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 Processor  اجلـــــاملع

املػالج هو مجموغت من الدوابس املنطهُت التي حظخجُب للخػلُماث والػملُاث ألاطاطُت 

 الٌمبُوجس. فيالتي جخحٌم 

 

 أجزاء املعاجل

هـي الوحـدة املظـةولت غـن الـخحٌم بمظـيا البُانــاث   :  Control Unit وحـدة الـخحٌم .1

داخـل املػــالج وجنظــُو جبادلهــا بـيا أحــصاء املػــالج الداخلُــت ح طبػـا هــر  الوحــدة هــي 

ت الوحـــود فـــي ًـــل مػـــالج ح يمـــا أ هـــا  املخحٌمـــت فـــي غمـــل املػـــالج ح لـــرلَ قدـــي لـــسوٍز

 .حصء ال ًخجصأ من املػالج وال ًمٌن جطوٍسها

 

هـــي الوحــدة التـــي جــخحٌم فـــي نهـــل   Bus Interface Unit :وحــدة صجصـــاُ بالنانــل .1

الػؼــوابُت ح  البُانـاث بــيا املػــالج وألاحــصاء ألاخــسل املٌونـت للحاطــوذ ح وخاصــت الــرايسة

 .أي أ ها جنظم مظيا البُاناث بيا املػالج وألاحصاء ألاخسل للحاطب

 : Arithmetic and Logic Unit  وحدة الحظاذ واملنطو . 1

 : وجهظم إلى نظميا       

جهــوم بمػالجــت الػملُــاث الحظــابُت التــي جخٌــوا مــن  : وحــدة ألاغــداد الةــحُحت - أ

ت ح حظــــــخخدم هــــــر  الػملُــــــاث فــــــي  أغــــــداد الــــــحُحت ال جحخــــــوي غلــــــى قاصــــــلت غؼــــــٍس

مػظــم الاــاامت التــي   و   PowerPointح    word الخطبُهــاث الثنابُــت ألابػــاد مثــل

نظـــخخدمها ح أي أا هـــر  الوحـــدة حظـــخخدم مـــن نبـــل الخطبُهـــاث الثنابُـــت ألابػـــاد ح 

 .لرلَ هي مهمت حدا الا مػظم الااامت التي نظخخدمها حػخمد غلى هر  الوحدة
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جهـوم بمػالجـت الػملُـاث  : FPU (Floating Point Unit) الكاصـلت الػابمـت وحـدة - ذ

ت ح حظـخخدم هـر  الوحــدة مـن نبــل الاـاامت التــي  الحظـابُت التـي جحــوي قاصـلت غؼــٍس

وبـسامت  إلابػـادالثالزُـت  ألالػـاذحػخمد غلـى هـرا النـوع مـن الػملُـاث الحظـابُت مثـل 

لوحــدة مهمــت حــدا فــي أًامنــا ح أصــبحذ هــر  ا AutoCAD الخصــمُم الهندســ ي مثــل

 . هر  نظسا الا ألالػاذ الحدًثت حػخمد في طسغتها غلى هر  الوحدة

 

ًاث املصـــنػت لبطانـــاث الؼاػـــت بولـــؼ مظـــسع ًهـــوم بخخكُـــل صغخمـــاد  حـــدًثا نامـــذ الؼـــس

 .غلى وحدة الكاصلت الػابمت من نبل ألالػاذ الحدًثت

 

َػت حـــدا ح جوحــد داخـــل املػــالج وذلـــَ ذوايــس صــؿياة حـــدا وطــس  :  Registersاملســجالث  . 4

لحكظ ألازنام املساد مػالجتها من نبل وحـدة الحظـاذ و املنطـو ح حُـث أنـت ال ًـخم جنكُـر أي 

بحكــظ مػطُااهــا فــي املســجالث لحــيا جنكُــرها. طبػــا املســجالث ذوايــس  إال غملُــت فــي املػــالج 

ٍي (ram) مؤنخت ػت ح وهرا  (SRAM=static ram) ح من النوع صطخاجُ هـو الظـس فـي يو هـا طـَس

) إلانػـــاغ هـــو إغـــادة جهوٍـــت  Refresh Rateحـــدا ح حُـــث أ هـــا ال جحخـــاج إلـــى مػـــدُ إنػـــاغ 

إلاػازة الٌهسبابُت "التي هي البُاناث" ح وإال قئا الـرايسة طـخكهد محخوٍااهـا ح وهـر  الػملُـت 

 جبطئ الرايسة(. ـ

ــت للٌمبُــوجس : ٌظـخخدمت وحــدة اCPU Cache Memory . الـرايسة املخبــ ة 1 ملػالجــت املسيٍص

لخخكــُم مخوطــت ونــذ للوصــوُ إلــى الــرايسة. وهــي غبــازة غــن ذايــسة مؤنخــت أصــؿس وأطــسع 

ن نســــــك مــــــن البُانــــــاث ألاي ــــــا اطــــــخخداما فــــــي الــــــرايسة  مـــــن الــــــرايسة ألاطاطــــــُت جهــــــوم بخخــــــٍص

يسة السبِظـــُت. وبالخـــالي غنـــدما ًحخـــاج املػـــالج إلـــى الهـــساءة مـــن أو الٌخابـــت إلـــى مونـــؼ فـــي الـــرا

ن املؤنــذ  السبِظـُت ح قئنــت ًخحهـو مــا إذا ًــاا أُو نسـ ت مــن جلـَ البُانــاث فــي ذايـسة الخخــٍص

ن  ًاا ألامـس يـرلَ ح قـئا املػـالج ًهـسأ أو ًٌخـب غلـى الكـوز مـن غلـى ذايـسة الخخـٍص املخب ة. إذا 

 املؤنذ ح الري هو أطسع بٌثيا من الهساءة من أو الٌخابت إلى الرايسة السبِظُت.
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خم جه ن حُث:ٍو  ظُم الرايسة املخب ة إلى زالزت مظخوٍاث جهظم حظب طػت الخخٍص

L1 (Level 1) .هو املظخول ألاُو والظػت ألانل 

L2 (Level 2) .هو املظخول الثاني مؼ طػت مخوططت 

L3 (Level 3) ( 6هو املظخول الثالث مؼ طػت أياـا MB  فـي املػـالجAMD Phenom II  8و 

MB  في املػالجIntel Core i7.) 

 

 تصنيف املعاجلات:

 جهظم املػالجاث 
ً
 ػدد من الػوامل:ل جبػا

 حظب غدد الوحداث الثنابُت 
ً
 :(Bus Capacity)طػت النانل  Bitsأوال

 Intel 8085         بذ : مثل املػالج 8مػالجاث ذاث  -1

      Intel 80286  &8388بذ : مثل املػالجاث 16مػالجاث ذاث  -1

   AMD486  &Intel 486  &Intel 386بذ : مثل املػالجاث  11مػالجاث ذاث  -1

 & AMD Athlon  &AMD K6  &Pentium4 املػالجـاث مثـل:  بـذ 64 ذاث مػالجـاث -4

Pentium III  &Pentium II  &Pentium   

: من حُث غدد ألانوٍت 
ً
 :Numbers of Coresزانُا

 What is a processor Coreما هي النواة في املػالج؟ 

سث الٍلمـت بػـد ظهــوز املػالجـاث مخػـددة ألانوٍــت حُـث جـم ولـؼ أي ــا مـن مػـالج داخــل ظهـ

ًانـــذ البــــدابل  ـــت واحـــدة وجـــم إطــــالم ًلمـــت نـــواة غلــــى ًـــل مػـــالج مظــــخهل بالـــداخل. و حاٍو

و املػالجـــــاث  Multi processor systemsالظــــابهت هـــــي ألانظمـــــت مخػـــــددة املػالجــــاث 

 .Multi Threading Processorsمخػددة الػملُاث 
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 وجهظم املػالجاث من حُث غدد ألانوٍت إلى:

 .Single Core Processorsمػالجاث أحادًت النواة:  

مٌن جحدًدها  وهي املػالجاث الخهلُدًت والتي ًحخوي قيها املػالج غلى نواة واحدة قهت ٍو

 باملػالجاث الخالُت:

 .Intel Atom Processorو  Pentium 4حتى املػالج  Intelمػالجاث  -

  Athlonحتى املػالج  AMDمػالجاث  -

 .Multi Core Processorsمػالجاث مخػددة النواة: 

 والجدُو الخالي ًوضحوهي املػالجاث الجدًدة التي جحخوي غلى أي ا من نواة واحدة 

 :وغدد ألانوٍت في ًل منها AMDو  Intelمن إنخاج الؼسيخيا املػالجاث مخػددة النواة 
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ت اطم املػالج تالؼسيت املصنػ ت غدد ألانٍو  الػالمت الخجاٍز

A
M

D
 

Athlon 64, Athlon 64 

FX and Athlon 64 

X2 family 

2 

 

Athlon II 2 ،3 ،4 

 

Opteron (Server 

Processor) 

معالج مخصص ألجهزة 

 الخادم

2 ،4 ،6 ،8 ،22 

 

Sempron X2 2 
 

Turion 64 X2 2 

 

Phenom X3 3 

 

Phenom X4 4 

 



Hardware 

 
8 

 

ت اطم املػالج الؼسيت املصنػت ت غدد ألانٍو  الػالمت الخجاٍز

I
n

t
e

l
 

Celeron Dual-Core 2 

 

Core Duo 2 

 

Core 2 Duo 2 

 

Core 2 Quad 4 

 

Core i3 2 

 

Core i5 2 ،4 

 

Core i7 4 ،6 
 

Xeon (Server 

Processor) 

معالج مخصص ألجهزة 

 الخادم

2 ،4 ،6 ،8 
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هت جسيُب امل : من حُث طٍس
ً
 ػالج غلى اللوحت السبِظُت:زالثا

 Socket. مػالجاث 1

  

 Slotمػالجاث .1

 

 

هت النظام املظتهدف: : من حُث طٍس
ً
 زابػا

 Home/Office (Desktop)مػالجاث أحهصة منزلُت/ مٌخبُت )ططح املٌخب(  .1

Computer Processors. 

 .Portable Computer Processorsمػالجاث أحهصة محمولت )نهالت(  .1

 . Server Processorsألحهصة ال وادم  مػالجاث .1

املػالجــاث النهالــت مهُــدة ب مــاين ألــُو مــن مػالجــاث يمبُــوجساث طــطح املٌخــب وج ــطس   

ــــت وهـــــي  إلــــى اطــــخخدام طانــــت أنــــل أل هــــا نــــد حػمــــل فــــي يثيــــا مــــن ألاحُــــاا غلــــى طانــــت البطاٍز

س محمـــوُ جبدًـــد الحـــسازة هـــو جحــدي أياـــا  مـــن داخـــل حهـــاش يمبُـــوج محــدودة. يمـــا أا مػـــدُ 
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يمــــا أا مػالجــــاث يمبُـــوجساث طــــطح املٌخـــب جملــــَ طانــــت  .غنـــت فــــي يمبُـــوجس طــــطح املٌخـــب

 وطسغت نانل أياا من مثُالاها املحمولت.

وغلــى الجانــب فخــس قــئا مػالجــاث أحهــصة ال ــادم ًــخم جصــنُػها فــي خطــو  جصــنُؼ مظــخهلت 

ٍانُاث إلاقُت غن مثُالاها املٌخبُت أو املحمولت. ٌوا نيها إم  ٍو

 

 رةـــــــــالذاك

 

 أنواع الرايسة 

 :  Nonvolatile  ذايسة ؾيا مخطاًسة

هر   جحخكظ بمحخوٍااها بػد إؾالم الحاطب و انهطاع الخُاز الٌهسبي ح وجالءم وهى ذايسة 

الرايسة صحخكاظ بئغداداث الحاطب املطلوذ غدم قهدها حتى 

 الحاطب مثل : بػد إؾالم

 :ROM    (Read Only Memory)ذايــــــــسة  .1

غـــــن ذايـــــسة ؾيـــــا مخطـــــاًسة حًـــــخم غـــــادة إغـــــدادها  وهــــى غبـــــازة  

أو اللوحـــت ألام حو ًولـــؼ  بواطـــطت الؼـــسيت املصـــنػت للحاطـــب

الحاطــــب وحؼـــؿُلت والتـــي ًجـــب غــــدم  بهـــا املػلومـــاث والخػلُمـــاث املطلوبـــت لبداًــــت غمـــل

خػلُمـاث ال اانهطاع الخُاز الٌهسبي حُث ًوحـد بهـ قهدها أو حؿُياها غند إؾالم الحاطب و

 POST-Power On Self لإلحـساء الكحــل الـراحي غنــد بداًـت حؼــؿُل الحاطـب  املطلوبـت
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Test مٌونـاث النظـام والتـي  ح واملػلوماث املطلوبت واملظخخدمت لوصـل والـخحٌم فـي اهُةـت

 .  BIOS-Basic Input Output System حظمى 

 

 Flash Memoryـ ذايسة الكالغ  1

ن ؾيــــا مخطــــا ًسة جوصــــل للحاطــــوذ مــــن خــــالُ منكــــر ذايــــسة جخــــٍص

USB  وهـــــــي مـــــــن النـــــــوعEEPROM (Electrical Erasable 

Programmable Read Only Memory)  . 

 

 : .Volatileمخطاًسة ذايسة

يمسحؼ للبُاناث والخػلُمـاث التـي ًحخاحهـا فـي  وهى ذايسة مخاحت مباػسة للمػالج ٌظخخدمها 

حُـث جحـخكظ بمحخوٍااهــا , (Active Memory) بالـرايسة النؼـطت غملُـت املػالجـتح وحػـسف

 ..(Cash Memory) أو (RAM) جخطاًس محخوٍااها بػد ذلَ الونذ مثل لونذ محدد زم

 

: ذايــسة الٌمبُــوجس ألاي ــا ػــُوغا والتــي ًمٌــن اطــخخدامها   RAMذايــسة الوصــوُ الػؼــواةي 

ت فـــــي حــــاُ حؼــــؿُل حهـــــاش الٌمبُــــوجس    حظــــمح الـــــدوابس مــــن نبــــل بـــــسامت ألداء املهــــام ال ــــسوٍز

ن املػلومــاث أو الوصـــوُ إليهــا بــ ي جسجِبــ ٍاملــت املٌونــت للــرايسة بخخــٍص  املخ
ً
وفــي حمُــؼ موانـــؼ  ا

ن داخل الرايسة حُث ًمٌن الوصوُ في أي ونذ طواُ ونذ حؼؿُل الجهاش.  الخخٍص

 

 ُ  : الػؼواةي مٌوناث ذايسة الوصو

 واملٌثكاث Transistors ثًٌو ها اجحاد التاانصطخوزا جحخوي غلى مالًيا ال الًا التي

capacitors  ل  بحُث ٌؼٍل ًل ظخوز و مٌثل خلُت واحدة من خالًا الرايسةح ًو جسانَص

 من البُاناثح ومػلوم أا البذ خلُت من هر  ال الًا حػادُ
ً
 واحدا

ً
أصؿس وحدة من  bit بخا

ل  والباًذ 8 وحداث نُاض الرايسة ًو
ً
 واحدا

ً
ٍاقُت هو املظاحت ال Byte بذ حؼٍل باًخا

ن نُمت حسف واحد أو  زنم أو زمص . لخخٍص
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 أنواع الرايسة املخطاًسة  

 SRAM 

ػت أل ها ال  Static RAMحظمى   حػمل بصوزة طَس

ح  DRAMجحخاج إلى جحدًث محخوٍتها باطخمساز يما في 

يما أ ها  أؾلى لرلَ جولؼ داخل املػالج يرايسة 

 .Cache Memoryمخبةت 

 

 DRAM 

ػمـــل بظــسغت أنـــل بٌثيــا مـــن املػــالج أل هـــا ح Dynamic RAMحظــمى 

 جحخــــاج لخحــــدًث محخوٍتهــــا باطــــخمساز ح وحظــــخخدم فــــي جٌــــوٍن ذايــــسة

  (RAM  ـادة طـػتها ح وظهـس منهـا ألانـواع الخالُـت مٌـن ٍش ( السبِظـُت ٍو

 : 

 RAM -SD 

حػنــي ذايــسة  والتـي Single Data Rate Random Access Memory هـي اخخصــاز للجملــت

ًهــــوم بنهــــل  الدًنامٌُُــــت املتزامنــــت ذاث النهــــل ألاحــــادي . هــــرا النــــوعالوصــــوُ الػؼــــواةي 

 مــن
ً
 يبيــاا

ً
 مــاح لٌنــت فــي املهابــل ٌظــتهلَ نــدزا

ً
الطانــت مهازنــت  البُانــاث بظــسغت مهبولــت نوغــا

  باألنواع ألاخـسل ألنـت ًهـوم بنهـل بـذ مـسة واحـدة غنـد ازجكـاع النب ـت زـم
ً
 آخـسا

ً
ٌػـود لياقـؼ بخـا

لمــــا شادث الوحــــداث أدل ذلــــَ إلــــىبازجكــــاع النب ــــت .. وهٌــــر ــــادة طــــسغت املػالجــــت .  اح ًو ٍش

 .مُجاهسجص 111أو  133وطسغت نهل البُاناث قيها إما أا جٌوا 
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 RAM-RD 

ال طــو   وحػنــي Ram bus Dynamic Random Access Memory هـي اخخصــاز للجملـت

وأطــــػازها  تالدًنامٌُُـــت لــــرايسة الوصــــوُ الػؼـــواةيح وهــــر  الــــرايسة جمخـــاش بظــــسغت مرهلــــ

سجٌص غملهـا غلـى أطـاض جوشَـؼ نهـل البُانـاث مـا بـيا الـرايسة واملػـالج غلـى أي ـا مـن  باهظتح ٍو

ـو جصـؿيا مجـم النانـل ألامـامي مـن  ألانـواع ألاخـسل( إلـى  بـذ )املظـخخدمت فـي 11نناة. غن طٍس

ـت )وهـرا طـبب  بـذ ومـن زـم جوشَـؼ الحسيـت غلـى أي ـا مـن ننـاة حػمـل بؼـٍل خطـو  16 مخواٍش

   جصــل إلــى حظــم
ً
مُجــاهسجص. وهـــرا  833ُتها بــال طو ( ح وحػطــي طــسغاث جــسدد غالُــت حــدا

  4النوع ال ٌػمل إال مؼ مػالجاث بندُوم 
ً
مخصصـت مـن اللوحـاث ألام  يما أ ها جخطلب أنواغـا

 DDR 2 والجُـل الجدًـد DDR . وجـم الخخلـي غنهـا بظـسغت بظـبب إزبـاث ذايـسة813مثـل إنخـل 

 . ت مناقظت حدا وحتى مخكونت بخٍلكت أنلًمٌنهما إغطاء نخاب أ هما

 

 SDRAM -DDR 

 Dual Data Rate Synchronous هناى خالف غلى حظمُتها ح قالبػم ًهوُ أ ها اخخصاز للجملت

Dynamic Random Access املتزامنــت ذاث النهــل  أي ذايــسة الوصــوُ الػؼــواةي الدًنامٌُُــت

أي ذايـسة  Double Data Rate-Synchronous DRAM الثنـاةي ح بِنمـا هنـاى مـن ًهـوُ أ هـا حػنـي

امل ـاغل أو املـصدوجح ويالهمـا ًـؤدي لـنكع  الوصوُ الػؼـواةي الدًنامٌُُـت املتزامنـت ذاث النهـل

ح قدي حػطـي  داء النوعاملػنىح هرا النوع ًؤدي لػل أ بـذ فـي الثانُـت الواحـدة بمػنـى أ هـا  1ألاُو

 لدل ازجكاع النب ت
ً
خميز هرا النوع غن طابهت باا لدًت غسض  جنهل بخا  غند انخكالها . ٍو

ً
وآخسا

 . sd-ram ًمٌنت من نهل يمُت م اغكت من املػلوماث فـي الثانُـت نُاطـا للــ نطام م اغل وهرا

 أ يما أنت ٌظخخدم
ً
 . ت .نل من الطانندزا

خــــوقس منهـــــا غــــدد مـــــن إلاصـــــدازاث  ح DDRٍو

DDR2 حDDR3 
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 VRAM 

ال مـن )  Video RAMحظـمى  ( وحظـخخدم فـي يـسوث الكُـدًو غالُـت   DRAMحػخاـا أطـسع وأؾلـى نلُـ

 الجودة وصطخخدام لخخصا قيها الصوز نبل إزطالها للؼاػت

 

 الظسغت ومػدُ نهل البُاناث لرايسة الوصوُ الػؼواةي:

 ع الرايسةنو 
طسغت النابم 

Clock Speed 

 طسغت النانل

Bus Speed 

 مػدُ نهل البُاناث

Data Transfer Rate 

SDRAM 100 – 133 MHz 100 – 133MHz 800 - 1064 MB/s 

DDR 100 – 200 MHz 100 – 200 MHz 800 - 1600 MB/s 

DDR2 100 – 266 MHz 200 – 533 MHz 1600 – 4264 MB/s 

DDR3 100 – 266 MHz 400 – 1066 MHz 3200 – 8528 MB/s 
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 اللوحة الرئيسية

جحخــوي مظــازاث البُانــاث ح    Printed Circuit Boardهـي غبــازة غــن لوحــت إلٌتاونُــت مطبوغــت 

 والسناناث ح و املناقر التي جصل حمُؼ أحصاء الحاطوذ ببػم  .

 

 جصنُل اللوحاث السبِظُت:

 اض غدد من الػوامل:ًخم جصنُل اللوحاث السبِظُت غلى أط

 
ً
 من حُث الحجم: :أوال

 بوصت. 11بوصت في  11: وجٌوا أبػاد اللوحت Full AT (Advanced Technology)لوحاث  .1
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 بوصت. 11بوصت في  8.1: وجٌوا أبػاد اللوحت Baby AT (Advanced Technology)لوحاث  .2

 

 بوصت. 11بوصت في  7.1أبػاد اللوحت  : وجٌوا ATX (Advanced Technology extended)لوحاث  .3
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هت جسيُب املػالج : من حُث طٍس
ً
 زانُا

 .DIP (Dual In-line Package)لوحاث  .1
 

 
 

 .PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)لوحاث  .2

 

 

 .Socketلوحاث   .3
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 .Slotلوحاث  .4

 

 
 

  هت منهاوقُما ًلي حدُو ًحخوي غلى طسم التايُب واملػالجاث التي جسيب بٍل  : طٍس

Socket /Slot غدد الـ  املػالجاثPins طسغت النانل 

DIP 
Intel 8086 

40 5/10 MHz 
Intel 8088 

PLCC 

Intel 80186 

68, 132 6-40 MHz Intel 80286 

Intel 80386 

Socket 1 Intel 80486 169 16-50 MHz 

Socket 2 Intel 80486 238 16-50 MHz 

Socket 3 Intel 80486 237 16-50 MHz 

Socket 4 Intel Pentium 273 60-66 MHz 

Socket 5 

Intel Pentium 

320 50-66 MHz 
AMD K5 

IDT WinChip C6 

IDT WinChip 2 

Socket 6 Intel 80486 235  

Socket 7 
Intel Pentium 

321 50-66 MHz 
Intel Pentium MMX 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_MMX
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Socket /Slot غدد الـ  املػالجاثPins طسغت النانل 

AMD K6 

Super Socket 7 

AMD K6-2 

321 66-100 MHz 
AMD AMD K6-III 

Rise mP6 

Cyrix MII 

Socket 8 Intel Pentium Pro 387 60-66 MHz 

Slot 1 

Intel Pentium II 

242 66-133 MHz 
 

Intel Pentium III 

 

Slot 2 Intel Pentium II Xeon 330 100-133 MHz 

Socket 463/ 
NexGen Nx586 463 

 Socket NexGen 

Socket 499 Alpha 21164A 587 

Slot A AMD Athlon 242 100 MHz 

Slot B Alpha 21264 587  

 

Socket 370 

 

 

 

Intel Pentium III 

 

 

 

370 

 

 

 

66-133 MHz 

Intel Celeron 

VIA Cyrix III 

VIA C3 

Socket 462/ 

Socket A 

AMD Athlon 

462 

100-200 MHz This is a double 

data rate bus having a 400 

MT/s 

(mega transfers/second) fsb 

in the later models 

AMD Duron 

AMD Athlon XP 

AMD Athlon XP-M 

http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_K6-2
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_K6-III
http://en.wikipedia.org/wiki/MII
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_Pro
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_II_Xeon
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_21164A
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_21264
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III
http://en.wikipedia.org/wiki/Celeron
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Socket /Slot غدد الـ  املػالجاثPins طسغت النانل 

AMD Athlon MP 

AMD Sempron 

Socket 423 Intel Pentium 4 423 400 MT/s (100 MHz) 

Socket 478/ 

Socket N 

Intel Pentium 4 

478 
400-800 MT/s (100-

200 MHz) 

Intel Celeron 

Intel Pentium 4 EE 

Intel Pentium 4 M 

Socket 495 Intel Celeron 495  

PAC418 Intel Itanium 418 133 MHz 

Socket 603 Intel Xeon 603 
400-533 MT/s (100-

133 MHz) 

PAC611 
Intel Itanium 2 

611  
HP PA-8800, PA-8900 

Socket 604 Intel Xeon 604 
400-1066 MT/s (100-

266 MHz) 

Socket 754 

AMD Athlon 64 

754 200-800 MHz AMD Sempron 

AMD Turion 64 

Socket 940 AMD Opteron Athlon 64 FX 940 200-1000 MHz 

Socket 479 
Intel Pentium M 

479[9] 
400-533 MT/s (100-

133 MHz) Intel Celeron M 

Socket 939 

AMD Athlon 64 

939 200-1000 MHz 
AMD Athlon 64 FX 

AMD Athlon 64 X2 

AMD Opteron 

LGA 775/ 

Socket T 

Intel Pentium 4 
775 1600 MHz 

Intel Pentium D 

http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_socket#cite_note-479note-8
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Socket /Slot غدد الـ  املػالجاثPins طسغت النانل 

Intel Celeron 

Intel Celeron D 

Intel Pentium XE 

Intel Core 2 Duo 

Intel Core 2 Quad 

Intel Xeon 

 

Socket 563 

 

AMD Athlon XP-M 

 

563 
 

Socket M 

Intel Core Solo 

478 
533 - 667 MT/s (133-

166 MHz) 

Intel Core Duo 

Intel Dual-Core Xeon 

Intel Core 2 Duo 

LGA 771/ 

Socket J Intel Xeon 771 1600 MHz 

Socket S1 AMD Turion 64 X2 638 200-800 MHz 

Socket AM2 
AMD Athlon 64 

940 200-1000 MHz 
AMD Athlon 64 X2 

Socket F 
AMD Athlon 64 FX 

1207  
AMD Opteron 

Socket AM2+ 

AMD Athlon 64 

940 200-2600 MHz 
AMD Athlon X2 

AMD Phenom 

 

Socket P Intel Core 2 478 
533-1066 MT/s (133-

266 MHz) 

Socket 441 Intel Atom 441 400-667 MHz 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opteron
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Socket /Slot غدد الـ  املػالجاثPins طسغت النانل 

LGA 1366/ 

Socket B Intel Core i7 (900 series) 1366 4.8-6.4 GT/s 

Socket AM3 

AMD Phenom II 

941 200-3200 MHz 
AMD Athlon II 

AMD Sempron 

 

LGA 1156/ 

Socket H 

Intel Core i7 (800 series) 

1156 2.5 GT/s 

Intel Core i5 (700, 600 series) 

Intel Core i3 (500 series) 

Intel Xeon (X3400, L3400 series) 

Intel Pentium (G6000 series) 

Intel Celeron (G1000 series) 

Socket G34 AMD Opteron (6000 series) 1974 200-3200 MHz 

Socket C32 AMD Opteron (4000 series) 1207 200-3200 MHz 

 

 ملحوظت: 

MT/s: Mega Transfers per Second 

GT/s: Giga Transfers per Second. 

 ؟GHzو  MHzوبيا  GT/sو  MT/sما هو الكسم بيا 

 Serialوألنــت نانــل مدظلظـــل  PCIeأو مــا ٌػــسف بـــ  sPCI Expresمــؼ جهــدًم النانــل الجدًــد 

مــــا ًٌكــــي مــــن ًحخـــول غلــــى نــــابم مبِـــذ داخــــل البُانــــاثح ًــــاا مـــن ال ــــسوزي لــــماا نهـــل 

البُانــــاث للمظــــخهبل ًـــــي ٌظــــخطُؼ إغــــادة جٌـــــوٍن طــــسغت النــــابم وبالخـــــالي الــــحت اطـــــخهباُ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM3
http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_G34
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البُانـــاث. وألا النانـــل زنـــاةي صججـــا  قـــ ا غملُـــت النهـــل جـــخم فـــي صججـــاهيا فـــي نكـــع الونـــذ 

  . وبالخالي قئا الظسغت جخ اغل

  

 مٌوناث اللوحت السبِظُت:

 

 

 Chipset (North Bridge + South Bridge)أطهم الؼسابح 

ٌظخخدم غادة لإلػـازة إلـى مجموغـت  طانم الؼسابح مصطلح

اللوحــت السبِظــُت   مـن الؼــسابح إلالٌتاونُـت املخخصصــت غلـى

فـي  أحهصة الٌمبُـوجس الخ صـُت في .أحد بطاناث الخوطػت أو 

حت لؼـــــسيت آي بــــــي إم فـــــي الٌمبُــــــوجس ـــــاا أُو ػـــــٍس طــــــانم   ًو

إنخــــل  ملػــــالج الخهنُــــاثللؼــــسابح و  أُو طــــانم NEAT ػــــسابح

-زنابو وحداث الـخحٌم السبِظـُت غلـى اللوحـت ألام  . 83186

ــــــت غلــــــى الخكاغــــــل مــــــؼ  - التـــــي حظــــــمح وحــــــدة املػالجــــــت املسيٍص

 مخخلل املٌوناث وجثبُذ بطاناث الخوطػت.

 اطم الجظس الؼمالي 
ً
طلو غليها أً ا  .  South Bridgeوالجظس الجنوبي North Bridge ٍو
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فـــي صجصـــاُ بـــيا املػـــالج وذايـــسة الوصـــل   North Bridgeظـــس الؼـــمالي جـــخحٌم ػـــسابح الج

 Southح بِنمـا جــخحٌم ػـسابح الجظـس الجنـوبي AGPالػؼـواةي وقخحـاث الخوطـػت مـن النـوع 

Bridge  في وحداث إلادخاُ وإلاخساج وقخحاث الخوطػت من النوعPCI  وISA  و....... يما هـو

 مبيا بالؼٍل.

ميز طانم الؼسابح اللو  حدد البطاناث املدمجت مػها مثل بطاناث ٍو حت السبِظُت ٍو

 الؼاػت و الصوث و الؼبٌت وخالقها. 

 

 

 

  : BIOS الـ إلادخاُ وإلاخساج ألاطاس يزنانت  -
 

التـي جخـصا مػلومــاث هامـت غـن حهــاش   CMOSـ جحخـوي زنانــاث  ــــــ1

مثـــــل مجـــــم و نـــــوع ألانـــــساص املسنـــــت  و الصـــــلبت و يـــــرلَ الخـــــاٍز  و 

 رلَ بػم ال ُازاث ألاخسل مثل " خُازاث إلانالع " .الونذ و ي

ًهـــوم   POSTـ بسنـــامت الكحـــل الخلهــاةي فـــي بداًــت الدؼـــؿُل   ـــــــــــ1

الاانــــــامت بــــــالكحل الــــــراحي للخ يــــــد  مــــــن طــــــالمت الجهــــــاش وطــــــالمت 

 الوحداث ال اصت املخصلت بت .

ـ  حظخهبل ألاوامس ال اصت باإلدخاُ و إلاخساج من نظام  1

 بدنكُرها . الدؼؿُل و جهوم

 : flash BIOSزنانت -

 من جبدًل زنانت BOIS هي زنانت  
ً
 .BIOSًمٌن إغادة بسمجتها  بدال
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 النواقل :

 : Busالناقل المحلي 

غبـــــــازة غـــــــن مجموغـــــــت مـــــــن ألاطـــــــالى الدنُهــــــــت 

مخخل بنهل املػلوماث بـيا حـصأًن محـددًن أو 

 بــيا املػـــالج و الـــرايسة 
ً
أي ــا مـــن الحاطــب ح مـــثال

 الػؼوابُت .

 

 

  النانلISA (Industry Standard Architecture) 

 الثانُت  . مُجاباًذ في 8بذ حُث ًنهل  16ٌظخهبل البُاناث من الٌسوث من نوع

 

  النانلPCI (Peripheral Component Interconnect) 

مُجاباًـذ  111بذ حُـث ًنهـل  32ٌظخهبل البُاناث من الٌسوث

ٌظــخهبل  PCI 2.1 الثانُــت وهنــاى نــوع محظــن منــت ٌظــمى فــي

 بذ 64البُاناث من الٌسوث 

 

  نانل الكُدًوAGP (Accelerated Graphics Port) 

ؼ للصـوز والسطـوم والكُــدًو   ٌظـخهبل البُانـاث مـن يــسوث الؼاػـت ألنـت ًـدغم إلازطــاُ الظـَس

وحد منت نوغاا   .bit 64و  bit 32ٍو

 

  نانـلPCMCIA Personal Computer Memory Card 

International Association أو ما ٌػسف بـPC Card : 

 ألحهــصة الحواطــِب املحمولــت لخــوقيا نوهــو 
ً
انــل مصــمم خصُصــا

 مناقر إلاقُت لالجصاُ بامللحهاث.
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  النانلPCI Express (PCIe) 

ـــت البطُةـــت الهدًمـــت وفـــي نكـــع الونـــذ   غـــن النوانـــل املخواٍش
ً
ؼ بـــدًال هـــو بـــدًل مدظلظـــل طـــَس

 .PCIeأنظمت الدؼؿُل التي ال جخػامل مؼ  النانل و  PCIًحاقظ غلى الخواقو مؼ يسوث 

 املوصالت :

 

  املوصلIDE (Integrated Development 

Environment or Integrated Drive Electronics) 

 (Motherboard Data Bus)ٌظــخخدم للخوصـــُل بــيا نانـــل البُانــاث فـــي اللوحــت السبِظـــُت 

مٌن من خاللت جوصُل نسصيا  قهت غلى الخواشي.  وألانساص الصلبت ٍو

 .بذ 16 غلى جهنُت النانل من النوع IDEٌػخمد موصل 

 

  املوصلSCSI (Small Computer System Interface) 

 SCSI  للوحــــت السبِظــــُت هــــي جهنُــــت لخوصــــُل نانــــل البُانــــاث

بـــاألحهصة امللحهــــت غامــــت والتــــي مــــن لــــمنها الهــــسص الصــــلب. 

مٌـن مـن خــالُ جهنُـت  سص صــلب جوصــُل أي ـا مــن نـ SCSIٍو

 واحد قهت.  SCSIبمنكر 

 بذ. 16 – 8غلى أنواع النوانل  SCSIٌػخمد موصل 

  املوصلEIDE (Enhanced IDE) 

ٌظـــــخخدم للخوصــــــُل بـــــيا نانــــــل البُانــــــاث فـــــي اللوحــــــت السبِظــــــُت 

(Motherboard Data Bus)  مٌـــن مــــن وألانـــساص الصـــلبت ٍو

 خاللت جوصُل نسصيا قهت غلى الخواشي. 

 .بذ 11 ى جهنُت النانل من النوعغل EIDEٌػخمد موصل 

 ATA (Advanced Technology Attachment)أحُانا بـ  EIDEٌػسف املوصل 
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  املوصلSATA (Serial Advanced Technology Attachment) 

ٌظخخدم للخوصُل بيا نانل البُاناث في اللوحت السبِظُت 

(Motherboard Data Bus) مٌن من  وألانساص الصلبت ٍو

  .صيل قرص صلب واحد فقطخالله تو

 

 

 

 Portsاملنافذ : 

 Prephralsحظخخدم لواحهت لخوصُل نانل البُاناث للوحت السبِظُت باألحهصة امللحهت 

 ال ازحُت )خازج غلبت النظام(. 

 

 :وجهظم املناقر إلى ألانواع الخالُت

   املنكر املدظلظلSerial Port 

بالدظلظل  هو منكر بطئ ًسطل النب اث )بِذ( الٌهسبابُت

م جوصُل بػم امللحهاث بت مثل  واحدة جلو ألاخسلح ٍو

 لوحت املكاجُح والك زة

 

   املنكر املخواشيParallel Port 

ت من زمانُت نب اث  ًخم إزطاُ البُاناث في حصم مخواٍش

مجخمػت ح وهو أطسع من املدظلظل ح ٌظخخدم لخوصُل 

 امللحهاث مثل الطابػت

  منكرUSB (Universal Serial Bus) 

في الثانُتح من مصاًاها أنت ًمٌن  مُجاباًذ 1.1ًنهل 

 جوصُل غدد يبيا من ألاحهصة من خاللت .

  منكر الؼبٌتLAN port 
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ظخخدم لخوصُل حهاش الٌمبُوجس بالؼبٌت املحلُت.  َو

  منكر الؼاػتVGA port 

ظخخدم لخوصُل حهاش الٌمبُوجس بالؼاػت التي حظخخدم هرا النوع من املناقر.  َو

 قر الصوث مناSound ports 

والثاني ل سوج الصوث  (Mic)وهي في الػادة زالر مناقر واحد لدخوُ الصوث 

(Speakers)  والثالث للسبت بجهاش آخس(Line In). 

  منكرIEEE 1394 (International Electrical & Electronic 

Engineers Association port 1349) 

نهل  وهو fire wire أو ما ٌظمى بالـ مُجاباًذ في الثانُت ح  83حدًث ٍو

ٍاميااث السنمُت .  ما ٌظخخدم مؼ ال
ً
  وؾالبا

  منكرESATA (External SATA) 

 بهسص صلب من نوع 
ً
ٌظاغد غلى زبت حهاش الٌمبُوجس خازحُا

SATA . بدوا جثبُخت داخل حهاش الٌمبُوجس 

 

  منكرS/PDIF Out (Sony/Philips Digital Interconnect Format) 

 ٌظاغد غلى زبت حهاش الٌمبُوجس ب حهصة املظسح املنزلي.

  منكرHDMI (High-Definition Multimedia 

Interface): 

 
ً
 زنمُا

ً
مثل بدًال هو منكر مدمت لنهل بُاناث الوطابت املخػددة السنمُت الؿيا م ؿوطت ٍو

ت. ًدغم  نهل أي  HDMIلوطابت النهل الهُاطُت الخناظٍس

و يبل صُؿت قُدًو من الحواط وا غن طٍس ِب أو الخلُكٍص

 واحد.
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 القرص الصلب

 

ن السبِظُت حُث  ن ؾيا مخطاًسة للبُاناث السنمُت. و هي حػخاا وحدة الخخٍص هو وحدة جخٍص

 جحمل نظام الدؼؿُل ألي حهاش يمبُوجس. يما ًوحد نوع خازجي محموُ.

 

 

 : مٌوناث الهسص الصلب الداخلُت

 

ٍل نسص زأض نساءة/يخابت ح وجولؼ ألانساص داخل ًخٌوا من مجموغت من ألانساص ل

ادةغلبت محٌمت إلاؾالم مكسؾت الهواء أو بها ؾاش خامل   طسغت دوزاا ألانساص . لٍص
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 : Hard disk Speedطسغت الهسص الصلب 

طسغت الهسص الصلب هو الظسغت التي ًمٌن نساءة محخول ويخابت غلى الهسص الثابذ. 

الؼسيت املصنػت ح نوع محسى ألانساص ح  حظبجخخلل طسغت الهسص الصلب 

 .واطخخدامها

 

  :طسغت الهسص الصلب

 طلبالصمن الكاصل بيا لحظت  وهو  Access Timeوهو ما ٌظمى بونذ الوصوُ 

 .الهسص الصلبجوقيا املػلوماث من نبل  وونذػلوماث  من الرايسة أو الجهاش الطسفي امل

 زالزت غوامل: ػخمد غلىَو

 .Seek timeشمن البحث  .1

 مخوطت الونذ املظخؿسم زأض الهساءة والٌخابت لالنخهاُ إلى مونؼ مػيا. 

 .Rotational latencyج خيا الدوزاا  .1

ػخمد غلى طسغت دوزاا ألانساص والري ًهاض بـ  . هو مخوطت الونذ للهطاع املطلوذ RPMَو

 نساءجت للوصُو جحذ زأض الهساءة/ الٌخابتح

 .command processing overhead timeشمن جنكُر ألامس  .1

 هل البُاناث من/إلى الهطاع املطلوذ.نهو الصمن الكػلي ل

 

ن البُاناث غلى الهسص الصلب  آلُت جخٍص

ن غلى نظام الدؼؿُل املظخخدم.  حػخمد آلُت جخٍص

 FAT32 (DOS, Windows95, Windows 98)أو  FAT16مثاُ: في نظام حؼؿُل ٌػخمد 

 ًهظم الهسص لثالر مناطو :

جخصا بت مػلوماث غن هندطت الهسص وإذا   Master Boot Record (MBR )ـ  .1

 جلل ًخلل الهسص.

طت امللكاث املوحودة بالهسص  . File Allocation Tableـ  .1  غبازة غن خٍس

ًالخالي : Data Areaـ  .1 ن امللكاث وجنظم   هي من جخٍص
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ت  ًهظم ولخنظُم الخػامل مؼ املظازاث  حTracksجخصا البُاناث غلى مظازاث دابٍس

ػطى لٍل نظم حسف  Partitionsالهسص إلى أنظام زبِظُت منطهُت  ... ح c , d , eَو

ع اًحخوي ًل نط Sector اثغازم جهظم إلى نط حClusters مجموغاثلى إزم جهظم 

ظمى الهطاع في ًل ألانساص باالططوانت   باًذ.   111  .Cylinderَو

 

 : جهنُت اجصاُ ألانساص الصلبت باللوحت ألام

  اص أنسIDE 

ٍابل بت  ظمح باجصاُ نسصيا إحداهم  طن 40جوحد داخل مػظم الحواطِب ح جخصل ب َو

  Slaveوألاخس جابؼ  Masterزبِس ي 

  أنساصSCSI 

جوصل داخل أو خازج الجهاش وجمخاش بالظسغت الػالُت في نهل البُاناث وحظخخدم في الؿالب  

 مؼ أحهصة ال ادم بالؼبٍاث.

 أقراص SATA   

ل حدًـد مـن ألانــساص الصـلبت جوصـل داخــل غبـازة غـن حُــ

 بؼــــٍلها  الحاطــــوذ ح ال جخخلــــل غــــن ألاحُــــاُ الظــــابهت

ٍانٌُُــت غملهــا بــل جخخلــل فــي   و   نانــل املػلومــاث ًابــلومُ

 الٌهسباء ومػدُ نهل للبُاناث أغلى .  ًابل



Hardware 

 
32 

 

ًابــــل  غـــن ألانـــساص الػادًــــت فـــي مٍـــاا SATAًخخلـــل ػـــٍل أنـــساص  ًابـــل املػلومـــاث و جوصـــُل 

ًابل نهل املػلوماث .باء قهتالٌهس  ٍابل ب نت زقُؼ وطولت ال ًخجاوش   حُث   .متا  1ًخميز هرا ال

ٍابــل بــسأض زقُــؼ ذو  و   SAT أنــساصقخحــتح حُــث ٌظــتهلَ  11ًابــل الٌهسبــاء ًخميــز هــرا ال

 .طانت انل من ألانساص الػادًت

 

 

 SATAو أنساص  IDEمهازنت بيا أنساص 

IDE   

Parallel Advanced Technology Attachment 

 

 

مُجابذ بالثانُت غند  66إلى  11طسغخت جتااوح مابيا 

ٍابل ذو ػمل بظسغت  43الـ اطخخدام ال  133طسف ح َو

ٍابل ألالتاا 111إلى  ذو  مُجابذ بالثانُت غند اطخخدام ال

 . طسف 83الـ

SATA  

Serial Advanced Technology 

Attachment 

 

 وأً ا مُجابذ في الثانُت 113طسغخت 

 133بظسغت  SATA-2أنساص بخهنُت 

 بالثانُت مُجابذ
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مٌن لٍل  IDEًوحد منكرًن اجصاُ قهت ب نساص    ٍو

نص ى غدد ًمٌن ًابل وصل نسصيا مما ٌػني أا أ

 .أنساص  4وصلت بالٌمبُوجس هو 

 

ال ًوحد حد لػدد مناقر اجصاُ أنساص 

SATA  وجخكاوث اللوح ألام في الػدد التي

 جوقس  .
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 الشاشة قاتبطا

 

 بطانت الؼاػت هي بطانت جوطػت وظُكتها جولُد الصوز املخسحت إلى ػاػت الٌمبُوجس. 

 

 : مكونات بطاقة الشاشة

 .Graphics Processing Unit (GPU)وحدة مػالجت السطوماث  .1

ؼ السطــوماث  إلحــساء غملُــاث  .هــو مػــالج مخصــل لدظــَس
ً
وهــو مصــمم خصُصــا

 السطوماث.الكاصلت الػابمت املظخخدمت في 

 .Video BIOSوحدة إلادخاُ وإلاخساج ألاطاطُت للكُدًو  .1

بطانـت الكُـدًو وجـوقس إلازػـاداث التـي فـي حٌم خري ًـالـ ًحخوي غلى الاانامت ألاطاسـ ي .1

 .حظمح الٌمبُوجس والااامت للخػامل مؼ البطانت

 .Video Memoryذايسة الكُدًو  .4

 4مُؿـــا باًـــذ إلـــى  118ا طـــػت ذايـــسة مػظـــم بطانـــاث الكُـــدًو الحدًثـــت ًتـــااوح بـــي

 اباًذ. جُح

 .RAMDACوحدة الخحوٍل  .1

ـت مناطـبت  جحوُ إلاػازاث السنمُت املوحودة في ذايسة الكُدًو إلـى إػـازاث جناظٍس

ــــت مثـــل ػاػــــت   CRTللؼاػـــاث الخناظٍس
ً
. ونــــد بـــدأث هــــر  الوحـــدة جخخكــــي نظــــسا

 .LCDالندؼاز الؼاػاث السنمُت مثل ػاػاث 
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 أنواع مناقر إلاخساج:

 Video Graphics Array (VGA)كوقت زطوم الكُدًو مص

 
ً
ظهسث في أوابل زمانِناث الهسا املاض ي وصممذ خصُصا

  CRTللؼاػاث من النوع 
ً
طلو غليها أحُانا  .VGA connectorٍو

 

  املنكر السنمي املسةيDigital Visual Interface (DVI) 

 LCDمنكر نُاس ي مصمم للؼاػاث املظطحت مثل ػاػاث 

 .Plasma Screenُت وػاػاث البالشما السنم

  منكر إدخاُ وإخساج الكُدًو للؼاػاث الكُدًو الكابو(Video-In 

Video-Out for S-video) (VIVO) 

  وناث و أحهصة الػسض مثل وهو منكر مخصل لالجصاُ بالخلُكٍص

DVD players. 

 

  منكر الوطابت املخػددة غالُت الخكاصُلHigh Definition Multimedia 

Interface  

  وهو منكر مخهدم للكُدًو والصوث مخصل لالجصاُ بالؼاػاث السنمُت و أحهصة

DVD players .و ؾياها 

هت جوصُلها غلى اللوحت السبِظُت:  لطٍس
ً
 أنواع بطاناث الؼاػت جبػا

 

 النوع Bandwidth  (MB/s) (MHz) سرعة النابض  (bits) الاتساع  الناقل

ISA XT 8 4,77 8 Parallel 

ISA AT 16 8,33 16 Parallel 
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MCA 32 10 20 Parallel 

EISA 32 8,33 32 Parallel 

VESA 32 40 160 Parallel 

PCI 32 - 64 33 - 100 132 - 800 Parallel 

AGP 1x 32 66 264 Parallel 

AGP 2x 32 66 528 Parallel 

AGP 4x 32 66 1000 Parallel 

AGP 8x 32 66 2000 Parallel 

PCIe x1 1 2500 / 5000 250 / 500 Serial 

PCIe x4 1 × 4 2500 / 5000 1000 / 2000 Serial 

PCIe x8 1 × 8 2500 / 5000 2000 / 4000 Serial 

PCIe x16 1 × 16 2500 / 5000 4000 / 8000 Serial 

PCIe x16 2.0 1 × 16 5000 / 10000 8000 / 16000 Serial 

  شاشةال ببطاقاتمصطلحات متعلقة 

  ذايسة الكُدًوVideo Memory 

ظخطُؼ حؼؿُل جطبُهُاث  ًاا أداء يسث الؼاػت أق ل َو ًانذ ذايسة الكُدًو يبياة   . 3Dيالما 

 بسنامت Directx  

د من يكاءة غسض الؼاػت بؼٍل غام وجطبُهاث   بؼٍل خاص . 3dهو مؼؿل ًٍص

 الـ Bandwidth ) غسض الحصمت( : 

اػتح أو بػبازة Ramهو غبازة غن غسض حصمت ذايسة 
ّ

أخسل الحد ألانص ى من  ال اّصت بٌسث الؼ

خم حظابها  البُاناث التي حظخطُؼ الرايسة جبادلها مؼ وحداث الٌسث ألاخسل  خالُ زانُت واحدةح ٍو

 :بالػالنت

ايسة نكظها * ال اص Bus Width غسض الحصمت = الـ
ّ
اّدد هو  .1برايسة الٌسث * جسّدد الر

ّ
) حُث الت

انُت( في غدد النب اث
ّ
 الث

 : Pixel البٌظل

تح أو بػبازة أخسل هو نهطت من الّصوزة هو ُّ  .أصؿس حصء من الّصوزة املسب



Hardware 

 
37 

 Monitorة الشاش

 

 وحدة الػسض املسةي الؼاػت 
ً
طلو غليها أً ا  Videoهي وحدة إلاخساج ألاطاطُت للٌمبُوجس ٍو

Display Unit (VDU)وحد غدد من الخصنُكاث للؼاػاث ولٌن ا لخصنُل الؼاةؼ هو من . ٍو

حُث جٌنولوحُا الػسض وحظب هرا الخصنُل 

 قئا الؼاػاث جنهظم إلى:

  LCD مخخصس Liquid Crystal Display 

 والتي حػني الػسض البلوزي الظابل .

جهنُت الػسض البلوزي غلى مجب إلالاءة ح  حػخمد

ظخاُ من واحهخاا من خم صناغت ػاػاث الٌَس  ٍو

بُنهما  وجحوي مادة بلوزٍت طابلت قُما substrate وحظمى يرلَ (polarized) الؼاػاث املظخهطبت

نكع الونذ حظبب  ألاولى .. في substrate . وأي إنازة خلكُت جدظبب في ال وء الري ًمس من خالُ

ةاث البلوزٍت  الخُازاث الٌهسبابُت ال اصت بالجٍص

وذلَ للظماح  صصطكاف الظابلت غملُت

 وء للمسوز إلىملظخوٍاث مخخلكت من ال 

substrate جمٌننا من السؤٍت . الثانُت والتي 

 

 غسض املصكوقت النؼطت واملصكوقت الظلبُت :

 Thin Film أو (TFT) حظخخدم املصكوقت النؼطت والتي حػخمد غلى LCD أي ا ػاػاث الـ

Transistor الدنُهت والتاانصطخوزاث  واملهصود هنا جسانصطخوزاث الكلم الدنُهت حُث أا املٌثكاث

ذلَ  املحددااوالػمود  في مصكوقت شحاج الػسض جخاطب نهطت مػُنت في الؼاػت وفي الصل

املٌثكاث قهت باالحخكاظ  غند غمل الؼاػت .. وبالنظبت للصكوف غند إؾالم الؼاػت جهوم

 بالخحناث  .
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  CRT مخخصس Cathode Ray     

Tube  أػػت  أنبوذوالتي حػني

ٍازود )  .(الهطب الظالبال

بندنُت  ًحخوي غلى أنبوذ مكسؽ  هو

مصدز من صلٌتاوناث( ( إلالٌتاوا

الؼاػت ح أو مؼ وطابل الداخلُت  نُوا  و

ؼ وصسف ػػاع  ال ازحُت لدظَس

ح وحظخخدم ل لو الصوز في  إلالٌتاوا

ٍاُ ال وء املنبػث من  ػٍل من أػ

صوزة ند جمثل  .ُتطندالؼاػت الكلوز 

واح  ح صوز  اثالربرب) الطوُ املوجي الٌهسبابُت  .الساداز وؾياها ػاػت الحاطوذح جلكٍص

 

 يما ًمٌن جصنُل الؼاػاث حظب نوع إلاػازة إلى:

  ت  . Analog Monitorsػاػاث جناظٍس

  ػاػاث زنمُتDigital Monitor. 

 حظب الدنت 
ً
 الػظمى للؼاػت ومجمها: Resolutionيما ًمٌن جصنُل الؼاػاث أً ا

 ؟  Resolutionما هو الـ

 وهو ًوضح غدد نها  الؼاػت غلى املحوز Pixels النها  الكسدًت لأللواا وحظمى إلى غددٌؼيا 

 ألاقهي وغلى املحوز الػمودي.
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 يُل ًهاض مجم الؼاػت:

 بواططت الهطس يما هو موضح بالؼٍل الخالي: Inchًهاض مجم الؼاػت بالبوصت 
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بالنظبت لنظام حؼؿُل  وذلَ  الجدُو الخالي ًوضح أمجام الؼاػت والدنت املظخخدمت 

Windows: 

 

Resolutionالدنت 

(96 dpi) 
 الحجم املخاح بالظوم  الحجم الحهُهي )الدنُو(

640x480 8.3" 12" - 13" 

800x600 10.4" 12" - 14" 

832x624 10.8" 12" - 14" 

1024x768 13.3" 15" 

1152x870 15" 17" 

1280x960 16.7" 17" - 19" 

1600x1200 20.8" 21" or 24" 
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 DVD Digital Versatile Disc الـ أقراص

 Digital Video Disc  أو

ولٌنت  CDهو نوع من أنواع ألانساص ال وبُت مثل الـ 

مٌن جهظُمت إلى ألانواع الخالُت:  أياا طػت بٌثيا. ٍو

ROM (Read Only media)-DVD  

 باانامت حاهصة 
ً
 ً حي محمال

ً
وهو نسص للهساءة قهت وؾالبا

اث  Driversبسامت طواناث لألحهصة  أو  من إحدل الؼًس

 ب حد 
ً
املنخجت للااامت أو ألاحهصة أو يما ًهتاح اطمت محمال

ٍانُاث واطػت للتاحمت  أو  Sub-Titleألاقالم مؼ إم

 .Narrationالدوبالج 

 R-DVD 

ولٌــــن بظــــػت يبيــــاة. وهــــو  CD-Rمهصــــود بــــت يخابـــت ) ملــــسة واحــــدة ( ح وهــــو مثـــل  Rحـــسف الـــــ 

.جبلـ طــػت الـــ  CD-Rع مجــم الـــ بـنك
ً
بـا  DVD-R 4.7ولٌــن بظـػت حػــادُ طــبػت ألــػاف جهٍس

 لنـــوع الجهــت الواحـــدة ح 
ً
 DVD-Rحُجاباًــذ لنـــوع الجهخــيا. وهنـــاى نــوغيا مـــن الــــ  9.4حالُــا

ـــس ح والثـــاني لالطـــخخدام الػـــام. والــــ  ًـــخم النســـك غلُـــت بؼـــٍل  DVD-Rالنـــوع ألاُو هـــو للخحٍس

  .CD-Rحظلظلي مثل الـ 

RW-DVD 

ــخم الٌخابــت  7ح4هـو مــن أنـواع ألانــساص الهابلـت إلغــادة الٌخابــت ح ًبلــ مجمــت  حُجاباًـذ ح ٍو

هــو نابلُخــت إلغــادة الٌخابــت  CD-Rح ولٌــن ميزجــت غــن الـــ  CD-Rغلُــت بؼــٍل حظلظــلي مثــل الـــ 

 الـــ  1333ألي ــا مــن 
ً
مــسة بظــبب اطــخخدام مــادة أزســى مــن املظــخخدمت فــي النــوع ألاخــس. وأً ــا

DVD-RW  مٌـن اطــخخدامت  13لدًـت نـدزة غلــى صحخكـاظ بالبُانـاث ملــدة طـنت غلـى ألانــل. ٍو

 .DVD-ROMفي الهازا من نوع 
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RAM-DVD 

هــو نــوع ذو حــودة غالُــت وأداء نــوي ح نابــل للٌخابــت و املســح وإغــادة الٌخابــت  DVD-RAMالـــ 

ن البُانـــــــــاث أو مســـــــــحها. طـــــــــػخت   4ح9و  حُجاباًـــــــــذ للنـــــــــوع ذو الظـــــــــطح الواحـــــــــد 7ح4جخـــــــــٍص

 حُجاباًذ للنوع ذو الظطحيا.

 : غن بهُت ألانواع هي RAM-DVDميزة الـ 

 Hard diskًمٌن الوصوُ إليها بؼـٍل غؼـواةي مثـل الهـسص الصـلب  DVD-RAMبُاناث الـ 

ح هــر  امليـــزة ججػـــل هـــرا النـــوع ًنهـــل البُانـــاث بؼـــٍل أطـــسع مـــن ألانـــواع ألاخـــسل ) ًصـــل إلـــى 

11.16 Mbps  غت الـ ( وهو ٌػادُ لػل طسDVD .الػادي 

 DVD+R 

 
ً
ن  7ح4هـو مـن ألانـواع للٌخابـت ملــسة واحـدة ح طـػخت أً ـا حُجاباًــذ ح لدًـت الهـدزة غلـى جخــٍص

الػالُــــت الولــــوح. هـــرا النــــوع ٌؼـــتاى بــــالٌثيا مــــن  MPEG-2طـــاغخيا مــــن الكُـــدًو مــــن نـــوع 

 من حُث الٌخابت ملسة واحدة ح ويرلَ الظػت. DVD-Rاملواصكاث مؼ 

DVD+RW 

 طــػخت  هــو مــن
ً
حُجاباًــذ للنــوع ذو الظــطح  7ح4ألانــواع الهابلــت إلغــادة الٌخابــت ح وهــو أً ــا

 طم. 11حُجاباًذ للنوع ذو الظطحيا ح ومجمت  4ح9الواحد و 

 مميزاث هرا النوع هي :

  CLVو  CAVباإلمٍــاا الٌخابــت غلُــت بؼــٍل حظلظــلي أو غؼــواةي ح ألنــت ًــدغم جهنُــت 
ً
ح وطبػــا

 ي الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسغت الكابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الػؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواةي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

DVD Multi 

نسك   DVD-R, DVD-RW and DVD-RAMًهسأ ٍو

omboCuper S 

نسك   DVD-R\RW , DVD+R\RWًهسأ ٍو
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ulti DVDMuper S 

نسك ال مع أنواع   DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, and DVD-RAMح DVD-Rًهسأ ٍو

 

 

 Ray-Blue (BD)أقراص 

أنساص  هو نوع من ألانساص ال وبُت املصمم لُحل محل

DVD  
ً
وهو بنكع الحجم ولٌنت ًحمل مجم بُاناث أياا يثياا

سحؼ صطم  DVDمن أنساص  إلى اطخخدام الليزز  Blue-Rayٍو

 ألاشزم في الٌخابت والهساءة في هرا النوع من ألانساص.

خوقس من أنساص   ألانواع الخالُت: Blue-Rayٍو

BD-ROM 

 ب 
ً
 ً حي محمال

ً
ٍانُاث واطػت للتاحمت وهو نسص للهساءة قهت وؾالبا -Subحد ألاقالم مؼ إم

Title  أو الدوبالجNarration  نُت  .GB 25حُث ًٌوا طػخت الخخٍص

BD-R 

خوقس منت نوغاا   وهو نسص للدسجُل غلُت مسة واحدة ٍو

نُت  Single-Layerأحادي الطبهت   .GB 25وطػخت الخخٍص

نُت  Double-Layerمصدوج الطبهت   .GB 50وطػخت الخخٍص

 

BD-RE 

ٍانُت إغادة الٌخابت غلُت حُث ًمٌن مسح محخوٍاجت  Rewritableحػني  REحُث  بمػنى إم

 وإغادة حسجُلت أي ا من مسة.
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 :Blue-Rayسرعة القراءة والكتابة على أقراص 

 ونذ الٌخابت غلى BD-R مػدُ البُاناث طسغت محسى ألانساص

1X 36 Mbit/s 4.5 MB/s ~95 min. 

2X 72 Mbit/s 9 MB/s ~47 min. 

4X 144 Mbit/s 18 MB/s ~24 min. 

6X 216 Mbit/s 27 MB/s ~16 min. 

8X 288 Mbit/s 36 MB/s ~12 min. 

10X 360 Mbit/s 45 MB/s ~10 min. 

12X 432 Mbit/s 54 MB/s ~8 min. 

 البلوتوث

 -؟  من هو بلوجور

الـرًن غاػــوا  Harald "Bluetooth" Gormsson  بلوجـور هـو أحــد امللـوى إلاطــٌندناقُيا 

للمــُالد وهـو مـن مؼــاهيا امللـوى فـي أوزوبـا وهــو موحـد الهبابـل الدانمسيُــت  فـي الهـسا الػاػـس

م ح 1998فـي مملٌـت واحـدة وحٌــم الـدانمسى ومظـاحاث واطـػت مــن النـاوٍتح وفـي بداًـت غــام 

ٌظـوا ح إنخـل ًانذ بداًت ظهوز  وجوػـِبا  جهنُت البلوجور ػسايت بيا : نويُـا ح اي بـي إم ح أٍز

ـاا ح وفـي  Bluetooth Special Interest Group (SIG) : إنؼـاء مـا ٌػـسف باطـم مجموغـت . ًو

ًاث لهــر  املجموغــت وذلـــَ لجػــل جهنُــت البلوجـــور  الونــذ الحــالي ان ــمذ الٌثيـــا مــن الؼــس

 .(Standard) جهنُت نُاطُت

ح وهــي حؿطــي  ثالبُانــا حُجــا هسجــص لخبــادُ 1.4جهنُــت البلوجــور حظــخخدم موحــاث السادًــو : 

متــا فــي الونــذ  133وصــلذ إلــى  أمخــاز ح وماشالــذ جهنُــت البلوجــور فــي الخطـوز ونــد 13مظـاحت 

حُجــا  1يُلـو بـذ فـي الثانُـت إلـى  711الحـالي. وجصـل طـسغت نهـل البُانـاث فـي البلوجـور مـن : 

ــ حي البلوجــور غلــى ػـٍل بطانــت جوطــػتح أو غلــى ػــٍل نطػــت جوصــل  يُلـو بــذ فــي الثانُــت .ٍو

   USB - USB Dongleل بمدخ

مخكاوجـــت ح وهـــر  مجموغـــت صـــوز   مخــوقس فـــي ألاطـــوام وبٌمُـــاث يبيـــاة ح وأطـــػاز  البلوجــور

 . للبلوجور
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