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المحاضرة الثانية

األجزاء الرئيسة للحاسوب

(Hardware)ي ن المادوكمال

وحدة النظام

(System Unit)
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لحاسوبمكونات نظام ا

4

(Hardware)يالمادنوكمال.أولاً

موضحهوكماالماديمكونالويتركبالجهازفيالملموسةاألجهزةعنعبارةوهو

:(اإللكترونيةاألجهزة)المكوناتمنمجموعاتأربعمنالتاليالجدولفي
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.Aالنظاموحدة(System Unit)

صندوق. System)النظام1 Case)
المكوناتكلبداخلهيحملكالبالستيكأخرىموادأوالمعدنمنمصنوعهيكلعنعبارةهو

.اآلليللحاسباألساسية

الوصلمكانيةإويوفرللحاسبالداخليةالمكوناتجميعيضمأنهفيللصندوقالحقيقيةالقيمةوتكمن

.والموصالتالمنافذخاللمنالخارجيةبالمكونات
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وحدة. Power)بالطاقةاإلمداد2 Supply)

كهربيةالبالطاقةالنظامصندوقداخلاإللكترونيةالقطعبتغذيةيقوممعدنيصندوقعنعبارةيوه

Alternating)(متناوب)متناوبتيار/فولت220منالكهرباءبتحويلوذلكلتشغيلها،الالزمة

Current ,AC)مستمرتيار/فولت12وفولت5إلى(Direct Current, DC).
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اللوحة. Mother)األم3 Board)

ككلزالجهاليكوناألساسأنهافيأهميتهاوتكمنالحاسب،فيأهميةاألكثرالجزءهياألماللوحة

.الحاسبفياألخرىالقطعجميعإليهاتوصلالتيالقطعةفهيالمشاكلمنخالي

صندوقداخلسواءالصلبةاألجزاءجميعأنبمعنىالحاسبعليهايبنىالتيالقاعدةهياألمواللوحة

يكونلنأملوحةبدونأنهبمعنىمباشر،غيرأومباشربشكلاألمباللوحةمتصلةخارجهأوالجهاز

.حاسوبلدينا

األحجاممختلفةمستطيلأومربعشكلعلىاألماللوحاتجميعتأتي.
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األماللوحة أهمية 

ًالتنسيقًبينًكماًتقومًب،ًوتبادلًالبيانات،البعضبعضهاًمعًلجميعًأجزاءًالحاسبًباإلتصالًتسمح

.لتأديةًالعملًالمطلوباألجزاءهذهً

ًستقبلًمدىًاألمًتحددًاللوحة فيًالم تهً عال)قابليةًجهازكًلزيادةًسرعتهًوًقدرا يةًالم قدارًنوع ج،ًم

(إلخً....ًشقوقًالتوسعةًعددً،ونوعيةًالذاكرةًالعشوائية

ًاألجهزةًالملحقةًالتيًتستطيعًتركيبهانوعيةًاألمًتحددًاللوحة.

تقومًبتعريفًنظامًالتشغيلًعلىًمكوناتًالحاسب.

(.Busesًً)ترتبطًأجزاءًاللوحةًاألمًمعًبعضهاًالبعضًبواسطةًمساراتًأوًنواقلًتسمىً

ومقدارًتعتمدًجميعًالعملياتًعلىًالكمبيوترًعلىًجودةًاللوحةًاألم،ًفهيًتحددًنوعيةًالمعالج

.الذاكرةًالعشوائيةًوعددًالشقوقًالتوسعيةونوعية

نهاًتحددًوقابليتهًلزيادةًالسرعةًمستقبالًعلىًاللوحةًاألم،ًكماًأتعتمدًمدىًجودةًجهازكًوقدراته

(.peripheral)أنواعًاألجهزةًالطرفيةً



مكونات اللوحة األم الداخلية
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:والذواكرالمعالجلتركيب(socket)ومقابساللكترونيةالعناصرمنمجموعةعلىتحتوي

قابس. CPU)المعالج1 Socket):لوشكوعددحجمتناسبثقوبيحويبالستيكيمربععنعبارة

به،خاصمقبسمعالجفلكلله،صممالذيالمعالجنوعبحسبيختلفوالمقبس.المعالجأطراف

.المقبسبنفسالشتراكالمصنعةالشركةنفسمنمعالجمنألكثرويمكن

مقبس. Power)الطاقةتوصيل2 connection):دلتزويكيبلمعيتصلثقوبفيهمنفذعنعبارة

.للعملالالزمةبالكهرباءاألماللوحة



مكونات اللوحة األم الداخلية
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شقوق. Memory)الذاكرة3 Slots):تركيبيتمشقوقعنعبارة

الأقفبوجودوتتميزوتوصيلهاعليها(RAM)العشوائيةالذاكرة

.جوانبهاعلى

المزدوجةالقناةخاصيةوجودحالةفيأما(Dual

Channel)مختلفينلونينلهافيكون.

الذواكرأنواعبحسبالشقوقهذهتختلفSDRAMو

DDR-SDRAMوRDRAMوDDR2،وتوقفت

لزالتالشركاتوبعضSDRAMتصنيععنالشركات

.RDRAMتصنع

أكثرتركيبيمكنفالبعضهاعنمختلفةالذاكرةأنواعأنبما

.آخربنوعخاصبشقنوعتركيبيمكنلوكذلكنوعمن



مكونات اللوحة األم الداخلية
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شقوق. Expansion)التوسعة4 Slots):تستخدمفتحتاتوهي

:أهمهاومنبالكمبيوتروالثانويةاألساسيةالذاكرةلوصل

Industry Standard Architecture, ISA

Peripheral Components Interconnect, PCI

Accelerated Graphics Port, AGP

طقم. الجسربشريحتييسمىماوهو:(Chipsets)الرقاقات5

بينقالتنسيوظيفتهاشريحتينعنعبارة:والجنوبيالشمالي

خالاإلدنظاموفيالنظامناقلسرعةفيوتؤثرالمحليةالنواقل

.ككلواإلخراج

الشماليالجسر(North Bridge):واتصالعملتنظيم

AGPومنفذوالذاكرةالمعالج

الجنوبيالجسر(South Bridge):واتصالعملتنظيم

األمللوحةالخارجيةوالمنافذPCIمنافذ



مكونات اللوحة األم الداخلية
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البيوس. 6(BIOS):النوعمنذاكرةشريحةعنعبارةهي(ROM)نظامعليهايتوضعBIOS

بعدميةاألهحيثمنالثانيةالمرتبةفيوتأتياألماللوحةعلىالمتوضعةالهامةالشرائحمنوهي

هذهتقومثحيالتحميل،عندمهمااًدورااًتلعبالتيالبرمجيةالمكّوناتأجهزةمنوتعتبرالمعالج،

عمليةاءأثنالهامةالمكّوناتمنفهيالنظامتشغيلأثناءاألساسيةالوظائفمنبالعديدالشريحة

.التحميل



مكونات اللوحة األم الخارجية
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Central)المركزيةالمعالجةوحدة4. Processing Unit, CPU).

جالمعالتسمى،معااًتعملالترانزستوراتمنماليينبداخلهاإلكترونيةقطعةعنعبارةهي

(Processor)،المصغرالمعالجأو(Microprocessor).

منالمستخدميطلبهاالتيالمهامجميعيتولىحيثالحاسبمكوناتمنوحدةأهمهوالمعالج

يتعلقانكسواءاألمر،هذاتنفيذمهمةويتولىتنفيذهالمطلوباألمرالمستخدممنيتلقى،الحاسب

.ياآللللحاسبالمدبربالعقلوصفهنستطيعوبذلكغيرها،أومنطقيةأورياضيةبمعلومة
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.(CPU)المركزيةالمعالجةوحدةخصائص

للحاسوبالعقلبمثابة(المعالج)المركزيةالمعالجةوحدةتعد.

الحاسوبداخلتتمالتيالعملياتبأغلبتقوم.

المكوناتمختلفعملوتنسيقالبرامجمختلفتشغيلعنلةؤومس.

مسجالتشكلعلىالذاكرةمنصغيرقدرتحتوي(Registers)العملياتبهذهللقيامتستخدمه.

الرئيسةالذاكرةأيضاتستخدم(RAM)بالحاسوبالخاصة.

حاسوبللالكليةالسرعةفيالرئيسيالدوريلعبالذياألهمالمكونالمركزيةالمعالجةوحدةتعد.

هرتزبالميجاالوحدةهذهسرعةتقاس(MHz)هرتزغيغاأو(GHz)الذيالترددإلىتشيروهي

.الثانية-الزمنبوحدةتنفيذهايمكنالتيالعملياتعددأي،الوحدةبهتعمل

الحاسوبسرعةزادتالتردد،هذازادكلما.

شركةقامتشخصيحاسوبأول(IBM)ميجا4.77بسرعةيعملكانم1981عامفيبإنتاجه
.(ثا/عمليةمليار4أي)هرتزجيجا4عنتزيدبسرعاتتعملالحديثةاألجهزةأنحينفيهرتز،
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:المركزيةالمعالجةوحدةاداءنوعيةيدتحدعوامل

الشركة. .الصانعة1

سرعة. System)(التردد)الساعة2 clock).

الذاكرة. Cache)الفورية3 Memory).

نواقل. System)النظام4 buses).

الجهود. .الكهربائية5

عوامل. .الشكل6

:المركزيةالمعالجةلوحدةالمصنعةالشركاتأهم

http://www.intel.com(:Intel)شركةًإنتلً

http://www.amd.com(:AMDً)شركةًإيًإمًديً

http://www.viatech.com(:Cyrixً)شركةًسيركسً

http://www.motorola.com(:Motorolaً)شركةًموتورولً

http://www.intel.com/
http://www.amd.com/
http://www.viatech.com/
http://www.viatech.com/
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:(التردد)الساعةسرعة

هرتز،جيجاليااًوحاميجاهرتز،بوحدةالترددويقاسالتعليمات،تنفيذعلىوفقهالمعالجيعملالذيالتردد

.أكبرالحاسبسرعةكانتأعلىالترددقيمةكانتوكلما

ذلكنتيجةدفيتولعبرهاالكهربائيالتيارمرورعندتهتزالكوارتزمنبلورةطريقعنالترددويتولد

لنظاملواحدةدورةتعطيالنبضاتهذهمننبضةكلاإلشارة،معمتزامنمكّونكلفيثابتةنبضات

.أخرىعمليةأداءفيهاتطلبإشارةللمعالجترَسلوعندها
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Cache)الفوريةالذاكرة Memory):

تسمىوعندهاجالمعالضمنعادةوتتواجدالستخدام،كثيرةوالتعليماتالبياناتفيهاُتخّزنمساحةهي

Levelاألولالمستوىذاكرةأوالداخليةالفوريةبالذاكرة علىالذاكرةهذهوتعمل،(L1)اختصاراا1ً

.بسرعةوالتعليماتالبياناتبتنفيذوتسمحالستخدامكثيرةRAMذاكرةمواقعتخزين

الذاكرةبتسمىالحالةهذهوفيالمعالجداراتخارجأوالمعالجخارجالفوريةالذاكرةتتواجدأنيمكن

وظائفبنفسL2ذاكرةوتقوم،(L2اختصارااLevel2ً)الثانيالمستوىذاكرةأوالخارجيةالفورية

.األداءتحسينعلىتساعدوبذلكمنهاحجمااًأكبرلكنهاL1ذاكرة

باسميعرفالفوريةالذاكرةمنثالثمستوىيوجد(Level3ًواختصارااL3)المستويينفوقتقع

L1وL2،معالجاتمعم1999عاممرةأولالنوعهذهوظهرالمعالج،ووحدةشريحةخارجوتقع

K6-IIIمنAMD.لحاسباسرعةكانتكلماحجمااًأكبرالفوريةالذاكرةكانتكلمابأنهالقوليمكن

.أكبر
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:النظامنواقل

ذهوهاألماللوحةعلىالدعمداراتفيالنظاممكوناتبقيةمعالتواصلعلىالمعالجقدرةتكمن

.بالناقليعرفماهيالدارات

لتواصلباالنظامأجهزةلكافةفيسمحاألخرىواألجهزةالمعالجوإلىمنالمعلوماتبنقلالناقليقوم

.البعضبعضهامع

منهامكوناتعدةمنالناقليتألف:

الناقل. .األخرىاألجهزةمعالتواصلمنالمعالجيمّكن:الخارجي1

ناقل. .المعلوماتواستالمإلرساليستخدم:البيانات2

ناقل. لىعالعناوينهذهوتحتويالمعالج،وإلىمنالذاكرةمواقععناوينمعلوماتنقل:العناوين3

.واستقبالهايتمالتيالبيانات
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المركزيةالمعالجةوحدةمكونات

:اآلتيةساسيةًاألحداتًالوتتكونًوحدةًالمعالجةًالمركزيةًمنً

وحدةًاإلدخالًواإلخراج(In/ Out Unit.)

وحدةًالتحكم(Control Unit.)

وحدةًالحسابًوالمنطق(Arithmetic Logic Unit.)

المسجالت(Registers.)

مسجالت

وحدة الحساب والمنطق

وحدة التحكم

اإلدخال واإلخراج وحدة 
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وحدة. /In)واإلخراجاإلدخال1 Out Unit).

الذاكرةعموالتنسيقالبياناتبطلبيقومالذيالجزءوهيالمعالج،إلىومنالبياناتبسريانتتحكم

.البياناتسريانفيالعشوائية

وحدة. Control)التحكم2 Unit).

الحاسبلداخوحدةألييمكنلأنهبحيثالحاسب،أجزاءلجميعالمدبرالعقلالتحكموحدةتعتبر•

.التحكموحدةمنلهاإشارةوصولقبلبعملهاالبدء

اإلدخالوحدةمنالمهامتتلقىبحيثالمعالجفيالمهامتنفيذبتنظيمتحديدااًالتحكموحدةتقوم•

ابالحسوحدة)التاليةالوحدةإلىبتمريرهاتقومثمذلكوجبإذابترجمتهاوتقومواإلخراج

.(والمنطق

.ًًتتحكمًبتنظيمًخطواتًتنفيذًالبرامجًالمختلفة•

.منوطةًبهاتتكونًوحدةًالتحكمًمنًعددًمنًالدوائرًاإللكترونيةًتمكنهاًمنًالقيامًبالمهامًالمختلفةًال•
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وحدة. Arithmetic)والمنطقالحساب3 / Logic Unit).

:التاليةبالوظائفتقوم•

وأسسوقسمةوضربوطرحجمع:حسابيةعمليات.

يساويأومنأكبر،(<>)يساويل،)=(يساوي:وهيالمقارنة،عمليات(<)=،

.(<)منوأصغر،(>)منأكبرو،=(<)يساويأومنأصغر

الخصائصتشمل،منطقيةعمليات:(And , Or , Not).

المسجالت. 4(Registers).

جدااًسريعةولكنهاصغيرةتخزينيةمناطق.

الرئيسيةالعواملمنذلكأنحيثآلخرحاسوبمنالمسجالتهذهوطولونوععدديختلف

.الحاسوبوكفاءةأداءعلىتؤثرالتي
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نهاية المحاضرة الثانية


