
  ١ المهمة باألرقام و المواصفات في تقنية المعلومات ءبعض األشيا
  

 :المواصفات األساسية لبطاقة الشاشة −

  PIXELالكثافة النقطية   اختصار االسم باإلنجليزي  نوع البطاقة

 VGA  640 x 480  بطاقة مصفوفة رسم الفيديو  .١

 SVGA  800 x 600  بطاقة مصفوفة رسم الفيديو السوبر  .٢

 XVGA  1024 x 768  ة الفيديو الممتدة بطاقة مصفوف .٣

 QXGA 2048 x 1536  بطاقة مصفوفة الفيديو الممتدة الكواد  .٤
  

  :)Byte تقاس بـ البايت و التخزين وحدة سعة الذاكرة ( تمثيل البيانات في الذاكرة −

 الوحدة عدد البايتات   
  = 1 , 0 Bitالبت 

  = 8 Bit Byte البايت 

 الكيلوبايتB 1000 210 B = 1024 B KB تساوي و للتسهيل يقال أنها

 الميجابايتB = 1000 KB  MB 220 حوالي مليون بايت

 الجيجابايتB = 1000 MB GB 230 حوالي بليون بايت

 التيرابايتB = 1000 GB TB 240 حوالي تريليون بايت

ا في المحاضرة لالحتياط و الحرصالدكتور ذكر أنه يكتفى الوصول إلى التيرابايت، لكن سأورد الباقي كم  

 250 B = 1000 TB  PBالبيتابايت 

 260 B = 1000 PB FBاالكسابايت 

 270 B = 1000 FB ZBالزيتابايت 

 280 B = 1000 ZB  YBاليوتابايت 

 .يقاس مصدر الطاقة بالفولت −

   ))Hertz = 1دورة واحدة في الثانية     ((  Hertzتز بالهير) أحد مكونات وحدة النظام المكونة للحاسب (ساعة النظامتقاس سرعة  −
 



  :مواصفاتها أنواع الذاكرة و  −

  : الذاكرة الرئيسية-١

  نوع الذاكرة 
ختصار اال

  باإلنجليزي
  المواصفات  الوظيفة

  السعة

  تقاس بالبايتات
  السرعة

 بالثانيةتقاس 

  RAM  ذاكرة الوصول العشوائي .١

  
حتى ينتهي  البرامج و البيانات مؤقتاً     تخزين  

  .لجتهاالحاسب من معا
  
ثم يتم نقل هذه البيانات المعالجة إلى القـرص         ( 

  )الصلب في الذاكرة الثانوية
  

 .ذاكرة متطايرة = تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي .١

 .تقسم إلى مواقع متساوية في الحجم  كل موقع له عنوان خاص به .٢

صول إلى أي موقع من بالزمن الضروري للوتقاس سرعة الذاكرة  .٣
 .الذاكرة سواء أثناء القراءة أو الكتابة

هي عبارة عن رقائق يتم تجميعها على بطاقة صغيرة و تثبت في  .٤
  .ثقوب خاصة على لوحة األم

128 MB – 4 GB النانوثانية 

 ROM  ذاكرة القراءة فقط .٢

تحتوي على التعليمات الضرورية لكي      .١
عمله مثل اختبار   ) CPU(يبدأ الحاسب   

 .لذاكرة و األقراصا

تعمل على تحميل نظام التشغيل  .٢
في ذاكرة ) الويندوز أو اللينوكس(

RAM ليظهر النظام للمستخدم في 
تسمى هذه العملية ( الشاشة 

 ).Booting Upباالستنهاض 
 

 .RAMسعتها صغيرة و حجمها أصغر من  .١
 
تتميز باالحتفاظ بمحتواها بعد إطفاء الجهاز أو انقطاع التيار  .٢

 غير متطايرة = يبائالكهر
 
 ال يمكن الكتابة عليها نسبياً .٣
 
 يمكن إعادة برمجتها بشكل ميكانيكي أو برمجي حسب نوعها .٤

ال نهتم كثيراً بخصائصها ألنها ال 
 تفيدنا في عمل البرمجيات

PROM 
 .ذاكرة للقراءة فقط .١

  .تبرمج مرة واحدة في حياة النظام

EPROM 

 غير متطايرة=  يعند انقطاع التيار الكهربائتحتفظ ببياناتها  .١

 .بتعريضها لألشعة ما فوق البنفسجيةيمكن حذف بياناتها  .٢

  .تبرمج باستعمال أداة إلكترونية
  ROMأنواع ذاكرة 

EEPROM 

 .تستخدم لتخزين بيانات تهيئة الجهاز .١

 .عدد مرات الكتابة و الحذف محدودة .٢

  .تبرمج من خالل برنامج محدد



  

  نوع الذاكرة 
ختصار اال

  نجليزيباإل
  المواصفات  الوظيفة

  السعة

  وحدة سعة الذاكرة تقاس بـ البايت

  السرعة

 بالثانيةتقاس 

  CPUيكون داخل المستوى األول 
 

  8 KB – 128 KB L1= 
  CPUيكون داخل المستوى الثاني 

  
L2= 64 KB – 16 MB 

يثبت على لوحة األم و يبرمج المستوى الثالث 
  ليستخدم كـ كاش ثالث

  
L3= 100 MB – 120 MB 

 CASH  ذاكرة التخبئة أو الكاش .٣

تستعمل لتخزين البيانات و البرامج األكثر  .١
 .استعماالً مؤخراً

تجلب البيانات الغير موجودة فيها من  .٢
 . عند الحاجة إليهاRAMذاكرة الـ

 يتم تخزين RAMعند حجز كل ذاكرة  .٣
البيانات الغير مستعملة فيها بمكان 

مخصص على القرص الصب يسمى 
 .الذاكرة االفتراضية

  
  :ميزاتها و فوائدها −

تسريع الحاسب بتوفير الوقت بدالً من 
 مباشرة، وذلك من خالل RAMالتعامل مع 

تخبئة البيانات األكثر استعماالً حتى يمكن 
  .جلبها بسرعة

 
 وRAM  ع من أسر(سرعتها فائقة  .١

Romلكن سعتها أقل و حجمها أصغر ( 
 
 .CPU متصلة بالمعالج المكروي  .٢
 
 .RAMتعمل كوسيط بين المعالج و  .٣

ثمنها غاِل جداً لذلك يكتفى منها بسعة  .٤
 .صغيرة نسبياً
 

  الذاكرة االفتراضية  =L4المستوى الرابع 

 النانوثانية

 ذاكرة الفالش أو  .٤

  الوميض
Flash 

Memory 

تخزين نظام المدخالت و المخرجات  .١
 ROMالموجود في  (BIOSاألساسي 

  ).عند االستنهاض
  
تستخدم في الحاسب و الهواتف النقالة و  .٢

  .الكاميرات و الطابعات

تمتاز بسرعتها الكبيرة و لكن أقل من  .١
 .DRAMسرعة 

 .غير متطايرة .٢

 يال تحتاج إلى استمرار التيار الكهربائ .٣
 .لالحتفاظ بالمعلومات المخزنة

 .Blocksتخزن البيانات على شكل كتل  .٤

 .حرارةمقاومة للصدمات و ال .٥
 

   

  

  



  .أو تنزيلها من الذاكرة المركزيةخزين البيانات على شكل ملفات عادية أو برمجيات بشكل دائم بعد نقلها  ت:  وظيفتها:الثانوية الذاكرة -٢

  نوع الذاكرة 
ختصار اال

  باإلنجليزي
  الوظيفة

   المواصفات

   جميعها غير متطايرة

  رها أقلسع+ سرعتها أقل : مقارنة بالذاكرة الرئيسية

  السعة

  تقاس بالبايتات
  السرعة

 األقراص المغناطيسية و  .١

  مشغالت األقراص 
   خزين البياناتت  -

 . لقراءة أو كتابة البياناتDisk Driveتحتاج إلى مشغل قرص  .١

عبارة عن طبقات من مسطحات األلمنيوم أو البالستيك مغطاة بمادة  .٢
 .مغناطيسية مثل أكسيد الحديد

 .اءة والكتابة لكل سطحتحتوي على رأس القر .٣

 .أو تتابعي)مباشرة(االتصال بالبيانات المخزنة على القرص عشوائي .٤

سطح القرص يحتوي على مسارات مجزأة إلى عدد ثابت من  .٥
 .قطاعات متساوية في سعة التخزين

رقم : تخزن البيانات في مواقع تسمى العناوين و تحتوي على .٦
  . السطح، رقم المسار و رقم القطاع

- - 

  خزين البياناتتأهم وسيط ل Hard Disk  لقرص الصلبا .٢

 . توجد داخل وحدة النظام .١

 ).نحتاجه فقط للتشغيل(ال تحتاج للتيار الكهربائي لحفظ البيانات  .٢

 .وحدة تخزين دائمة .٣

 . في تعليب خاص مجموعة أقراص ممغنطةعبارة عن .٤

  . تضاف األقراص الصلب داخل أو خارج الحاسب .٥

مئات الجيجابايت قد 
   إلى تصل

500 GB  
- 

 Floppy  األقراص المرنة .٣
Disk في طريقه للزوال (  خزين البياناتت(  

 .B وA مشغل األقراص المرنة يسمى عادة بمشغل   .١

 .عبارة عن وسط تخزين ممغنط و مغلف بعلبة بالستيكية .٢

 .يحتوي على سطح أو سطحين .٣

 ).inch 3.5 قطره (حجمه صغير .٤

  خفيف الوزن .٥

 )لى جهاز سكانر يعطب بسبب األشعةلو مر ع(  سريع العطب  .٦

 . رخيص الثمن .٧

 .بطيء جداً مقارنة مع القرص الصلب بسبب حركته الميكانيكة .٨

زر ع ( القرص من الكتابة عليه بتغيير وضع البوابة حمايةيمكن  .٩
  ).جانب القرص

  =حجم التخزين
720 KB – 2.8MB  

  
  =السعة

1.44MB  

- 



  نوع الذاكرة 
ختصار اال

  باإلنجليزي
  ةالوظيف

  المواصفات 

   جميعها غير متطايرة

  سعرها أقل+ سرعتها أقل : مقارنة بالذاكرة الرئيسية

  السعة

  تقاس بالبايتات
  السرعة

 -  الشرائط الممغنطة .٤

كوسيط ثانوي مع  خزين البياناتت: قديماً
  )زالت تماماً. (الحواسيب الكبيرة

 هناك أقراص لها مميزات على نأما اآل

وساط لالحتفاظ أ: األشرطة و قد أصبحت
بنسخ احتياطية للكميات الكبيرة و الملفات 
المهمة السترجاعها في حالة فقدان الملفات 

  .على األقراص أو إتالفها
  

 .شريط بالستيكي رفيع و طويل .١

 .كان يستخدم قديماً في الحواسيب الكبيرة .٢

  
46 MB - 

القرص الضوئي  .٥

  المضغوط
CD- ROM 

تسجيل الملفات المتعددة الوسائط 
Multimedia 

  )صوت، نص و أفالم فيديو( 

 .يستخدم أشعة الليزر في قراءة المعلومات .١

 .Pitيخزن المعلومات في مناطق صغيرة جداً تسمى تجويف  .٢

  CD-R: هناك نوعان .٣

 )مرة واحدة فقط(قابل للكتابة للمرة األولى فقط  −

 .قابل للقراءة فقط و ال يمكن تغير محتواه −
CD-RW          

   و التسجيل لعدة مراتقابل للكتابة −

 تصل إلى 
700 MB 

4x 
 

16x 
 

32x  
  

مقارنة مع 
سرعة 
  الصوت

4.7 GB – 17 GB  األقراص الضوئية  .٦

  الرقمية
DVD تسجيل أفالم الفيديو  

   : أصغر بكثير،و سعته هائلةpit ولكن مع CDنفس التقنيات للـ .١
 GB 30حوالي  عادي،سعتهأصغر بكثير من الليزر الpit الليزر األزرق يعمل مع  .٢

- 

 - MB–750MB 100  تشبه األقراص المرنة إال أنها أثقل و أكبر و ذات سعة كبيرة  تستعمل في األرشيف -  ZIP أقراص  .٧

Smart Card  البطاقة الذكية .٨
 و ATMتستعمل في الهاتف و الصراف 

  لفات الطبيةبطاقة االئتمان و الم

  :تحتوي على .١
   موقع تخزين دائم- معالج رقيق     -ذاكرة      −

  .تدخل في قارئ خاص لقراءتها و تعبئتها .٢
-  - 

  .USBتحتاج إلى منفذ  .١  حفظ و نقل البيانات  USB  أقراص الفالش .٩
  .صغيرة الحجم و ذات سعة كبيرة .٢

 - GB 32حوالي 

  


