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تعد وحدة المعالجة المرآزية  بمثابة مخ الحاسبات            تعد وحدة المعالجة المرآزية  بمثابة مخ الحاسبات            
وعقلها المدبر ، وهى المكون األآثر أهمية واألغلى         وعقلها المدبر ، وهى المكون األآثر أهمية واألغلى         

ثمنا الحتوائها على جميع اإلمكانيات الضرورية إلنجاز           ثمنا الحتوائها على جميع اإلمكانيات الضرورية إلنجاز           
مهام معالجة البيانات من عمليات حسابية ومنطقية                مهام معالجة البيانات من عمليات حسابية ومنطقية                

وغيرها،  ومن حيث إرسال أو استقبال البيانات منها،               وغيرها،  ومن حيث إرسال أو استقبال البيانات منها،               
باإلضافة إلى الرقابة والتحكم في وتوجيه جميع               باإلضافة إلى الرقابة والتحكم في وتوجيه جميع               

. . الوحدات واألجهزة األخرى والتنسيق بينها       الوحدات واألجهزة األخرى والتنسيق بينها       

والمعالج في شكله العام رقاقة صغيرة من مادة شبه موصلة هى   والمعالج في شكله العام رقاقة صغيرة من مادة شبه موصلة هى   
  مربعةمربعة ال تتجاوز مساحة سطحها عدة سنتيمترات    ال تتجاوز مساحة سطحها عدة سنتيمترات   السيليكونالسيليكون

. . تتميز ببناء معقد تؤدي وظائف بالغة األهمية تتميز ببناء معقد تؤدي وظائف بالغة األهمية 
ويحتوي المعالج فى المعتاد علي عدد هائل يتراوح بين مئات   ويحتوي المعالج فى المعتاد علي عدد هائل يتراوح بين مئات   

 ذات الحجم    ذات الحجم   الترانزيستوراتالترانزيستوراتاآلالف  إلى عشرات الماليين  من اآلالف  إلى عشرات الماليين  من 
المجهرى تتصل مع بعضها البعض  المجهرى تتصل مع بعضها البعض  

بناء هذه المعالجات وتصنيعها أمور تكنولوجية بالغة الدقة      بناء هذه المعالجات وتصنيعها أمور تكنولوجية بالغة الدقة      
والتعقيد  فهى تتم في بيئة نظيفة بدرجة ال تكون ألعظم غرف      والتعقيد  فهى تتم في بيئة نظيفة بدرجة ال تكون ألعظم غرف      

العمليات الجراحية  المعقمة في المستشفيات   العمليات الجراحية  المعقمة في المستشفيات   
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يعتبر المعالج أهم عناصر تحديد قوة أداء الحاسب           يعتبر المعالج أهم عناصر تحديد قوة أداء الحاسب           
وطاقته فيسمي الحاسب فى المعتاد باسم معالجه  فيقال               وطاقته فيسمي الحاسب فى المعتاد باسم معالجه  فيقال               

أو غيرها  أو غيرها    DX2DX2او  او    PentiumPentiumان هذا الحاسب بنتيوم       ان هذا الحاسب بنتيوم       
وقد تقترن التسمية ايضا بتحديد سرعة تردد ساعة       وقد تقترن التسمية ايضا بتحديد سرعة تردد ساعة       

  GhzGhzالمعالج مضافة لالسم آأن يسمى الحاسب        المعالج مضافة لالسم آأن يسمى الحاسب        
Pentium 3Pentium 3    ٦٦٦٦او  اوMHzMHz  ٤٨٦٤٨٦DX2DX2      او غيرها    او غيرها

 Math Mathيمكن للمعالج ان يتضمن داخليا معالجا رياضيا مساعدا  يمكن للمعالج ان يتضمن داخليا معالجا رياضيا مساعدا  
CoCo--processorprocessor  

 إضافى معد     إضافى معد    بمقبسبمقبسوفى  هذه الحالة تكون اللوحة األم معدة  وفى  هذه الحالة تكون اللوحة األم معدة  
الستقبال  المعالج الرياضي ما لم يتضمنه البناء الداخلي   الستقبال  المعالج الرياضي ما لم يتضمنه البناء الداخلي   

 على  على التحتوى  التحتوى  وإن آان قد ندر وجود المعالجات التى  وإن آان قد ندر وجود المعالجات التى  . . للمعالجللمعالج
. . المعالج الرياضى المساعد ضمن بنائها األصلى المعالج الرياضى المساعد ضمن بنائها األصلى 

المظهر الخارجي للمعالجات يكون في شكل شريحة من المعدن   المظهر الخارجي للمعالجات يكون في شكل شريحة من المعدن   
أو السيراميك أو البالستيك المعالج بطريقة خاصة تعمل آغالف    أو السيراميك أو البالستيك المعالج بطريقة خاصة تعمل آغالف    

. . السليكونيةالسليكونيةواق للرقائق واق للرقائق 
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يكون اتصال الرقاقة بالمكونات األخرى للحاسب عن طريق إبر   يكون اتصال الرقاقة بالمكونات األخرى للحاسب عن طريق إبر   
. .   أو اآثر وفقا لنوع المعالج  أو اآثر وفقا لنوع المعالج٢٠٠٢٠٠--٩٠٩٠معدنية يبلغ عددها نحو   معدنية يبلغ عددها نحو   

   BUS BUSويتم التعامل بين المعالج والحاسب من خالل بالناقل  ويتم التعامل بين المعالج والحاسب من خالل بالناقل  
الناقل هو شبكة من األسالك المعدنية التي تجري فوق اللوحة  الناقل هو شبكة من األسالك المعدنية التي تجري فوق اللوحة  

 في شكل  في شكل بينهمابينهماويكون التعامل ويكون التعامل . . االم لتصل أجزاؤها ببعضها االم لتصل أجزاؤها ببعضها 
بسرعة تتجاوز  بسرعة تتجاوز  ) )   فولت  فولت٥٥  --٣٣((نبضات آهربية بجهد منخفض    نبضات آهربية بجهد منخفض    

..عشرات الماليين من النبضات في الثانية الواحدة   عشرات الماليين من النبضات في الثانية الواحدة   

وبداخل المعالج مولد للنبضات متماثلة الشكل ذات تردد ثابت ومنتظم        وبداخل المعالج مولد للنبضات متماثلة الشكل ذات تردد ثابت ومنتظم        
يعتمد عليها توقيت آل األحداث واألفعال في يعتمد عليها توقيت آل األحداث واألفعال في   ClockClockتسمي ساعة المعالج تسمي ساعة المعالج 

الحاسب والمعالج    الحاسب والمعالج    
كنها كنها  فمثًال إذا أرادت وحدة المعالجة المرآزية االتصال بمكان ما فال يم      فمثًال إذا أرادت وحدة المعالجة المرآزية االتصال بمكان ما فال يم     

يها يها وضع عنوان هذه المكان على ناقل العنوان إال عند اللحظة التي تبدأ ف   وضع عنوان هذه المكان على ناقل العنوان إال عند اللحظة التي تبدأ ف   
وهو ما يشبه عمل دقات القلب ومعدل تدفق الدم منه  وهو ما يشبه عمل دقات القلب ومعدل تدفق الدم منه  . . ذبذبة جديدة للساعة    ذبذبة جديدة للساعة    

بنبضاته التى تضبط إيقاع الجسم البشرى بنبضاته التى تضبط إيقاع الجسم البشرى 
وآلما زادت سرعة الساعة آلما آان ذلك هذا مؤشرا لسرعة إجراء    وآلما زادت سرعة الساعة آلما آان ذلك هذا مؤشرا لسرعة إجراء    

   Hz Hzهيرتزهيرتز((العمليات في الحاسب ويقاس تردد الساعة بعدد الذبذبات      العمليات في الحاسب ويقاس تردد الساعة بعدد الذبذبات      
HertzHertz ( (     التي تصدرها في الثانية الواحدة ومضاعفات هذه الوحدة هى     التي تصدرها في الثانية الواحدة ومضاعفات هذه الوحدة هى

والميجاهرتز التي تعادل   والميجاهرتز التي تعادل     KHzKHz ويعادل ألف نبضة في الثانية  ويعادل ألف نبضة في الثانية الكيلوهرتز  الكيلوهرتز  
..MhzMhzالمليون نبضة في الثانية   المليون نبضة في الثانية   
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مكونات المعالجات في الحاسب الشخصيمكونات المعالجات في الحاسب الشخصي

التى تتعامل فيما بينها عن طريق النظام     التى تتعامل فيما بينها عن طريق النظام     )  )  circuitscircuits    LogicLogic( ( يحتوى المعالج على مجموعه من الدوائر المنطقية        يحتوى المعالج على مجموعه من الدوائر المنطقية        
: : وأهم هذه الدوائر المنطقية هى      وأهم هذه الدوائر المنطقية هى       Binary System Binary System))( ( الثنائى  الثنائى  العددىالعددى

بإجراء جميع العمليات الحسابية والمنطقية المستخدمة           بإجراء جميع العمليات الحسابية والمنطقية المستخدمة           وهى دائرة منطقية تقوم     وهى دائرة منطقية تقوم     ) ) ALUALU( (  وحدة الحساب والمنطق     وحدة الحساب والمنطق    
جزء من وحدة الحساب والمنطق وهي المسئولة عن إجراء آافة العمليات            جزء من وحدة الحساب والمنطق وهي المسئولة عن إجراء آافة العمليات                Arithmetic UnitArithmetic Unitوحدة الحساب  وحدة الحساب  

بعمليات منطقية مثل المقارنة      بعمليات منطقية مثل المقارنة        Logic UnitLogic Unitبينما تختص وحدة المنطق        بينما تختص وحدة المنطق        . . الحسابية في صورتها البدائية الثنائية     الحسابية في صورتها البدائية الثنائية     
..األولويات األولويات بين األعداد ومقارنة الحروف وتحديد        بين األعداد ومقارنة الحروف وتحديد        

و هي ذاآرة مؤقتة لحفظ البيانات       و هي ذاآرة مؤقتة لحفظ البيانات         High Speed RegistersHigh Speed Registersوآذلك تحتوى المعالجات على المسجالت      وآذلك تحتوى المعالجات على المسجالت      
عالجة المرآزية آما تقوم فى بعض المعالجات        عالجة المرآزية آما تقوم فى بعض المعالجات        أثناء إجراء العمليات الحسابية أو المنطقية التي تقوم بها وحدة الم          أثناء إجراء العمليات الحسابية أو المنطقية التي تقوم بها وحدة الم          

.  .  ت معالجتها قبل ان تتلقاها وحدات اإلخراج        ت معالجتها قبل ان تتلقاها وحدات اإلخراج        بخزن البيانات المدخلة قبل إجراء العمليات عليها والبيانات التى تم        بخزن البيانات المدخلة قبل إجراء العمليات عليها والبيانات التى تم        
التى تقوم بعمليات توقيت     التى تقوم بعمليات توقيت       Control UnitControl Unitووحدة التحكم   ووحدة التحكم     Protection Test UnitProtection Test Unitوحدة اختبار الحماية     وحدة اختبار الحماية     

.  .  تدفق البيانات والتحكم في الوحدات والمكونات األخرى للحاسب       تدفق البيانات والتحكم في الوحدات والمكونات األخرى للحاسب       
 لنظام التشغيل تشغيل      لنظام التشغيل تشغيل     يتيح يتيح مجموعات من التعليمات المحددة إلدارة الذاآرة، ما      مجموعات من التعليمات المحددة إلدارة الذاآرة، ما      تتضمن المعالجات الحديثة عادة  تتضمن المعالجات الحديثة عادة  

آما توفر أيضا وسيلة    آما توفر أيضا وسيلة      Protected ModeProtected Modeعدة برامج في وقت واحد وبأمان، عبر ميزة تسمى النمط المحمي        عدة برامج في وقت واحد وبأمان، عبر ميزة تسمى النمط المحمي        
النمط تتصرف    النمط تتصرف    التى تستغل هذا   التى تستغل هذا    للبرامج المتعددة    للبرامج المتعددة   تتيح تتيح آحماية إضافية،  آحماية إضافية،    ٨٠٨٦٨٠٨٦أخرى تسمى النمط االفتراضى      أخرى تسمى النمط االفتراضى      

مستقل،    مستقل،    80888088أنها تعمل آحاسب شخصى    أنها تعمل آحاسب شخصى    آما لوآما لو
ياج وتبعا لمجريات العمليات     ياج وتبعا لمجريات العمليات     المعالج وفقا لتسلسل ثابت ناقال البيانات من وحدة ألخرى وفقا لالحت       المعالج وفقا لتسلسل ثابت ناقال البيانات من وحدة ألخرى وفقا لالحت       ويتم عمل  ويتم عمل  

يكفله نظام لعالقة الوحدات مع بعضها     يكفله نظام لعالقة الوحدات مع بعضها     بدون إضاعة لوقت في االنتظار أو تداخل بين الوحدات وهو األمر الذي             بدون إضاعة لوقت في االنتظار أو تداخل بين الوحدات وهو األمر الذي             
.  .  البعض البعض 

PrefetchPrefetchوحدة االستحضار المسبق  وحدة االستحضار المسبق   Unit Unit 
الحاسب الذى تكون مهمته وضع األوامر في طابور الحاسب الذى تكون مهمته وضع األوامر في طابور وحدة االستحضار المسبق هى جزءوحدة االستحضار المسبق هى جزء

مع الناقل العمومي مع الناقل العمومي لالنتظار تمهيدا لمعالجتها، آما تقوم أيضا باالتصال بوحدة التداخل لالنتظار تمهيدا لمعالجتها، آما تقوم أيضا باالتصال بوحدة التداخل 
BusBus  باإلضافة الى قيامها بالتأآد من باإلضافة الى قيامها بالتأآد من . . لكى تطلب منها استرجاع األمر التالي من الذاآرةلكى تطلب منها استرجاع األمر التالي من الذاآرة

..أن وحدة تحليل شفرة األوامر لن يضيع وقتها انتظارا لألمر التالىأن وحدة تحليل شفرة األوامر لن يضيع وقتها انتظارا لألمر التالى
آذلك بتلقى األوامر التى تسترجعها وحدة االتصال مع آذلك بتلقى األوامر التى تسترجعها وحدة االتصال مع وتقوم وحدة االستحضار المسبقوتقوم وحدة االستحضار المسبق

وتنقلها وتنقلها   RAMRAMة ة الناقل العمومي التي تربط المعالج مع بقية الحاسب الشخصي من الذاآرالناقل العمومي التي تربط المعالج مع بقية الحاسب الشخصي من الذاآر
وامر ثم تترجمها وامر ثم تترجمها إلى وحدة تحليل شفرة األوامر التي تفحص الشفرة وتعرفها آأمر من األإلى وحدة تحليل شفرة األوامر التي تفحص الشفرة وتعرفها آأمر من األ

ثم تقوم بنقله إلى ثم تقوم بنقله إلى   Execution UnitExecution Unitإلى الشكل الذى يمكن أن تفهمه وحدة تنفيذ األوامرإلى الشكل الذى يمكن أن تفهمه وحدة تنفيذ األوامر
..وحدة تنفيذ األوامروحدة تنفيذ األوامر

::وحدة تحديد عناوين الذاآرة    وحدة تحديد عناوين الذاآرة    
ووحدة صفحات ووحدة صفحات   Segment UnitSegment Unitتترآب من وحدتين هما  وحدة مقاطع الذاآرة تترآب من وحدتين هما  وحدة مقاطع الذاآرة وهذهوهذه

بتحويل موقع األوامر من عنوان افتراضي تفهمه بتحويل موقع األوامر من عنوان افتراضي تفهمه اللتان تقوماناللتان تقومان    Page UnitPage Unitالذاآرة الذاآرة 
..العمومىالعمومىالبرمجيات إلى موقع فعلي في الذاآرة تفهمه وحدة التداخل مع الناقل البرمجيات إلى موقع فعلي في الذاآرة تفهمه وحدة التداخل مع الناقل 
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 Bus Interface Unit Bus Interface Unitوحدة االتصال بالناقل    وحدة االتصال بالناقل    
  RAMRAMومهمتها هى استرجاع األوامر من الذاآرة      ومهمتها هى استرجاع األوامر من الذاآرة      

آما تحدد البيانات      آما تحدد البيانات      . . ونقلها إلى وحدة االستحضار المسبق     ونقلها إلى وحدة االستحضار المسبق     
إلى وحدة تنفيذ    إلى وحدة تنفيذ      المخزونة علي عنوان ما وتنقله       المخزونة علي عنوان ما وتنقله       

في  في  األوامر عبر وحدة اختبار الحماية، حيث يخزن         األوامر عبر وحدة اختبار الحماية، حيث يخزن         
وتتم عملية مشابهة       وتتم عملية مشابهة       ..واحد من مسجالت المعالج الداخلية       واحد من مسجالت المعالج الداخلية       

والبيانات إلى وحدة تنفيذ         والبيانات إلى وحدة تنفيذ         ينتج عنها استحضار األرقام       ينتج عنها استحضار األرقام       
. . األوامراألوامر

: :  Execution Unit Execution Unitوحدة تنفيذ األوامر   وحدة تنفيذ األوامر   
وتتكون هذه من أربعة وحدات فرعية تعمل جميعها معا فى وتتكون هذه من أربعة وحدات فرعية تعمل جميعها معا فى 

انسجام وتوافق لتنفيذ آل متطلبات الحاسب من عمليات رياضية      انسجام وتوافق لتنفيذ آل متطلبات الحاسب من عمليات رياضية      
::ومنطقية ومنطقية 

 Arithmetic Logic Unit Arithmetic Logic Unit وحدة الحساب والمنطق  وحدة الحساب والمنطق --أ أ 
::
  RegistersRegisters المسجالت  المسجالت --
: :  Protection Test Unit Protection Test Unit وحدة اختبار الحماية   وحدة اختبار الحماية  --
::Control UnitControl Unit وحدة التحكم   وحدة التحكم  --
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:: Arithmetic Logic Unit Arithmetic Logic Unit وحدة الحساب والمنطق      وحدة الحساب والمنطق     --أ أ 
لحسابية من جمع لحسابية من جمع وهو جزء يحتوي على الدوائر اإللكترونية التي تتولى جميع العمليات اوهو جزء يحتوي على الدوائر اإللكترونية التي تتولى جميع العمليات ا  

..ين البياناتين البياناتوطرح وضرب وقسمة، باإلضافة إلى جميع العمليات المنطقية من مقارنة بوطرح وضرب وقسمة، باإلضافة إلى جميع العمليات المنطقية من مقارنة ب
تنتقل تنتقل بالمعالجبالمعالجوبمجرد أن تغذي البيانات من خالل وحدات اإلدخال إلى وحدات التخزين وبمجرد أن تغذي البيانات من خالل وحدات اإلدخال إلى وحدات التخزين 

يتطلبها البرنامج يتطلبها البرنامج هذه إلى وحدة الحساب والمنطق وفقا لما تحتاجه عمليات التشغيل التي هذه إلى وحدة الحساب والمنطق وفقا لما تحتاجه عمليات التشغيل التي 
وتختزن وحدة الحساب والمنطق في بعض وتختزن وحدة الحساب والمنطق في بعض . .  وفقا إلرشادات وحدة التحكم وفقا إلرشادات وحدة التحكمباألحرىباألحرىأو أو 

وهكذا فإن البيانات تنتقل جيئة وذهابا وهكذا فإن البيانات تنتقل جيئة وذهابا . . مواضع التخزين المؤقت بيانات مرحلية آمسودةمواضع التخزين المؤقت بيانات مرحلية آمسودة
  ي تتطلبهاي تتطلبهابين وحدات التخزين ووحدة الحساب والمنطق إلى أن تنتهي العمليات التبين وحدات التخزين ووحدة الحساب والمنطق إلى أن تنتهي العمليات الت

وحين االنتهاء التام تخرج وحدة الحساب والمنطق إلى وحدات وحين االنتهاء التام تخرج وحدة الحساب والمنطق إلى وحدات . . تعليمات البرنامجتعليمات البرنامج
 التوجيهات  التوجيهات اإلخراج المعلومات المناسبة فقط عبر منطقة التخزين المؤقت في ظل مناإلخراج المعلومات المناسبة فقط عبر منطقة التخزين المؤقت في ظل من

وتقوم الوحدة الحسابية الرقمية  بجميع العمليات وتقوم الوحدة الحسابية الرقمية  بجميع العمليات . . الدائمة لوحدة التحكم وتحت رقابتهاالدائمة لوحدة التحكم وتحت رقابتها
واألرقام التى يجرى واألرقام التى يجرى   RAMRAMالرياضية والتعامل مع األرقام المسترجعة من الذاآرة الرياضية والتعامل مع األرقام المسترجعة من الذاآرة 

..تخزينها في المسجالت الداخليةتخزينها في المسجالت الداخلية

  RegistersRegisters المسجالت  المسجالت --
األوامر للتخزين المؤقت  األوامر للتخزين المؤقت  و هى الذاآرة الداخلية التى تستخدم آمسودة ومنطقة عمل لوحدة تنفيذ    و هى الذاآرة الداخلية التى تستخدم آمسودة ومنطقة عمل لوحدة تنفيذ    

..امجامجللبيانات آما تستخدم في حفظ النتائج المرحلية التي وصل إليها البرن للبيانات آما تستخدم في حفظ النتائج المرحلية التي وصل إليها البرن 
زين البيانات باإلضافة زين البيانات باإلضافة والمسجالت تتكون من وحدات افتراضية ثالثة منها تعد مناطق مؤقتة لتخوالمسجالت تتكون من وحدات افتراضية ثالثة منها تعد مناطق مؤقتة لتخ

وآل هذه المناطق ليست ثابتة المساحة وليس لها حدود مادية  وآل هذه المناطق ليست ثابتة المساحة وليس لها حدود مادية  . . إلى منطقة رابعة لتخزين البرامج إلى منطقة رابعة لتخزين البرامج 
ذلك االستخدامات األخرى ذلك االستخدامات األخرى داخل وحدة التخزين و إنما هي تتشكل جميعا وفقا للتطبيق المستخدم وآ داخل وحدة التخزين و إنما هي تتشكل جميعا وفقا للتطبيق المستخدم وآ 

وتنقسم هذه جميعا إلى أقسام صغيرة يطلق عليها اسم مواضع التخزين   وتنقسم هذه جميعا إلى أقسام صغيرة يطلق عليها اسم مواضع التخزين   . . لمناطق التخزين األخرى لمناطق التخزين األخرى 
Storage PositionsStorage Positions   وآل موضع من هذه المواضع أيضا يتكون من عدد من الوحدات األصغر وآل موضع من هذه المواضع أيضا يتكون من عدد من الوحدات األصغر

 Input Input  المدخالت المدخالت وأول مناطق الذاآرة الداخلية منطقة لتخزين   وأول مناطق الذاآرة الداخلية منطقة لتخزين   . . AddressesAddressesتسمي العناوين تسمي العناوين 
Storage AreaStorage Area   من بيانات وبرامج من وحدات اإلدخال وتختزنها  من بيانات وبرامج من وحدات اإلدخال وتختزنها المدخالتالمدخالتالتى تقوم باستقبال التى تقوم باستقبال 

 Working Storage Working Storageوهناك أيضا فراغ التخزين المساعد وهناك أيضا فراغ التخزين المساعد . . مؤقتا استعدادا لعمليات التشغيل مؤقتا استعدادا لعمليات التشغيل 
SpaceSpace  والنتائج المرحلية وقيم المتغيرات وما أليها مؤقتا أثناء والنتائج المرحلية وقيم المتغيرات وما أليها مؤقتا أثناء الذى يستخدم لتخزين البياناتالذى يستخدم لتخزين البيانات

ومات الي  ومات الي  أما المنطقة التى تستخدم فى التخزين المؤقت استعدادا النتقال المعل   أما المنطقة التى تستخدم فى التخزين المؤقت استعدادا النتقال المعل   . . عمليات التشغيلعمليات التشغيل
ورابع ورابع   Output Storage AreaOutput Storage Areaوسائل اإلخراج المختلفة فتسمى منطقة تخزين المخرجات   وسائل اإلخراج المختلفة فتسمى منطقة تخزين المخرجات   

التى تختزن فيها التى تختزن فيها   Program Storage AreaProgram Storage Areaمناطق التخزين هى منطقة تخزين البرامج مناطق التخزين هى منطقة تخزين البرامج 
..األوامر والبرامج التي تتضمن تعليمات ينفذها الحاسباألوامر والبرامج التي تتضمن تعليمات ينفذها الحاسب
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: :  Protection Test Unit Protection Test Unit وحدة اختبار الحماية   وحدة اختبار الحماية  --
تعمل آمنسق للتأآد من أن العمليات التي تنجز في وحدة تنفيذ   تعمل آمنسق للتأآد من أن العمليات التي تنجز في وحدة تنفيذ     

وعند وعند . . موعد تغييرها لمواقع الذاآرةموعد تغييرها لمواقع الذاآرةاألوامر مقبولة من حيث األوامر مقبولة من حيث 
تتأآد وحدة اختبار الحماية أن وحدة التحكم   تتأآد وحدة اختبار الحماية أن وحدة التحكم   جمع رقمين مثال جمع رقمين مثال 

الي وحدتي تحديد    الي وحدتي تحديد    يمكن أن تصل الي عنوان أول عدد وتنقلهيمكن أن تصل الي عنوان أول عدد وتنقله
مقاطع وصفحات الذاآرة حيث يترجم العنوان المفترض الي     مقاطع وصفحات الذاآرة حيث يترجم العنوان المفترض الي     
..عنوان فعلي لتتمكن وحدة االتصال مع الناقل من استعمالهعنوان فعلي لتتمكن وحدة االتصال مع الناقل من استعماله

@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@Âìİ@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@ÂìİIIÝÓbäÛaÝÓbäÛa@H@HBusBus
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@âþa@òyìÜÛa@|İ@âþa@òyìÜÛa@|İ@@N@@N
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@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@Âìİ@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@ÂìİIIÝÓbäÛaÝÓbäÛa@H@HBusBusIIRRHH

ÝÓbäÛa@ÑöbÃëÝÓbäÛa@ÑöbÃëZZ
 العمل آمسار للبيانات بين وحدة المعالجة  العمل آمسار للبيانات بين وحدة المعالجة   أهم الوظائف التي يقوم بها الناقل، هىأهم الوظائف التي يقوم بها الناقل، هى

. . المرآزية واألجهزة المتصلة بهاالمرآزية واألجهزة المتصلة بها
 وبالتالي زاد  وبالتالي زاد آلما زاد عدد خطوط الناقل آلما زادت آفاءته وسرعته في نقل البياناتآلما زاد عدد خطوط الناقل آلما زادت آفاءته وسرعته في نقل البيانات

. . وتحسن أداء الحاسبوتحسن أداء الحاسب
 تعمل بعدد خطوط محدودة في تشغيل مكونات للحاسب بخطوط نقل اآبر  تعمل بعدد خطوط محدودة في تشغيل مكونات للحاسب بخطوط نقل اآبر نواقلنواقلاستخدام استخدام 

ل األجزاء ل األجزاء يؤدى إلى وجود عنق زجاجة يعمل علي إبطاء مرور البيانات وبالتالى عميؤدى إلى وجود عنق زجاجة يعمل علي إبطاء مرور البيانات وبالتالى عم
. . المختلفة ريثما يتسنى للبيانات العبور عبر مناطق التكدسالمختلفة ريثما يتسنى للبيانات العبور عبر مناطق التكدس

. . مرور القاهرة حيث تصب الشوارع العريضة فى شوارع أضيقمرور القاهرة حيث تصب الشوارع العريضة فى شوارع أضيقهذا هذا يشبه يشبه 
 من خطوط  من خطوط تنتقل اإلشارات القادمة من المعالج أو أجزاء الحاسب األخرى عبر عددتنتقل اإلشارات القادمة من المعالج أو أجزاء الحاسب األخرى عبر عدد

االتصالاالتصال
ويمكن أن يصل ما يستعمله اقدم الناقالت ويمكن أن يصل ما يستعمله اقدم الناقالت . . يعتمد عدد هذه الخطوط علي تصميم الناقليعتمد عدد هذه الخطوط علي تصميم الناقل

.. خطا خطاIBM PCIBM PC    6262   المستعمل في الحاسب المستعمل في الحاسبbitbit  ٨٨المعروفة وهو الناقل المعروفة وهو الناقل 

@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@Âìİ@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@ÂìİIIÝÓbäÛaÝÓbäÛa@H@HBusBusIISSHH
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ÝÓbäÛa@ÊaìãcÝÓbäÛa@ÊaìãcZZ
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Interconnect PeripheralInterconnect Peripheral@@@ò×Š‘@bènäjm@òîäÔm@óçë@L@ò×Š‘@bènäjm@òîäÔm@óçë@LÝnãgÝnãg@ŠİnÛ@@ŠİnÛ@
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١٩

@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@Âìİ@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@ÂìİIIÝÓbäÛaÝÓbäÛa@H@HBusBusIISSHH

ibÔßibÔßÉìnÛa@ÉìnÛa@I@I@QQ@H@HZZ
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@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@Âìİ@pbßìÜÈ½a@Ýî•ìm@ÂìİIIÝÓbäÛaÝÓbäÛa@H@HBusBusIISSHH
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òÐÜn‚½a@òîmì–ÛaòÐÜn‚½a@òîmì–Ûa@N@N
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26-pin male connector
or

26-pin edge connector


