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المحاضرة الثالثة

األجزاء الرئيسة للحاسوب

وحدة النظام

وحدة الذاكرة الرئيسة

(Main Memory Unit)
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وحدة. Main)الرئيسةالذاكرة5 Memory Unit).

علىعتمدتالتي)المؤقتةالتخزينبعملياتالقياممنالحاسوبيمكنفيزيائيعنصرهيالذاكرة

علىتعتمدالالتي)والدائمة(المعلوماتلحفظالطاقةمصادرمنآخرمصدرأيأوالكهربيةالطاقة

.(المعلوماتلحفظالكهربيةالطاقة

جهازداخلعمليةأيأنعرفناماإذاذلكيتضحوالحاسوبفيهاما ًقسما ًالذاكرةوحدةتمثل

فيرةالذاكانواعبمعرفةنبدأسوفاآلنو,مسبقا ًتخزينهاتمإذاإالتنفذأنيمكنالالحاسوب

.الحاسوب

رئيسييننوعينالىالحاسوبجهازفيالذاكرةتنقسم:

وحدة الذاكرة

ذاكرة التخزين

الثانوية

ذاكرة التخزين

الرئيسية
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مكننافيالنوعينبينقارناإذاو,األخرىعنتختلفمميزاتالذاكرةمننوعلكلو

:كالتاليجدولعمل

ذاكرة التخزين الثانوية ذاكرة التخزين الرئيسية وجه المقارنة 

يعملًالحاسوبًبدونًمهامالًيعملًالحاسوبًبدونهاًأهميتهاًللحاسوبً

حالهاًفيًانقطاعًالتيارً

الكهربائي

الًتفقدًالبياناتمعظمهاًتفقدًالبياناتً

كبيرةًجدا ًقليلةًالسعةً

متوسطةًالسرعةسريعةًجداً السرعةً

يمكنًنقلهاًبسهولةصعبةًالنقلًمنًمكانًالىًآخرالنقل
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الخاليامنمجموعةمنتكونت(Cells)عنيميزهاعنوانخليةلكلأنحيثوالمعنونةالمتجاورة

عملية)محتواهامعرفةأو(Writeكتابةعملية)بهاللتخزينإماإليهاالوصولمنويمكنناغيرها

.(Readقراءة

عنصرجهيحتاالذيالوقتأنبمعنى.الخالياإلىالوصولوقتثبوتوهيجدا ًمهمةبخاصيةتمتاز

هيحتاجالذيالوقتنفسهواألولىالخليةإلىللوصولProcessor)المعالج)المركزيالمعالجة

.األخيرةالخليةإلىللوصول

رئيسةوظائفثالثالرئيسيةللذاكرة:

.للمعالجة(Data)بالبياناتحتفظت1)

تحتفظ) .البياناتلمعالجة(Programs)البرامج/بالتعليمات2

تحتفظ) إلىسللترتنتظروقيمةذاتمعلوماتأصبحتومعالجتهاتمتالتيبالبيانات3

.الشاشةأو"الصلبالقرص"التخزينأجهزةأو"الطابعة"المخرجات

الرئيسيةالتخزينذاكرة:أولا 
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الرئيسةالذاكرةأصناف

:منهانذكرالذاكرة,منمتعددةأصنافهناك

ذاكرة. Random)العشوائيالوصول1 Access Memory, RAM).

.aالمتغيرة“الديناميكيةالذاكرة“DRAM

.bاإلستاتيكيةالذاكرةSRAM

الذاكرة. Read)فقطالمقروءة2 Only Memory, ROM).

.aفقطواحدةمرةللبرمجةالقابلةالذاكرة(Programmable ROM, PROM).

.bوللبرمجةللمسحللبرمجةالقابلةالذاكرة(Erasable PROM).

الذاكرة. Cache)الفورية3 Memory).

ذاكرة. .(Register)المسجل4
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ذاكرة. العشوائيالوصول1

تفقد. أوزالجهاتشغيلإيقافبمجردمحتوياتها2

اكرةبالذسميتلذلك,الكهربائيالتيارانقطاع

.(Volatile)المتطايرةأوالمتالشية

تستخدم. العملأثناءبالبياناتالمؤقتلالحتفاظ3

.عليهاابةللتغيرأوالكتالقابلةوالملفاتالجهازعلى

لذلك. قبلنالتخزيوحدةفيالبياناتتخزينيتم4

.الحاسوبايقاف

هي. يلتعدومعهاالتعامليمكنهللمستخدمذاكرة5

.بياناتها

سرعة. الحاسبفيالمعلوماتعلىالحصول6

العشوائيالتداولذاكرةبحجمتقاساآللي

RAM,سرعةزادتالذاكرةهذهحجمزادفكلما

الحاسبسرعةزادتوالبياناتعلىالحصول

.استرجاعهاوالبياناتتخزينفي

.فقطالقراءةذاكرة1.

.زالجهاتشغيلإيقافعندمحتوياتهاتفقدال2.

لبدءهازالجيحتاجهاالتيالدائمةبالبياناتتحتفظ3.

وحداتاتمعلوم)للتغييرمثلقابلةوالغيرالتشغيل

امنظملفاتوبالجهازالمتصلةواإلخراجاإلدخال

.دائمةذاكرةهيلذلك,.(التشغيل

مبرمجينقبلمنإالبياناتهاتعديلاليمكن4.

.متخصصين
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RAM

ROM
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.RAMالعشوائيةالذاكرةأنواع

:همايستخدمانرئيسياننوعانهناك

المتغيرة“الديناميكيةالذاكرة“DRAM

فترةمنتواهامحتفقدلكنهاورامالذاكرةأمثالأربعةالتخزينيةقدرتهامنتزيدمكثفاتتستخدم

.شحنإلىتحتاجفهيأخرىإلى

لهاتمرمسكهربائيتياروصولإلىتحتاجوهيالذاكرةمناألكبرالجزءنيكوً الذيالجزءهي

.بالمعلوماتاالحتفاظتستطيعحتى

البياناتليهاإتنتقلكما.تشغيلهاالمستخدميطلبعندماالتخزينوحداتمنالبرامجإليهاتنتقل

.التشغيلأثناءفيالبرامجتحتاجهاالتي

الولوجسرعة(Access Speed)مامكانإلىلوصوللالزمالالزمن:الذاكرةسرعةأو

.(ns)ثانيةنانو60-50المتغيرةالذاكرةسرعةتبلغ.إليهالكتابةأومنهللقراءةبالذاكرة

اإلستاتيكيةالذاكرةSRAM

.الديناميكيةالذاكرةمنتصنيعهايتمالرئيسيةالذاكرة•

.لمخبأةا/الفوريةالذاكرةفيأساسا ًيستخدموهوسعرا ًاألغلىالجزءهي•

.25Nansecسرعتهاتبلغ•

.يحتاجهاالتيبالبياناتالمعالجتمدلكيتستخدم•
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.(ROM)فقطالقراءةذاكرةأنواع

:همايستخدمانرئيسياننوعانهناك

Non)المستديمةالذاكرة• volatile memory):مكنيوالمستديمةبصفةفيهاالبياناتتخزينيمكن

.األولىالمرةفيكتابتهابعدعليهاالكتابةاليمكنأنهكماالكهربائيالتيارانقطاععندمحتواهاتفقدأن

:همانوعانيوجدو.معينةبطريقةرهايتغييمكن:المستديمةشبهالذاكرة•

فيهاووضعتُبرمجتفإذا.فقطواحدةمرةللبرمجةالقابلةالذاكرةهي:PROMالذاكرة•

قابلةأي(Programmable)يعنيPوالحرف.(ROM)إلىتحولتالبرامج,أوالتعليمات

.الحاسوبفيتنفيذهاتسريعبهدفالبرامجبعضلتخزينعادةالذاكرةهذهوتستخدم.للبرمجة

أنواالوامرللتعيماتيمكنأذ.مراتعدةللبرمجةالقابلةالذاكرةهي:EPROMالذاكرة•

والحرف.المعلوماتبعضمنهايحذفأوإليهايضافكأنالحقا,وتستبدلتعدلثمفيهاتخزن

Eيعني(Erasable)للحذفقابلةأي.
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Cache)المخبأة/الفوريةالذاكرة Memory):

أسرعولكنهاRAMذاكرةتشبهوهيبداخله,تكونماوعادةبالمعالجخاصةالكترونيةذاكرةهي•

ةالخاصالبياناتبعضتخزينفيالمعالجويستخدمها(20Nsحواليالىيصلالوصولوقت)منها

.فائقةبسرعةاليهاالرجوعليسهلاستخدمهاوالمتكرر

:أنواععدةلها•

.aاألولالمستوىكاشذاكرةCache Memory Level 1 (L1):صغيرةسريعةذاكرةوهي

.المعلوماتاستدعاءفيوقتأييضيعالوبذلكالمعالجداخلتقع,الحجم

.bالثانيالمستوىكاشذاكرةCache Memory Level 2 (L2):وسريعةذاكرةوهي

أقلو,منهاحجما ًأكبرفإنهااألولالمستوىالكاشبذاكرةقورنتماإذالكنو,الحجمصغيرة

.الذاكرةوالمعالجبيناألماللوحةعلىتوضعبل,المعالجداخلوجودهاعدمبسببسرعة

ذاكرةالىانتقليجدهالمفإذا(L1)األولالمستوىالكاشذاكرةمنالمطلوبةالبياناتالمعالجيستلم•

.(RAM)العشوائيالوصولذاكرةالىانتقليجدهالمفإذا,(L2)الثانيالمستوى
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:(Register)المسجلذاكرة

أي)بعملهللقياميستعملهاالتي(Processor)المركزيالمعالجةلعنصرالداخليةالذاكرةهي•

.(األوامرتنفيذإلتمامبهايستعين

الفوريةالذاكرةمنأسرعمرات10بحوالي)الذكرالسابقةالذاكرةنواعأكلمنأسرعهي•

Cache)الداخليةالحاسبمكوناتبعضأنإلىكذلكنشيرو)جدا ًالحجممحدودةأنهاإال

.(الذاكرةمنالنوعهذالديها
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ساعدةالماكروالذ

.الرئيسيةالذاكرةبمساعدةاألخرىالذواكرمنمجموعةتقوم•

لتشغيبدأعندتحميلهافىالرئيسيةذاكرةالتساعدROMالذاكرةأنفكما•

.األوليةالجهازبمعلوماتالحاسب

:منهاوالرئيسيةالذاكرةبمساعدةأخرىمساعدةذواكرتقوم•

الظاهريةأواألفتراضيةالذاكرة(Virtual Memory)مساعدةمساحةوهى

.(RAM)الرئيسيةللذاكرة

الصلبالقرصفىتتواجدHD.

ستخدمالملطلباتالحاسباستجابةكفاءةرفعأجلمنالتشغيلنظاميديرها.
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Secondary)الثانويةالتخزينذاكرة:ثانياا  Storage Units).

لتياراانقطعإذاالبياناتيفقدبعضهاوالحجمصغيرةالرئيسيةالتخزينذاكرةأنواعمعظم

الوجمالحكبيرةوالنقلسهلةتخزينوحداتلوجودالضروريةالحاجةبرزتلذلك,الكهربائي

.البياناتتفقد

التاليالشكليوضحهماالثانويةالتخزينذاكرةأنواعمنو:

نواع وحداتأ

التخزين الثانوية

قراص الخارجيةاأل قراص الداخليةاأل

قرصًالفالشالقرصًالصلب القرصًالمدمج القرصًالمرن القرصًالرقمي

كروت فالش
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األقراص. Internal)الداخلية1 Disk):

الصلبالقرصأشهرهامن(Hard Disk):

oجدا ًسريعبأنهيمتازوالحاسوبجهازداخلمثبت,

oبالجيجابايتتقاسكبيرةالتخزينيةوسعته(Giga Byte)=بايتبليون

.تقريبا ً

عليهاالمختلفةالتطبيقيةالبرمجياتوالتشغيلنظامتخزينيتم.

عضهابفوقالمثبتةالممغنطةاالقراصمنمجموعةمنالصلبالقرصيتكون

.واحدةكوحدة
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External)الخارجيةاألقراص2. Disk):

.لالستبدالقابلةمختلفةنواعأهي•

.أقلتخزينيةقدرةذاتوالداخليةاألقراصمنأبطأبأنهاتتصف•

:المستخدمةاالنواعأشهر•

Floppy)المرنالقرص-1 Disk)

سهل,الوزنفخفي,الحجمصغيربأنهيمتازوالبالستيكمنبعلبةمغلفممغنطتخزينوسطمنيتكون

.الثمنرخيصوالنقل

:المرنالقرصخصائص

.ميجابايت1,44التخزينيةسعتهتبلغ•

والغباروالعاليةالحرارةلدرجاتتعرضهعندبسهولةيتلفوالصلبالقرصمنأبطأ•

.الرطوبة

مرنالالقرصمشغلتسمىخاصةوحدةطريقعنالمرنالقرصعلىالكتابةوالقراءةيتم•

.المرنالقرصمنالكتابةوالقراءةبعمليةيقومالذي
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External)الخارجيةاألقراص Disk)

Compact)المدمجةاألقراص-2 Disk CD):

.المخزنةعلوماتالمكتابةوقراءةفيتستخدمالليزرتكنولوجياألنالليزريةاألقراصأحياناعليهايطلقو

:المدمجةاألقراصخصائص

.بسهولةتتلفالبأنهااألقراصهذهتمتاز•

.(,حركةصورةصوت,)المتعددةالوسائطبرامجلتخزينتستخدم•

.بايتميغا650حواليتبلغكبيرةتخزينيةسعةوذاالوزنخفيفة•
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:أنواع األقراص المدمجة 

القرص. Compact)فقطللقراءةالمدمج1 Disk Read only memory CD-ROM)

صنيعالتعمليةأثناءتتمعليهالكتابةعمليةأنالمدمجةاألقراصمنالنوعهذايميزماأهم

.فقطللقراءفهيعليهاالتعديلأومسحهابعدهايمكنالبحيث

القرص. Compact)للكتابةالقابلالمدمج2 Disk Recordable CD-R)

شغلميكونأنمنالبدولكنفقطواحدةلمرةولكنعليهالتخزينبإمكانكمدمجقرصوهو

.قراءتهإلىباإلضافةالقرصعلىالكتابةعلىقادرا ًعليهالمدمجةاألقراص

القرص. Compact):والتخزينالكتابةإلعادةالقابلالمدمج3 Disk rewritable CD-RW)

(مرةمنأكثر)عليهوالتسجيلالكتابةإمكانيةالمدمجةاألقراصمنالنوعهذايميزماوأهم

.سابقا ًالمخزنةالمعلوماتوتعديلحذفوإمكاني
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External)الخارجيةاألقراص Disk)

Digital)الرقميالقرص-3 Versatile Disk/ DVD).

عادةتخدمويسبايتبالجيجاوتقاسالهائلةالتخزينيةبسعتهيتميزالمدمجةاألقراصمنحديثنوعهو

.عاليةبجودةالفيديوأفالملتخزين

Flash)الفالشقرص-4 Disk).

.الحجمصغيرةتخزينوحداتهي•

.البياناتمنكبيرةكمياتلتخزيتستخدمحيثكبيرةتخزينيةسعةذات•

.(USB)مالعاالتسلسليلمنفذاطريقعناالستخدامةسهل•

الكثيرمحلحلتقدف,الكبيرةالتخزينيةوسعتهالسرعتهاونظرا ًبسهولةتتلفوالالعاليةبالسرعةتمتاز•

.األقراصمن
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Flash)الفالشذاكرة Memory):

البياناتلتخزينيستخدمإلكترونيجهاز.

متطايرةغيرتعتبر(non – volatile Memory)التياربانقطاعالبياناتتفقدالألنها.

فيهاآلخر,مكانمنللنقلالقابلةالصلبةفالشذاكرةمنأخرىأنواعهناك:

ذاكرة) BIOSالبيوسالكمبيوتر1 chip.

ذاكرة) Compactالرقميةالكاميرا2 Flash.

ذاكرة) Memory.الرقميةالكاميرا3 Stick

ذاكرة) Smartالجوالأجهزة4 Media.

كرت) .(Laptop)المحمولالكمبيوترأجهزةذاكرةتوسيعفيالمستخدمPCMCIAالذاكرة5

.الفيديوالعابأجهزةذاكرة6)
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وحدة قياس الذاكرة

(megabyte)ابايتغوالمي(kilobyte)بايتالكيلو:مشتقاتهاو(Byte)بالبايتالمعلوماتتقاس

.(GigaByte)ابايتغيغوال

البتتعريف(Bit)

(0)الصفرهمارمزيينمنمؤلفةرقميةإشاراتاومعلوماتهيالحاسبفيالمخزنةالمعلوماتإن

وجودعدمأووجودوأ,(off)الحالةو(on)الحالة)هماحالتينعنيعبرانالذين(1)الواحدو

.(منخفضةكهربائيةإشارةأومرتفعةكهربائيةإشارةأوكهربائيةلشحنة

واحدةائيةثنخانةتخزينعلىقادرإنهعنهنقولواحدالرقمأوصفرالرقمتخزينعلىالقادرالمكان

(1 bit 1)أو( Binary Digit).
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وحدة قياس الذاكرة

البايتتعريف(Byte)

8)ثنائيةخاناتثمانيةمنمؤلفةمجموعةهوالبايت Bits),مجموعةفيهانخزنأننستطيعأنناأي

:مثال.ثمانيةعددهاواحداتالواألصفارمن

1إلىتحتاج01100001المجموعة byteبايتايضا ًتحتاج01110011المجموعةوتخزنلكي

.فقطواحد

2الىتحتاج0111011101110001المجموعة Bytes.

(واحدوقتفيواحدةمجموعة)مختلفا ًرقما 256ً=28بايتكلفييخزن.

مثلواحدحرفبايتكلفييخزنabc.....z,A,B,أو(<,>,+,%@,....)مثلواحدةإشارةأو

.(9,......,0,1,2,3)مثلواحدعشريرقم

8منمجموعةيمثلعشريرقمأوإشارةاوحرفكل Bits.

ً الحرففمثالAالحرف01000001بالرقميمثلولتخزينهواحدبايتالىيحتاجA.
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وحدة قياس الذاكرة

Binaryالثنائيالنظاممعالحاسوبيتعامل:خالصة digit systemجميعتمثيليتمحيث

:ليةالتاالوحداتومنهابايتتسمىأرقامثمانيةمنمكونةمجموعةشكلعلىرقامواألالحروف

▫Byte = 8 Bits.

▫Kilo Byte (KB) = 1024 Byte.

▫Mega Byte (MB) = 1024 KB= 1024*1024 Byte

▫Giga Byte (GB) = 1024 MB= 1024*1024*1024 Byte
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وحدة قياس الذاكرة

10سطركليضموسطر50علىصفحةكلتحتويوصفحة240منمؤلفكتابلدينا:تمرين

؟الكتابلتخزيننحتاجبايتكم.حروف8فيهاالواحدةالكلمةوكلمات

:الحل

فياالحرففعدد,كلمات10سطركلفيلدينا.سبقكماحروف8هوكلمةكلفياألحرفعدد•

.حرف80هوسطركل

يساويالواحدةالصفحةفياألحرفعددأنيعنيسطر50عندناالواحدةالصفحةفي•

.حرف4000=80*50

هوالكتابفياإلجماليحرفاألعددفإنبالتاليو,صفحة240منمؤلفالكتاب•

.حرف000,960=240*4000

بايت000,960الىنحتاجفإننا,تخزينهأجلمنواحدبايتالىيحتاجواحدالحرفالكانإذا•

1MB=1,048,576ألنهابايتغمي1منأقلأيالكتابهذالتخزين Bytes.

قرصعلىوالحجمبهذاكتاب1024منأكثرنخزنأننستطيعابايتغيغ1فيأنهيعنيمما•

DVD-ROMكاملةمكتبةيعني!!!!!!الحجمبهذاكتاب17000منأكثرنخزنأننستطيعواحد.
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الحاسوبأجهزةأداءقياس

:معامالتبعدةوأدائهاالحاسوبأجهزةفعاليةتقاس

سرعة) المركزيةالمعالجةوحدة1

حجم) العشوائيةالذاكرة2

سعة) الصلبالقرص3

حاسوبأليالكليةالسرعةفيتتحكمالتيالعواملأهمهيالمعالجسرعةتعد

.شخصي

امنظعلىالمعتمدةالشخصيةللحواسيببالنسبةوخاصةمهمة,أخرىعواملوهناك

.ظامالنتشغيلسرعةزادت,الذاكرةحجمزادكلماأنهتقولقاعدةهناكحيثويندوز,

اويندوزنظامويستخدم سرعةزادتكلماوبالتالي,كبير,بشكلالصلبالقرصأيض 

.النظامتشغيلسرعةزادتالصلب,القرصتشغيل

التنفيذتحتالتيالتطبيقاتزيادةعدمكذلك.
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نهاية المحاضرة الثالثة


