
 هعمل ومبدأ الحاسوب بنية
COMPUTER STRUCTURE & PRINCIPLES 

 :مقدمة 1.
تلقائيا لكي  ومعاجلة البياناتستقبال الادلخزنة  الربامجديكن تعريف احلاسوب بأنو جهاز يعمل وفقا جملموعة من 

ادلفاىيم اليت حتتاج  بالنظر إىل ىذا التعريف جند أنو يقدم إلينا بعض .مفيدة نتيجة لتلك ادلعاجلة معلوماتتعطي 
 .إىل شرح

 :تعريفات 2.
 Processing: المعالجة 2.1.

وىي مصطلح يشَت إىل عملية قراءة وختزين البيانات وفرزىا وإجراء العمليات ادلختلفة عليها، كالعمليات احلسابية 
دلناسبة على ضوئها، ادلعروفة وكذلك العمليات ادلنطقية، ومن مث حتليل نتائج ىذه العمليات واختاذ القرارات ا

 .راجلإلخضافة إىل تلخيص النتائج وإعدادىا االب
 Programs :البرامج 2.2.

إذا الربنامج ىو رلموعة من  .لكي يقوم احلاسوب بإجراء عملية ادلعاجلة فإنو حباجة إىل من خيربه مبا سيفعلو
ومبا أن  .ادلعلومات اليت يريدىا ادلستخدمنتاج إلوامر والتعليمات اليت خترب احلاسوب كيف سيعاجل البيانات اال

، بالتايل جيب أن يكون مبٍت  General-Purposes Deviceاحلاسوب يوصف بأنو جهاز أغراض عامة 
وبالتايل يقوم الربنامج وبياناتو ادلدخلة بتوجيو ىذه الدارات الكهربائية  .داراتيا حبيث ديتلك قدرة مرنة على ادلعاجلة

تستطيع احلواسيب تشغيل برامج مكتوبة  ال .بالشكل الذي يتناسب مع ادلهمة ادلرجوةوىي بدورىا تستجيب 
وبالتايل يقوم أخصائيون بكتابة الربامج باستخدام لغات بررلة خاصة )كاللغة ادلتداولة (بلغة إنكليزية عادية 

Programming Languages بضات وىي عبارة عن شيفرة يستطيع احلاسوب قراءهتا وتررتتها إىل ن
 Visual Basic ،Pascal ،C++ ،...... Javaتتنوع لغات الربرلة ادلعروفة عادليا ومن أمهها   .إلكًتونية

 Data: البيانات 2.3.
 .ولكنها تصبح ذات معٌت بعد إدخاذلا إىل احلاسوب ومعاجلتها .معٌت ذلا حبد ذاهتا الىي بشكل أساسي حقائق 

 البيانات. معينة حقيقة تعٍت وىي بيان رتع ىيوكلمة بيانات  .ادلعلومات منها تشتق اليت اخلام ادلادة ىي البيانات
 أشكال أو رموز أو حروف أو أرقام صورة على تكون أن ديكن اليت ادلشاىدات أو احلقائق من رلموعة ىي

 من رلموعة البيانات تعترب وبذلك .أخرى حقائق أية أو ىدف أو أوحدث موضوع أو فكرة وتصف خاصة
 .لالستخدام ادلعدة غَت أو ادلرتبة غَت اخلام احلقائق



 :ديكن أن توجد البيانات اليت يستطيع احلاسوب التعامل معها يف عدة أشكال
عادة من رموز قياسية خاصة، رقمية  وىي اكثر البيانات استخدام، وتتألفText Data:البيانات النصية 

  .ومن أمثلة ىذا النوع الرسائل، ادليزانيات، التقارير ادلطبوعة، )كل ما ىو موجود على لوحة ادلفاتيح (وأجبدية
إن ىذه  .تتألف من الصور كاللوحات، الرسوم البيانية الصور الضوئية Graphics Data:البيانات الرسومية 

البيانات الرسومية تكون  ألن .أكثر تعقيدا داخل اجلهاز من اليت تتطلبها البيانات النصية الالبيانات تتطلب دتثي
 .أكثر تعقيدا وغالبا تستخدم ألوانا مركبة

تستطيع - . والكالممبا يف ذلك ادلوسيقا  –صوات االأي نوع من  Audio Data:البيانات الصوتية 
كما   Machine Readable Formلة االصوات بشكل قابل للقراءة من قبل االاحلواسيب احلديثة ختزين 

 .بياناتختزن أي نوع من ال
، أو الصور ادلنقولة على اذلواء مباشرة  المفاالتتألف من صور متحركة، ك Video data:ديو يبيانات الف

 .....كادلؤدترات، ادلباريات 
 Information: المعلومات 2.4.

يريدون تلقي نفس البيانات بدون تغيَت،  العند إدخال البيانات إىل نظام احلاسوب من قبل ادلستثمرين فهم عادة 
فادلعلومات إذا تشَت إىل البيانات  .بل يريدون من النظام أن يعاجل ىذه البيانات ويعطي معلومات جديدة ومفيدة

 .اليت دتت معاجلتها إىل شكل لو معٌت

 
 :مثال
 :التالية البيانات على حيتوي التايل، السطر لدينا

  ت.ك ،زتاه ، 1996 ،تامر 
 .خاصة أشكال أو رموز أو أرقام أو حروف صورة على ىو ما منها البيانات ىذه من نالحظ

 مدينة، اسم على الثالث البيان ويدل رلردة، عددية قيمة على الثاين البيان ويدل إسم، على ولاال البيان يدل
 .التمريض كلية علىيدل  الثاين واحلرف ولاال احلرف .نقطة بينهما يفصل حرفُت من رمز على الرابع البيان ويدل

 الفصل الدراسة، استمرار الدراسة، كانتهاء( الدراسية احلالة على يدل خاص شكل فهو اخلامس البيان أما 
 .)اجلامعة من

من جدول  معلوماتديكن احلصول على  دتريض وىلاال السنة لطالب بيانات رلموعةبفرض لدينا  2مثال 
 .ادلقررات أحد يف ولاال الطالب معرفةت، الدرجا معدل حيث من ولاال الطالب معرفةعالمات الطالب مثل 



 :للحاسوب المبسطة ساسيةاال البنية 3.
 :جزاء وادلكونات التاليةااليتكون احلاسوب يف أبسط صوره من 

 
 مبسط حاسوبي لنظام ساسيةاال البنية 1الشكل 

   وحدة احلساب وادلنطق. Arithmetic Logic Unit (ALU) 
  القراءة فقطذاكرة  . Read Only Memory ( ROM ) 
 ذاكرة الوصول العشوائي   . Random Access Memory (RAM) 
  وحدة إدخال ادلعلومات. Input Unit (IU ) 
  وحدة إظهار معلومات خرج النظام. )Output Unit (OU 
  مساري نقل ادلعلومات. BUS 
 وحدة التحكم . Control Unit (CU) 
 متممات النظام احلاسويب. 
 ALU: والمنطق الحساب وحدة 3.1.

رتع، طرح، ضرب وتقسيم أعداد صحيحة، (ساسية البسيطة االتقوم ىذه الوحدة بتنفيذ كافة العمليات احلسابية 
والنسب ادلثلثية  ولتنفيذ عمليات حسابية معقدة مثل اللوغاريتم .)...ة، اخليمقارنة بُت متحولُت، عمليات منطق

والرفع إىل قوة وغَتىا من التوابع الرياضية، حتتاج وحدة احلساب وادلنطق إىل طريقة أو خوارزمية حتدد ذلا طريقة 
 .ساسية البسيطة اليت تقوم هبااالمن العمليات  القاتنفيذ تلك التوابع انط

 



.3.2 :ROM:)ذاكرة القراءة فقط( 
:ROM  اختصار  لكلمة(Read  Only Memory)  وىي ذاكرة صغَتة حتتفظ بالتعليمات الالزمة

 ىذه تقوم لكي يبدأ احلاسوب عملو عندما يتم تشغيلو، وزلتوى ىذه الذاكرة الحيذف منها عند اطفاء اجلهاز.
 ادلادية احلاسوب مبكونات اخلاصة التعليمات والربامج ختزن ألهنا احلاسوب إقالع أثناء مهم بدور الذاكرة

خراج االدخال و االحتفظ نظام كما  ...ذلك إىل وما وادلعاجل ختزين البيانات ووحدات الذاكرات كمواصفات
هذه الذاكرة ف ديكن تغَت البيانات اليت عليها الو . Basic Input Output System BIOSساسي اال

 .حىت يف غياب التغذية الكهربائية للقراءة فقط، وجيب أن تكون دائمة لتتمكن من حفظ الربنامج
 

تعمل ىذه الذاكرة عند تشغيل اجلهاز فالبد الي بررلية او ملف  :RAM ذاكرة الوصول العشوائي 3.3.
 حيمل من القرص الصلب إىل ىذه الذاكرة للعمل عليو بيانات أن
 ختزين ادلعطيات ادلدخلة دتهيدا دلعاجلتها. 
  احلسابية ادلنفذةختزين النتائج اجلزئية للعمليات. 
  أو إظهارىا على وحدة خرج النظام إلخراجهاختزين النتائج النهائية الناجتة من العمليات ادلنفذة دتهيدا. 

لذلك ديكن استخدام حيز منها لغرض  .ختتلف ىذه الذاكرة عن سابقتها يف أهنا قابلة للقراءة منها والكتابة فيها
أخرى، أي ديكن إمهال ادلعلومات ادلخزنة يف تلك الذاكرة بعد  ألغراض الحقاً معُت، وإعادة استخدام نفس احليز 

 .يفقد ىذا النوع من الذواكر زلتوياتو مبجرد انقطاع التغذية الكهربائية عنو .نتهاء من العملية ادلنفذةاال
 RAM , ROM:الجدول التالي يعطي مقارنة بين ذاكرتي  

 RAMالذاكرة  ROMالذاكرة 

 ادلعلومات ودلرة واحدة فقط من ذاكرة تكتب فيها
 .قبل الشركة الصانعة

 ذاكرة  تكتب  فيها  ادلعلومات  باستمرار  من  قبل
 .ادلستثمر

 ولقراءة )ختزينها(تستخدم لكتابة ادلعلومات فيها  .تستخدم لقراءة ادلعلومات ادلخزنة فيها فقط
 .ادلعلومات ادلخزنة فيها

 عند انقطاع التغذيةدتحى ادلعلومات ادلخزنة فيها ال
 .الكهربائية

 دتحى ادلعلومات ادلخزنة فيها عند انقطاع التغذية
 .الكهربائية

 تستخدم لتخزين الربامج وادلعلومات اليت حيتاجها .تفيد ادلعلومات ادلخزنة فيها احلاسوب فقط
 .ادلستثمر أثناء العمل على احلاسوب

 



 Control Unit  التحكم وحدة 4.3.
فهي إذن تقوم  .تتوىل ىذه الوحدة التنسيق بُت أنشطة نظام احلاسوب لتنفيذ التعليمات اليت تصدر عن الربامج

دلختلفة ادلعنية بإحضار التعليمات من الذاكرة الرئيسية وحتل شفراهتا ومن مث إعطاء إشارات التحكم للوحدات ا
وحدات الدخل ووحدات التخزين الثانوي  المإذ تقوم وحدة التحكم بتفسَت تعليمات الربنامج وإع.مراالبتنفيذ 

وحدة احلساب وادلنطق مبكان توضع ادلعطيات ادلراد  المبالبيانات والتعليمات ادلراد إدخاذلا إىل الذاكرة، وإع
تشكل وحدة احلســــاب وادلنطق  .ادلراد إجراؤىا، وختزين النتائج يف الذاكرة معاجلتها يف الذاكرة، وبعمليات ادلعاجلة

 Processor  مع وحدة التحكم ما يعرف بادلعاجل

 (Input Unit) دخالاال وحدات 4.
تتوىل ىذه الوحدة مهمة إدخال البيانات اىل جهاز احلاسوب حيث تعد وسيط لنقل البيانات من ادلستخدم إىل 

 .لوحة النظام 
 :المفاتيح لوحة 4.1.
 .والرموز  رقاماالو  حرفاال وطباعة اجلهاز إىل والتعليمات وامراال دخالإل معدة وىي

 
 Mouseالفأرة 4.2.

ىي أداة تأشَت تقوم بتحديد العناصر وحتريكها على الشاشة وحتتوي على جهاز حتسس ينقل اجتاه وموقع حركة 
اليد اليت يقوم هبا ادلستخدم إىل داخل اجلهاز وقد حيتوي على مفتاح أو مفتاحُت وبالضغط على أحدىم يتم 

 :ومن أنواعها .إرسال أمر معُت للجهاز 
 خصائصها        نوع الفأرة

wireless   ببطاريات خاصة  ، وىي اليت تعمل بدون كبل وتعملالسلكيةفأرة. 
Optical  ئيةشعة الضو االتستخدم infrared 

Trackball  تقنية قددية حتتوي كرة بداخلها 
 اتصالها بالحاسوب

 USB أو PS/2 سلكياً عن طريق منفذ .1
سلكية واليت توفر وسيلة ال البلوتوث وذلك عن طريق تقنية احلاسوب ال سلكيًا بدون سلك للتوصيل مع .2

 .باحلاسوب حلركة من الفأرة إىل جهاز استقبال متصللنقل معلومات ا
 :ىناك أربع حركات شائعة للفأرة وىي: حركات الفأرة

 الوظيفة احلركة
 لتحديد عنصر على الشاشةيسر مث تركو، ويستخدم غالبا االىو ضغط زر الفأرة  النقر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8


 .ويستخدم عادة لفتح مستند أو تشغيل برنامج  النقر ادلزدوج

 وتتم ىذه العملية بالنقر على سهالىذه العملية جتعل حتريك عناصر الشاشة  فالتاالو السحب 
 حتفاظ بالنقرة مث حتريك ادلؤشر مث تركوااليقونة أو النافذة ادلراد حتريكها مع اال

 .دين االيقوم بعرض أوامر على الشاشة وتتم بنقر زر الفأرة  ديناالالنقر بالزر 
 

)وتعترب وحدة دخل  touchscreen، شاشة اللمس joystickلعاب االخرى: عصا االمن  معدات التأشَت 
 trackball، كرة التتبع وخرج( 

 : scannerالماسح الضوئي  3.3

امسو مأخوذ من علم ادلساحة وىو جهاز يقرأ الرسوم والنصوص ويدخلها إىل الكمبيوتر، وتكون ادلاسحة إما ملونة 
سود ودرجات الرمادي، ويتم دترير حزمة ضوئية على ادلستند الذي حيوي الصور االبيض و االأو تستخدم اللون 

جزاء البيضاء وادلظلمة من الصورة، االف على انعكاس الضوء يقوم احلاسب بالتعر  خاللادلطلوب إدخاذلا، ومن 
 .وبالتايل تنقل الصور إىل داخل اجلهاز 

 BarCode Reader :عمدةاال قارئ 4.5.
عمدة إىل االعمدة واليت توجد على ادلنتجات التجارية تنقل رلموعة االيقوم بتمرير حزم ضوئية على رلموعة 

 .عمدة ادلتفاوتة يف العرض وادلسافة تعريف بادلنتج والصانع وسعره االداخل اجلهاز، ودتثل ىذه 
 (Light Pen) :الضوئي القلم 4.6.

شكال ويعتمد يف عملو على موقع احلزم الضوئية الصادرة من القلم حيث االدخال الرسوم واخلطوط و اليستخدم 
يتم توجيو القلم الضوئي إىل شاشة اجلهاز ليقوم بالتعرف على موقع الضوء وإدخال البيانات ادلطلوبة يف ذلك 

 .ادلوقع 
 (Voice Recognition Device) :صواتاال مدخل 4.7.

صوات االصوات حيث تتوفر أجهزة خاصة تقوم باستقبال االتتيح التقنية احلديثة التعامل مع احلاسوب عن طريق 
إىل إشارات رقمية والتعرف على معانيها  microphone الصادرة من ادلتكلم وحتويلها عرب جهاز ادليكروفون

 .وإدخاذلا إىل داخل اجلهاز
 Modem) المودم 4.8.

تعتمد سرعة ادلودم ىو جهاز دخل وخرج، يتم استخدامو الرسال واستقبال البيانات عرب خطوط اذلاتف، 
نوعية خطوط اذلاتف ادلستخدمة يف ، وتقاس بالبت في الثانيةمدى سرعة استقبال وإرسال ادلعلومات :على

 :أنواع ادلودممن  .ادلنطقة
 بفتحة توسعة يف احلاسوب ىو عبارة عن لوحة دوائر متصلةINTERNAL: مودم داخلي 
 .ىو عبارة عن صندوق صغَت يتم توصيلو مبنفذ خاص على احلاسوب: EXTERNAL مودم خارجي



 :الرقمية تاالكامير  4.9.
تتيح للمستخدم التقاط الصور واستخدامها على اجلهاز مباشرة حيث ديكن وضع الصور الفوتوغرافية يف 

يأيت مع معظم الكامَتات الرقمية  :الربامج .لكًتوين االمستندات أو على الشبكة العنكبوتية أو إرساذلا عرب الربيد 
 برامج لتحرير الصور 

أكثر تسمى بكامَتات  أو x 864 1152ذات درجة وضوح   وتقاس بالبكسل والكامَتات :درجة الوضوح
اليت تستطيع الكامَتا مقياس أقصى دقة للصورة  (megapixel :باإلجنليزية)  ميجا بيكسل) .ادليجا بكسل

 .التقاطها فهو مقياس للكثافة النقطية للكامَتا الرقمية
 

ىي تقنية تستخدم دلعرفة نسبة و  (Pulse oximetryجهاز قياس التأكسج ومن أجهزة الدخل اآلخرى 
ووظيفة يف أجهزة تصوير االيكو بروب   Transducer Probeواجملس ، ةتأكسد الدم بطريقة غَت مباشر 

ادلنظار  endscope، وأيضا جهاز ااجملس تكمن يف إصدار األمواج الصوتية ورصد الصدى ادلرتد عن انعكاسه
 ادلستخدم يف التنظَت الداخلي

 الخرج معلومات إظهار وحدات 5.
ظهار ادلعطيات ادلدخلة إىل احلاسوب دلعاجلتها، وذلك ليتأكد لنا إدخاذلا على الوجو الديكن أن تستخدم 

وحدة احلساب وادلنطق بعد تنفيذ العمليات  ظهار النتائج اليت وصلت إليهاالكما ديكن أن تستخدم  .الصحيح
 :أىم أجهزة اخلرج ىي .احلسابية ادلطلوبة

 Monitor .ظهار االشاشة  
ظهار ادلعلومات احلرفية والرقمية وكذلك البيانية، وتعمل بطريقة الالشاشة ىي عبارة عن جهاز خرج يستخدم 

شارات االظهار، بتحويل االلكًتونية، اخلاصة بالتحكم يف شاشة االقريبة من عمل جهاز التلفاز فتقوم البطاقة 
شارات الرقمية، هبيئة االالرقمية الواردة من ادلعاجل أو الذاكرة إىل إشارة مناسبة لعرض ادلعلومات، ادلرتبطة هبذه 

  .حروف وأرقام وخطوط بيانية
ف عدد النقاط ادلضيئة اليت يقع الختالوختتلف الشاشات بعضها عن بعض بالوضوح ودقة التمييز وذلك  .

ظهار االلوان، اليت تستطيع بطاقة االكما تتميز بعدد  .نقطة 768×1024نقطة و 480×600عددىا بُت 
 .يُت لوناللون وبضعة م 16توليدىا، واليت تقع بُت 

 
 :plottersالراسمات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


وىي آلة رسم ملونة شبيهة بالطابعة حتوي أقالمًا تدار بواسطة احلاسوب إلظهار النتائج على شكل خرائط  
ورسومات وأشكال بيانية وصور توضيحية دتتاز بدقة إخراجها للرسومات بادلقارنة مع الطابعة وتستخدم يف 

 .CADاذلندسة ادلعمارية ويف أنظمة التصميم باستخدام احلاسوب 
 : printer الطابعة

 احلاسوب يف ادلنجزة األعمال بطباعة يقوم جهازوىي  خراجاالتعد الطابعة بأنواعها ادلختلفة أحد أىم وحدات  
 وبدقتها الواحدة الدقيقة يف ادلطبوعة الصفحات بعدد تقاس اليت الطباعة بسرعة الطابعات تقييم يتم، الورق على
 64 تبلغ أن ديكن اليت ذاكرهتا، وحبجم dot per inch (dpi) واحد إنش يف الطباعة نقاط بعدد تقاس اليت

 أنواع الطابعات: .واألسود باألبيض أو ملونة طباعة تنفذ ميغابايت، وبكوهنا
  طابعات ليزرية 
  طابعات نافثة احلربinkjet printer 
  طابعات نقطية سطريةDot matrix Printers 

 projectorوجهاز االسقاط الضوئي  speakersومن أجهزة اخلرج اآلخرى مكربات الصوت 

 Buses  المعلومات نقل مساري 6.
 .ت الكهربائية اليت تقوم بالوصل بُت مكونات احلاسوب ادلختلفةالوالتوصي الكساالوىي عبارة عن رلموعة من 

 .نوعها وحجمها حبسب نوع البيانات اليت حتملهاوخيتلف 
 :أنواع الثةذلذه النواقل ث

  نواقل العناوين.Address buses 
  نواقل البيانات.Data Buses  
  نواقل التحكم.Control Buses 

 

 والخرج الدخل بوحدات تصالاال منافذ 7.
 تصال نوعان، منافذ تسلسلية ومنافذ تفرعيةاالمنافذ 

 
  Serial Interface التسلسلي تصالاال منفذ 

جهزة احمليطية  االويستخدم لربط العديد من  .وىو أبسط الوسائل وأكثرىا شيوعا لربط احلاسوب بالعامل اخلارجي
وىو بوابة اتصال معيارية لنقل ادلعلومات مكونة من خط واحد  .كالفأرة وادلودم وبعض أنواع الطابعات والرامسات

وترسل  .ولُتاالستقباذلا وبضعة خطوط أخرى لتنظيم كيفية إرسال البيانات عرب اخلطُت الرسال البيانات وآخر ال
ثانية /بتة 9600و 2400بُت  تقع سرعة نقل ادلعطيات فيو .)رقام الثنائيةاالأي قافلة من (البيانات بالتسلسل 



منافذ تسلسلية، ويرمز ذلا يف أنظمة التشغيل بـ وديكن أن حيتوي احلاسوب على عدة  .)رقم ثنائي يف الثانية(
COM1 ،COM2 ...اخل 

 
 Parallel Interface التفرعي المنفذ 

ويتألف من ذتانية خطوط متوازية لنقل  .أدخل ادلنفذ التفرعي للتغلب على بطء ادلنفذ التسلسلي يف نقل البيانات
يف نفس الوقت الذي يتطلبو نقل بت واحد عرب  )bit 8(فيمكن للمنفذ التفرعي نقل ذتانية بتات  .البيانات

 .ادلنفذ التسلسلي
توصل أغلب  .ديكن أن يتجاوز طول كبل ادلنفذ التفرعي ثالثة أمتار بسبب وجود تشويش تداخلي اللكن 

الطابعات بادلنفذ التفرعي، وحيتوي احلاسوب عادة على منفذ تفرعي واحد أو سلرجُت ويرمز إليهما يف أنظمة 
 LPT1, LPT2 .غيل بـ التش

 

 الحاسوبي النظام متممات 8.
ستكمال النظام احلاسويب، أمهها وحدة التغذية والعلبة احلاوية الساسية الضرورية االىناك عدد من ادلكونات 

وادلناسبة لتشغيل   الالزمةتقدمي الطاقة  power supply مهمة وحدة التغذية الكهربائية .دلكونات احلاسوب
تعمل مكونات احلاسوب بالتيار ادلستمر وحتتاج إىل جهود تغذية سلتلفة، تقوم غالبا  .كافة مكونات احلاسوب

إىل تغذية مستمرة  (Volt 220)وحدات التغذية بتوفَتىا عن طريق حتويل التغذية الكهربائية ادلتناوبة العامة 
 .ذات جهود متعددة حسب الطلب

 تأمُت مهمتها  Power Supply (UPSUninterruptible(وحدة عدم انقطاع التغذية الكهربائية 
 وعشرات دقائق بُت تًتاوح لفًتات الكهربائي للتيار الفجائي االنقطاع عند بالطاقة احلاسوب تغذية استمرار
 إيقاف و الربامج من واخلروج RAM الكمبيوتر ادلؤقتة ذاكرة يف تزال ال اليت البيانات حفظ ديكن حبيث الدقائق
 . نظامي بشكل احلاسوب تشغيل


