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المحاضرة الرابعة

األجزاء الرئيسة للحاسوب

وحدة التخزين

(Storage Unit)



القرص الصلب . 1(Hard Disk.)
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الهواءمنومفرغةاإلغالقمحكمةعلبةداخلموضوعةممغنطةبمادةمطليةمعدنيةأقراصعنعبارةهو

.فيهتخزينهاإعادةأوحذفهاإمكانيةمعدائمبشكلفيهالمعلوماتتخزنإذ

الحاسبفيللمعلوماتمخزنالصلبالقرصيعتبر.

حواليإلىلتصاألخرىاألقراصأنواعببقيةمقارنةعاليةللبياناتالوصولبسرعةالصلبالقرصيمتاز

.الثانيةمنجزءمليون10

رئيسيةأجزاءخمسةمنيتكون:

األ. .الدائريةقراص1

رؤوس. .والكتابةالقراءة2

محرك. .والكتابةالقراءةرؤوس3

محور. .الدوران4

الد. .االلكترونيةارات5



(.Hard Disk)أجزاء القرص الصلب 
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األقراص. :الدائرية1

البالستكأوالمعدنمنمصنوعالشكلالدائريةالصلبةاألقراصمنمجموعة.

للمغنطةقابلةأخرىمادةأيأوالحديدأكسيدمنبطبقةاةمغطقرصكلوجهي.

محور. .السرعةبنفستدويرهاعلىيعملمحورعلىمراكزهامنمثنيةاألقراصكل:الدوران2

رؤوس. .األقراصعلىالبياناتكتابة/قراءةعنمسؤولة:والكتابةالقراءة3

قرصلكلوالسفليالعلويالوجهينكالعلىيمتدأفقيذراععلىتثبت.

كبيرةبسرعةلهالخارجةوالحافةالقرصمركزبينوإيابا ًذهابا ًاألفقيالذراعيتحرك.

أيسطحعلىنقطةأيإلىبالوصولالرؤوسلهذهتسمحاألقراصدورانحركةمعالحركةهذه

.قرص

الدوائر. .الصلبالقرصبعملالتحكمعنالمسؤولةهي:االلكترونية4

علىمعينانمكإلىوالكتابةالقراءةرؤوسكيبتحرعليهابناءتقومثمالحاسوبمناألوامرتستقبل

.الكتابةأوللقراءةاألقراص



كيف تخزن البيانات وكيف تسترجع؟

5

ائيةالثنالبتاتمنسلسلةشكلعلىالقرصعلىالبياناتالحاسوبيخزن.

كلbit(سالبةأوموجبة)مغناطيسيةكشحنةيخزن.

الشحنةهذهبإعادةوالكتابةالقراءةرؤوسحدأيقوم.

المخزنةالبياناتقراءةأوالسترجاع:

بسرعةبالدوراناألقراصتبدأ.

أوموجبة)بتلكلالشحنةنوعبتحديدوذلكالبياناتبقراءةالرؤوستتحرك

.(سالبة

الحاسوبإلىالبياناتهذهترسل.



تهيئة القرص الصلب
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؟الصلبالقرصبتهيئةالمقصودهوما

عامبشكلوالمطلوبة،البياناتإلىالوصولعلىقادرا ًيكونأنيجبالكمبيوتر

.يتاتالبمنوالماليينالماليينتخزينيمكنهاالحجمالصغيرةاألقراصحتى

ً ؟المطلوبةالمعلوماتعنيبحثأينالكمبيوتريعرفكيفإذا

فصلةمنألقسامتجزئتهخاللمنالصلبالقرصتنظيميتمالمشكلةهذهلحل.

مخزنةالالبيتاتمنسلسلةأيبإيجادللكمبيوترسهولةوبكليسمحهذا.

بالتهيئةيعرفالصلبالقرصلتنظيمالرئيسيلمصطلحا(Formatting).

 ًاألقراصلىعالملفاتكتابةيمكنحتىالصلبلقرصلتهيئةالعمليةنفذت

.كبيرةوبسرعةبعدفيماالمطلوبةالملفاتاسترجاعإمكانيةمع

ةالمنطقيوالتهيئةالفيزيائيةالتهيئة:بطريقتينالتهيئةتتم.



تهيئة القرص الصلب
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التهيئة. Physical)الفيزيائية1 Formatting)

المنطقيةالتهيئةعمليةقبلالعمليةهذهتتم.

المستوىمنخفضةبالتهيئةالتهيئةهذهتسمى(Low Level Format).

المصنعةالشركةقبلمنمباشرةالقرصصناعةبعدعادةتتم.

ةتياآلالفيزيائيةالعناصرإلىالدائريةاألقراصبتقسيمالعمليةهذهتقوم:

oالمسارات(Paths /Tracks).

oالقطاعات(Sectors).

oاالسطوانات(Cylinders).



الصلبالفيزيائيةًللقرصتهيئةال
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المسارات. 1(Paths /Tracks):

جانبيكالعلىموجودةوالمركزمتحدةالدائريةالمسالكمنمجموعةعنعبارةالمسارات•

.الدائريةاألقراص(وجهي)

ىحتوهكذا....وواحدالمسارثمصفربالمساربدايةرقمطريقعنتعّرفالمساراتهذه•

.لألقراصالخارجيةالحافة

.بالقطاعاتتعرفصغيرةمساحاتإلىالمساراتت َقّسم•

القطاعات. 2(Sectors):

.البياناتمنثابتةكميةلتخزينالقطاعاتتستخدم•

.(بت8منيتكونالواحدالبايت).البياناتمنبايت512لتحتويتهيئعادةالقطاعات•

االسطوانات. 3(Cylinders):

الوجهينكالومناألقراصجميععلىتوجدوالتيالواحدالرقمذاتالمساراتمنمجموعة•

.البعضبعضهافوقمتراكمةحلقاتوتشكل

لنفسالسفليالوجهمن5رقمالمسارمعاألولللقرصالعلويالوجهمن5رقمالمسار:مثال ً•

السفليالوجهمن5رقمالمسارمعالثانيللقرصالعلويالوجهمن5رقمالمسارمعالقرص

.5رقماسطوانةتشكل...األقراصنهايةحتىوهكذا...الثانيللقرص

.وهميةاالسطواناتهذه•

سطحعلىوجودةالمللمادةالفيزيائيةالخصائصعرضتتقدالفيزيائيةالتهيئةمنفترةبعد:مالحظة

مشكلةرتظهئذً عند.الكتابةأوللقراءةقابلةغيرالمناطقهذهتصبحبحيثللتلفاألقراص

Bad)التالفةالقطاعات Sectors).
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التهيئة. Logical)المنطقية2 Formatting)الصلبللقرص
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الفيزيائيةالتهيئةبعدالعمليةهذهتتم.

البياناترجاعواستلتخزينالقرصمساحةواستغاللاستعمالإمكانيةالتشغيللنظامالعمليةهذهتتيح.

الصلبللقرصملفاتنظامبوضعالعمليةهذهتقوم.

الصلبالقرصمعالتعاملإمكانيةالتشغيللنظاميتيحالذيهوالملفاتنظام.

نوععلىتوقفيالمنطقيةالتهيئةنوعفإنلذامختلقة،ملفاتأنظمةتستخدمالمختلفةالتشغيلأنظمة

.سيستخدمالذيالتشغيلنظام

أقسامعدةإلىالصلبالقرصتقسيميمكن(Partitions).

القرصسنفعلىتشغيلأنظمةعدةبتركيبيسمحممامختلفملفاتبنظامتهيئتهيمكنقسمكل

.الصلب

لصلباالقرصلمساحةكفاءةأكثرباستغاللأقسامعدةإلىالصلبالقرصتقسيمعمليةتسمح.



File)الملفاتنظام System)
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:هيأساسيةوظائفثالثالملفاتنظاميؤدي•

تحديد) .الصلبالقرصمساحةإجماليمنالمستخدمةوالحرةالمساحة1

حفظ) .الملفاتواألدلةأسماءمعرفةأو2

معرفة) .الصلبالقرصعلىللملفالفيزيائيالموقعتحديدأو3

(تعرفأو)ميزتالتشغيلأنظمةبعضمختلفة،تشغيلأنظمةقبلمنالمختلفةالملفاتأنظمةت ستخدم•

منعدد(معرفةأو)تمييزعلىقادرةالتشغيلأنظمةمناآلخرالبعضبينمافقط،واحدملفاتنظام

:مثلشيوعا ،األكثرالملفاتأنظمة

16الملفاتتخصيصجدول(File Allocation Table, FAT16).

32الملفاتتخصيصجدول(FAT32).

الجديدةالتقنيةملفاتنظام(New Technology File System, NTFS).

األداءعاليالملفاتنظام(High Performance File System, HPFS).



FAT16الملفاتتخصيصجدولنظام
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.تخزينهامواقعوتتبعالملفاتتخصيصجدول•

من16bitيقرأالنظامأنأي)الملفاتمواقعلتحديد(Clusters)عناقيدكعناوينbit-16يستخدم•

.(مرةكلفيأوحدةاومرةالبيانات

.(Windows)ويندوز،(DOS)دوسالتشغيلنظمقبلمنيستعمل•

.تخزينوحدةكأصغرالعنقوديستخدم•

.المتوفرةالمساحةوهدرضياعفيالنظامهذايتسبب•

4إلىحجمهيصلقسمأوقرصيدعم• GBً تقريبا.

Long)الطويلةاالسماءذاتالملفاتيدعمال• File Names)

(Security)المعلوماتأمنيدعمال•

.قساماألمساحةتكبرعندمابطئا ًاكثرالصلبالقرصيصبح•

Root)جذريدليلالنظامهذايستخدم• Directory)أسممثلالملفاتعنالمعلوماتبتخزينيقوم

.(الملفمناألولالجزءيحتويالذيالعنقودرقم)العنقودبدايةرقمالملف،حجمالملف،

.القرصعلىمحددمكانفييتواجدالجذريالدليل•



FAT32الملفاتتخصيصجدولنظام
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32يستخدم-bitالملفاتمواقعلتحديدعناقيدكعناوين.

ويندوزقبلمنيستعمل.

منأصغرعناقيدحجميستخدمولكنتخزينوحدةكأصغرالعنقوديستخدم

FAT16.

أصغردعناقيأحجامهالستخدامنظرا ًالمساحةفيالمهدورةالكميةمنكثيرا ًقللي.

2إلىتصللألقراصأكبرأحجاميدعمTB(بايتتيرا).

منمكانأيفيويتواجدحجمباييكونأنيمكنبأنهلهالجذريالدليليتميز

.القرص



NTFSالملفاتنظام
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ويندوزيستخدمNT.

التلفمنلحمايتهاالرئيسالملفجدولمنالمهمةلألجزاءنسخعدةبحفظيقوم.

الملفاتتخزينفيالعناقيديستخدم.

القسماوالقرصحجمعلىيتوقفالالعنقودحجم.

غيرعناقيدعدةإلىالواحدالملفتقسمالتيالملفاتتجزئهعمليةمنويقللالمهدورةالمساحةمنيقلل

.الملفإلىالوصولفيبطيءيسببممامتجاورة

لألخطاءالتصليحيدعم(Hot Fixing)التالفةالقطاعاتاكتشافمناتوماتيكيا ًيتمكنحيث

.المستقبلفيتستخدمالبحيثوترميزها

الملفاتعلىالمستخدمينصالحياتلتحديدتستخدموالتياألمانميزاتيدعم.

الخاصةملفاتهإلىمستخدملكلالوصولوتخصيصالمستخدمينتعددمفهوميدعم.

كامال ًالقسمأوالقرصلضغطالحاجةدونحجمهاوتصغيرالبياناتحفظيدعم.

الطويلةالملفاتأسماءيدعم

الملفاتضغطيدعم
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(HPFS)نظام ملفات األداء العالي

لنظامبالنسبةاألساسيالملفاتنظامهو(HPFS)العالياألداءملفاتنظام•

.(OS/2)2أوإسالتشغيل

.ويندوزمنالقديمةاإلصداراتتدعمه(HPFS)الملفاتنظام•

ال ًبدقطاعاتفيالملفبياناتبتخصيص(HPFS)العالياألداءملفاتنظاميقوم•

.(كلسترات)عناقيدمن

8)ابايتغمي8حجمهاحزما ًمستخدما ًالقسمأوالقرصبتنظيميقوم• MB)،2مع

.الحزمبينتخصصبايتكيلو
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(Partitioning)تقسيم القرص /تجزئة

القرص؟؟لتجزئةالحاجةماهي

مساحتهمنالقصوىاالستفادةيتملكيأقسامعدةإلىالقرصتقسيميتم.

تشغيلنظاممنأكثرتركيبإمكانية.

الملفاتأنظمةأنواعمننظاممنأكثروضعإمكانية.

أمانا ًأكثريجعلهاأقسامعدةعلىالملفاتتوزيع.

:األقسامأنواع

القسم. Primary)األولي1 Partition):ملفاتمثلأخرىوملفاتالتشغيلنظامعلىيحتوي

.والبرامجالمستخدمين

القسم. Extended)الممتد2 partition):بياناتيحويوالالمنطقيةلألقسامحاويةيعتبر.

القسم. logical)المنطقي3 partition):البياناتعلىويحتويالممتدالقسمبداخليوجد.
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العوامل المؤثرة على سرعة القرص الصلب

سرعة. لالوصوفيسرعةالازدادتمالك،أكبراألقراصدورانسرعةكانتكلما:األقراصدوران1

.البياناتإلى

قيقةدالفيبدورةالسرعةهذهتقاس(Round Per Minutes, RPM)7500مثل

RPM.

الكثافة. سطحمنمعينةمساحةفيتخزينهايمكنالتي(Bytes)البايتاتعدد:لألقراصالتخزينية2

.القرص

زمن. Access)الوصول3 Time):والكتابةالقراءةسرعةزادتكلماالزمنهذاقلكلما.

معدل. فيالحاسوبإلىالقرصمننقلهايمكنالتي(Bytesالـعدد)البياناتكمية:البياناتنقل4

.قنيالتالتقدممعازديادفيوهيالواحدةالثانيةفيبايت-ميغا40إلى5بينوتتراوح،الواحدةالثانية

حجم. .512KBمثل:للقرص(cache)الفوريةالذاكرة5

السعة. 6(Capacity)20،40،80،120،160،250،320،500مثال:الصلبللقرصالكلية

...غيغابايت640،750،1000،2000،



القرص المرن . 2(Floppy Disk.)
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الصغيرالقرصأواللينبالقرصيسمى(diskette).

إليهاالعشوائيالوصولأوالتغييرأولإلزالةالقابلةللمعلوماتتخزينوسطعنعبارة.

وموجودواحد،إنشيساويوعرضأنش،5.25الحجمكبيرالبدايةفيكاناألصليالمرنالقرص

فلوبيسمىيكانولهذاجيد،بشكلالتلفعواملمنمحميا ًيكونبأنلهتسمحالصلبةغيرحافظةداخل

Floppy Disk.

وتطورأوال ،كيلوبايت720:التخزينعلىقدرةوأكثرحجماأصغرجديدقرصالقديمالقرصمكانحل

.ميغابايت1.44حتى

بحذفومنقأوعليهالكتابةنمنعحتىوذلكإغالقهايمكنصغيرةفتحةالقرصهذاأركانأحدفييوجد

.الخطأبطريقعليهالمسجلةالمعلوماتمنشيءأي



األقراص . (Compact Disk, CD)الليزرية/ المدمجة3
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يساويوقطرهامم1.2حواليسمكهايبلغالبالستيك،منبسيطةقطعةعنعبارةالمدمجةاألقراص

وحديثادقيقة74يعادلماأوالبياناتمنيغابايتم650تحملأنلالسطوانةويمكن.سم12حوالي

.دقيقة80و،ميغابايت700

خارجهاوينتهياالسطوانةداخلمنيبدألولبيبياناتمسارعلىالمدمجةاألقراصتحتوي.

غتبللهالمجاوروالمسارالمساربينالفاصلةوالمسافةميكرون0.5حواليالبياناتمسارعرض

.ميكرون1.6حوالي

3.5)كم5حواليطوله،جدا ًطويلالقرصعلىالذياللولبيالمسارتجعلجدا ًالدقيقةاألبعادهذه

.ميكرون0.5وعرضه(ميل



أقراص . 4DVD
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هياألغراضمتنوعةرقميةأقراصإنتاجتمDigital Versatile Disk

(DVD)،الصورونقلتخزينمتطلباتلتلبيةالتخزينيةالسعةزيادةبغرض

.الفيديووأفالمالمتحركة

أقراصتستخدمDVDأضيقوفراغاتمساراتوعرضأصغرأخاديد.

زيادةميتوبذلكالواحد،القرصفيالمعطياتمنطبقتينأوطبقةتدعمأنهاكما

4.7)إلىتصلحيثللقرصالتخزينيةالسعة GB)معمقارنةطبقةلكل

650MBالمدمجةلألقراص.

9.4الواحدالوجهفييخزن GB،لقرصيمكنوبالتاليDVDمعطياتتخزين

17حواليإلىيصلبحجم GBأكثرأو.



مشغالت األ. قراص5
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مشغل. Floppyالمرنةاألقراص1 Disk Drive

.المتنقلةالمرنةاألقراصبتشغيلالخاصالجهازهو•

.المرنالقرصوإلىمنالبياناتوتخزينقراءةبعملياتيقوم•

مشغل. CD-Rom-Ram-الليزرالقرص2 Laser Disk Drive

.المشغالتمنالنوعبهذاالخاصةالليزريةاألقراصبتشغيلخاصجهاز•

وإلىمنالبياناتوتخزينقراءةلعملياتالممغنطةمنبدالالليزرشعاعالمشغالتهذهتستخدم•

.الليزرقرص

مشغالت. Compact)فقطللقراءةالليزرأقراص3 Disk Read Only Memory Drive(CD-

ROM)).

.ألقراصاعليالتخزينأوالكتابةإعادةيمكنوالفقطالمقروءةالليزرأقراصقراءةتستطيع•

مشغالت. Compact)والكتابةللقراءةالليزرأقراص4 Disk read and Write Memory

Drive (CD-RAM)).

الكتابةإعادةإمكانيةفيعنهاتختلفولكنهاCD-ROMاألقراصمشغالتتشبهمشغالتهي•

.األقراصهذهعلي

مشغالت. Digital)الرقميالنوعمنوالكتابةللقراءةالليزرأقراص5 Video Disk Read and

Write Memory Drive (DVD-RAM)).

إلىتاجتحالتيالبياناتمنوغيرهاالفيديوتخزينتقنيةذاتليزريةأقراصمشغالتوهي•

.األفالمتخزينفيتستخدموهيكبيرةتخزينيةسعات
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