشارات تناظریة یتم إرسالھا إلى  تعمل الكمبیوترات بشكل رقمي ویقوم كارت الشاشة تحدیدًا بتحویل
 ١٥وھ و یحت وي عل ى     D-Sub connector یعرف بم سمى ) أنالوج(بوصلة تناظریة  الشاشة بواسطة الكیبل الموصول

  : رة التالیةكما في الصو ) 15Pin(سن 
 

  
   DVI Connection وصالت

  
الرقمیة إلى الھیئة  البیانات بھیئتھا الدیجیتال من كارت الشاشة إلى الشاشة بدون التحویل من الھیئة DVI تنقل وصالت
  التناظریة

 Transition (TMDS)  إلشارات التفاضلاالنتقالتستند على صور السیلكون وذلك بواسطة تقلیل  DVI إن أساسیات
Minimized Differential Signaling  عن طریق وصلة رقمیة سریعة .  

اإلشارة من وصلة الفیدیو ویقوم  یأخذ TMDS . یقوم كارت الشاشة بإرسال المعلومات الرقمیة إلى المستقبل في الشاشة 
المستخدمة في الشاشة وُیقسم اإلشارة على الموجات المتوفرة لتحسین نقل  وتھیئتھ على حسب الدرجة  resolution بتغییر الـ

  .تصلھ للشاشة البیانات التي
  

   DVI یوجد نوعان من وصالت
 DVI-digital  

 DVI-integrated 
 

  Color Depth  عمق األلوان
   .تتمكن الشاشة من عرضھا یعتمد نظام العرض على إمكانات كارت الشاشة إضافة لحجم األلوان التي

 
1bit =  أحادي٢ألوان  (monochrome) 
2bit =  ٤ألوان  (CGA) 
4bit =  ١٦ألوان  (EGA) 
8bit =  ٢٥٦ألوان  (VGA) 
16bit =  ٦٥،٥٣٦ألوان  (High Color, XGA) 



24bit =  ١٦،٧٧٧،٢١٦ألوان  (True Color, SVGA) 
32bit =  ١٦،٧٧٧،٢١٦ألوان  (True Color + Alpha Channel) 

  
  LCD شاشات

 ال شاشات الم ستقطبة   وی تم ص ناعة شاش ات الكری ستال م ن واجھت ان م ن       , تقنی ة الع رض البل وري عل ى حج ب اإلض اءة        تعتم د 
(polarized) وتسمى كذلك substrate وأي إنارة خلفیة تتسبب في الضوء الذي یمر . ھما بین وتحوي مادة بلوریة سائلة فیما

اإلصطفاف  نفس الوقت تسبب التیارات الكھربائیة الخاصة بالجزیئات البلوریة السائلة عملیة في.. األولى  substrate من خالل
   .تمكننا من الرؤیة الثانیة والتي substrate وذلك للسماح لمستویات مختلفة من الضوء للمرور إلى

  

   : المصفوفة النشطة والمصفوفة السلبیةعرض
والمق صود ھن ا    thin film transistor أو (TFT) ت ستخدم الم صفوفة الن شطة والت ي تعتم د عل ى       LCD أكث ر شاش ات ال ـ   

والترانزس تورات الدقیق  ة ف ي م صفوفة زج اج الع  رض تخاط ب نقط ة معین ة ف  ي         ترانزس تورات الفل م الدقیق ة حی ث أن المكثف  ات    
المكثف ات فق ط     لل صفوف عن د إغ الق ال شاشة تق وم     ةوبالن سب .. والعمود المح دادان ذل ك عن د عم ل ال شاشة       لصفالشاشة وفي ا

    . بالشحناتباالحتفاظ
  



 DVDالـ أسطوانات 

  
  DVD-R :أوًال 

ع ادل   ولكن بسعة تCD-Rوھو بنفس حجم الـ  . ولكن بسعة كبیرةCD-R، وھو مثل ) لمرة واحدة (  مقصود بھ كتابة  Rحرف الـ   
وھناك نوعین من ال ـ   . جیجابایت لنوع الجھتین9.4, حالیًا لنوع الجھة الواحدة ، DVD-R 4.7تبلغ سعة الـ .سبعة أضعاف تقریبًا

DVD-Rوالـ  . النوع األول ھو للتحریر ، والثاني لالستخدام العامDVD-R یتم النسخ علیھ بشكل تسلسلي مثل الـ CD-R.   

  
  DVD-RW:ثانیًا 

 ، ولكن CD-R جیجابایت ، ویتم الكتابة علیھ بشكل تسلسلي مثل الـ ٤،٧اع األقراص القابلة إلعادة الكتابة ، یبلغ حجمھ ھو من أنو
.  مرة بسبب استخدام مادة أرقى م ن الم ستخدمة ف ي الن وع األخ ر     ١٠٠٠ ھو قابلیتھ إلعادة الكتابة ألكثر من    CD-Rمیزتھ عن الـ    

-DVDویمكن استخدامھ في القارئ من ن وع  .  سنة على األقل٣٠ االحتفاظ بالبیانات لمدة  لدیھ قدرة على DVD-RWوأیضًا الـ   
ROM.  

  
  DVD-RAM :ثالثًا 

 Floppyانھ شبیھ بالقرص المرن الـ .  ھو نوع ذو جودة عالیة وأداء قوي ، قابل للكتابة و المسح وإعادة الكتابة  DVD-RAMالـ  
 ٩،٤ جیجابای ت للن وع ذو ال سطح الواح د و     ٤،٧سعتھ . ذلك تخزین البیانات أو مسحھابحیث تستطیع تشغیل البرامج التي فیھ ، وك  

  .جیجابایت للنوع ذو السطحین

    
  

  : عن بقیة األنواع ھي DVD-RAMزة الـ می
 ، ھذه المیزة تجعل ھذا النوع ینقل Hard disk یمكن الوصول إلیھا بشكل عشوائي مثل القرص الصلب DVD-RAMبیانات الـ 

  . العاديDVDوھو یعادل ضعف سرعة الـ  ) Mbps ٢٢،١٦یصل إلى ( البیانات بشكل أسرع من األنواع األخرى 

  
  DVD+R :رابعًا 

 MPEG-2 جیجابایت ، لدیھ القدرة على تخزین ساعتین من الفیدیو من نوع ٤،٧و من األنواع للكتابة لمرة واحدة ، سعتھ أیضًا ھ
  . من حیث الكتابة لمرة واحدة ، وكذلك السعةDVD-Rھذا النوع یشترك بالكثیر من المواصفات مع  .العالیة الوضوح

  
  DVD+RW :خامسًا 

 جیجابای  ت للن  وع ذو ٩،٤ جیجابای  ت للن  وع ذو ال  سطح الواح  د و  ٤،٧إلع  ادة الكتاب  ة ، وھ  و أی  ضًا س  عتھ  ھ  و م  ن األن  واع القابل  ة  
  . سم١٢السطحین ، وحجمھ 

  
  :ممیزات ھذا النوع ھي 

 ، وطبعًا میزة النظام العشوائي ھي السرعة CLV و CAVباإلمكان الكتابة علیھ بشكل تسلسلي أو عشوائي ، ألنھ یدعم تقنیة 
  .الفائقة

  
DVD Multi  

  DVD-R, DVD-RW, and DVD-RAMیقرأ وینسخ 
  

super combo  



  DVD-R\RW , DVD+R\RWیقرأ وینسخ 
  

super multi DVD  
 DVD-R ,DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, and DVD-RAMیقرأ وینسخ الخمس أنواع 

  
  



  البلوتوث
للم یالد وھ و م ن م شاھیر المل وك ف ي        الق رن العاش ر   بلوت وث ھ و أح د المل وك اإلس كندنافیین ال ذین عاش وا ف ي         -من ھو بلوتوث ؟ 

. نوكی ا ، اي ب ي إم ، أریك سون ، إنت ل وتوش یبا      : تقنی ة البلوت وث ش راكة ب ین       كانت بدای ة ظھ ور   ،م١٩٩٨في بدایة عام ، فأوروبا

 المجموع ة وذل ك   الشركات لھ ذه  ، وفي الوقت الحالي أنظمت الكثیر من Bluetooth SIG : یعرف بإسم مجموعة إنشاء ما وكان

  .(Standard) لجعل تقنیة البلوتوث تقنیة قیاسیة

 أمت ار ، ومازال ت تقنی ة    ١٠وھ ي تغط ي م ساحة    ،  البیان ات  ھرت ز لتب ادل   اج  یج ٢٫٤: تقنی ة البلوت وث ت ستخدم موج ات الرادی و      

كیل و ب ت    ٧٢١: لوتوث م ن  وتصل سرعة نقل البیانات في الب.  متر في الوقت الحالي٣٠٠وصلت إلى  البلوتوث في التطور وقد

  البلوتوث على شكل كرت كمبیوتر ، أو على شكل دنقل في مدخل الیو إیس بي ویأتي.ا كیلو بت في الثانیة جیج ١في الثانیة إلى 

USB Dongle  

شبكات الكمبی وتر ، بحی ث ی تم       وھ ي ح ل س ریع   االنت شار وكرت البلوتوث ھو م ن التقنی ة الت ي ب دأت ف ي       ت  ع ن ك رو  االس تغناء ل 

   .بالشبكة ، فقط تحتاج كرت بلوتوث الشبكات والتوصیالت والھبات الخاصة

 وھذه مجموعة صور مختارة للبلوتوث، متفاوتھ  متوفر في األسواق وبكمیات كبیرة ، وأسعاره البلوتوث

                   
  

 


