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  اجلزء األول

  )HARDWARE(  مكونات احلاسب اآليل املادية

  احلاسب اآليل ومكوناتهبتعريف   .1

  :إن اإلنسان بطبيعته يتصرف باألمور على النحو التايل

  ،  (Data)تلقى البيانات يقوم االنسان ب -1

  ،(Process Data)  املعطيات او البيانات مث يعاجل-2

  .ليت تساعده على اختاذ القرارات اليت يراها مناسبة ا(Results)حيصل على النتائج   و-3

فرؤيته للنقود هذه متثل . ، فانه وبسرعة حيلل ما يرى، مث يقوم بأخذها أو تركهااألشياءاإلنسان بعض ى  فعلى سبيل املثال، عندما ير

د أو تركها ميثل النتيجة أو القرار املناسب الذي لنقواتلقيه للبيانات، وحتليله السريع ملا رأى هو معاجلة هذه البيانات، مث قراره يف أخذ 

  :لها بالرسم التايليث متوهذه الصورة الطبيعية ميكن.  اختذه نتيجة لعملية التحليل

D P R 

  

  : ما يليR  و P و Dحيث ميثل كل من 

• D    املدخلة اليت حتتاج إىل املعاجلة،)البيانات(املعطيات االولية متثل  

•  P  عاجلة، متثل طريقة امل  

• R  على صحة البيانات املدخلة وصحة وهذا يعتمداليت ميكن أن تكون صحيحة أو خاطئة ( متثل نتيجة املعاجلة 

  ).التحليل

يتذكر فمثال يصعب على املدرس يف اجلامعة أن .  حتليل املسائل حمدودة جداو املعلومات ذكر تعلىومن املعلوم أن قدرة اإلنسان 

ويصعب على احملاسب يف إحدى الشركات، مع خربته بالعمليات احلسابية وكيفية . لبات الذين يدرسهممجيع أمساء الطالب والطا

+ 5)5 (/ (18 - 6)13536( + 2)22(*5(: قها، أن حيدد بنفسه ويف وقت حمدود ومعقول قيمة العملية احلسابية التالية يتطب

 النتائج بسرعة، على أن تكون صدار على التخزين والتحليل وإستعني بهي لذا فان اإلنسان يبحث عن عنصر فيزيائي آيل )).900

وميكن أن منثل .   النتائجاصدارطبيعة هذا العنصر مشاة لطبيعة اإلنسان من حيث طريقة تلقي البيانات ومعاجلتها بالصورة املالئمة و

  :هذا العنصر الفيزيائي بالرسم التايل

D'  P'  R'  
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فاإلنسان يتعامل .  طريقة التحليل والنتيجة'R و 'P، وميثل كل من )املادي(الفيزيائي ليت يفهمها العنصر  البيانات املدخلة ا'Dومتثل 

وهذا األخري ال يستطيع .  ألا طريقة خاصة بالعنصر الفيزيائي('D',P',R)، وال يستطيع أن يتعامل بالطريقة (D,P,R)بالطريقة 

مبعىن آخر أن لإلنسان لغة يتعامل ا وطريقة حيلل ا، وللعنصر الفيزيائي لغة . نسان ألا طريقة اإل(D,P,R)أن يتعامل بالطريقة 

لذلك كان ال بد من إجياد طريقة متكن اإلنسان والعنصر الفيزيائي من . 'Pأخرى يستخدمها إلدخال البيانات وحتليلها اتباعا للطريقة 

بتجهيز وحتضري البيانات بشكل اإلنسان يقوم  ('D إىل Dطبع اليت حتول وهذه الطريقة هي بال. التفاهم والتعامل مع بعضهم البعض

 شكل يالئم  اىلP‘بتحويل وترمجة النتيجة اليت حصل عليها من العنصر الفيزيائي يقوم  (R إىل 'Rو ) عنصر الفيزيائييالئم ال

  .الحقاا هل عرضسوف نتااليل  لغات متعددة لربجمة احلاسب  يوجد إىل أنه هنانشري  و.)اإلنسان

فيكون الشكل النهائي الذي ميثل التعامل . Sبالدالة  R إىل 'R وطريقة التحويل من Fبالدالة  'D إىل Dفنمثل طريقة التحويل من 

  : بني اإلنسان واآللة على النحو التايل

D  P  R  

  

 

 

D'  P'  R'  

    احلاسب اآليل :1 تعريف 

 مثلوت. (Software) واملكونات الربجمية (Hardware)ونات الفيزيائية احلاسب اآليل عبارة عن جمموعة من املك

العنصر الفيزيائي هو ما نسميه باحلاسب اآليل الذي يتلقى و. F, D’, P’, R’, S:   التاليةلاوالدب املكونات الفيزيائية

ويطلق . 0 والرقم 1بالرقم  ثلمتواليت تكون على شكل إشارات كهربية مرتفعة ومنخفضة   ((Data)البيانات اليت نسميها 

 بسرعة هائلة  احلاسوب هذه االشارات ويعاجل.(Digital Signals)اإلشارات الرقمية على هذه االشارات عادة اسم 

 عبارة عن جمموعة من والربنامج. (Programmer)الذي هو من صنع اإلنسان املربمج  (Program)رنامج ببتطبيق 

 اليت خيزا يف ذاكرته الدائمة مثل (Results)  ويعطي النتائج ،ذها بدقةينفت اليت تستطيع اآللة األوامر أو التعليمات الواضحة

 .ذلك اىل  دعت احلاجة  ان بغرض استرجاعها فيما بعد(Hard Disk)القرص الصلب 

  

   احلاسب اآليل:  2  تعريف 

كما تتميز بقدرا . ء العمليات احلسابية واملنطقية املعقدةاحلاسب اآليل هو آلة حاسبة إلكترونية تتميز بسرعتها العالية يف أدا

وتتم العمليات احلسابية واملنطقية املعقدة وتداول .  بدقة متناهية (Data)البيانات) قراءة(و استرجاع ) كتابة(الفائقة على ختزين 

F  S  
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 .(Programs) البيانات من خالل جمموعة من التعليمات أو األوامر يطلق عليها اسم برامج 

  

   للحاسب اآليل)Hardware( او املادية املكونات األساسية الفيزيائية  .2

  : )1انظر الشكل  (إن املكونات الفيزيائية األساسية للحاسب اآليل تتكون من العناصر الفيزيائية  التالية

 (Central Unit)وحدة مركزية  .1

 (Input/Output Devices)وحدات اإلدخال واإلخراج  .2

وهي على ثالثة ، Busesاصر الفيزيائية متصلة مع بعضها البعض بواسطة خطوط نسميها خطوط النقل وهذه العن .3

 وخطوط (Address Buses)خطوط نقل العناوين ،Data Buses) (خطوط نقل البيانات : أنواع

 (Control Buses) لتحكما

  

  أجزاء احلاسوب : 1الشكل 

  )Central Unit( الوحدة املركزية  تعريف

  : كل من العناصر التالية(Central Unit)الوحدة املركزية تضم 
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  (RAM)الذاكرة الرئيسة  .1

  (CPU)وحدة املعاجلة املركزية  .2

  Buses)(خطوط النقل  .3

  الذاكرة وأنواعهاالذاكرة وأنواعهاالذاكرة وأنواعهاالذاكرة وأنواعها

آخر من ة أو أي مصدر ياليت تعتمد على الطاقة الكهرب( من القيام بعمليات التخزين املؤقتة  احلاسوب الذاكرة هي عنصر فيزيائي ميكن

  .وهناك شكالن من الذاكرة). اليت ال تعتمد على الطاقة الكهربية حلفظ املعلومات(والدائمة ) حلفظ املعلومات مصادر الطاقة

    الرئيسةهكراالذ    -ا

ريها جاورة واملعنونة حيث أن لكل خلية عنوان مييزها عن غت امل(Cells) جمموعة من اخلاليا تتكون منإن الذاكرة من هذا الشكل 

كما أا متتاز خباصية ). Readعملية قراءة (أو معرفة حمتواها ) Writeعملية كتابة (وميكننا من الوصول إليها إما للتخزين ا 

 Processor) عاجلامل(مبعىن أن الوقت الذي حيتاجه عنصر املعاجلة املركزي . مهمة جدا وهي ثبوت وقت الوصول إىل اخلاليا

 أو (Data)لبيانات اخزين توتستعمل الذاكرة ل. وىل هو نفس الوقت الذي حيتاجه للوصول إىل اخللية األخريةللوصول إىل اخللية األ

، RAM ،ROM:  متعددة من الذاكرة، نذكر منهاصنافوهناك أ. (Results) أو النتائج (Programs)الربامج 

PROM ،EPROM ،CACHE ، .REGISTERبالبايت ) أو سعة التخزين( سعة الذاكرة اسقتوByte 

1 NS = 10(  Nano Secondبـ  ) CPUأو سرعة تبادل املعلومات مع وحدة املعاجلة املركزية  (وسرعتها 
-9
 

Second(. 2 أنظر الشكل.  

 

  بعض انواع الذاكرة وعالقتها ببعضها البعض:  2ألشكل 

   ) أو الذاكرة العشوائية االستدالل (RAMالذاكرة  
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andom Rـ ل هي اختصارRAMوكلمة .  أننا نستطيع أن خنزن ا ونسترجع منها املعلومات أيةهي ذاكرة القراءة والكتاب

emoryMccess A . إليها عادة بالذاكرة الرئيسية ويشار وهذه الذاكرة املعنونة واملنظمة)Main Memory( خيزن اليت 

ين املبدئي أو األويل أو املؤقت، ذلك ألن هذه الذاكرة ويسمي هذا التخزين بالتخز. البيانات والربامج وكذلك النتائجاحلاسوب ا 

وهذه الذاكرة هي اليت يتعامل معها عنصر  .تعتمد على الكهرباء حلفظ ما ا من معلومات فإذا انقطع التيار الكهربائي فقدت حمتوياا

 عاجلقل إىل املنتمث يRAM  ال  مبدئيا يفهذيف تنيراد وجيب ختزين اي برنامج او امر  .(Processor)املعاجلة املركزي 

Processor . ب على العمل بشكل أفضلودت قدرات احلاسزافكلما كانت هذه األخرية كبرية كلما .  

   ROMا لذاكرة  

 أيةضيف إليه  يناغري هذا احملتوى أو ي أن يستطيعوال ويقوم احلاسوب بقراءة حمتوياا عادة عند بدء التشغيل . لقراءة فقطلهي ذاكرة 

 ونشري كذلك إىل أن املعلومات املخزنة يف هذه )emoryMnly Oead R( لـ  هي اختصارROMوكلمة .  علوماتم

مثل (وهذه املعلومات، واليت تكون عادة جمموعة من األوامر تستخدم لتهيئة احلاسب . الذاكرة ال متحى بانقطاع التيار الكهربائي

، وكذلك التحقق من سالمة األجهزة املتصلة بالوحدة الرئيسة مثل الشاشة  وسالمتهاRAMالتأكد من وجود الذاكرة الرئيسية 

واملفاتيح وغريها، كما تقوم بالبحث عن نظام التشغيل الذي يتوىل قيادة احلاسب وتلقي األوامر من املستخدم ونقلها إىل عنصر 

  .  تقوم بربجمتها ووضع التعليمات فيها هي اليت أو غريهاIBMالشركة املصنعة للجهاز مثل شركة واملعروف أن ، )املعاجلة

   PROMالذاكرة  

 Pواحلرف . )ROM( أو الربامج، حتولت إىل لتعليماتوضعت فيها اورجمت فإذا ب. هي الذاكرة القابلة للربجمة مرة واحدة فقط

يع تنفيذها يف وتستخدم هذه الذاكرة عادة لتخزين بعض الربامج دف تسر. قابلة للربجمة أي )Programmable (يعين

  . بواحلاس

  EPROMالذاكرة  

ف إليها أو اضي الحقا، كأن  وتستبدلعدلتزن فيها مث ختأن  للتعيمات واالوامر  ميكن ذأ. هي الذاكرة القابلة للربجمة عدة مرات

  . أي قابلة للحذف(Erasable)  يعين  Eواحلرف . ذف منها بعض املعلوماتحي

  Cache   الفوريةلذاكرةا

ة سرعأضعاف  10حبوايل وتقدر سرعة استرجاع البيانات منها  .هي الذاكرة املساعدة السريعة (Cache) كاشذاكرة ال

ويقدر السعر  RAMالذاكرة ب مقارنةوهذا النوع من الذاكرة غايل السعر ومرتفع التكاليف . (RAM) من الذاكرة استرجاعها

  .ة لذلك هي حمدودة احلجمونتيج). RAM (  الرئيسة مرة أغلى من الذاكرة100حبوايل 

  

  REGISTERالذاكرة  
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). أي يستعني ا المتام تنفيذ األوامر( اليت يستعملها للقيام بعمله (Processor)هي الذاكرة الداخلية لعنصر املعاجلة املركزي 

 أا حمدودة  احلجم إال) Cacheالفورية  مرات أسرع من الذاكرة 10حبوايل ( السابقة الذكر ةالذاكرأنواع وهي أسرع من كل 

  ).ونشري كذلك إىل أن بعض مكونات احلاسب الداخلية عندها هذا النوع من الذاكرة(جدا 

  

  )Auxiliary Storage Devices( املساعدة الذاكرة أو وسائط التخزين الدائمة(  الشكل الثاين-ب

 والقرص الضوئي اليت تعتمد على الدوران السريع الشكل عادة ما تكون دائرية مثل القرص الصلب والقرص املرنهذا  من هالذاكر

ونشري إىل عدم ثبوت وقت احلصول على ( للوصول إىل أماكن املعلومات (Read/Write Heads)ورؤوس قراءة وكتابة 

 ويةن الثانر إليها بوسائط التخزييشا هي اليت هوهذه الذاكر. طيسياومنها طولية مثل الشريط املغن). املعلومات يف مثل هذه األوساط

. ئهابقا يف تعتمد على الكهرباء) التخزين األويل (RAM  الرئيسةأو املساعدة، حيث أن املعلومات املخزنة مبدئيا يف الذاكرة

فدوامها متعلق باستمرار التيار الكهريب، لذا فهي تنتقل إىل عنصر من عناصر التخزين الدائم الذي ال يعتمد على الكهرباء حلفظها 

  : وهناك عدة أنواع من هذه العناصر، نذكر منها. ومستمربشكل دائم 

  

  )Hard Disk(القرص اإللكتروين الصلب . 1

وهو مؤلف من . )3انظر الشكل  (املساعدة حلفظ واسترجاع املعلوماتوهذا العنصر اإللكتروين هو من أهم وسائط التخزين الدائمة 

وعادة ما يطلق على املسارات املتوازية واليت حتمل نفس الرقم اسم . ) …،2، 1، 0(املرقمة  أو املسارات جمموعة من الدوائر

 للوصول إىل (Read/Write Head) يوجد رأس قراءة وكتابة (Cylinder)وفوق كل دائرة أو . (Cylinder) اسطوانه

 مرقمة، وبالتايل (Sectors, Tracks)إىل دوائر وقطاعات   ةمقسم اسطوانهكما أن كل ). لقراءة أو كتابة املعلومات(األماكن 

 ـ والCylinder ـيف القرص يكفي معرفة رقم ال البيانات اليت يراد قراءا او ختزينها معرفة مكان أو عنوانيتمكن احلاسوب من 

Sectorلـ وا Track . وهناك ). ويسمى بالقرص الصلب الداخلي(والقرص الصلب يكون عادة مثبت داخل الوحدة املركزية

وميتاز القرص الصلب بقدرته التخزينية الضخمة اليت ). وتسمى باألقراص الصلبة اخلارجية(ن خارج الوحدة املركزية أنواع منه تكو

  . GigaByte 4و  GigaBytes  80 تتراوح حاليا بني 
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  رسم يوضح القرص الصلب من الداخل :  3كلالش

  

  

   )Magnetic Disk or Diskette(القرص املغنطيسي املرن . 2

 وهو (One Cylinder)، مؤلف من دائرة واحدة فقط Hard Diskهو عبارة عن صورة مصغرة من القرص الصلب 

 كيلو بايت  بالنسبة 720 ميجابايت و 1.2 تتراوح سعته عادة بني. طيسي الصنع حمدود السعة، خفيف الوزن وسهل احلملامغن

 وله قارئ  . بوصة(1/2"3) ميجابايت بالنسبة لألقراص حبجم 1.2و  ميجابايت 1.44 بوصة، وبني (1/4"5)لألقراص حبجم 

  .Track ورقم ال Sectorوملعرفة أي عنوان يكفي معرفة رقم ال . خاص عادة ما يكون داخل الوحدة املركزية

 
 

 1/4 5“ و ”3.5رسم يوضح القرص املغناطيسي :  4الشكل 

 )skCompact Di( القرص الضوئي. 3

وهو األكثر استعماال يف عصرنا احلايل، حيث أن مثنه . يعتمد القرص الضوئي على تكنولوجيا الليزر لتسجيل واسترجاع املعلومات

 17، إىل CD-ROM ميجابايت بالنسبة لألقراص من نوع 750فهي تتراوح بني . نسبيا زهيدا جدا وقدرته التخزينية كبرية

Gigabytesوع  بالنسبة لألقراص من نDVD-ROMوميكن أن خنزن فيهم أصوات وصور .  وهي قدرة هائلة جدا

وللتسجيل على هذه األقراص هناك . فال نستطيع أن حنذف وال أن نضيف. إال أن هذا النوع من الوسائط هو للقراءة فقط. ونصوص
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ناك أجهزة خاصة لذلك تسمى ولقراءة هذه األقراص ه. جهاز خاص لذلك حيفر املعلومات على القرص باستعمال شعاع الليزر

CD-ROM Drive لـ بالنسبة   CD-ROM و DVD-ROM Drive لـ بالنسبة DVD-ROM.  

  

  

  

 

 

  القرص الضوئي وطريقة القراءة والكتابة باستخدام الليزر:  5ألشكل 

  )Magnetic Tape(الشريط املغنطيسي .  4

ليت حتفظ املعلومات بطريقة تتابعيه الواحدة تلو األخرى مبعىن أنه إذا أردنا احلصول على املعلومة هو من وسائط التخزين الدائمة ا

وميتاز ! العاشرة، على سبيل املثال، فانه ينبغي علينا أن نقرأ املعلومة األوىل مث الثانية مث الثالثة وهكذا حىت نصل إىل املعلومة العاشرة

ويستعمل .  للشريط الواحدGigabytes 2 املعلومات اليت تصل إىل أكثر من  كم هائل منقدرته على حفظوالشريط بقلة مثنه 

وميكن أن خنزن عليه املعلومات عدة مرات، .  اليت حتتوي على كميات كبرية من املعلومات(Backup) ألرشيفاالشريط حلفظ 

 . يعرض صورة الشريط املغناطيسي6ألشكل . Tape Driveكما أن له قارئ خاص يسمى . وهو قابل للقراءة والكتابة

  

  رسم يوضح الشريط املغناطيسي ورأس القراءة والكتابة:  6 الشكل

    سعة الذاكرةوحدات القياس

 واملسافات ،املتر تقاس ب واألقمشة،ترلال هي السوائلوحدة قياس ف. أنه من املعلوم أن لكل شيء وحدة قياس معينة متيزه عن غريه

  .املعلوماتاخلاصة بقياس ال  وحداتوفيما يلي نبني.  عادة بالكيلو غرام وهكذاتقاس وزانالبالكيلومتر والتقاس 



  (COMP 2052)احلاسبات و تطبيقاا يف التعليم 

  08/ 04/ 19   9  بغدادي يوسف .د

  قياس املعلومات  -ا

، (MegaByte) وامليجابايت، (KiloByte)،  ومشتقاا مثل الكيلو بايت  (Byte)إن املعلومات تقاس بالبايت 

  . (GigaByte)اجليجابايت و

  )Bit(تعريف  البت   -ب

    Numerical or Digital( املخزنة يف احلاسب هي معلومات أو إشارات رقمية(Data - Programs)ت إن املعلوما

Signals  ( ني مها يعربان عن حالتين مها الصفر والواحد اللذينمؤلفة من رمز)  احلالةon واحلالة off أو وجود أو عدم وجود 

فاملكان القادر على ختزين إما الرقم صفر أو الرقم واحد نقول ). ئية منخفضةشحنة كهربائية أو إشارة كهربائية مرتفعة وإشارة كهربال

    .(Binary Digit 1) أو (bit 1) خانة ثنائية واحدةعنه أنه قادر على ختزين 

  

  

  )Byte(البايت تعريف    -ج

 حاد عددها واالارصفوعة من اال أي إننا نستطيع أن خنزن فيها جمم(bits 8) خانات ثنائية مثانية البايت هو جمموعة مؤلفة من 

 أما  واحد فقط حتتاج أيضا بايت01110011 لكي ختزن واموعة Byte 1 حتتاج إىل 01100001فمثال اموعة . مثانية

2)كما أنه يف كل بايت نستطيع أن خنزن . Bytes 2 حتتاج إىل 01110001 01110111اموعة 
8
 رقما (256 = 

 ,a, b, c, …z)نستطيع أن خنزن حرف واحد مثل الواحد بايت الونشري كذلك أنه يف ). قت واحدجمموعة واحدة يف و (اخمتلف

A, B, C, …) إذ (9… ,3 ,2 ,1 ,0).أو رقم عشري واحد مثل  (… ,% ,& ,@ ,+ , < ,>) أو إشارة واحدة مثل 

 وميثل بالرقم. ج اىل بايت واحد لتخزينهحيتا Aفمثال احلرف . bits  8ثل يف جمموعة من ميأن كل حرف أو إشارة أو رقم عشري 

 .A   احلرف01000001

  )KiloByte(تعريف  الكيلو بايت   -ح

ونستخلص .  حرف أو إشارة أو رقم1024مما يعين أننا يف واحد كيلو بايت نستطيع أن خنزن .  بايت1024يلو بايت يساوي الك

  :مما سبق املعادلة التالية

bits 8*1024 = )B( Bytes 1024 = )KB( KiloByte 1  

 

  )MegaByte( وميجابايتتعريف    -خ

  :فلدينا إذن املعادلة التالية.  كيلو بايت1024يجابايت تساوي امل 

bits 8 * 1024 * 1024 = B 1024 * 1024 = KB 1024 = )MB( MegaByte 1  
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  )GigaByte(تعريف  اجليجابايت   -هـ

  :وبتايل.  ميجابايت1024يجابايت تساوي اجل

bits   8 * 
3

1024 = B 
3

1024 = KB 
2

1024 = MB 1024 = )GB( ByteGiga 1  

  

  

  

  .لخص كل املعادالت السابقةية تول التالاواجلد

 Bits Bytes KB: 

Kilobytes 

MB: 

Megabytes 

GB: 

Gigabytes 

Bit =  1 // // // // 

1 Byte =  8 1 // // // 

1KB: 

KiloByte = 

8 *2
10
 2

10
 1 // // 

1MB: 

MegaByte = 

8 *2
20
 2

20
 2

10
 1 // 

1GB: 

Gigabyte = 

8 * 2
30
 2

30
 2

20
 2

10
 1 

  و مضاعفاته (BYTE)تقاس سعة الذاكرة بالبايت 

جيجا  

GB 

ــا  ميجـ

MB 

 BITبت   BYTEبايت  KBكيلو بايت 

جيجا بايت 

GB=   

1 1024 

= 2
10

 

1024*1024 

= 

2
20

 

1024*1024*1024 

= 

2
30

 

8*1024*1024*1024 

= 8*2
30

 

ميجا بايت  

MB=  

 1 1024 = 2
10

 1024*1024 = 

2
20

 

8*1024*1024 = 

8*2
20

 

كيلو بايت  

KB=  

  1 1024 = 2
10

 8*1024 = 8*2
10

 

ــت  = باي

BYTE 

   1 8 

   او
GB =1024 MB   MB=1024KB  KB=1024 BYTES     

GB ~ 10
9
 Bytes  MB ~ 10

6
 Bytes KB ~ 10

3
 Bytes 

BYTE= 8Bits 

  

 كلمات والكلمة 10 سطر ويضم كل سطر 50 صفحة وحتتوي كل صفحة على 240تاب مؤلف من لنفترض أن لدينا ك: 1 مترين

  . حروف، فإىل كم بايت حنتاج لتخزين هذا الكتاب8الواحدة فيها 
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 كلمات، فعدد األحرف يف كل سطر 10 حروف كما سبق، ومبا أن لدينا يف كل سطر 8 إن عدد األحرف يف كل كلمة هو :احلل

 4000 = 80*  50 سطر، يعين أن عدد األحرف يف الصفحة الواحدة يساوي 50الصفحة الواحدة عندنا يف .  حرف80هو 

 960.000 = 240* 4000  صفحة، وبالتايل فان عدد األحرف اإلمجايل يف الكتاب هو240الكتاب مؤلف من . حرف

  .حرف

  

 1 بايت لتخزين هذا الكتاب أي أقل من 960.000فإننا حنتاج إىل .  من أجل ختزينه كال حرف حيتاج إىل بايت واحدذاأ

 Bytes,576 ,0481=  Bytesألنه !! ميجابايت
20
2= MB 1  . جيجابيت نستطيع أن خنزن أكثر من 1مما يعين أنه يف 

 !!!!! كتاب ذا احلجم17000 واحد نستطيع أن خنزن أكثر من DVD-ROMوعلى قرص !!!.  كتاب ذا احلجم1024

 .يعين مكتبة كاملة

  جلدول التايل يلخص مواصفات عناصر التخزين املساعدة والدائمة السابقةا

االعتماد على   نوع الذاكرة 

ــاء  الكهربـ

 حلفظ 

  قراءة وكتابة

Read/

Write 

متوسط وقت استرجاع   

 املعلومات إىل الذاكرة

متوسط احلجـم   

ــسعة  أو الــ

 التخزينية

 الوصول  -طريقة تسجيل املعلومات  

 إليها

RAM كتابة/قراءة نعم  

R/W 

16 (ns)  

nanoseconds 

1MB 

100MB 

  مباشرة-عشوائية 

ROM 256 // قراءة فقط الKB 

512KB 
// 

PROM كتابة /قراءة ال

 مرة واحدة

// // // 

EPROM كتابة/قراءة ال // // // 

 

 
  

  

ــذاكرات  ال

ــة الدا خليـ

 للحاسب

CACHE كتابة/قراءة نعم  1.6 ns 512KB 

4MB 
// 

 
Tape 

 الشريط

 

 

 ال

  

 
كتابة/قراءة  

 

بطريقة حسابية يـدخل    

 فيها كثري من العوامل

 

 
> 1 GB 

 ال بد من قراءه املعلومات      -تتابعيه  

اليت قبلها للوصـول إىل املعلومـة       

 املطلوبة 

Hard Disk 
 القرص الصلب

 

 ال
 
كتابة/قراءة  

//   

> 2 GB 

  مباشرة-عشوائية 

 
Diskette 

 القرص املرن

 Read ال

/Write 
 كتابة/قراءة

 

// 
720KB, 

1.44MB, 

2.88 MB, 

120 MB 

 

// 

CD-ROM 
 القرص الضوئي

  ال
 قراءة فقط

 

// 
 

640 MB 

 

// 

  

وســــائط 

ــزين  التخـ

ــة أو ال ثانيـ

املــساعدة أو 

الدائمة الـيت   

ال تعتمد على   

ــاء  الكهربـ

ــظ  حلفــ

 املعلومات

DVD-ROM 
القرص الـضوئي ذو    

 السعة الضخمة

  

  ال

 

Read 

Only 
 قراءة فقط

 

// 

 

 

> 16  GB 
 

// 
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  2مترين 

  لدينا حاسب آيل باخلصائص التالية 

 Pentium III 500 Mhzمعاجل  •

    RAM 64 MBسعة الذاكرة  •

 56Kbps بسرعة (Modem)حمول  •

   GB 8سعة القرص الصلب  •

  حيث أن لدينا (C, D, E, F)مشكل بأربعة أجزاء 

 105 MB  يف    C   

165 MB  يف    D   

1,05 GB  يف    E   

4,5 GB  يف   F   

  . و خمزن يف حاسب أخر MB 205 ذو سعة  MS Officeنريد حتميل برنامج 

  األسئلة

   MS Officeيف أي جزء من القرص ميكن حتميل برنامج   - أ

  بأي وسيلة ميكن حتميله  - ب

  كم يأخذ من الوقت لتحميله  - ت

  األجوبة

  MS Officeيف أي جزء من اقرص ميكن حتميل برنامج  •

  F أو اجلزء  Eميكن حتميله يف اجلزء  

  

 بأي وسيلة ميكن حتميله •

   و الشبكة (Modem)بواسطة احملول 

  

 كم يأخذ من الوقت لتحميله •

   56Kbps و سرعة استقبال احملول  MB 205يعتمد وقت التحميل على كل من حجم الربنامج 
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  )من الكبرية  إىل الصغرية(حتويل الوحدتان إىل نفس الوحدة 

  Kbitsحجم الربنامج ب 

 = Kbits8 * 1024 * 205 =KBytes 1024 * 205 = B M205  

  

   Kbits = Kbps56سرعة استقبال احملول ب 

    Kbitsلدينا نفس الوحدة 

   = 8Kbits / 56Kbits = 29988.5 seconds * 1024 * 205ميكن القسمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )CPU(تعريف  وحدة املعاجلة املركزية 

. يتم تنفيذ األوامر أو التعليمات الصادرة من الربنامج، وتقاس قدرة احلاسب بقياس قدراب، ففيها وهذه الوحدة هي عقل احلاس

 Data Bus – Address Bus) مع بعضهم البعض بواسطة خطوط النقل لنيوهذه الوحدة مقسمة إىل قسمني رئيسيني متص

– Control Bus) ملسجالت إضافة إىل وجود ا( اليت متكنهم من تبادل املعلومات واألوامرRegisters اليت تلعب دورا مهما 

  :وهذان القسمان مها). يف عمليات التنفيذ
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  وحدات احلاسوب:  7 الشكل

) مثل إرسال النتائج إىل الذاكرة الرئيسية( اليت تتوىل إصدار األوامر (Control Unit - CU)وحدة التحكم  .1

  .ومراقبة تنفيذها

 اليت تتوىل القيام بتنفيذ العمليات (Arithmetic and Logic Unit - ALU)  واملنطق وحدة احلساب .2

أصغر من ، أكرب من، يساوي، أصغر من أو (والعمليات املنطقية ) من مجع وطرح وضرب وقسمة ومشتقاا(احلسابية 

  ).يساوي، أكرب من أو يساوي

    ) CU-Control Unit (  تعريف  وحدة التحكم 

التحكم هي جزء من أجزاء عنصر املعاجلة، وهي اليت تتوىل التحكم بتنفيذ  التعليمات أو األوامر الصادرة من الربنامج إن وحدة 

هل (مث تفسرها ملعرفة املطلوب منها ) كل أمر لوحده(فتقوم بإحضار أوامر الربنامج إليها . املخزن يف الذاكرة الرئيسية دف التنفيذ

وتستعني باملسجالت . ، مث تأمر وحدة احلساب واملنطق بتنفيذ املطلوب من التعليمة)… مقارنة اخل املطلوب هو مجع ضرب قسمة

    (Instruction Register).فهي عندما حتضر األمر من الذاكرة تضعه مثال يف مسجل األوامر . للقيام مبهامها

  ) ALU-Arithmetic and Logic Unit (وحدة احلساب واملنطق    تعريف

فهي تتلقى األوامر . فهي اليت جتمع وتضرب وتقسم وتطرح وجتري مجيع عمليات املقارنة. الوحدة هي اليت تنفذ فعليا التعليماتهذه 

 فتقوم ( Instruction Register)  بتنفيذ التعليمة املخزنة يف مسجل التعليمة (Control Unit)من وحدة التحكم 

  . وتستعني هي األخرى باملسجالت لإلمتام عملها. (RAM) يف الذاكرة الرئيسية بتنفيذها مث تعطي النتيجة اليت ختزن عادة

  مسجالت وحدة املعاجلة املركزية    تعريف

وهناك أنواع كثرية من . كما ذكرنا سابقا، فان املسجالت هي نوع من أنواع الذاكرة السريعة والصغرية جدا

  : املسجالت، نذكر منها
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اليت  )CU( املفسرة من قبل وحدة التحكم ال (حيتوي على التعليمة  : (Instruction Register)مسجل التعليمة  .1

  . (ALU)تكون بصدد التنفيذ من قبل وحدة احلساب واملنطق 

حيتوي على عنوان التعليمة املقبلة واليت تكون خمزنة يف الذاكرة الرئيسية  : (Program Register)مسجل الربنامج  .2

(RAM)ت تكون خمزنة يف هذه الذاكرة حيث أن كل التعليما.  

 .حيتوي على النتائج املبدئية للعمليات احلسابية : (Accumulator Register)مسجل التجميع  .3

  

  قياس السرعة

ونشري إليها باملختصر . أن سرعة احلاسب اآليل تقاس بسرعة تنفيذه للعمليات احلسابية يف الثانية الواحدة واليت يفوق عددها املاليني

MIPS .(Millions of Instructions per Second)وهذه السرعة هي يف تزايد مستمر مع تطور التكنولوجيا .

وسوف نشرح فيما يلي كيفية .  وهذه سرعة هائلة جدا!!!MIPS 50فاحلاسبات الشخصية يف عصرنا احلايل تتعدى سرعتها ال 

  .قياس هذه السرعة

أو ( تدور (Clock)وهذا األخري ميتلك ساعة . لتنفيذ التعليمات (Processor)إن احلاسب اآليل يعتمد على عنصر املعاجلة 

 بني كل دورة وأخرى يستطيع ال .(Clock Cycle)هذه الدورة نسميها . كل فترة زمنية حمددة) تدق أو تنبض

Processor أن يقوم بعمل ما، كأن يأمر الذاكرة RAMقيام بعملية  بإرسال التعليمة أو يأمر وحدة احلساب واملنطق بال

  .فكلما كان وقت الدورة هذا قصري كلما كان احلاسب أسرع يف العمل. حسابية مثل اجلمع أو الضرب

  500  فلو أن لدينا حاسب آيل بسرعة.(Frequency) يتعلق بسرعة التردد (Clock Cycle 1)إن وقت الدورة الواحدة 

x 10 500)/1) هو (Clock)واحدة للساعة مثال فان وقت الدورة ال (MegaHertz - MHz 500)ميجاهرتز 
6
 s = 

2 x 10
-9
s) . وهذه القيمة تعادل(2 nanoseconds - ns) ألنه كل واحد  ns  10يساوي

-9
s (1 nanosecond 

= 10
-9
 second) 2  وبالتايل فأنه كل فترة زمنية بقدر nsهذا احلاسب قادر على القيام بعمل ما .  

فلو افترضنا أن احلاسب السابق الذي يسري . (Clock Cycles)ب حتتاج إىل عدة دورات آلة إن كل تعليمة لكي تنفذ يف احلاس

 One Machine) لينفذ دورة آلة واحدة (Clock Cycles 4) دورات ساعة 4حيتاج إىل  MHz 500على سرعة 

Cycle) او تعليمة واحدة (One Instruction)، 2 :  فيكون وقت تنفيذ التعليمة الواحدة هو ns x 4 = 8 ns) وقت

  .)عدد الدورات) * (الدورة الواحدة

  :أما ملعرفة عدة التعليمات يف الثانية الواحدة فيكفي تطبيق القاعدة الثالثية التالية

  

  حتتاج إىل         
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   Clock Cycles 4        كل تعليمة واحدة 

 Mhz/8 = 500.000.000/4 = 125.000.000 = 125 MIPS 500= كم تعليمة  يف الثانية الواحدة 

 

  . يعين أن عدد التعليمات اليت ميكن هلذا احلاسب أن ينفذهم يف الثانية الواحدة هو حوايل مليون وستمائة ألف تعليمة

  :وميكن باختصار أن نعرف هذا العدد بالطريقة التالية

X * 10)/1دة هو نستنتج مباشرة أن وقت دورة الساعة الواح، X MHzلنفترض أن عندنا حاسب آيل يسري على سرعة 
6
) .

: فإن وقت تنفيذ التعليمة الواحدة هو .  لتنفيذ تعليمة واحدة(Y Clock Cycles) دورة ساعة Yوبصورة عامة، إننا حنتاج إىل 

  Y * 1 / (X * 10
6
X * 10)نستخلص إذا أنه خالل ثانية واحدة نستطيع أن ننفذ . جزء من الثانية(

6
)/Y  تعليمة وهو ما

  .(X/Y MIPS) يعادل

  :مترين

  . دورات ساعة8، وكل تعليمة حتتاج إىل MHz 400لدينا حاسب آيل يدور على سرعة 

  كم هو وقت دورة الساعة الواحدة؟ -1

  كم هو الوقت الذي حتتاجه التعليمة الواحدة لكي تنفذ؟ -2

  كم تعليمة يستطيع هذا احلاسب أن ينفذ يف الثانية الواحدة؟ -3

  : احلل

x 10 400)/1: و إن وقت دورة الساعة الواحدة ه -1
6
  .  جزء من الثانية(

  : إذن وقت تنفيذ التعليمة هو .  دورات ساعة8حتتاج إىل ) أو دورة آلة واحدة(كل تعليمة  -2

.8 x ((1/(400 x 10
6
)) = 8/(400 x 10

6
)            

 لنحصل على عدد 8 على 400فيكفي أن نقسم . Y = 8بينما  X = 400 MHz و X/Yعدد التعليمات يساوي  -3

  .(MIPS 50 = (400/8))يف هذه احلالة . اليني العمليات يف الثانيةم

  

  )Output Devices/Input(عناصر اإلدخال واإلخراج   .3

وسف نستعرض يف ما يلي بعض . إن نظام احلاسب اآليل يتألف من عنصر إدخال، عنصر معاجلة، عنصر إخراج، وعنصر ختزين

  .إدخال البيانات والربامج وإظهار النتائجعناصر اإلدخال واإلخراج اليت متكننا من 

  

  عناصر اإلدخال  -ا
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عناصر اإلدخال متكننا، كما يشري امسها، إىل إدخال البيانات دف معاجلتها، واىل إدخال الربامج اليت نريد من احلاسب أن يطبقها 

  :ع من عناصر اإلدخال، نذكر منهاوهناك عدة أنوا. على البيانات للحصول على النتائج اليت متكننا من اختاذ القرارات

  ،Keyboardلوحة املفاتيح  .1

  ،Mouseالفأرة  .2

  ،Joystick) أو عصا األلعاب(أداة التحكم باأللعاب  .3

  )…،Floppy Disk، القرص املرن Hard Diskالقرص الصلب (األقراص  .4

  ،Modem (Modulation/Demodulation)احملول  .5

  ،Scanners املاسحات  .6

  ،Light Pen القلم الضوئي  .7

  ،Voice Devicesأدوات إدخال األصوات مثل امليكروفون  .8

  

  عناصر اإلخراج  -ب

  :ومن هذه العناصر نذكر منها. عناصر اإلخراج متكننا من قراءة النتائج بصورة طبيعية ومن غري مشقة

 ؛ Photos والصور Tables واجلداول Textsمثل النصوص (، اليت متكننا من طباعة النتائج Printersالطابعات  .1

  : وتصنف الطابعات على النحو التايل.(Hard Copy)على األوراق ) وغريها

 حرف يف 450 إىل 40 حرف، وتتراوح سرعتها بني –، اليت تطبع حرف Serial Printers ةألتتابعي الطابعات -أ

  ،(Characters per seconds –cps)الثانية 

 خط إىل 1000 سطر، وتتراح سرعتها بني - خط أو سطر - ، اليت تطبع خط Line Printers الطابعات اخلطية -ب

  ،(Lines per minute - lpm) خط يف الدقيقة الواحدة  5000

 صفحات إىل 4، اليت تطبع صفحة صفحة، وتتراوح سرعتها بني Page Printers الطابعات الصفحاتية احلرارية -ج 

  .(Pages per minute) صفحة يف الدقيقة الواحدة 80أكثر من 

  :كما تصنف الطابعات كوا

   (Impact - Non Impact) مطرقية أو المطرقية 

   (Ink Jet - Laser)حربيه أو ليزر  

 

 ،Monitorsالشاشات  .2
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 )وتستعمل للرسم املعماري ومشتقاته (Plottersالرامسات  .3

 Analog signals إىل إشارات متموجة Digital signalsالذي حيول اإلشارات الرقمية  (Modemاحملول  .4

والعكس، وميكن من خالله مترير املعلومات عرب خطوط اهلاتف إىل حاسب اخر أو إىل جهاز هاتف أو فاكس، ويستعمل كذلك 

 Bits per)، ويتميز احملول بسرعة ارسال واستقبال املعلومات أو اإلشارات الرقمية يف الثانية )لالتصال بشبكة اإلنترنت

second - bps) إشارة56600 إشارة إىل 2400 اليت تتراوح بني . 

  ،Robotsاآلالت املزودة بنظام ذكي  .5
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