مكونات الحاسب الشخصي
 Computer Caseصندوق الحاسوب
صندوق الحاسوب الشخصي ھو عبارة عن صندوق حديدي ذو أبعاد قياسية متفق عليھا حتى تتالءم
مع أجزاء الحاسوب المراد تثبيتھا أو تركيبھا داخله فصندوق الحاسوب وظيفته ھي إحتواء أھم األجزاء الكھربائية
واإللكترونية
 :التي يتكون منھا الحاسوب وھي

 Motherboard :اللوحة األم –
حيث تتصل كل وحدات الحاسوب بھا سواء كانت ھذه  Main Boardھي لوحة إلكترونية تسمى باللوحة الرئيسية
الوحدات
وحدات معالجة أو إدخال أو إخراج أو تخزين فكل جزء من أجزاء الحاسوب يجب أن يتصل باللوحة األم ولھذا سميت
بھذه
 :االسم وتحتوي اللوحة األم على اآلتي

 Microprocessor Socket :فتحة المعالج الدقيق •
 Socket :الفتحة -
ھي عبارة عن قاعدة ذات حجم وشكل معين تحتوي على مالمسات بعدد معين وتستخدم كي يمكن
تركيب شريحة
إلكترونية ما عليھا بحيث يتم التالمس بين مالمسات الشريحة المركبة ومالمسات الفتحة وبذلك
يحصل االتصال ما بين
 .الشريحة و ما بين اللوحة اإللكترونية الرئيسية وھي اللوحة األم

 Microprocessor :المعالج الدقيق -
ولكن بدون الذاكرة الرئيسية إي بدون ذاكرة  CPUھو عبارة عن وحدة المعالجة المركزية
 ROMوذاكرة RAM
وھو عبارة عن شريحة إلكترونية دقيقة الصنع وصغيرة الحجم تقوم بكافة عمليات المعالجة
المشار إليھا سابقا ً  .بمعنى
أن وحدة المعالجة المركزية في الحاسوب الشخصي ھي عبارة عن المعالج الدقيق و ذاكرتي
 ROM .و RAM
وھي عبارة عن عدد الدبدبات التي ) (Hzتقاس سرعة المعالج الدقيق بوحدة قياس الھيرتز -
يقوم بھا المعالج في الثانية
 (MHz).الواحدة و المعالجات الحديثة تتراوح سرعتھا ما بين  ٢٧٠٠ – ١٧٠٠ميغاھيرتز
 Microprocessorيركب المعالج الدقيق على فتحة خاصة موجودة باللوحة األم تسمى -
وھي يجب أن تتناسب مع Socket
طراز المعالج المراد استخدامه مع العلم أن المعالجات الدقيقة تتطور بشكل سريع وبشكل دائم
وعليه فإنه يجب استخدام
لوحة أم تتناسب مع نوع المعالج المستخدم من حيث فتحة التركيب ومن حيث تصميم اللوحة
.نفسھا
قد تحتوي بعض اللوحات الرئيسية على نوعين من فتحات المعالج وذلك لدعم أكثر من نوع من -
المعالجات أي أن ھذه
األنواع من لوحات األم تتيح استخدام أكثر من نوع من المعالجات إلتاحة فرصة اختيار واسعة
 .للمعالج المراد استخدامه

 RAM Slots :فتحات ذاكرة •

ھي عبارة عن شرائح إلكترونية تحتوي على عدد كبير من الدوائر  RAMشرائح ذاكرة

وذلك لتوفير المساحة  ICsالمتكاملة
متوفرة بأشكال وأنواع و  RAMالخاصة بعمليات المعالجة كما سبق وأن وضحنا وشرائح
 .بأحجام مختلفة
حيث تتوفر أنواع عديدة من ھذه الشرائح كل  RAMحسب نوع شرائح  RAMتختلف فتحات
منھا ذو مواصفات ومزايا معينة
 RDRAM Chips .و  SDRAM Chipsوأشھر ھذه األنواع ھو

 ROM :شريحة •
ھي شريحة صغير توجد على اللوحة األم وكما أشرنا سابقا ً تحتوي ھذه الشريحة على برامج
خاصة بالحاسب اآللي يقوم
 .المعالج بقراءتھا وتنفيذھا عند اللزوم أو عندما تستدعي الحاجة لذلك
حيث يحتوي ھذا البرنامج على خطوات ھامة جداً  BIOSأھم ھذه البرامج ھو البرنامج الشھير
يجب أن ينفذھا المعالج
تسمى عادة  ROMفي كل مرة يتم فيھا تشغيل الحاسوب وألھمية ھذا البرنامج فإن شريحة
 BIOS Chip.شريحة
تحتوي على جزء قابل للتعديل وھو عبارة عن شريحة  ROMتجدر اإلشارة ھنا إلى أن شريحة
 CMOSخاصة تسمى شريحة
 ، .ھذه الشريحة تزود ببطارية خاصة حتى تحتفظ بمعلوماتھا طوال الوقت
 Systemتسمى المعلومات الموجودة في ھذه الشريحة ببرنامج إعدادات الحاسوب أو
وھي عبارة عن سجالت Setup
خاصة بمكونات الحاسوب بالكامل باإلضافة إلى اإلعدادات الالزم مراعاتھا عند التعامل مع
الحاسوب وأجزاءه من قبل
.المعالج وباقي الوحدات وأيضا ً المستخدم

 Ports :المنافذ •

المنافذ ھي أماكن توصيل بعض ملحقات الحاسوب الخارجية باللوحة األم أي ھي عبارة عن
يمكن  Connectorsموصالت
عن طريقھا توصيل أحد وحدات اإلدخال أو اإلخراج وبعض األجھزة األخرى باللوحة األم وأھم
المنافذ التي توجد
 :على اللوحة األم ھي

 Serial Ports :منافذ متوالية – ١
و بعض األجھزة  Mouseوھكذا وتستخدم لتوصيل الفأرة  COM٢و  COM١وتسمى
المتوالية مثل الموديم
 External Modem .الخارجي

 Parallel Ports :منافذ متوازية – ٢
أو الماسحة  Printerوھكذا وتستخدم في العادة لتوصيل الطابعة  LPT٢و  LPT١وتسمى
 .أو ما شابه Scanner
 PS/٢ :منافذ – ٣
وھي عبارة عن منفذان مخصصان لتوصيل الفأرة و لوحة المفاتيح وھما متشابھان من حيث
الشكل إال أن أنھما
مختلفان من حيث اللون فلون األول أخضر وھو مخصص للماوس و لون اآلخر بنفسجي وھو
 .مخصص للوحة المفاتيح

منافذ متوالية حديثة وبظھورھا أصبحت الفأرة توصل بھا بدالً من توصيلھا  PS/٢تعتبر منافذ الـ
بالمنفذ
وأيضا ً أصبحت لوحة المفاتيح توصل بھا بدالً من المنفذ  COM٢أو  COM١المتوالي
 .المخصص للوحة المفاتيح القديم

 USB :منافذ – ٤
أي المنفذ المتوالي العالمي وھي  Universal Serial Busوھي أيضا ً منافذ متوالية وتسمى
نتاج جھد العديد من
الشركات معا ً في محاولة إلنتاج منفذ قياسي عالمي يمكن استخدامه لتوصيل أي جھاز من
األجھزة الملحقة
بالحاسوب وبالفعل بدأت ھذه الشركات وشركات أخرى في تكييف ملحقات الحاسوب كي يمكن
.توصيلھا بھذه المنافذ
تم إنتاج ھذا النوع من النوافذ عام  ١٩٩٦ويتراوح معدل نقل البيانات بواسطة ھذا الناقل مابين
 ١٠٠إلى  ٤٠٠ميجابايت /ث
وھو معدل يجعل من ھذا النوع من المنافذ في الطليعة ومن المتوقع أن توصل معظم ملحقات
الحاسوب
 .عن طريق ھذه المنافذ

 Expand Slots :فتحات التوسعة •
تستخدم لتركيب الكروت الخاصة ببعض ملحقات الحاسوب  Slotsفتحات التوسعة ھي فتحات
كي يمكن توصيلھا
 :باللوحة األم ويوجد العديد من أنواع الفتاحات أشھرھا ما يلي

 ISA :فتحة – ١
وظھر ھذا النوع من  Industry Standard Architectureتعني  ISAالمصطلح
الفتحات او الناقالت عام  ١٩٨٢بظھور
ولھذا الناقل عدة أنواع إال أن جميعھا  IBM AT ,وأيضا مع الحاسب  IBM XTالحاسب اآللي
لھا نفس الشكل
 .و إنما تختلف في عدد المالمسات التي يحتوي عليھا كل ناقل
 MCA :ناقل ٢ -
 ،ويعتبر ھذا الناقل ذو  Micro channel Architecture ٣٢العبارة  MSAتعني كلمة
-bitأي يمكنه التعامل مع معالجات bit ٣٢
سواء  Switchesأو  Jumpersحيث ال يوجد به  ISAويعتبر اسھل في االستخدام من ناقل
على اللوحة االم أو على
 .الكرت الذي سيركب في فتحة التوسعة
 PCI :ناقل ٣ -

 ،ظھر عام  Peripheral Component Interconnectالعبارة  PCIيعني المصطلح
 ١٩٩٢ ISA , EISAوھو يعتبر تعديل للناقل
وقد ظھر في أجھزة البنتيوم وھو عبارة عن ناقل تم تركيبه بين المعالج والناقل التقليدي للجھاز
أي انه يعتبر طبقة ثانية
من الناقل الرئيسي للوحة االم بحيث تركب عليه كروت األجھزة لتتصل مباشرة بالمعالج وبالناقل
 .الرئيسي في نفس الوقت
ويصل معدل النقل إلى  ٢٦٤ميجا  MHZوسرعة نقل البيانات بواسطة ھذا الناقل تصل إلى ٣٣
بايت/ث في
 .خالل ھذا الناقل  Bitمعالجات ٦٤
 AGP :ناقل ٤ -
)AGP (Accelerated Graphics Portما يعرف باسم بطاقات Intelطورت شركة
والذي صمم بطريقة تجعله أسرع مرتين من
وذلك بتطوير AGPمن سرعة بطاقات Intelضاعفت AGPومنذ إصدار بطاقات  PCIمنفذ
وھو أسرع أربعة مرات من AGP٢x
ومن المنتظر  PCIوھي أسرع  ٨مرات من منفذ  AGP٤xثم طورت حديثا بطاقات  PCIمنفذ
 Intelأن تصدر
 .مع نھاية العام الحالي  AGP٨xبطاقات
يوفر AGPوھي امتداد لمنافذ  AGP proوھناك بعض اللوحات االم التي تحتوي علي منافذ
ھذا المنفذ طاقة  ١١٠وات
AGPproلبطاقات موائمة األشكال الرسومية التي تحتاج لطاقة كھربية عالية .تحتاج بطاقة
AGPproلوحة أم مزودة بمنفذ
AGP٤x .و AGP٢xو AGP١xإال أن ھذه المنافذ يمكنھا أيضا تشغيل بطاقات
تحتاج كافة أجھزة الكمبيوتر لبطاقة واحدة العرض وھناك أجھزة تدعم تشغيل بطاقتين لتشغيل
اكثر من وحدة عرض
.واحد فقط بھذه اللوحات AGPإال أنه ال يوجد سوي منفذ
 Cards:الكروت •
ھي لوحات إلكترونية صغيرة تركب في فتحات التوسعة على  Cardsالكروت أو البطاقات
اللوحة األم وذلك كي يمكن
توصيل أحد ملحقات الحاسوب مثل الشاشة أو مكبرات الصوت وغيرھا  .تسمى ھذه البطاقة أيضا ً
باللوحة البنت أو
وذلك ألنھا لوحة كھربائية تشبه اللوحة األم إال أن لھا وظيفة خاصة تتركز Dughter Board
على ربط جھاز ما أي أحد
 .ملحقات الحاسوب باللوحة األم
تختلف البطاقات حسب نوع الجھاز المراد توصيله بھا وأيضا ً تختلف من حيث سرعة تدفق
البيانات من البطاقة إلى
اللوحة األم والعكس كما تختلف أيضا ً من جانب الوظيفة التي تقوم بھا ھذه البطاقة ولذلك فإن لكل

بطاقة نوع معين
 :من فتحات التوسعة المستخدمة على اللوحة األم كما أشرنا سابقا ً و فيما يلي أھم ھذه الكروت
 AGP Card :كرت الشاشة – ١
وھو نوع يستخدم مع فتحات التوسعة من النوع  AGPكل كروت الشاشة الحديثة من نوع
وذلك لضمان تدفق AGP
 .كبير للبيانات من اللوحة األم إلى الشاشة لضمان دقة وضوح عالية للشاشة
يحتوي كرت الشاشة على منفذ واحد في العادة لتوصيل كابل الشاشة إال أنه يوجد كروت شاشة
يمكن استخدامھا
لتوصيل كوابل خاصة بالتلفزيون و الجھاز عرض الفيديو وما شابه ويسمى في ھذه الحالة الكرت
TV Card
 .كما ھو واضح في الصور

 :كرت الصوت ٢-
وھو يستخدم لتوصيل مكبرات الصوت  PCIھو كرت يركب عادة على فتحة توسعة من نوع
وذلك في Speakers
و أيضا ً عصى  MICمن خالل الفتحة  Microphoneو القط الصوت  LINE OUTالفتحة
الخاصة  Joystickاأللعاب
 LINE INبتشغيل األلعاب كما يمكن إدخال الصوت من أي مصدر للصوت من خالل فتحة
.الموجودة على كرت الصوت
يحتوي كرت الصوت على شرائح إلكترونية دقيقة وظيفتھا معالجة الصوت أثناء خروجه أو
دخوله من و إلى
 .اللوحة األم أو الحاسوب

 :كرت الشبكة – ٣
كرت الشبكة ھو كرت يسمح بتوصيل أحد كوابل الشبكات المحلية بالحاسوب وذلك لتوفير وسط
ناقل بين
الحاسوب والشبكة وبالطبع فإن لكل نوع من أنواع الكوابل الخاصة بالشبكة نوع مناسب من
كروت الشبكة
كما أنه يوجد بعض الكروت تستخدم لتوصيل أكثر من نوع من الكوابل ھما ھو موضح في
.الصور

الوظيفة األساسية لكرت الشبكة ھي التحكم في إرسال واستقبال البيانات من جھاز آلخر داخل
الشبكة
 .ولذا فإن كرت الشبكة يحتوي على شرائح إلكترونية تقوم بھذه العمليات

 :كرت الموديم – ٤
وھذه التسميات كلھا لجھاز  Fax cardوأيضا ً  Fax Modemكما يسمى  Modemيسمى
واحد يقوم بتحويل
المنتقلة خالل خطوط الھاتف إلى إشارات ثنائية رقمية  Analog Signalsاإلشارات التماثلية
Digital Signals
 .والعكس وذلك أثناء إرسال أو استقبال المكالمات الھاتفية والفاكس عن طريق الحاسوب
وبما أن شبكة اإلنترنت تعتمد أساسا ً على خطوط الھاتف فإن جھاز الموديم يعتبر أھم جھاز لمن
يود االستفادة
من ھذه الشبكة حيث يمكن االتصال عن طريقه بأحد مزودي خدمة اإلنترنت لتوفير خدمات
 .اإلنترنت

يتوفر من ھذا الجھاز نوعين األول خارجي ويوصل بالحاسوب عن طريق أحد المنافذ مثل
ويوصل  USBأو COM٢
بالتيار عن طريق كابل خاص وبالطبع يحتوي على منفذ لتوصيل كابل الھاتف أي حرارة الھاتف ،
كما يحتوي على

منفذ لتوصيل جھاز الھاتف نفسه كي يمكن استخدامه إلجراء المكالمات أو للرد على المكالمات
الھاتفية وبعض
و مكبرات الصوت  MICاألنواع من أجھزة الموديم تحتوي على منافذ لتوصيل القط الصوت
كما Speakers
.ھو موضح في الصور

 : IDE & FDD Connectorsموصالت األقراص •
ھي موصالت خاصة بتوصيل كوابل البيانات الموصلة بمشغالت األقراص المرنة و الصلبة
والمدمجة حيث يوصل القرص
 IDEويوصل القرص الصلب أو المدمج بالموصل  FDD Connectorالمرن بالموصل
حيث تزود اللوحة األم Connector
يستخدم إحداھا لمشغل  IDEو موصلين من نوع  FDDبموصل واحد لمشغل األقراص المرنة
القرص الصلب واآلخر
 .لمشغل األقراص المدمجة
أي إلكترونيات األجھزة  Integrated Drive Electronicsيعني  IDEالمصطلح
المضمنة وھو يشير إلى أنه موصل يمكن
 .استخدامه لتوصيل أجھزة ملحقة مثل مشغالت األقراص

 : Data Cablesكوابل البيانات

ومشغالت األقراص يستخدم كابل بيانات خاص كما يظھر  FDDأو  IDEللتوصيل بين الموصل
.في الصورة

 :مكونات أخرى
 :منفذ التيار الخاص باللوحة األم – ١

.ھو منفذ خاص بتوصيل كابل التيار الخاص باللوحة األم أي الذي يقوم بتزويد اللوحة األم بالتيار
 CMOS Battary :بطارية – ٢

ولذلك  CMOSالقابل للتعديل ھو شريحة  ROMكما أشرنا سابقا ً فإن الجزء الوحيد من ذاكرة
فھي تعتبر ذاكرة مؤقتة
وكي ال تفقد البيانات الموجودة بھا فإنه توصل ببطارية خاصة بھا تسمى  RAMمثلھا مثل ذاكرة
CMOS Battery
وظيفتھا المحافظة على الشحنات الصغيرة التي تعبر عن بيانات ھذه الشريحة مثل التاريخ
والساعة ومواصفات
األجھزة واإلعدادات الخاصة بالحاسوب

 :شرائح تحكم – ٣
باإلضافة إلى مكونات اللوحة األم التي تناولناھا يوجد بالطبع العديد من المكونات اإللكترونية على
سطح اللوحة
 .األم لكل منھا وظيفة خاصة تقوم بھا

 System Bus :نواقل النظام ٤ -

نواقل النظام ھي نواقل توجد على اللوحة األم ووظيفتھا نقل البيانات من مكان آلخر على اللوحة
األم وھي
بباقي وحدات الحاسوب وھي  Microprocessorعبارة عن مسارات كھربائية تربط المعالج
 :ثالثة أنواع

 : Data Busناقل البيانات
يتألف من  ٦٤ ، ٣٢ ، ١٦ ، ٨خط اعتماداً على معمارية الحاسوب المستخدمة .ويستخدم لنقل
البيانات الثنائية
 .بين وحدة المعالجة وبقية الوحدات

 : Address Busناقل العناوين
لعنونة موقع ذاكرة أو  CPUيمكن أن يتكون من  ٣٢ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ١٦خط ويستخدم من قبل
 .وحدة اإلدخال  /اإلخراج

 : Control Busناقل التحكم
إلى بقية الوحدات ضمن الحاسوب  CPUھي مجموعة خطوط تستخدم لنقل إشارات السيطرة من
.

 : Power Supplyمغذي التيار •
وحدة اإلمداد بالقوى أو مغذي التيار يقوم بتحويل الجھد الكھربي المتردد من  ٢٢٠فولت أو
 ١٢٠فولت إلى جھد
مستمر أقل )  ٥فولت و  ١٢فولت و  ٣٣فولت ( ومن أھم وظائف وحدة اإلمداد بالقوى إنھا
 Power codeترسل إشارة
 .إلى اللوحة األم وھي تعني أن جميع قيم الجھود الالزمة في الحدود المسموح بھا

 :كوابل مغذي التيار
ولكن االختالف ) (Pinsتأخذ كوابل مغذي التيار في معظم األجھزة شكل ثابت من حيث عدد اإلبر
يكون فقط في قيمة
الجھود التي تحملھا مع الوضع في االعتبار انه يوجد فرق مسموح به لھذه الجھود وقيمة ھذا
الفرق تتراوح
.ما بين  ٥إلى  % ١٠من قيمة الجھد نفسه
 :مشغالت األقراص •

مشغالت األقراص ھي أجھزة كھربائية ميكانيكية وظيفتھا تشغيل األقراص سواء كانت مرنة أو
صلبة أو مدمجة
 .وذلك من أجل القراءة أو الكتابة على القرص

 :مشغل األقراص المرنة – ١

ھو جھاز يقوم بتشغيل األقراص المرنة حيث يتم إدخال القرص المرن ليقوم المشغل بتدويره
وتقوم رؤوس
 .القراءة والكتابة بالقراءة من على سطح القرص أو الكتابة عليه

 :مشغل األقراص الصلبة –٢
مشغل األقراص الصلبة يعتبر وحدة متكاملة تحتوي على الشرائح المغناطيسية وكل ما يلزم
لتشغيلھا من
محرك ورؤوس ووحدات ميكانيكية وغيرھا ويحكم إغالق ھذه الوحدة للمحافظة على محتوياتھا
 .وإلطالة عمرھا

 :مشغل األقراص المدمجة – ٣
يشبه إلى حد كبير مشغل األقراص المرنة حيث يتم إدخال القرص المدمج ليقوم مشغل األقراص
المدمجة
بتدوير القرص بسرعة معينة ويقوم رأس القراءة بإستخدام آشعة ليزر للقراءة من على سطح
القرص
 CD-ROM Driveويجدر اإلشارة ھنا أنه يوجد مشغالت أقراص مدمجة للقراءة فقط وتسمى
كما يوجد
وھذه يمكنھا القراءة من  CD-RW Driveمشغالت أقراص مدمجة للقراءة والكتابة وتسمى
على القرص
 .المدمج أو الكتابة عليه

