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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 SU :Storage Unitوحدات التخزٌن  -5  

 الرئٌسً) هناك نوعان من التخزٌن    

 والثانوي،  RAMمتمثالً بالذاكرة 

 (متمثالً بوسائط التخزٌن المختلفة 

 الرئٌسٌة
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 SUوحدات التخزٌن 
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 تخزٌن المعطٌات بعد إطفاء الحاسب :الهدف

 

 :  عملٌتان

 كتابة المعطٌات

 قراءة المعطٌات



 SUوحدات التخزٌن 

هً المواد التً تخزن المعطٌات: الوسائط 

تدٌر أجهزة التخزٌن الوسائط 

أنواع أجهزة التخزٌن: 

 مبدأ المغناطٌساألجهزة المغناطٌسٌة تستخدم 

 مبدأ اللٌزراألجهزة الضوئٌة تستخدم 

 مفاتٌح فٌزٌائٌةذات الحالة الصلبة لألجهزة 
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 المغناطٌسٌة األجهزة

مثل 

  القرص المرنFloppy disk 

 القرص الصلبHard disk 

 الشرٌطTape 

 القرصZip 

 ًأجهزة التخزٌن األكثر انتشارا 

تعمل جمٌعها بنفس المبدأ 
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 المغناطٌسٌة األجهزة
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Floppy Disk 

Hard Disk 

Tape 

Zip Disk 



 المغناطٌسٌة األجهزة

 تخزٌن المعطٌات أو استرجاعها

 بأكسٌد الحدٌدالوسائط مغطاة 

 مغناطٌسالكاتب هو | الرأس القارئ 

ٌكتب المغناطٌس شحنات على الوسائط 

 1الشحنات الموجبة تقابل 

 0الشحنات السالبة تقابل 

 ٌقرأ المغناطٌس الشحنات 

تحول السواقة الشحنات إلى أرقام ثنائٌة 
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 المغناطٌسٌة األجهزة

 تنظٌم المعطٌات

 القرص قبل استخدامه تهٌئةٌجب 

  على القرص مساراتتحدد التهٌئة 

 كمٌة المعطٌات التً : قطاعاتكل مسار مقسم إلى

 تستطٌع قراءتها السواقة
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 المغناطٌسٌة األجهزة
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 المغناطٌسٌة األجهزة

 للبحث عن المعطٌات فً القرص

 وبعضها محجوز( عنوان)كل مسار وقطاع له ترمٌز 

تخزن قائمة بأماكن الملفات 
FAT(File Allocation Table )جدول توضع الملفات 

FAT32 

NTFS (New Technology File System) 

 عناقٌدتنظم المعطٌات على شكل 

كمٌة المعطٌات التً ٌمكن أن ٌعالجها نظام التشغٌل:العنقود 
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 المغناطٌسٌة األجهزة

 :األقراص المرنة

ٌحتاج إلى سواقة للقراءة أو الكتابة 

 300سرعة الدوران القرص RPM 

 0.2تحتاج إلى s للبحث عن المعطٌات 

 1.44وحجم التخزٌن  إنش 3½قٌاسها MB 
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 :األقراص الصلبة 

أجهزة التخزٌن األساسٌة فً الحاسب 

تحوي عدة صفائح من األلمنٌوم مغطاة بطبقة قابلة للمغنطة 

كل صفٌحة لها وجهان 

 سرعة الدوران بٌن(15,000-4,500 RPM) 

 9.5زمن البحث عن المعلومة ms أو أقل 

  1000حجم التخزٌن أكثر من GB 

 المغناطٌسٌة األجهزة
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 المغناطٌسٌة األجهزة
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 المغناطٌسٌة األجهزة
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 المغناطٌسٌة األجهزة
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 :أقراص صلبة وقابلة لإلزالة

 

 سرعة قرٌبة من سرعة قرص الصلب •

 floppyقابلة للحمل مثل  •

 وأكثر 40GBحجمها  •

 USBترتبط عن طرٌق  •



 المغناطٌسٌة األجهزة

16 

 :األشرطة

 

 

 

  أفضل وسٌلة لتخزٌن معطٌات قلٌلة االستخدام -

 األرشفة

  بطٌئة –الوصول تسلسلً للمعطٌات 

  4000حجم GB 



 المغناطٌسٌة األجهزة

 :  ZIPقرص 

 

 وهً تشبه إلى حد كبٌر األقراص المرنة،لكنها أكبر حجماً 

 ،وله سواقته الخاصةباٌت مٌغا 750و   100تتسع مابٌن 

 الرئٌسٌة
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 األجهزة الضوئٌة

CD-ROM Compact Disk 

  تحمل معظم البرامج علىCD 

سطح القرص طبقة تحوي ثقوب 

باستخدام لٌزر إذا اصطدم بالسطح انعكس : القراءة

 0أما إذا دخل فً الثقب فال ٌنعكس وٌفسر بـ  1فٌفسر بـ 

الكتابة تتم من الداخل إلى الخارج 

 650الحجم MB 

 مضاعفات سرعة األصل :السرعة(150Kbps) 
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 األجهزة الضوئٌة

DVD-ROM Digital Video Disk 

 

ٌستخدم الوجهان للقرص 

 18الحجمGB 

 قارئDVD  ٌقرأCD 
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 األجهزة الضوئٌة

 :CDأنواع 

 

CD-R ال  –لتخزٌن المعطٌات والصوت  -قابل للتسجٌل

ٌمكن إضافة معطٌات  –ٌمكن تغٌٌر المعطٌات المسجلة 

 حتى تمتلئ

CD-RW  ٌمكن إعادة  –قابلة للكتابة والقراءة

 مرة 100االستخدام حتى 
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 Solid State Devicesأجهزة الحالة الصلبة 

 ًالمعطٌات تخزن فٌزٌائٌا 

ال ٌوجد مغناطٌس وال لٌزر 

 ًسرٌعة جدا 
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 Solid State Devicesأجهزة الحالة الصلبة 

 Flash Memory الومٌضةالذاكرة 

 

 موجودة فً الكامٌرات وأجهزةUSB 

 مزٌج بٌنROM, RAM 

تخزٌن قابل للتحدٌث ولفترة زمنٌة طوٌلة 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 : SUوحدات التخزٌن  -5  

 :ملحوظـــــة

 ٌشترط قبل استخدام القرص إجراء عملٌة تهٌئة 

 (FORMAT  )له لٌصبح قابالً للتخزٌن. 

وهذه من مهام نظام التشغٌل، حٌث ٌنجز فً هذه العملٌة تقسٌم القرص إلى 

 .مسارات وقطاعات

الذي (  FAT) ٌكون المسار األول من القرص مخصص لجدول توزٌع الملفات 

 ٌتضمن معلومات عن الكتل التً تحتوي على بٌانات والكتل الفارغة

وعند تشوه الجدول ال ٌعود باإلمكان استخدامه،كما أن التهٌئة تقوم بحذف كل 

 .ما كان مخزناً علٌه

شكراً 

 إلصغائكم

 الرئٌسٌة
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