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 هامة في المعالجات الصغريةفاهيم م
 مقــــدمة:

إلجَهدداإلنسانددنذإلظهدد إللهددسيإلنالسنمدد إإلنااست دد إلدادد إلنمددلحواإلسدداين إلكدد حإلنالسنمدد إإلدادد إلاختدداإللدداإلاايجدد إلاادد إلنا ددس إلن لددا إلناا  ددس  
ن إلاددت  إلسددايإلإل ااظتدد إلنادد انصإلنا ددهعتإلناتعلتدداعإلبودد إلناع ددتسان إل ياددلإلوددهة إلن ا دد إلناتسجددسمعإلاددتإلنابندد إلنات ددا إل تنظددن إل إلا ددت 

زيلإل إل هتدتإلن اد إلظهنين هدنإلظدلإل دواإلظتنيمدلهنإلاوعتدوإلناتهوددسقإلظههدنإلواسد إل مداب إلادتإلنسالدنإإلكنسيدنا إلداد إلدظ نا د إل  دد عو ت د إلديإل
 نملاجن إلنات نان )بهاإل ز ياكنإلو نخاع(.

اعايداإلظدلإلنات داإلناد يلإلهندلهواسذإلنإلاقاإلا تلتإلنالنج إلدا إلنمل ان إلنالنمسقإل نأل تل إللنج إلظهت إلجان إل يالإلكندتإإلنألبدانمإلناهنةود 
إلظلإلناتهلبن إل ك نإلهنلابتإلدالنجن إلاختاإلظعإلامعنٍيإلاي صإلنألظاإلنا  إل إلهت لإل لق ق إلد إلكنمل ان إلنأل تل .

اد إلنألجهدزعإلنألظاإلك نإليههتقإلبو إلناتسنمإلناح نة  إلظلإلاازإل ظعناب إلا ت نة  إل  عو إإل  حو فإل ناعتو ن إلنسالنج  إلناتلهسبد إل إلديدنا إلد
إلساالا ا  إل  قه ن إل  ه عهنإل اوإلظنإله هاإلالإلبو إلكناإلظلإلاسنلتإلنال نع.ن

إلا فإلناهايقإلدا إلنأل تل إلنا هنب  إل؟إل كوإلهنله عإلنالنمسقإلنا   تإلناسانصإلكناحاضإلكلبت إل ثته إل؟إل، اال

ق دتإلكلنمدسقإلخ  دتإل اد الإليسجاإلنااث اإلظلإلنالهت قن إلنساالا ا  إلناتن ه إلنالتإل إلهبا إلنسل نمهن إلا تللهنإلبلإلطايدقإلإل،اتإلناسنسع
ت إلكد حإلنالهت قددن إليدتلإلدطددنيإلنادانين إلنالقو اهدد إلنالدتإل إل علتدداإلبود إلا إلاددس إلظدلإلااددسن إلناتاظب دن إل واتددنإلكدتإلبتددنيعإلبدلإلظ ساددن إل ددو

(إلهللددنإإل عددايوهنإلدادد إلدبددنمعإلوهددنصإلناهظددن إلظددلإلجايدداإل كدد حإلبتو دد إل ددعت إلجددان إل جددنصإلناتعددنا إلنا ددحا إلا لددوإلكدد حإلHardwareكللدد إل)
 د إلاهادن إلإل  لل  إلكعتوإلنألجهزعإلناتا سط إلظع ،إللإلطايقإلدظ نا  إلناتاظب إلظعإلدظ نا  إلالعايوإلناتانظ إلنالتإله حوهنإلناتعنا إلانات  و إلب

  ناةعدددوإل ددد إلإل، إله لودددفإلكلبتددد إلبدددلإللبددد إلا إلمنيعإلظلانظوددد إلكل ددد إله دددت إلنمدددل انظ إلادددتإلا إلمنيعإلنسل دددنمهن إلجهدددنزإللنمدددسقإلإلن لدددان 
منيعإلظلانظودد إلاددتإلظهل ددفإلمددتع هن إلناقدداذإلنانددنوقإل اقدداإلنسل دداإلنمددل انظ إل ادد ن إلبودد إلانظددوإلبودد إلخدد وإلجهددنزإللنمددسقإلإل  دده عإلا ا

(إل ا ت إلظلدان   إلادتإلمدسقإلنادانين إلPLCإل-ناتبناإلناعن ا إل ناةانةتإل إلظنإلات إلاذإلنال اإلاتإلنألمسنقإلكنم إل)ناتلل تن إلنا حاي إل
إلنااها نة  إل نساالا ا  .

إلصإلية ن  إلكت:اجزنإلاي عدذإلا إلبتو  إلا تل إل هنب  إل للنإإلدا إل

إل ا إلظ  نا    إل تلولإلانا إلنالاان إلناتت ه إلاو اإلنات اي إلنالتإل هبزإلناعتوإلستوإلبتو  إلنأل تل . -1
 إلمنين إل ل دد إل س ددنمعإلداالا ا دد إليددا تبإل اجهددنإلكتلااددن إلا إلظ ددنك إلن ادد إلظددلإلجهدد إل يددا تبإلم وهددنإلكنات ددنيإإلنااست دد إلاوتعددنا -2

إلوإلناق ن إلكعتو  إلنأل تل .نا حا إلا إلاوتلل  إلا إلنااسظت س اإلناتنل ا إلظلإلاج
 . اهنإلااسن إلاث اعإلSensorsطاا ن إل للن إلبلإللنا إلن ا إلا إلنات حسا إل  اب إلنالننمن إل -3
ناتلل  إل:إل كسإلبتنيعإلبلإلظعنا إل حا إلا إللنمسقإلظبتعإلاتإلخايل إل  لوفإلظقاين  إلظلإل هت قإلدا إل  داإل كدسإلناد  إلهقدس إل -4

 .كق نمعإل ومنيعإلجت عإلناعتو ن إلناتنل اظ إلاتإلن ا 
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 تعريف نظم المعالجات    -1-1

إلديددنا إلينخدددان إلداددد إلظعدددنا إلظدددعإل جددسمإلظهناددد إلإلإلإل إلكناهندددت ناتعدددنا إلاظعنا اظهناددد إلاينخدددان (،إلإل)اظددن هعه هدددنإلاظدددن إلظعدددنا إلإلPortsدذَّ
اذإلإل دل يتإل،اتعنا إل نلاإلهت لإلوهنصإلا إل  ت  إلااسن إلاث اعإلظلإلاظ إلناتعنابن إلكلنإإل هس إلنا نخان إلنالتإل لعنظوإلظعهدنإلا إل  دزذإلا هدن

انتتإلنالنمدسقإلادتإللناد إل ن د إلاظدن إلظعدنا إل دحا ،إل كد نإلهعهدتإلاذإلظةهدس إلاظدن إلناتعدنا إلنا دحا إلاخدتوإلظدلإلنالنمدسق،إلا  دت إل
إلاظن إلناتعنا إلنا حا إلكسإلا إلاظن إلس نسإلا إل ل  إليا وإلا  إلناتعنا إلنا حا إلاعه اإلامنمت.

    تعريف المعالج الصغري  -1-2

إلنالنددددت  إلنااس قدددد إلاوتعددددنا إلكددددتإ     إلاوتدددد إلإلmicro processorظعددددنا إليستددددتإلمس ددددقإلإل:ذَّ  ناددددتعمإلهنددددت هنإلظعددددنا إل ددددحا إلد إلاذَّ
إل.  إلنألمنصإلووإلظلإلانل  إلنالب إلاقب إل عهتإلدذإلناتعنا إل ح اإلظلإلانلإلmicro حا إل

ظدلإلإلProgram،إليلادسذإلناتاادنظ إل((1-1)خد و)إل1946اتإلبدن إلإلإلإلإلvon Neumannاتإلناته  إلنااوم    إلاولنمسقإلنالتإل يعهنإل
،إل يددل إلCode Segmentظددلإلنالعو تددن إلنالددتإل اددسذإلظ زادد إلاددتإلظقهددعإلظددلإلنادد نخاعإلنااة ندد  إلنالددتإل نددت إلودد نخاعإلناتااددنظ إلإلمونددو إل

إلبتدداإلCP،إل نادد  إلإلااظددزإلادد إلد ل ددنين إلودددإل(CU)ا إل لدداعإلناددلل  إلإلControl Processorنمددلو إلنالعو تددن إلظددلإلستددوإلظعددنا إلناددلل  إل
،إلإل يددل إل هة دد إلنالعو تدد إلبهدداظنإل ددتظاإلظعنابددن إلناددلل  إل(1-1 لدداإلنا دد و)إلإلISنالعو تددن إلظددلإلإلإللزظدد  هددساإلناتعه ددن إلبودد إلك  دد إل

Control Processorsبهن داإلناتعنابد إلإلProcessor Elementsنالدتإلااظدزإلاهدنإلد ل دنين إلوددإلإل PEكدتذإل هة )به داإلناتعنابد إلإل
 Dataتإلظلإلينخاعإلناتعه ن إل ت إلOperandsبو إلظعه ن إلا إلظعنظو إلإل(،إل يل إلنالهة  إلALUهت لإل نت ل إلوسلاعإللننقإل ظههقإل

segmentبتاإللزظ إلناتعه ن إلإلإلإلDSناتعنظو إلهت دلإلاذإل دت تإلظدلإلوسنكدن إلن م دناإل ن  دانإإلإلا إلهت دلإلاذإل ادسذإلظادته إلادتإلإل(
إلنالعو ت إلين هن(.إل

ا إل امدددوإلداددد إلوسنكدددن إلن م دددناإل ن  دددانإإلإلDSبتددداإللزظددد إلناتعه دددن إلإلإلData segment امدددوإلناهلدددنة إلداددد إلينخددداعإلناتعه دددن إل
Input/Output Portsدد إلمظدد إل لددا تإلناددلل  إل نالنددنقإل ناتههددقإلاددتإلخددايل إل نلدداعإل  ددنيإلدمددتهنإلناتعددنا إلإل1969اددتإلبددن إلإل.إلإل 

إلنا حا .
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 ( مكونات الحاسوب1-1الشكل)

  يالبرنامج الصغر -1-3

لإلظددهقنوددوإلاددوإل عو تدد إلل دد إلإل، اددع إلنا دداا إلنا ددناع إلمن ددوإلناتعددنا إلك دد وإلمنةدد إلظددلإلاجددوإل سا دداإلنسخددنين إلناوزظدد إلالهة دد إلاظدداإلظددن    
إل  هةد إلنالعو تد إلظدلإل دواإل هة د إلظبتسبد إلظدلإلللدامإلظدلإل دواإل اظ دزإل ودلإلنالعو تد وانيلد إل micro program ناتاانظ إلواانظ إل حا إل

  حاي إلنالتإلهاتهنإلناتاانظ إلنا حا .نالعو تن إلنا

  لبرنامج بلغة اآللةا -1-4

لدساإلداد إلاحد إلههاإلالنك إلك نإلناتاانظ إلووح إلا اىإلغ اإلاح إلن ا إلاإا إليلداج إلا إلكسإلناتاانظ إلنا  إليهة حإلناتعنا إلا ؤم إل ل ة إلظنإل ب    
إلإل.ا ن 

 لجات تاريخ المعا -1-5

إلها إلناتعنا إلنا حا إلاتنإليااانإلاتإلوه ل إلناان و  إل لا  لإلية ن ل لإلكتنإل:

 . CU( وحدة التحكمALU .2وحدة الحساب والمنطق ( 1

 إلا اإلظعدنا إللهداإلكددسإلإل1971 نال داإلادتإلنألمددسنقإلادتإلوانهد إلبددن إل،إل 1969 ن داإلبدن  د إلمظبهتدنإلأل اإلظداعإلاددتإلسهعد إل نلداعإلاددتإلا
 ادتإلإل،8bit ادتإلناثدناتإلإل4bitل د إلادنذإلطدساإلنااوتد إلادتإلنأل اإلإل 8008  عداكنإلكعدن إللهداإلظعدنا ،إلIntelظلإل  ت  إلخاا إلإل4004

إلMotorolaناثددناتإلظدلإلخدداا إل إلإل Intelنأل اإلظدلإلخدداا إلإل6800  ددهة إلناسسدتإللهدداإلناتعدنا إلإلإل8080لهدداإلناتعدنا إلإل 1974بدن 
 إلظهد إليادلإلناسسدتإلودااإلنالهدنا إلود لإلنا داال لإل اادلإلخداا إلإلبدناإلوهدنصإلاجهدزعإلناق دنسإل إلنادلل  ،إلل  إلانذإلن ال نيإلناسنمعإلاهتدنإلادتإلظ

Intel ي إل تن إلظان وإلظقنطع إلوا  إلظلإلظا وإل نلاإلنا  إلاد إلهندل ا إلللد إل8085 نس إلاتإلنالهسياإلل  إللهاإلناتعنا إلاناتإلنانتإل
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ل د إللهداإلظعدنا إلظهدسيإل  داإلظ دنا إل 1975  اتإلوهنصإلنالسنم إإلووإلظنإلزناإلهندل ا إلادتإلوهدنصإلاجهدزعإلنادلل  إل  د إلكد نإلادتإلبدن إلن ذ
طدسي إلإل1977 ادتإلبدن إلإل إلكدسإلناسل داإلاهد حإلنا داا ،إلMOS technologyد إلاذإلك نإلناتعدنا إلادنذإلظدلإلخداا إل،إل6502 كسإلظعنا إل

 وسنكدن (إلادتإلخدايل إل نلداعإلإلاإلاينخدان إلعن إللهاإلنالنمسقإلناتبتعإل)ظعدنا   هة إلناإل6809ظعنابهنإلدا إلن م إلإلMotorolaخاا إل
إلZ80لهداإلظعدنا إلإل1976نا  إلنمل ا إلاتإلاجهزعإلناا  س إل اتإلاسلن إلناتةن   إلاةلاعإلطسيود إلد إلناد إلستدوإليادلإلكعدن إلادتإلبدن إلإل4048

ذإلثسيعإللق ق د إلادتإلبدنا إلناتعنابدن إلنا  إلانإل8086لهاإلناتعنا إلإل1978 إلاتإلبن إلإل، إلنا  إلن  إلخهاعإل نمع إلجان إلإلZilogظلإلخاا إل
مهسن (إل يعلتاإلك نإلناتعنا إلنألمدنسإلاوتعنابدن إلنألخثداإل هدسين إلإل7)ل  إلدملهنبتإلناا اإلنا اس  إلا فإلماحإل إل هنب إلظ نا إلا إلكعا

ود إلل  إلكق تإلامتنصإلناتنبو إل نأل نظاإلنالتإلهعتدوإلوهدنإلكد نإلناتعدنا إلظسجدسمعإلادتإلناهند إلنأللدانإلاهد نإلمدهاازإلب،إل Intelظلإلخاا إل
كد نإلناتعددنا إلادتإلمينمددلهنإلناقنمظد إلل دد إل سجدداإلا نظداإلديددنا  إل ظندبو إلديددنا  إلاددتإلناتعنابدن إلنأللان)كدد نإلناتعدنا إلهت ددلإلأل اإلظدداعإل

 إلإل8086 ااه إلا إله دلإلظلةسسدن إلبود إلناتعدنا إلإلإل8088كعاإليالإلكةلاعإل ج زعإللهاإلناتعنا إلتةامحإلا إلظعإلغ احإلظلإلناتعنابن إل(،إلناعتوإلك
اادنذإلمدعاحإلاسدوإلظدلإلناتعدنا إلإل8bitsجدنصإلدالنجد إلا دل إلنمدل انظ إلادتإلوهدنصإلنالسنمد إإلنا   د  إلين إلطدساإلاوتد إلا  إلظلسناقن إلظعد ،إلديإل

 .إل68000اتإلناتعنا إلناقس إلجان إلإل1980اتإلبن إلإلظلت ان إلإلMotorola إلجنصإليمإلخاا إلإلإلإل8086

 :وفيما يلي مخطط شجري لتطور نظم المعالجات  لثالث شركات )موتوروال ثم زايلوغ ثم إنتل(  

(6809 (\1977\)               →           68000  (\1980\)        → 68020 ( \ 1983\) 

Z80 (1976)               →         Z800 (1978)        → Z8000 (1979) 

8086 (\1978\)→80186&80286( \1982\)→80386 (\1985\)→ 80486 (\1989\) 

 دد إلاددتإلناثنا دد إل إلنادد  إلهنددله عإلناعتددوإلكندداب إلظو ددسذإلبتوإل 1Pentiumن إلجايددان إلامددتل إلاالبددتإلخدداا إلدالددوإلظعنابددإل1993 اددتإلناعددن إل
(إلclock speed(إل مدنب إلناتعدنا إل)إلL2و هل س إلودا إلاهدس إلظ لودفإل  لا  تدن إلجايداعإلادتإلناد نخاعإلن القنا د إلنات تدتعإل)ناسنلاع،إلث إللهاإل

،إل إل د إلديدنا إل قه د إلنكعد إلظههق د إلال دت  إلناتهل دس إلودا اتلإل(2)إلوهل دس إلديإلاذإلنا نخاعإلنات تتعإل عتوإلبو إلانظوإلمداب إلناتعدنا إلثد إللهدا
(إلclock speed(إلنالدتإل عتدوإلوه دفإلمداب إلمدنب إلناتعدنا إل)L2(إل  قه د إلناد نخاعإلنات تدتعإل)mmx technologyناسمدنةبإلناتلعدامعإل)

اوهقهد إلناعنةتد إل  هت قدن إل(إل نالدتإل علتداإلالهدسياإلإلSEE)إلSIMD(إل إلنينفإلك نإلناهس إلبامإلظدلإلناللند هن إلالقه د 3وهل س إل)إلث إللها
(3D(إلث إللهاإلوهل س إل)D(إلناهلنمدتإلناد  إلك داإلكعدسمعإلبتدوإلناد نخاعإلنات تدتعإل)L2إلكنداب إلانظود إلظدلإلوهل دس إلن للانادتإل) ناد إلإلكنسيدنا

إل.إل3ن إلنات هل س إلإل2(إلنا  إليلتلعإلكتنلسين إلكنظ إل ظلسسع إلنبو إلظلإلنات هل س إل4ظ  ا ذإلث إللهاإلو هل س إل)إل0.18 قوصإلنالب إلدا إل

 تجاهات تطور المعالجات ا -1-6

 كهن إلثوث إلن بنكن إلالهسياإلناتعنابن إل:

                                                           
بحيث يكون لها فقط و  80386و لكن فشل شركة انتل في االحتفاظ بحق تسمية المعالج   80586 توقعات كانت تشير إلى أن اسمه كان يجب أن يكون رغم أن أغلب ال - 1

تسمية  قررت الشركة هذاتل لذلك أمام محكمة المجلس الفيدرالي إذ اعتبرت المحكمة أن االسم المذكور هو اسم عام لهذا تمكنت الكثير من الشركات تقليد معالجات ان

 و بالتالي االحتفاظ بحق التصنيع و منع الشركات األخرى من تقليد المنتجات الجديدة. Intelبدالً من  Pentiumمعالجاتها 
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 تسريع المعالجة من خالل : - أوال

a)-4 زينمعإلطساإلنااوت إلظلإلbit داbitدا 16  إلbit 64دا إل32   إلbitإل.إل

 -(b.إلزينمعإلبامإلااسن إلناتعه ن إلناتت لإلظعنابلهنإل إلزينمعإلااسن إلناعهسا إل

c)-إلإلظددلإل ددواإلزيددنمعإل دداممإلنانددنب إل زيددنمعإلبددامإلناسلددان إلناةاب دد إلنالددتإلظت ددلإلاذإل عتددوإلظعددن إلمن ددوإلناتعددنا زيددنمعإلمدداب إلناتعنابددن إل 
ال ددت إلإل100MHz لدداعإل عتددوإلبودد إلنالددسنز إلظددعإل دداممإلمددنب إلإل11ظ ددسذإلظددلإل1100MHzنادد  إلمددابل إلPentiumإل IIIاناتعددنا 

اإل لدسا لإلادنظو لإليدتلإلخدايل إل نلداعإل(إلو هتدنإللنا دن إل)ا إلظعدنابإل Dual،إل إلظه إلالاعإل لسااإلظعنابن إلظزم جد إلإل1100ناناب إل اتاهنإل
إل إلي تنإلسايتن إل ظهاإلظعنابن إل للس إلبو إلبامإلظانبفإلظلإلناتعنابن إليتلإلخايللهن.إلإلإلظعنابن إلثتنا  

-(dتث وإلكعمإل لنةفإلاظن إلنال ح وإلكنألجهزعإل Hardwareإل)إلإلمن وإلناتعنا إل)ظثوإلدمنيعإلنا نخاعإل إللتنه إلناتسنيمإلنالنمس   إل

الحاسذوب  تذم تجميذع كامذل   1970نذ  عذام مرفع عدد الوحدات الموجودة في قطعة أو شريحة واحدة) رفع درجة التكامل ( حتى أنه  -ثانيا  

 في قطعة واحدة .

ا لزنيداإلكد نإلناعدامإلداد إلإل، انازمدلسي2250  هلدس إلبود إل4004 إلهت لإلاذإلاقنيذإلبامإلنالانازملسين إلناتسجدسمعإلمن دوإلناتعدنا إلاناتعدنا إل
ناددد  إلودددا يحإلهلدددس إلبوددد إلمنين إلسمنيعإلإل80286 انازمدددلسيإلادددتإلناتعدددنا إل130000إل إلداددد إل68000ازمدددلسيإلادددتإلناتعدددنا إل انإل70000

        هتلولإلظو سان إلظلإلنالانازملسين .إلPentium1.3 انازملسيإل إلناتعنا إلإل275000ا ت إلاايهنإلإل80386نا نخاع إلو هتنإلاتإلناتعنا إل

 Risc(Reduced Instruction set computer)مثل تقنيةالبحث عن تقنيات جديدة للمعالجات  -ثالثا  

اإلظعدد لإلظددلإل نالدتإل عهددتإلن  ل ددنيإلناتسجدد إلاولعو تددن إلا إل  دده عإلظلل تددن إلا إلظعنابددن إلكعددامإلظ ل دداإلظددلإلنالعو تددن إليددوص إلظبددنإل
إل.ظبن  إلنالل  إل ناق نس

  لمعالجاتخصائص ا -1-7

إلت لوة إلاوتعنابن إل كت:كهن إلباعإلظعني اإلهت لإلاذإلاقنيذإلبلإلطايقهنإلو لإلنألاسن إلنا

  إل12v +5v+ظدثو إلا د إلثدونإلجهدسمإل)إل8080اةتإلناتعنابن إلناقاهت إلانذإلاخثاإلظلإلجهاإلاناتعنا إل :مقدار التغ ية أو جهد البطارية-1
(-5v5+و هتنإلناتعنابن إلنالايث إلا ت إلاهنإلجهاإلظنلتاإل نلاإل كسإلvكناهنت إلاتعنابن إلIntel. 

ادتإلناتعدنا إل100MHz  داد إلإل8086ادتإلناتعدنا إلإل5MHzداد إل8008ادتإلناتعدنا إلإلMHz 0.5إليلزنياإلكنمدلتانيإلظدلتردد الساعة:  -2
PentiumIII. 

إل8086ثدد إلبداعإلظ ددن إلادتإلناتعددنا إلإل8080ادتإلناتعدنا إلإل78ثد إلا ددت إلإل8008ادتإلناتعددناب لإلإل48خدنذإل:  عذدد اووامذذر أو التعليمذذات-3
إل. عو ت إل60 إل24لإلث إل قو وإلنالعو تن إلك  وإلظولسظإلال ت إلو إلRiscو هتنإلظعإل جسمإل قه  إل
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اددتإلإل0.8µs وادد إلإل8080اددتإلناتعددنا إلإل2µsا دده ةمإلدادد إلإل20µsإل8008اقدداإلاددنذإلاددتإلناتعددنا إل:  زمذذن معالجذذة عمليذذة الجمذذع - 4
إل.8086 ناتعنا 

إل8008ا إلاددتإلناتعددنإل16KByteا إلنادد نخاعإلنالددتإلهنددله عإلناتعددنا إلناندد هاعإلبو هددنإل إلنالعنظددوإلظعهددنإلاقدداإلاناددتإلمسذذاحة العنونذذة :  -5
 .إل8086اتإلناتعنا إلإل1MBإلالا ةعإلدا 

 .يااانحإلمنكقن إل:  عدد الترانزستورات في الشريحة -6

إل8086 ادتإلناتعدنا إلإلNMOSإل8080و هتنإلا تلتإلادتإلناتعدنا إلإلPMOSإل8008اقاإلانذإلاتإلناتعنا إل نوع تكنولوجيا التصنيع : -7
HMOS . 

 عدد الوحدات المستقلة التي يضمها الحاسوب :  -8

 لدددان إل)منين إلظلانظوددد (إلو هتدددنإل علتددداإلإل5هللدددس إلبوددد إلإل8080و هتدددنإلنالنمدددسقإل  لددداعإلإل20سدددوإلإلهللدددس إلبوددد إلنألإل8008النمدددسقإل
 . ك نظوهنإللنمسقإل8048نا ايل إل

 نائية اونويةالمعالجات ث -1-8

ظعهنكددنإلنالااددتإل)إلاددسنعإلظزم جدد إل(،إل كدد نإلناس ددفإليههتددقإلبودد إلا إلخددايل إلظعددنا إلإلإل Dual Coreوانهدد إل ستددوإلاددوإلخددتصإلاددنذإلبتددنيعإل
اهددسنعإل إلنا تنمدد  إلنإل Core I3إلناهددسنعإلثوث دد إلظددلإلاددسنعإل...إلديإلمددتعهنإلبددلإل ددا يإلظعنابددن إلا هددنإلاخثدداإلظددلإلاددسن  لإلظددثو إلإلإلودان وهنإلاخثددا

Core I5.إل

 ل ثنائية اونويةمعالجات إنت -1-8-1

 Core Duo:كدددسإلناب دددوإلنأل اإلظدددلإلظعنابدددن إلدالدددوإلين إلنألاسيددد إلناتزم جددد إل ناتسجهددد إلاوتلتدددسا إل كدددسإلهلتدددوإلادددسن  لإلإلإل 
Pentium M إل....إلإل

 Pentium D لإل:إل كسإلناب وإلنأل اإلظلإلظعنابن إلدالوإلين إلنألاسي إلناتزم ج إل ناتسجه إلاألجهدزعإلنات لت د إل إل كدسإلهلتدوإلادسن 
Pentium 4 إل يسجاإلظه إلد انيعإلظلت زعإلاخثاإلسسعإل إل نت إلإلإلإل  Pentium Xtreme Editionإل

 Core 2 Duo :تعنابدن إلظدلإلدالددوإل كدسإلهلتدوإلادسن  لإلكتعتنييدد إل كدسإلج ددوإلظ لودفإل تنظدن إل يعلتداإلكلدقإلسةددزعإلإلادتإلبدنا إلنا
 ظنإلكدسإلظسجد إلاوتلتدساإلإلإل، يسجاإلظه إلظنإلكسإلظسج إلاولنمسقإلنات لتتإل،(إلConroeجاياعإلانذإلههوقإلبو هنإلن م إلنااظز إل)إل

إل.Core 2 Extreme إل يسجاإلظه إلاهان إلد انيعإلظلت زعإلاخثاإلسسعإل  نت إل

Centrino Duo:بتددنيعإلبددلإلاسلدد إلإلسإلنمدد إلاظددن إلظلانظددوإلظ  ددصإلاوتلتددسا،نا إلوددوإلكدد كدد نإلناتنددت إلاددتإلنالق قدد إلادد  إلنمدد إلظعددإل
 اوتلتسا.إلإل Intelاوتلتساإلاإلظعنا إلظلتساإلثهنةتإلناهسنعإلظلإلإلإل Intelاوتلتساإلاإلكهنس إلخت  إل موا  إلظلإلإل Intelية ن  إلإلظلإل
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 ثنائية اونوية AMDمعالجات  -1-8-2

إل.لإلوااإلكناتعنابن إلثهنة  إلنألاسي  إلا اإلظاناسنإلمتنس لإلكإطوقإلنالقه ن إلنالايث إل كإلإل AMDكناتقنووإل

،إلإلAthlon 64 FX يسجداإلظهد إلد دانيعإلظلت دزعإلاخثداإلسدسعإل  تند إل:إلإلإل Athlon 64 كدسإلظعدنا إلهلتدوإلادسن تإل: Athlon 64x2إلإل
إلانالزبهنإلظه .إلCore 2 Duoدا إلاذإل ايإلإلإل، كسإلناب إلناتعنابن إل اخثاكنإلثتن ن إل لةنلن إلبو إلنا انيعإلالاعإلطسيو 

ودتإلاوتلتدساإل كدسإلبتدنيعإلبدلإلظعدنا إلوهدسن  لإلإل 64 كسإلا اإلظعنا إلولقه  إلإل،إلTurion 64 x2اعهاك إلإلإل AMDاوتلتساإلظلإل  ناهنت إل
Turion 64 كسإلهقعإلو لإلإلإلناتهنا إلاسبن إلظنإل سسعإلامنة ،إل يلت زإلكنعاح،إل Core Duoإلإلإل Core 2 Duoظلإلانل  إلنألمنص.إلإل 

 

                                                                      Microcontrollersلمتحكمات الصغريةا -1-9

إلادتإلدذإلدينا إلينخان إلدا إلناتعنا إلنا حا إلظعإلظهنا إلدم ناإل إلد انإإل إل بت عهنإلظعن إليتلإلخايل إل نلاعإلهعه هنإللنمس ن إلظبتعدن إلإلإلإل
بامإلنالعو تن إلكل  إل  ت إلظسجه إلاحاضإلظع لإلا دت إلامدت إلظلل تدن إلإلن ل ني إلكتإل قه  إلإلRISCخايل إل إلاالإلظعإللهسيإل قه  إل

 كدددسإلنألسددداقإلداددد إلنالنمدددسقإلإلComputer System دددحاين إل،إلادددناتلل  إلنا دددحا إلكدددسإلالددداإلنألخددد ناإلنألمنمددد  إلاهظدددن إلنالنمدددسق
تدنيعإلبدلإلبه داإلنا   تإلديإلإلاذإلوهنصإلنالسنم إإل ناتلل تن إلنا دحاي إليدل إلظدلإلاةد إلناعهن داإلنألمنمد  ،إل ناتدلل  إلنا دحا إلكدسإلب

بتددددنيعإلبددددلإلاظددددن إللنمددددس تإل ددددح اإل ظلانظددددوإلاهددددسإلهلددددس إلينخدددداعإلكتددددنإلاذإلناتددددلل  إلنا ددددحا إلإلظهةدددد إلالعو تددددن إلين إلاكددددانفإلظلددددامع.
EEPROMظاظب إلاوتاانظ إلا الإلهلس إلينخاعإلإلRAMك نإلكناهتعإلااو"إلبلإل جسمإل جداعإلناتعنابد إلناتاازيد ظاظب ،إلإلCPUلداعإلإل  

اتددنإلإل،Outputا إل دداإإلinputنالددتإل عتددوإلاددا وإلPins إلنا ددحا إلظبتسبدد إلظددلإلنألطددانفادد الإليددسااإلكدد نإلناتددلل جوددإإلنالعو تددن ،إل
اتددنإل يت ددلإل،إل24MHZدادد إلإل0هتلددنزإلناتددلل  إلنا ددحا إلوسجددسمإلكددزنزإلمن وددتإلهنددله عإلناعتددوإليددتلإلظبددناإلإل ددامم إلظلددامإلظددثو إلإلظددلإل

إلاهظدن إل ل د إلهعلتداإلبود إلناتعدنا إل(إلظ ههن إل ها س ن إل3-1يت لإلنا  وإل)إل،إل64Kbyte سم عإلينخا  إلوسمنط إلينخاعإل نيج  إل  وإلدا إل
(إل إلRAM,ROM,I/O Ports)إلنألمنمدد  إل إلناعهن دداإل(Peripheralsنا ددحا إل اولدداإلاذإلكدد نإلناهظددن إلهللددس إلاقددبإلناتل ه ددن )

إل.ه  وإلظنإلهنت إلظلل تن إل حاين إل

ادنظ إلكعداإلبلتدنمإلبود إلكد نإلناتاإل(إلا قس إلناتعنا إل  ن ROMاقس إلاتإلاظن إلنالل  إلناننوقإلول زيلإلواانظ إلنالل  إلإلالعو تن إلاتإلنا نخاعإل)
 إلالدددصإللناددد إلناتدددان وإل)ناقنمظددد إلظدددلإلنالننمدددن إل ناتةدددن   (إلولسا ددداإلا نظددداحإلنالدددتإليدددل إلديمدددناهنإلداددد إل لددداعإلنا ددداإإل ظههدددنإلداددد إلناتةعدددو

إل)بهن اإلنالهة  (إل نالتإلهت لإلاذإل اسذإلاتتن إلدخنيعإلا إلبهن اإلظةلنل  إل قس إلول ح وإلظلا إلا إلااذإل.إل

(إليدؤثاإلبود إلامنصإل  سناق د إلناهظدن إلنألظداإلناد  إلسداإليهدل إلبهد إلادتإلPeripherals إلنالتإلمت هنكنإلكناتل ه دن )دذإلناا بإلنا نيجتإلاو انة
كعدمإلنألل ددنذإلنيدهانكن إل   ددسيلإلادتإلناهظددن إلظتدنإلماددعإلكنات ددتت لإلداد إلن  بددنحإلالدسإلمظدد إلكعدمإلناسلددان إلناتل ه د إلظددعإلناتعددنا إل

(إل نالددتإل للدس إلبود إلناعايدداإلMicrocontrollerكنمد إلناتدلل  إل)إل(إلبااددتIntegrated Chip نال دساإلبود إلخدايل إلاخثدداإل انظو د إل)
(إل  عددمإلنادد  نخاإلكنسيددنا إلدادد إلناتؤسلن  ناعددانمن ،إل  عددمإلI/Oظددلإلناسلددان إلناتل ه دد إلهددت تإلاددتإلظقدداظلهنإل لددان إلناددا و نا اإإل)
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نإلإلناعددددانمن إل  لددددان إلظقنيادددد إل  لدددان إلاعنادددد إلا دددداىإل إلاكتهددددإلADCناتلل تدددن إلناتلقاظدددد إل لاددددتلإل لددددان إل لسيدددوإل  ددددنوهتإليستددددتإل
إل.(Counters and Timers) ناتؤسلن إلنازظه  إل

 

 

 

 

 

 

 ( مكونات المتحكم الصغري األساسية3-1الشكل)

 

إلاولاإلنسظ نا ن إلناسنمع إلاوتلل تن إل  نالناتإلنانوم إلاتإلنمل انظهنإلاتإلظ لوفإلنالهت قن إلن االا ا  إل.

(إل ددد إل ا  ةددد إلMicroprocessorكدددسإلبتدددنيعإلبدددلإلظعدددنا إلظ  دددح اإلإل)(إلMicrocontrollerدذإلناتدددلل  إلنا دددحا إلا إلنات دددح اإل)إلإلإلإلإلإلإلإل
ظددلإلظبتدددوإلظت عدددن إلإل%50وإلظت عدددن إلناتلل تددن إلنا دددحاي إللدددسناتإل إلاددتإلنألجهدددزعإلن االا ا ددد إلنأل دداى،إل   ددد ادد وة إلاغدددانضإلنادددلل 

 إلاظددنإلبددلإلظبددن إل ا دد ،ات دداعإلظددلإلمددسقإلناقهددعإلن االاإل(إلاددتإلناعددنا إل كدد نإلظددنإلهظهدداإلنال ددنيحإلناسنمددعإل ل ددل إلناICsناددانين إلناتلانظودد إل)
 إلإلن مددل ان إلاهددتإلاث دداعإله ددعإإلل دداكنإلديإلاذإلناتلل تددن إل لسنجدداإلنا ددس إلاددتإلاث دداإلظددلإلنألم ن إلنااها نة دد إل إلن االا ا دد إلاددناهسن ف

ح اإلعدنا إلظ  دظاهنإلساإليااانإلمنكقن إلاذإلناتدلل  إلنا دحا إلكدسإلبتدنيعإلبدلإلإلنا إل،إلناحنن  إلن ا  إل إلنألاانذإلنااها نة  إل نات   ةن إل.......
عدنا إل(إل ناتMicrocontroller  إل ا  ة إلألغانضإلنالل  إلظعإلنألجهدزعإلن االا ا د إل  وداإلكهدنإلظدلإل لايداإلناةداقإلود لإلناتدلل  إلنا دحا إل)

إل(إل:Microprocessorنات حاإل)

كدد حإل ظددلإلإلإل،ظددلإلناتعددا فإلاذإلناتعددنا إلنات ددحاإل إلهت ددلإل اا تدد إلاددتإلناددانين إلن االا ا دد إلوددا ذإل جددسمإل لددان إلظل ه دد إلاولعنظددوإلظعدد 
...نادد إل إلناسلددان إل لدداعإلناددا و نا اإإل إل لدداعإلناتؤست ناعددانمإل إلنادد  نخاإلكتاسنبهددنإلنات لوةدد إل إل لدداعإلنالتددايوإلنال ددنوهت نااستتإل.......

و هتددنإلاددتإلناتلل تددن إلنا ددحاي إلإل  نالددناتإلناتعددنا إلنات ددحاإليل ددوإلظددعإلناسمددبإلنا ددنيجتإلظددلإل ددواإلناسلددان إلناتل ه دد إلنا ن دد إلكدد إل.
 إلا إلاذإلناتدلل  إلنا دحا إلاد  إلوددلنج،إلعإلك حإلناسلان إلاتإلخايدل إل نلاعإل إلودلب إلخايددل إلناتعدنا إلنات دحاادباإلاا إل  إل ات لإلجت 

سنعإلادوإلنا دس إلناتدلل  إلنا دحا إلادانين إلن االا ا د إلك د وإلظتنخدا،إل ي د دا إل لان إلظل ه  إلدينا  إلاولعنظوإلظع إل يددت لإل اا تد إلادتإلن
 ث إل.ااظت إلنالل  إلاتإلظعظ إلنألجهزعإلن االا ا  إلنالاي

 إلإلROM(إلكتاهددنإل للددس إلبودد إلينخددان إلMicroprocessors(إلبددلإلناتعنابددن إل)Microcontrollers  لوددفإلناتلل تددن إل): الخالصذذة
RAMإل إلي تددددنإلإل EPROMإلااظتدددد إلظل ه دددد إلا دددداىإلاهسنادددد إلم ددددوإل دددداإإل اسنادددد إلن  ددددن  إلإل (Peripherals System 

Communication Ports)إلظلس  إل  نوه  إليست  إلإل ADCsإلكن بلتنمإلبو إلناتقنيا إلناننكق إلاذإلاالإإلناتعنما إلن    :.إلهت ههنإلإل

Microcontrollers = Microprocessors +Memories+ Some Peripherals 

 

 

 

Microprocessor 

         CPU 

ROM RAM 
Input/ 

Output Units 

Oscillator 

 ممر معطيات

 من مبدالت الدخل

 إلى المفعالت
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 ظلل تدن إلإلSiemens ظلل تدن إلإلMicrochip ظلل تدن إلإلAtmelيلسااإلن ذإلااسن إلبايداعإلظدلإلناتلل تدن إلاد ااإلظههدنإلظلل تدن إل
Matraإلك حإلناتلل تن إلا تدنإلو ههدنإلوهدس إلنا داظن إلناتاظبد إليدتههنإل ناسلدان إلناتل ه د إلنالدتإل بعدوإل لت زإل ظلل تن إلا اىإلباياع،إل

إل اتنإلانذإلنالل  إلنا هنبتإليهافإلدا إل  ة مإلبامإلنا دانة إل  قو دوإلنمدلهو إلناهنسد إلظلإلكعمإلناتلل تن إلاسسىإلاعنا  إلظلإلنأل اى.
  دد إل ز يدداكنإلإلCPUطددسيإل ددناعسنإلنا ددانة إلظعنابددن إل ددحاي إلازيددنمعإل ثسس دد إلناهظددن إلاقدداإلاناددتإلكهددن إليغتدد إلكتزيدداإلظددلإلنالانظددو،إلادد نإل

هدنزإلجتلل  إلكدسإلادتإلناسنسدعإلناددإل.إلMicrocontrollersكنا نخان إل منين إلناتوةت إل اناتإلك حإلنا انة إلكتإلوانه إلناتلل تن إلنا دحاي إل
وإل حإلنأل نظداإلظثدولهة د إلكدإلناد نخاعإلال دزيلإلنأل نظداإلناتتاظبد إل إلناق دن   دح اإلظ دت إل    دنإلا قدس إلكتبتدناإلظع هد .إل يندل ا إللنمدسق

 .نالسس ت إلناعا،إلنالننقإل غ اإليالإلظلإلناعتو ن  نال ح وإل نسطةنص

نا دعإإل  ظهد إليادلإلناسسدتإلوداا إلكد حإلناتلل تدن إلكن ال دنيإلللد إلكدن إلظدلإل1969ادتإلبدن إلإلإلMicrocontrollerإل  د إلنمدلعتناإلا ا
 ناعتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوإلاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتإلظبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددناإلن االا ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن إلنالايثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد إلوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ذإلظعاادددددددددددددددددددددددددددددددددددددد إلناتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلل  .

ذإلناةانظدوإلل ن هدنإلنا سظ د .إلاتدثو إلادتإلناند نيعإلابداإلا  تن إلناعب ت إلظسجسمعإلاتإلمن وإلناعاياإلظلإلنألجهدزعإلنالدتإلاندل اظهنإلادت ك حإلناتلل
 .Microcontrollerنالل  إلا هنإلبلإلطايقإلنادإل )نااسنك (إل إلظثتتإلناناب إليل 

ن ،إلابسناددد ،إلناثوجدددن ،إلناحندددن  ،إلنالوةزيساددداث ددداعإلظههدددنإلناهسن دددفإلنإلMicrocontroller نألظثوددد إلبوددد إلنألجهدددزعإلنالدددتإليسجددداإلودددان وهنإل
نمد  إلناتلدسااعإلبهداإلنااغتد إلوتهدنصإلمنيعإلظدنإلكن بلتدنمإلبود إلنادانين إلناتههق د إلنألمإلإل..خنظ ان إلناة ايس،إلناانظ ان إلنااست  إل غ داإليادلإلاث دا

انيع،إلنألظدداإلنادد  إليددؤم إلاددإذإلنألظدداإليددزمنمإل عق ددان"إلك دد وإلات دداإلاوتددنإلنزمنم إلظلهوتددن إلناعتددوإل نألمنصإلاوددإلCMOS TTLظددلإلظبتسبدد إل
ظة داإلإلZ-80دذإلنمدل ان إلناتعدنا إلإلازينمعإلنااوة إل واقنصإلناسثسس  إلك  وإلات ا،إلاادو"إلبدلإل جدسمإلظهدنكعإليدب  إلاث داعإلادتإلكد حإلنالناد .

ةد إلجان"إلاتإلظثوإلك حإلنالنا ،إلاالإلاألمفإلاإذإلظثدوإلكد نإلناتعدنا إلهللدنإإلاعداعإلمنين إلظل ه د إلللد إلهعتدوإلكتعهد إلااد إلادلإليدسااإلظدلإلنااو
كإالدنإإلناتلل تدن إلنا دحاي إلإلATMEL   INTEL  إل إلMICROCHIPنمعإل نازظه د ،إلاد الإلسنظدتإلكعدمإلنا داان إلظثدوإلخداا إلناتد

ل  إلهنله عإلناتلل  إلنا حا إلناعتوإليتلإللا فإلخاياعإلنا دعس  إل ناقندسعإلبود إل دع اإلميجدن إلنالدانيعإلا إلنااطس د إلا إلللد إلجهداإل
إلنالح ه .

 :أهم هذه الخواص هي :خواص المتحكم
 .منكقن إل ناتلل  إلبنمعإلوان وإلجهنزإل  اإلاولل  إلو الإلنابهنزإلاتنإليااانه سذإل -1
  .(إلاهسإلا  إلكلنج إلدا إلخانة إل نيج  إلاو نخاعإل RAM & ROMه سذإلاتإلناتلل  إلظنإلهللنج إلظلإلنا نخاعإلظثو) -2
  .  ينخاعإلناتلل ناتلل  إلظلامإلكتهت إل نلاعإل  هة  إلنأل نظاإلاتإلواانظ إل نلاإله سذإلظ زان إلات ه سذإلبتو -3
ً إلنه سذإلنملهو إلناتلل  إلظلإلإل-4 ظ وتإل ن إلو هتنإلإل50جانإلكناهنت إلاواتت س ان إلنأل اىإلاتثوإلكعاهنإلهنلهولإل اهنس إل ح ان 

 . ن إل50ناعنم إلنا  إلانل اظ إلاتإلظهنزاهنإلساإلهنلهولإل نااتت س ا
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 PLCsلمنطقية القابلة للبرمجة االمتحكمات   -1-10

 إلكد حإلاتإلنالق قد إلكدتإلبتدنيعإلبدلإلظلل تدن إلادتإلامدنسإل اسيههدنإلد إلااد إل د إل داب إلPLCsو إلاوتاظب إلدذإلناتلل تن إلناتههق  إلناقنو      
ان إلنألمنمد  إلنالدتإل(إلاتد لإلناسلد4-1ناتلل تن إلكناعاياإلظلإلنالهسيان إلنا وت إل ناتاظب  إل اتإلنات هبإلنا ها ستإلناتت لإلاتإلنا د و)

إل(اذإلاالإإلناتنن نعإلنالنا  :4-1بإلنا  و)هت ههنإلكن بلتنمإلبو إلظ هإل.PLCيلاسذإلظههنإلناتلل  إلناتههقتإل

PLC = Microcontroller + Supporting Units 

 ظددلإلاكدد إلناسلددان إلناانبتدد إلكددتإل لددان إلإلPLC(إلمددلبعوإلظهدد إلجهددنزإلMicrocontrollerا إلاذإلديددنا إل لددان إلنادداب إلدادد إلناتددلل  إل)
  لدداعإلنالح هدد إلنالددتإل اددسذإلغناتددن إلظددلإل لددان إلبددزاإل ظوةتدد إلناددا وإل دداإإل إلنالددتإل ددؤظلإلناعددزاإلناتهنمددإإلاوبهددنزإلبددلإلناسمددبإلناتلدد بإل

 إلإلPLC إلنالح ه إل إلنالتإل لت زإلواسلهنإلناات اعإل ظبناإلبتوهنإلبو إلبامإلات اإلظلإلنابهسمإلااو إلبلإلناعزاإلناحوةناتإلناد  إل ؤظهد إلاوتدلل 
لعو إلن إلواظبدد إلمددهو إلنادد  إلهقل دداإلنادداب إلناتقددا إلبودد إلناسلددان إلنا ددوت إل واتددنإليلعددانحإلدادد إلنادداب إلناتاظبددتإلل دد إل قددا إلكدد حإلنألجهددزعإلاحدد

إل ن مل ان إلاخهاكنإلاح إلناتههقإلنانوتت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLCالقابل للبرمجة  ( مكونات المتحكم المنطقي4-1الشكل)

 

إللغات برمجة المتحكمات الصغرية  -1-11

عإلناتاادنظ إل إلديإلااد إلهعلتاإلبتوإلناتلل  إلنا حا إلبود إلظتدااإلامنمدتإل كدسإل هة د إلظبتسبد إلنالعو تدن إلناتسجدسمعإلوان ود إلادتإلينخداإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلهقس إلولهة  إلنالعو تن إل عو ت إل وسإلنأل اىإلدا إلاذإله وإلداد إلاهنهد إلناتاادنظ إل بهداكنإلهعدسمإلداد إلنالعو تد إلنأل اد إلادتإلوانهد إلناتاادنظ إلا تداا

لوفإلناوحددن إلولهة دد إلم يعإلا دداىإلظددلإلناتااددنظ إل ك دد نإلهنددلتاإلولهة دد إل عو تددن إلناتااددنظ إلطناتددنإلاادد إلظس ددساإلدادد إلنالح هدد إلنااها نة دد إل إل  ددد 
د إلااد إل دل إلواظبد إلناتلل تدن إلك د وإلامنمدتإلكنمدل ان إلإل،ةن  إلاتإلظقانيإل دعس لهنإل  عق داكنناتنل اظ إلاتإلالنك إلواانظ إلناتلل  إل  ل

لل إلاذإلظلل تن إلاةد إلنا داا إل دد لوفإلادتإلاحد إللل تن إلاح إل بت عإل ن  إلك ،إل يتلولإلاوإلاس إلظلإلناتإل(Assembly)اح إلنالبت عإل

Microprocessor 

       (CPU) 

 الجةوحدة المع    

 المركزية      

 

 

 

دارات 

مالئمة 

وعزل 

 المداخل

 مناف  اإلتصال

 الذاكرة

 نقاط المخارج نقاط الدخل

 

 

 

دارات 

مالئمة 

وعزل 

 المخارج
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(إلظدثو إل تلودلإلاحد إل بت دعإل دد لوفإلبدلإلاحد إلAT89(إلظدلإلناهدس إل)ATMELظدلإلادسٍ إلداد إل  داإلاتلل تدن إلخداا إل)نالبت عإلنا ن  إلوهدنإل
إل(إل.AT90 AVRنالبت عإلنا ن  إلكتلل تن إل)

 إل إلظعإلنالهسيإلنالاهساسجتإلادتإل دهنب إلناتلل تدن إل  جداإلاذإلنمدلتانيإلنمدل ان إلاحد إلنالبت دعإليددلاإلظدلإلمدهسا إلنمدل ان إلكد حإلناتلل تدن
ل ددسيعإليددتلإلا دد إلظع هدد إلظددلإلناتههامدد لإلنات ل دد لإل،إلادد الإل دد إلناتلدد إلبددلإلطدداقإلامددهوإلاتاظبدد إلناتلل تددن إل،إلظتددنإل  نالددناتإل تقدد إلظ

إلBASIC احد إلإلCادتإلواظبد إلناتلل تدن إلظثدوإلاحد إلإل(High Level Languages)امىإلدا إلنمل ان إلاحن إلناتاظب إلبنا د إلناتندلسىإل
نظ إلكإلدداىإلاحددن إلناتاظبدد إلبنا دد إلناتنددلسىإل يقددس إلظلدداج إل ددنصإلديإلاذإلناتتدداظ إلاددتإلكدد حإلناوحددن إلهقددس إلك لنكدد إلناتااددإلPASCAL احدد إل

(Compilerإلوللسيوإلك نإلناتاانظ إلدا إلناتاانظ إلناتقنووإلا إلاتإلاح إلنالبت عإلنا ن  إلكناتلل  إلنا حا إل).إل

  نالدددناتإل  نمدددل ان إلاحدددن إلواظبددد إلبنا ددد إلناتندددلسىإلادددتإلواظبددد إلناتلل تدددن إلناانددداإللدددنجزإلن  ل دددنصإلنالدددتإل ةايددد إلاحددد إلنالبت دددعإل
إلتلتإلناتلل تن إلاتإلظلهن اإلنابت عإلظتلإلاايه إل تداعإلظلسنيدع إلادتإلاحدن إلناتاظبد إل ظعااد إلانا د إلادتإلوه د إلناتلل تدن إل إلاتدنإلاذ ا 

 جددسمإلنات لتددن إلنات لوةدد إلاددتإلكدد حإلناتلاجتددن إلجعوددتإلبتو دد إلواظبدد إلناتلل تددن إلبتو دد إلظدددتلع إل موندد إل إل إل للددنإإلدادد إلنااث دداإلظددلإل
 لإلبو إلالنك إلوانظ إلنللانا  إلاوتلل تن إلنا حاي إل.نا تاعإل إل منبا إل    وإلات اإلناتتاظب 

 سدداإلاناددتإلوددانهن إل وددلإلإلRelay Technologyا ددت إلناسلددان إلناتههق دد إلناتتاظبدد إلاتددايوإلالقه دد إلناددلل  إلكنمددل ان إلناتددالو إلإلإلإل
إلو دن إلنسالدنإبهاظنإلابوهتإلخاا إلجهداناإلظس دسيزإلاوند نين إلبدلإللنجلهدنإلداد إلجهدنزإلهت ههدنإلظدلإلنادلل  إلادتإلبتإل1969نالقه  إلاتإلبن إل

إلم ذإلناتننسإلكنات سان إلناتنمه إلاوتهظسظ .

 صغري كمأو متح مراحل تصميم األجهزة المحتوية على معالج -1-11

إلهت لإل قن  إلظانلوإل  ت  إلاظن إلا إلجهنزإلهللس إلبو إلظعنا إل حا إلدا إل ت إل كت:     

إل: اتإلك حإلناتالو إليل إل لاياإلا إلدابنزإلاي عإلظهن إل كتمرحلة التصميم األولي:  .1
  لاياإل لنةفإلناهظن إلناعنظ إل إلظتااإلبتو  
 ا وإلنألبتناإلناتاظب  إلSoftwareبلإلنألبتناإلكنألجهزعإلHradware  
 يم إلنات هبإلنأل اتإل)إلنا ها ست(إلاوبهنزإلم ذإلنا سضإلاتإلنالةن  و 
 وتإلاوتاانظ  اتعه ن إل يم إلظ هبإل ها ستإلغ اإل ة لاياإلااسن إلن  

 ت لإلدابنزكتنإلبو إلنالسنز .ناتهتلنذإلناثناث إل إلناانكع إلهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ت: اتإلك حإلناتالو إليل إل لاياإلا إلدابنزإلثونإلظهن إل كمرحلة التصميم األساسي )التقني( للجهاز و برمجته:  .2
 يعإلنات هبإلنالااقتإلاوتاانظ إل)نا سنيزظ  (إل  
 خلنك إلإلناتاانظ إلووح إلواظب إلظهنمت إلا إلكنا  وإلنألانإ 
 يعإلنات هبإلن االا اتإلنالة  وتإلاوبهنز  

  إلاولاإلاذإلناتهتلنذإلنأل ا إل ناثنا  إل لتنذإلبو إلنالسنز إلظعإلناتهت إلناثناث .إلإلإلإلإلإلإلإلإل
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إل ()ا إلظهتل لإلاتإلناتلل تنإل اتإلك حإلناتالو إليل إل لاياإلا إلدابنزإلثونإلظهن إل:Implementationمرحلة التطبيق  .3
  كت:

 )اجت إلإلناتاانظ إلدا إلاح إلن ا )إلدينإلا إله لإإلوهن  
 اعإلثنول إل  زيلإلإلناتاانظ إلاتإلينخROMا إلإل(EPROM.) 
 دابنزإلظسالنإإلنابهنزإلا إلالن إلناقهعإل إل ثت لهنإلاتإلاظنخههن 

  إلاولاإلاذإلناتهتلنذإلنأل ا إل ناثنا  إل لتنذإلبو إلنالسنز إلظعإلناتهت إلناثناث .

 ظالو إلن  لتنيإل نالبايإ:إلا إل  ح وإلنابهنزإل  بايت  .4
 ل :إلا إل  ت ت إل إلطتنبUser guideظالو إلطتنب إلما وإلناتنل ا إل .5

 ا تنإلهت تإليم إلظ هبإلإليسي إلظانلوإل  ت  إلاظن إلا إلجهنزإلهللس إلبو إلظعنا إل حا إلظعإل لاياإلنااوة إلنالقاياي إلااوإلظالو !إلإلإل

 
 

 توي على معالج صغري مع تحديد الكلفة التقديرية لكل مرحلة!( مراحل تصميم نظام أو جهاز يح5-1الشكل)

 تحديد وظائف النظام

 Hradwareعن اوعمال باوجهزة Softwareفصل اوعمال البرمجية 

 طط اوولي للجهازالمخ وضع تحديد أشكال المعطيات ومخطط البرنامج

مرحلة التصميم 

 وكلفتها األولي

10% 

 وضع المخطط التدفقي للبرنامج

 كتابة  البرنامج

 ترجمة  البرنامج إلى لغة اآللة

 تخزين  البرنامج في ال اكرة

المخطط االلكتروني التفصيلي  وضع

 للجهاز

 الجهاز تركيب

مرحلة التصميم 

 اوساسي وكلفتها

15% 

 زالجها تجريب

 عمل دليل المستخدم

 مرحلة التطبيق وكلفتها

20% 

مرحلة االختبار 

 والتجريب وكلفتها

45% 

مرحلة طباعة دليل 

 المستخدم وكلفتها

10% 


