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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :بنٌة النظام 

 :تقسم البنٌة إلى قسمٌن رئٌسٌٌن  

 بنٌة النظام

 القسم البرمجً
SOFTWARE 

 القسم المادي
HARDWARE 

 الرئٌسٌة
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :HARDWAREالقسم المادي  

المكونات الفعلٌة  بهٌقصد   

: لجهاز الحاسوب، مثال

وحدة المعالجة المركزٌة 

والفأرة ولوحة المفاتٌح 

 :وٌقسم إلى ....والشاشة

 وحدة اإلدخال -3وحدة الذاكرة  -2ٌةوحدة المعالجة المركز-1

 وحدة التخزٌن-5وحدة اإلخراج  -4 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :CPUوحدة المعالجة المركزٌة -1 

تتمثل هذه الوحدة بالمعالج الصغٌري ،وهو شرٌحة أو رقاقة من مادة 

السلٌكون المبرمجة أثناء التصنٌع بمجموعة من التعلٌمات البسٌطة، ٌركب 

المعالج على المقبس الخاص فً اللوحة األم، وٌعتبر المعالج قلب ودماغ 

الحاسوب ألن وظٌفته تنفٌذ مجموعة األوامر التً تتصل بٌن المعالج 

والذاكرة حٌث ٌترجمها إلى سلسلة مشفرة بالنظام الثنائً الذي ٌعتمد على 

   1و   0الرقمٌن 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :على اللوحة األم CPUمقبس وحدة المعالجة المركزٌة   

 الرئٌسٌة
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :CPUوحدة المعالجة المركزٌة -1 

 األخرى عبر ثالث خطوط نقل تدعى والطرفٌاتٌتصل المعالج باألجهزة 

وهً مجموعة من الموصالت االلكترونٌة   BUSES) . المساري   

 :والخطوط هً( الداراتالمتوازٌة أو المسارات على لوحة 

 خط التحكم      -3خط  عناوٌن الذاكرة    -2خط نقل البٌانات     -1
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :CPUوحدة المعالجة المركزٌة -1 

 :حٌث أن  MHZ   بالمٌغاهرتزٌتمٌز المعالج بسرعته التً تقدر 

1 MHZ  =ملٌون دورة فً الثانٌة الواحدة 

 :ثالث وحدات إلىٌقسم المعالج 

 .تبالرٌاضٌات والمقارنات للبٌاناتهتم التً : والمنطقوحدة الحساب  -1   

 بٌن المعالج والذاكرة     تتصل  التًالتً تراقب العملٌات  :وحدة التحكم -2   

 للتخزٌن المؤقت : المسجالت -3   

هو عدد الدورات التً ٌنجزها المعالج بالثانٌة الواحدة للوصول إلى : الهرتز

 .عنوان خلٌة ما فً الذاكرة لٌقرأ منها أو ٌكتب علٌها
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 تنفٌذ المعالج لتعلٌمات البرنامج
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :CPUوحدة المعالجة المركزٌة -1 

وٌرتبط  AMDو   INTEL: تصنع المعالجات من قبل شركات عمالقة مثل

 :نوع المعالج بمقدار طول الكلمة التً ٌتعامل معها ومن أنواع المعالجات 

 بت 128معالج  -3بت   64معالج  -2بت   32معالج  -1

 :ومنها

PENTIUME    CELERON    AMD 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :MUوحدة الذاكرة  -2 

هً مجموعة من المسجالت لتخزٌن البٌانات ومعالجتها وحفظها بشكل آنً 

 :وتقسم إلى قسمٌن رئٌسٌٌن رٌثما ٌتم معالجتها

 الذاكرة
MEMORY UNIT 

 ذاكرة القراءة والكتابة
RAM 

 ذاكرة القراءة فقط
ROM 

 الرئٌسٌة
10 



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :ROMالذاكرة   -1 

ذاكرة القراءة فقط، تبرمج أثناء التصنٌع   

، (setup)ببرنامج إعداد وتفحص الحاسوب 

والذي ٌعمل عند كل تشغٌل للنظام،وتعتبر ذاكرة 

دائمة،حٌث ال تفقد محتوٌاتها بانقطاع التٌار 

 .الكهربائً
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :RAMالذاكرة   -2 
ذاكرة القراءة والكتابة أو ذاكرة الوصول  

العشوائً،وتتمثل بمجموعة من الخالٌا االلكترونٌة 

بحٌث لكل خلٌة عنوان،وتعتبر بالذاكرة الرئٌسٌة 

حٌث ٌستخدمها المعالج لٌقرأ منها أو ٌكتب 

علٌها،وتستخدم لتشغٌل البرامج والتطبٌقات وتتمٌز 

بأنها ذاكرة متطاٌرة  حٌث تفقد محتوٌاتها بانقطاع 

 .التٌار الكهربائً 

 GBحجمها وٌقدر 
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 عوامل تؤثر على سرعة الحاسب
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 الساعة الداخلٌة للحاسب

 كل نبضة ساعة تسبب دورة•

 Hz بـتقاس السرعة  •

 (GHz)المعالجات الحدٌثة سرعتها  •
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 Cache Memoryالذاكرة المخبئة 

 ذاكرة سرٌعة جدا  •

 تحوي البٌانات الحدٌثة واألكثر استخداما  •

 تزٌد من سرعة الحاسب•

 :أنواع 3معظم الحواسٌب الحدٌثة تحوي •
•L1   تحوي المعلومات المستخدمة حالٌا 

•L2   تحوي المعلومات التً ستستخدم قرٌبا 

•L3 تحوي المعلومات التً ٌمكن أن تستخدم 
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 Busesالممرات 

 مسرى النظامSystem Bus  ٌربط بٌنCPU 

 RAMو 

المسرى الموسعExpansion Bus  ٌربط بٌن

RAM و الوحدات المحٌطٌة 

 ًالمسرى المحلLocal Bus  ٌربط بٌنCPU 

 الوحدات المحٌطٌةو 
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 المنافذ الخارجٌة

ISA (Industrial Standard 

Architecture) 

(Peripheral Control Interface) PCI 

(Accelerated Graphics Port) AGP 

(Universal Serial Bus) USB 
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