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 مقدمة الكتاب

 مبسم هللا الرحمن الرحي

 

التقنية المميزة لعصرنا الحديث نظراً لألهمية التي احتلتها في  جهزة اللوحيةالهواتف المحمولة واألتعد        

التطور السريع في علم التقنيات الحديثة  جعلقد و واالقتصادية ،التطبيقات العلمية، والتجارية فمختل

لذا أصبحت الحاجة الى دراسة  ،في متناول الجميع الهواتف المحمولة واالجهزة اللوحيةجهزة أواالتصاالت 

من الضروريات الواجب توفرها من قبل التعليم المهني وذلك باستحداث  جهزة اللوحيةالهواتف المحمولة واأل

التي تعمل في تها واالنظمة وفهم ماهي الهواتف المحمولة واالجهزة اللوحيةتناول دراسة الفروع الجديدة التي ت

، الذي يشهده ثة أمٌر ضرورٌي يتماشى مع التطورالكتب المنهجية الحدي فتوفيرهذا المجال لتواكب هذا التطور 

 .في هذه المرحلة بلدنا

األول شرحاً وافياً يتضمن الفصل إذ حسب مفردات المنهج المقرر،  فصول ةربعأ يشتمل هذا الكتاب على       

، اما الفصل Softwareوالبرمجي Hardware بشقيها المادي  واالجهزة اللوحية الهاتف المحمول مكوناتعن 

ومكوناته ويركز على االختالفات الموجودة في معالج  Microprocessor المعالج الدقيقفيتضمن  الثاني

ما بالنسبة للفصل الثالث ، أمن جهة أخرى معالجات الحاسوبو من جهةالهاتف المحمول واالجهزة اللوحية 

الموجود في الهاتف الخلوي وانواع الذواكر الثانوية الساندة المستخدمة فيه،  Memoryنظام الذاكرة فيتضمن 

 .  فاقها المستقبليةالحديثة وآ واالجهزة اللوحية ع فيتضمن تقنيات الهاتف المحمولاما الفصل الراب

، وقد وعونا ً فعاال ً لطلبتنا األعزاءعلمياً الكتاب مصدرا ً  ات بشموليته ليصبحيتميز عرض الموضوعو      

أن يوافينا أخواننا  ونأمل .الكتاب العملية بشكل يسير ومفهومضرورة التطبيق الفعلي لتمارين النظر أخذنا ب

في الطبعات المقبلة حرصا ً على أتمام الفائدة،  المدرسون بما يجدونه من أخطاء او هفوات لتصحيحها مستقبالً 

لنا لوضع الكتاب والسادة  لثقة التي أولوهاعلى اكما ونشكر السادة المسؤولين في المديرية العامة للتعليم المهني 

 العلمية والعملية والخبرة اللغوية. شرفوا على الخبرةالذين أ

كما نرجو أن يكون عملنا هذا خطوة الى اإلمام ، مة متواضعة لوطننا الحبيبن نكون قد قدمنا خدرجو أون     

 .       التطور والتقدم ومن هللا التوفيقعلى طريق 

 

 المؤلفون                                                                                                
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 تمهيد 1-1

 تصاالتفي مجال تكنولوجيا المعلومات واإل حدث ذيال السريع والتقدم التكنلوجي الهائلة للتطورات نتيجة     

جهزة بعض المعدات واأل ستخدامإصغيرة بسبب الى قرية الكترونية من مفهومه التقليدي تحول العالم  قدف

ولما كان لهذه االجهزة خرى, جهزة الهاتف المحمول واألجهزة اللوحية األقدمتها أالتكنولوجية الحديثة وفي م

 المؤسسات .. الخ, فقد حفزتتعليمية جتماعية أم إقتصادية أمكافة سواء كانت إصعدة على األ كبرىمن اهمية 

هزة وتقديمها الى جابق في مجال تصنيع وتطوير هذه األوالتكنولوجية الكبرى على التسالشركات الصناعية و

تتنافس تلك خداماً, ومنذ ذلك الوقت الى اآلن ستيسر إل وأفضل أداء وأكثر كفاءة وأشكالمستخدم بأمثل 

او  Hardwareتقنيات الحديثة المتعلقة بالكيان المادي ستخدام الإمن خالل الشركات على تطوير منتجاتها 

 اديــــــان المـــلكيص اــــوفيما يخ, خرىاتف المحمول واالجهزة اللوحية األلله Softwareالكيان البرمجي 

Hardware  بشكل خاص والتي تضم المعالج الدقيق  على المكونات األساسيةفقد ركزت الشركات الكبرى

Microprocessor تناوله في الفصل الثاني بالتفصيل( ووحدة الذاكرة )والذي سن Memory تناولها سن)والتي

بشكل عام والتي تضم  خراجالتي تمثل وحدات اإلدخال واإل بالتفصيل( والمكونات االخرى لثفي الفصل الثا

فيما  ماأ تناولها في الفصل االول بالتفصيل(,.... الخ )والتي سن Speakerوالسماعات  Sensorsالحساسات 

 Operationنظمة تشغيلبشكل خاص على إنتاج أفقد ركزت الشركات  Softwareللكيان البرمجي  يخص

Systems نسجام وتوافق بين المكونات المادية مواصفات عالية قادرة على تحقيق إ ذاتHardware ألجهزة 

عادة برمجتها عند حدوث خلل او مشاكل خرى إضافة الى سهولة إالمحمول واألجهزة اللوحية األالهاتف 

 & Applicationلبرامج التطبيقية والخدميةفيما يخص اما أتناوله في الفصل االول(, ما سن)وهذا برمجية فيها 

Utility Software  فقد ركزت الشركات على انتاج تطبيقات قادرة على استخدام التقنيات الحديثة كتقنية

ستخدام الواقع وتقنية إ Rootلى جذر النظام التشغيلي وتقنية الوصول إ Cloud Memoryالذاكرة السحابية 

  ول والثالث والرابع(.في الفصل األ تناولهوهذا ما سن) Virtual Reality االفتراضي

 تطلور الكيان البرمجي 1-2

 Application & Utilityوالمساعدة التطبيقية البرامجمجيات هي اان من البرهناك نوعان رئيس    

Software نظمة التشغيلوأ Operating Systems  جهزةاأل ا بشكل تفصيلي في كتاب صيانةموقد تم شرحه 

 نظام التشغيل وكما تطرقنا اليه في كتاب الصيانة  فهو واجهة بين األجهزة والمستخدمين فيما يخصما أ ةالخلوي

ستخدام األجهزة بين إإدارة العمليات والتحكم وتنسيق  المسؤولة عن البرامجوان نظام التشغيل هو جزء من 

بمراحل تطويرية عدة حتى  Operating Systems نظمة التشغيليةمرت األ , وقدبرامج التطبيقات المختلفة

كاإلصدارات القديمة لنظام  نظمة التشغيلية القديمةاأل صبحتوأ ,اليومالمستوى الذي نألفه وصلت الى 

Symbian االتية: لألسبابغير قادرة على تلبية متطلبات التصنيع الحديثة وذلك نظمة تقليدية أ 
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صعوبة استبدال نظام التشغيل بسبب وجود اجهزة معقدة تعمل بشكل وسيط بين الحاسوب والهاتف المحمول  -1

 . Box  Tornadoوتسمى هذه االجهزة بصندوق التورنادو

 .نفسه من برنامج تطبيقي او خدمي في الوقتضعف او عدم امكانية تشغيل اكثر  -2

 القدرة على تحقيق التوافق بين المكونات المادية الحديثة للهاتف المحمول. إنعدام -3

وتقنية الواقع المعزز  Wi-Fiم القدرة على دعم التقنيات والتطبيقات الحديثة كتقنية االتصال اعدإن -4

Augmented Reality. 

التشغيلية الحديثة, فمثال األنظمة  باألنظمةاالنظمة التشغيلية القديمة هي انظمة ذات امكانيات محدودة مقارنة  -5

في قائمة االسماء اما في االنظمة  فيهممرغوب الغير يمة غير قادرة على حظر االشخاص التشغيلية القد

الهاتف الخلوي اما  في تطبيقات  ُتنزل بوساطةهم المرغوب فيغير لية المتوسطة فيتم حظر االشخاص التشغي

 االنظمة التشغيلية الحديثة فيتم حظر االشخاص الغير مرغوب بهم بشكل تلقائي ومباشر من قائمة االسماء.

نتيجة تطور مكوناته كزيادة  Hardwareغير قادرة على ادارة الكيان المادي للهاتف المحمول كونها  -6

 Memory. و زيادة حجم الذاكرة أ Microprocessorسرعة المعالج الدقيق 

والتقنيات البرمجية الى بنية االنظمة التشغيلية الحديثة  دواتالكثير من التحديثات واالأضيفت ذلك وبسبب 

زيادة المستويات فصل وللتغلب على المشاكل الموجودة في انظمة التشغيل القديمة ومن اهم هذه االضافات هو 

 synchronizationضافة االدوات البرمجية المناسبة الستخدام ودعم تقنية التزامن وإ Layers)الطبقات( 

 . Rootوتقنية الوصول الى جذر النظام التشغيلي 

 Layersالمستلويات )الطبقات(  1-2-1

تكون مسؤولة عن اداء وظيفة وكل طبقة من هذه الطبقات  Layersلكل نظام تشغيل مجموعة من الطبقات      

على انظمة التشغيل اال ان وظائفها واحدة في جميع انظمة التشغيل  Layers عدد طبقات تنوعمعينة, ومهما 

 :, هيوجود بعض الفروقات الطفيفة, ومن اهم وظائف طبقات نظام التشغيلمن رغم ال

 Userتسمى هذه الطبقة بواجهة المستخدم, وعادة ما تسمح للمستخدم بالتفاعل مباشرة مع نظام التشغيل -1

Interface. 

دارة نظام إب, وعادة ما تسمى هذه الطبقة في وسائط التخزين المتاحةها تخزين ير عمليةدتو البيانات متنظ -2

 .File Management Systemالملفات 

, وعادة ما تسمى هذه كافة جهزة الخارجيةاالتصاالت التي تحصل بين الهاتف المحمول واإلتسيطر على  -3

 .Input/ Outputاالخراج  \الطبقة بطبقة االدخال
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بين العمليات والتعامل مع البرامج التي تتطلب ذاكرة أكثر من  للجهازمسؤولة عن تقاسم الذاكرة الفعلية  -4

من وتمكنه لبرنامج ما موثوق فيه الذاكرة  تخصيص عنأيضاً هذه الطبقة مسؤولة  ,اً فرة فعلياالمتوالذاكرة 

 .Memory Managementالى الذاكرة, وعادة ما تسمى هذه الطبقة بإدارة الذاكرة الوصول 

الوقت على المستخدمين أو العمليات وضمان  ميوتقسعلى تخصيص تنظم نظام الجهاز بأكمله, وتسيطر  -5

ستثناء معالجة إب ,اتعمليالالمسؤولة عن تعدد المهام, ومراقبة  وهي متساوي,تخصيص الموارد بشكل 

 .Kernel, وعادة ما تسمى هذه الطبقة بالنواة األخطاء

بشكل مباشر  Android نظام ويطور, Linuxعلى نواة لينكس  ُبني   Androidوعلى سبيل المثال فان نظام 

 وضحكما هو م Layersطبقات أربعة  الى Androidيمكن تقسيم نظام التشغيل و , Googleشركة من قبل 

 :(1-1)في الشكل 

 

 Androidنظام التشغيل طبقات  1-1شكل ال

فتراضية العديد من التطبيقات اإل علىمفتوح المصدر  Android نظاميحتوي : Applicationsالتطبيقات  -1

(Default:مثل )Browser  ,Camera, Phone .وغيرها 

ها التى يزودنا ب مكانياتقدرات واإلولة عن الؤوهى مس: Application Framework أطار التطبيق -2

  .Activity  Managerنشطة , ومدير األResources manager مدير الموارد النظام مثل
وهى مكونة من مجموعة من المكتبات التى تزودنا : Libraries and runtimeالمكتبات ووقت التنفيذ  -3

تجسيد الرسومات, وتخزين البيانات, وتصفح  مثل Android نظامالموجودة فى  دواتواأل بالمميزات

األساسية لتشغيل تطبيقات  Java, وكذلك مكتبات Android لنظاماإلنترنت. كما أنه يحتوي على وقت التشغيل 

 .Android نظام
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على  يتحتوو Android نظاميقوم عليها  التيالنواة  وهي طبقة تمثل: Linux Kernelنواة لينكس  -4

المادي  للكيانعن الوصول  المعلومات مسؤولةهذه و Wi-Fi تعريف :مثل كافة الدقيقةو رئيسةال المعلومات

Hardware. 

 Synchronization and the support التزامن لوالدعم 1-2-2

. كافة تزامن وهي عمليات مراقبة مستحدثات النظام والبيانات والتحديثات التي تطرأ على نظام التشغيلال     

 حينمامثل تحديثات البرامج والتطبيقات والحسابات وجهات االتصال والمراسلة. وتتم عملية المزامنة والدعم 

مختلفتين من حيث التحديثات فيتم مزامنة النسخة  همافر نسختين متطابقتين من النظام التشغيلي ولكناتوت

 هاتفك المحمولوالملفات الصوتية وغيرها, فعند تحميلك لفيديو من  اتيمكن مزامنة الصور والفيديوو األحدث.

سيكون يديو ـففإن ال بالتفصيل في الفصل الثالث( )والذي سيشرح Dropboxتطبيق الذاكرة السحابية الى 

اب ـمرتبط بحس على كل جهاز يأ, ملـاسوبك في العـوايضاً على ح حاسوبك المحمولعلى  اً موجود

Dropbox وتتمثل اهمية عملية المزامنة والدعم في:, الخاص بك 

 فيحدهم أألن تقوم بتسجيل رقم هاتف  مثال , فلست بحاجةكافة جهزة الخاصة بكاألتوحيد البيانات في  -1

الحظ بإظهاره فيها كافة,  المزامنة هواتفك فتقوم عملية حدأ في ن تسجلهأيكفي إذ , مثالً  هاتفين او ثالثة تملكها

 .(2-1الشكل )

الصور واألسماء في دليل و البياناتتفقد كل هاتف؟ فهل ال, ماذا لو فقد ظ وتأمين البيانات بأكثر من مكانحف -2

شراء هاتف جديد وادخال بيانات هو فعله  ى المستخدمفكل ما عل تمنع عملية خسارة البياناتمزامنة الفالهاتف؟ 

 يد.الجد المحمول ههاتفالى  البيانات والمعلومات جلبُ ستُ و Googleفي  هحساب

 

 تتشارك في البيانات متنلوعةجهزة عملية مزامنة أ 2-1شكل ال

 هما:و ,والمزامنة على نوعين

   د.من مصدر واح متعددة خرىأماكن في أكأن تقوم بحفظ نسخة احتياطية من بيانات تجاه واحد: إمزامنة ب -1
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سيبدو و السجالت في اي مكان من االماكن المرتبطة بالمزامنة أالملفات  فيي تعديل فأمزامنة باتجاهين:  -2

 أثره في األماكن كافة فوراً.

بعض الهواتف المحمولة يحصل فيها عملية مزامنة بشكل تلقائي والبعض االخر ال يحصل اال من خالل ضبط و

الهاتف المحمول مسؤول عن عدادات وغالباً ما يوجد زر في إاالعدادات الخاصة بالتزامن من الهاتف المحمول 

 .(3-1)الشكل  الحظ, Androidكما هو الحال في االجهزة التي تعمل بنظام  تفعيل خاصية التزامن

 

 زر تشغيل خاصية المزامنة 3-1شكل ال

 Rootingجذر النظام التشغيلي الى عملية اللوصلول  1-2-3

جهزة اللوحية األتف الذكية وهي عملية منح صالحيات عالية لمستخدمي الهوا rooting عملية التجذير       

ونجد الولوج. مح لهم بمستوى اعلى من السيطرة وتس Androidخرى التي تعمل بنظام التشغيل جهزة األواأل

 حينمامنح للمستخدم على مستوى من الصالحية تُ ن أ, إذ إLinuxنظام التشغيل لينوكس  فيهذا المصطلح 

يقابلها بصورة مشابهة الى حد ما عملية  .super user يضاً أي )جذر( أو كما يسمى أ rootكمستخدم دخل ي

 .IOSفي نظام  Jailbreakكسر القيد 

الشركات المصنعة و تصاالتاإلتجاوز المحددات الموضوعة من شركات إلى  rooting تجذيرعملية الوتهدف 

ستبدال تطبيقات واعدادات النظام, الحية( تغيير أو إتعطي امكانية )او ص تجذيرللهاتف. لذا فان عملية ال

 .administrator-levelوتشغيل برامج خاصة او اجراء عمليات تحتاج صالحيات بمستوى اداري 

نها إذ إ root ـال اتجة عن استخدام برامج ذات مستوىهذه الصالحية لها جوانب سلبية متمثلة بالمخاطر النو

 بإعطاءويمكن تخفيف هذه المخاطر تملك صالحية الولوج لبيانات جميع التطبيقات المثبتة في الجهاز. 

 للتطبيقات الموثوقة فقط. root permissions تجذيرصالحيات ال

 :باآلتي rooting تجذيرفوائد عملية الويمكن تلخيص 

 صدارات جديدة من ة الجهاز من خالل السماح بتنصيب إزيادة عمر خدمAndroid  على أجهزة

مكانية مما يضطر بعض المستخدمين إلى قد تحجب هذه اال لألجهزةن الشركات المصنعة قديمة, إذ إ

 شراء جهاز جديد.



 

13 
 

 صدارات مخصصة من البرنامج الثابت تنصيب إcustom firmware قد يطلق عليهوcustom 

ROM. 

  معالجة بعض العيوب المصنعية الموجودة في االجهزة اذ يمكن تالفي بعض العيوب عن طريق

ل على ذلك . مثاroot permission تجذيرتتطلب صالحيات الما تنصيب رقعة برمجية و التي عادة 

لهوائي نظام ا مشكلة فياذ كان يعاني من  Samsung Galaxy Sس جهاز سامسونج كاالكسي أ

لذلك قامت لعمليات الحسابية على االشارات حدوث نتائج خاطئة لدى الى مما أ GPSع تحديد المواق

 شكال.ج بتطوير رقعة برمجية خاصة لحل هذا اإلمطوري البرام مجموعة من

  ن لها أزيادة امكانيات الجهاز من خالل استغالل امكانيات بعض المكونات التي لم يكن من المخطط

 FMالتي تملك االمكانية على توليف اشارات الراديو  Androidمثال هناك العديد من اجهزة  تطبق,

جهزة بتطبيقات توليف الراديو. كذلك فإن الكثير من أد الجهاز ل و لم ُيزوفعلكن هذه الخاصية لم تُ 

Android  لها وحدة معالجة مركزيةCPU على من الممكن ان تعمل بسرع أoverclocking  من

 ك المفعلة من الشركة المصنعة. تل

 نترنت والتي قد تكون معطلة من الشركة المصنعة عند البيع.الهاتف كنقطة إتصال باإل ستخدامإ 

 م تخصيص الجهاز من خالل الحصول على سيطرة كاملة على مظهر الجهاز ومن ضمنها تعريب النظا

 يقونات وغيرها.و تغيير الخط و تغيير الوان األ

 :ه العملية فنذكر منها اآلتيهذما مساوئ أ

 على العمل بصورة صحيحة. ةدريفقد الجهاز القتباع الخطوات بصورة صحيحة دم إفي حالة ع 

 .فقدان ضمان الهاتف الممنوح من الشركة 

 ن الصالحيات يعرض منحها هذا المستوى مها ون تنصيب برامج غير موثوق فيية إذ إمنمخاطر أ

 و التالعب.خطر السرقة بيانات الهاتف إلى 

 :وكاآلتي Androidلجهاز يعمل بنظام  Rootلعمل هناك طريقتان و

 -باستخدام جهاز الحاسوب: -أ

 (:4-1قم بفتح متصفح االنترنت الموجود في الحاسوب كما في الشكل ) -1
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 متصفح االنترنت 4-1الشكل 

 (:5-1كما في الشكل ) Root ـالرابط الخاص بالدخول الى موقع تحميل برنامج تنصيب ال بإدخالقم  -2

 

 رابط تحميل البرنامج 5-1الشكل 

. Download For Windowsختر منها تحميل البرنامج للويندوز ستظهر لك نافذة خاصة بالبرنامج إ -3

 (:6-1الحظ الشكل )

 

 نافذة تحميل البرنامج 6-1الشكل 

 

 (:7-1ستظهر واجهة خاصة بتحميل البرنامج كما في الشكل ) -4
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 تحميل البرنامج 7-1الشكل 

 (:8-1كما في الشكل ) android_rootبعد اكتمال عملية التحميل اضغط على ملف تنصيب البرنامج  -5

 

 ملف تنصيب البرنامج 8-1الشكل 

 (:9-1كما في الشكل ) NEXTتظهر الواجهة الخاصة بالتنصيب اضغط على القادم ثم  -6
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 البرنامج االلولىنافذة تنصيب  9-1الشكل  

 I accept theلى الموافقة على اتفاقية الترخيصتظهر نافذة خاصة باتفاقية الترخيص اختر منها عثم  -7

agreement ضغط على القادم ثم إNEXT ( 10-1كما في الشكل:) 

 

 تفاقية ترخيص البرنامج نافذة إ 10-1الشكل 
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ا في ــكم NEXTتظهر الواجهة الخاصة بمكان تنصيب البرنامج حدد المكان ثم اضغط على القادم ثم  -8

 (:11-1الشكل )

 

 نافذة اختيار مكان تنصيب البرنامج  11-1الشكل  

كما في الشكل  Installتظهر واجهة خاصة بالقيام بعملية التنصيب بالشكل النهائي نختر منها تنصيب ثم  -9

(1-12:) 

 

 نافذة البدء بتنصيب البرنامج  12-1الشكل 
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 (:13-1انتظر مدة قليلة الى ان تنتهي عملية تنصيب البرنامج, الحظ الشكل ) -10

 

 نافذة نسبة اكتمال تنصيب البرنامج 13-1الشكل 

 (:14-1عملية التنصيب بشكل نهائي كما في الشكل ) إلكمال Finishنتهاء اإلثم إضغط على زر  -11

 

 لواجهة انتهاء تنصيب البرنامج 14-1الشكل 
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 (:15-1يقونة البرنامج على سطح المكتب للداللة على نجاح عملية التنصيب كما في الشكل )ستظهر أ -12

 

 Kingo Android Rootايقلونة برنامج  15-1الشكل 

 (:16-1)( كما في الشكل USBقم بتشغيل الهاتف الخلوي ومن خيارات المطور قم بتفعيل )تصحيح ثم  -13

 

 (USBتفعيل )تصحيح  16-1الشكل 

, ثم قم بربط جهازك الخلوي بالحاسوب Kingo Android Rootشغل جهاز الحاسوب وافتح برنامج ثم  -14

 (:17-1كما في الشكل ) USB قابلوعن طريق 

 

 ربط الهاتف الخللوي بجهاز الحاسلوب 17-1الشكل 
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للتعرف على نوع الهاتف الخلوي  البرنامج بالبحث في قواعد بياناتهتظهر واجهة البرنامج الرئيسة ويبدا ف -15

 (:18-1نظام التشغيل الخاص بالهاتف الخلوي كما مبين في الشكل )دار صوإ

 

 نافذة البرنامج الخاصة بالبحث عن نلوع الجهاز الخللوي لونظامه التشغيلي 18-1الشكل 

, قم بالضغط على الزر حينها حمول ونظامه التشغيلييتعرف البرنامج على الهاتف المسبعد مدة معينة  -16

ROOT ـلعمل ال root ( 19-1للجهاز الخلوي كما في الشكل:) 

 

 نافذة التعرف على الهاتف الخللوي لونظامه التشغيلي 19-1الشكل 
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ل ـــالشكا في ـــهاتف الخلوي كمالخاصة بال root ـتظهر نافذة في الجهاز المحمول توكد البدء بعملية الس -17

(1-20:) 

 

 هاتف الخللويالخاصة بال root ـنافذة البدء بعملية ال 20-1الشكل 

  وقتاً بينلهاتف الخلوي في البرنامج والتي تستغرق الخاصة با root ـتظهر نافذة تبين تقدم عملية الثم  -18

 (:21-1( دقائق حسب نوع الجهاز ونظامه التشغيلي كما في الشكل )2-10)

 

 للهاتف الخللوي root ـنافذة تقدم عملية ال 21-1الشكل 
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 ROOT ـ% تظهر نافذة جديدة تبين نجاح وانتهاء عملية ال100 إلى بعد ان تصل نسبة تقدم العملية -19

من الجهاز الخلوي قم بالضغط  Root, وإلزالة الـ (22-1مبين في الشكل ) والخاصة بالهاتف الخلوي كما ه

 .Remove Rootعلى زر إزالة الجذر 

 

 

 للهاتف الخللوي root ـنافذة انتهاء عملية ال 22-1الشكل 

الذي يربط الحاسوب  USB ـال ثم نقوم بفصل سلك Kingo Android Root برنامج غالقبإم ق ثم -20

 بالهاتف المحمول.

 -:بشكل مباشر )استخدام التطبيقات( -ب

 (:23-1كما في الشكل ) الهاتف المحمولقم بفتح متصفح االنترنت الموجود في  - -1
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 الهاتف المحملولتشغيل متصفح االنترنت من  23-1الشكل 

كما في  Root ـالرابط الخاص بالدخول الى موقع تحميل ملف تنصيب التطبيق الخاص بعمل ال بإدخالقم  -2

 (:24-1الشكل )

 

 دخال رابط الصفحة الرئيسة للبرنامج في المتصفحإ 24-1الشكل 

ملف تنصيب التطبيق  فيبدأ Secure Downloadمن نافذة خاصة بالتطبيق إختر منها تحميل آستظهر لك  -3

 (:25-1( دقائق. الحظ الشكل )5-1) منبالتحميل في الجهاز الخلوي وتستغرق عملية التحميل 
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 نافذة تحميل التطبيق 25-1الشكل 

 (:26-1ختر منها الحماية. كما في الشكل )قم بالدخول الى الضبط وإ -4

 

 نافذة الضبط 26-1الشكل 

من خارج  لسماح بتثبيت التطبيقات التي ُحملتقم بتفعيل الخيار )مصادر غير معرفة( من نافذة الحماية ل -5

 (:27-1كما في الشكل ) Playسوق 
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 نافذة الحماية 27-1الشكل 

, قم KingoRoot.apkستالحظ وجود الملف  Downloadقم بفتح المجلد ملفاتي ثم افتح الملف تحميل  -6

 (:28-1, كما في الشكل )Kingo Root بالضغط عليه لتتم عملية تثبيت التطبيق

 

 Kingo Root نافذة تحميل ملف تنصيب تطبيق  28-1الشكل 

تظهر نافذة خاصة بالية اجراء تنصيب التطبيق اختر منها )حزمة المثبت( واضغط على الزر مرة واحدة  -7

 (:29-1كما في الشكل ) فقط,
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 Kingo Rootجراء تنصيب التطبيق نافذة الية إ 29-1الشكل 

هذا التطبيق الوصول اليه من بيانات الهاتف الخلوي ما يمكن نافذة خاصة تعطي معلومات عامة عتظهر  -8

 (:30-1دقائق(, كما في الشكل ) 5-1اختر منها تثبيت )تستغرق عملية التثبيت من 

 

 نافذة المعللومات العامة التي يستطيع التطبيق اللوصلول اليها 30-1الشكل 

الشكل  قم بالضغط عليه, الحظ Kingo Rootمن النافذة تطبيقات الهاتف الخلوي نالحظ وجود التطبيق  -9

(1-31:) 
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 نافذة تطبيقات الهاتف الخللوي 31-1الشكل 

في الهاتف الخلوي ولغرض  Rootتظهر لنا النافذة الرئيسة للتطبيق التي تشير الى عدم وجود عملية  -10

 (:32-1, الحظ الشكل )One Click Rootنقوم بالضغط على الزر  Root الـ القيام بعمل

 

 Kingo Rootالنافذة الرئيسة للتطبيق  32-1الشكل 

تقدر  مدة هاتف الخلوي في التطبيق والتي تستغرق عادة الخاصة بال root ـتظهر نافذة تبين تقدم عملية ال -11

 (:33-1( دقائق حسب نوع الجهاز ونظامه التشغيلي كما في الشكل )2-8)
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 للهاتف الخللوي root ـنافذة تقدم عملية ال 33-1الشكل 

الخاصة  ROOT ـعملية ال% تظهر نافذة جديدة تبين نجاح وانتهاء 100بعد ان تصل نسبة تقدم العملية  -12

 (:34-1مبين في الشكل ) بالهاتف الخلوي كما هو

 

 للهاتف الخللوي root ـنافذة انتهاء عملية ال 34-1الشكل 

 Removeلتطبيق من جديد والضغط على الزر إزالة الجذرمن الجهاز الخلوي نقوم بفتح ا Root ـال وإلزالة

Root. 

 Root ـفهناك طريقة مناظرة لعملية ال IOSلهواتف الخلوية التي تعمل بالنظام التشغيلي فيما يخص اما أ

زالة القيود والحدود ويتم فيها إ Jailbreakوتسمى بعملية كسر القيد  android ـالتي تعمل بنظام ال لألجهزة

ول الى ملفات النظام تتيح للمستخدم امكانية الوصإذ  Appleوالتي وضعتها شركة  IOSالموجودة على نظام 

تولد  Jailbreakللقيام بتغييرات وتعديالت واضافة مميزات جديدة للنظام, وغالباً ما ترافق عملية كسر القيد 
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ضافة الى به باإلمصرح الغير اً لتحميل التطبيقات وهو عبارة عن تطبيق يمثل متجر Cydia ـتطبيق يعرف بال

 (.35-1. الحظ الشكل )IOS ـالتطبيقات والثيمات الخاصة بنظام ال

 

  Cydiaيقلونة التطبيق أ 35-1الشكل 

 

 

 نواع هي:على ثالثة أ Jailbreakعملية كسر القيد تكون و

نه كلما تم قفل الجهاز الخلوي ر ثابتة, أي إن عملية كسر القيد تكون غي: اي إ(Tetheredالمقيد )كسر القيد  -1

لك يتوجب اعادة عملية كسر القيد من جديد, ويعتمد هذا النوع ات عملية كسر القيد غير فعالة لذستصبح ادو

 .Hardwareعلى وجود ثغرة في الكيان المادي للهاتف الخلوي 

ول والذي يعتمد على وع األلنبخالف ا: وهو افضل االنواع اذ يكون (Untetheredالمقيد )كسر القيد غير  -2

 عند قفل الجهاز او نفاذ شحن البطارية. ُيفقد, وال Soft wareغرة في الكيان البرمجي ثوجود 

الجهاز واعادة فتحه تتولد مجموعة من  لعند قفوفي هذا النوع و: (Semitetheredالمقيد )كسر القيد شبه  -3

, واحياناً تتوقف بعض Cydiaو بعض ادوات التطبيق في توقف بعض التطبيقات عن العمل أالمشاكل تتمثل 

 لجهاز.التطبيقات االساسية في ا

وهو  Untetheredالمقيد هي كسر القيد غير  Jailbreakن افضل نوع من انواع عملية كسر القيد لنا إيتبين 

 .IOSالتي تعمل بنظام  لألجهزة Jailbreakالصيانة عند عمل عملية ال  اما يفضله مختصو

 :باآلتي Jailbreakعملية كسر القيد وتتميز 

 ملفات النظام.تمكن المستخدم من الوصول الى  -1
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 تمكن المستخدم من تغيير واجهة النظام. -2

 لجهاز.إلى ا Bluetoothتمكن المستخدم من اضافة  -3

 .App Storeتمكن المستخدم من تنصيب تطبيقات غير متواجدة في سوق  -4

 تمكن المستخدم من تحميل بعض التطبيقات والموسيقى والكتب االلكترونية المدفوعة بشكل مجاني. -5

 متواجدة في الهاتف الخلوي.الغير المستخدم من تغيير واضافة بعض اإلعدادات تمكن  -6

 فهي: Jailbreakسلبيات عملية كسر القيد فيما يخص اما 

اال بعد القيام بتهيئة واعادة ضبط الهاتف  Appleعدم القدرة على تحديث النظام والتطبيقات من شركة  -1

 الخلوي.

 بشكل عام.عدم استقرار الجهاز  -2

 ستهالك طاقة البطارية والبيانات.موارد الجهاز بشكل سيئ أحياناً كإحصول استغالل ل -3

 من بعض التطبيقات. ئلجهاز الخلوي احياناً او الخروج بشكل تلقائي ومفاجتوقف ا -4

 ختراق من بعض االدوات والتطبيقات بسهولة.تعرض الجهاز إلى خطر اإل -5

 .Recovery Modeي نمط االسترجاع دخول الجهاز بكثرة ف -6

 Jailbreakوهناك مجموعة من االرشادات التي يتوجب على المستخدم اتباعها عند التعامل مع كسر القيد 

 وهي:

ستسبب  ألنها, Appleاحدث صادر من الشركة المصنعة  بإصدار IOSتجنب تحديث نظام الهاتف الخلوي  -1

عملية اعادة تنصيب  بأجراءتوقف نظام التشغيل عن العمل, وبالتالي ال يمكن معالجة الهاتف الخلوي اال 

Restore .لنظام التشغيل 

 لذلك. المالئمةبالطريقة التقليدية االعتيادية بل يفضل استخدام االدوات  Cydiaتجنب حذف تطبيق  -2

يقات االعتيادية, فلهذا التطبيق أدواته تعامل معه كباقي التطبوال Cydiaتطبيق عدم التالعب والعبث ب -3

 ساليبه للوصول الى ملفات النظام وجذوره التي قد تؤدي الى انهيار النظام التشغيلي او تلفه.وأ

 :إتبع اآلتي Untetheredالمقيد غير  Jailbreakولغرض القيام بعملية كسر القيد 

 (:36-1في الحاسوب كما في الشكل )قم بفتح متصفح االنترنت الموجود  -1
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 متصفح االنترنت 36-1الشكل 

الخاص بالقيام بعملية كسر القيد  Taigالرابط الخاص بالدخول الى موقع تحميل برنامج  بإدخالقم  -2

Jailbreak  المقيد غيرUntethered ألنظمة IOS ( علماً ان هذه االداة ال تعمل اال 37-1كما في الشكل )

 الحديث: وبإصدارهالداعم لها  iTunesبوجود برنامج 

 

 

 

 Taigرابط تحميل برنامج  37-1الشكل 

 Taig Jailbreak Tool V2.4.5تر منها تحميل البرنامج للويندوزخستظهر لك نافذة خاصة بالبرنامج إ -3

For Windows( 38-1. الحظ الشكل:) 

 

 

 

 

 

 

 

 Taigنافذة تحميل برنامج  38-1الشكل 

 (:39-1ستظهر واجهة خاصة بتحميل البرنامج كما في الشكل )ثم  -4
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 Taig تحميل برنامج  39-1الشكل 

كما TaiGJBreak_EN_v245_5266 بعد اكتمال عملية التحميل اضغط على ملف تنصيب البرنامج  -5

 (:40-1في الشكل )

 

 ملف تنصيب البرنامج 40-1الشكل 
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 ثم رمز المرور ثم إلى إعدادات االنتقالرمز المرور من خالل  بإيقافقم بتشغيل الهاتف الخلوي وقم ثم  -6

في بين ــكما هو م دخل رمز المرور الخاصإ ثم تشغيل رمز المرور عطل ثم أدخل رمز المرور الخاص

 (:41-1الشكل )

 

 ايقاف رمز المرلور 41-1الشكل 

في الشكل كما هو مبين  عمليةالثناء في أاي اتصال  ال يردكوضع الطيران حتى إلى تحويل جهازك قم ب -7

(1-42:) 

 

 ايقاف رمز

 المرلور

 لوضع

 الطيران



 

34 
 

 التحلويل الى لوضع الطيران 42-1الشكل 

ل ـــــالشك فيا هو مبين ـــكم iCloudمن اإلعدادات ثم  Find My IPhone هاتفال ايجادقم بإيقاف ثم  -8

(1-43:) 

 

 ايقاف ايجاد الهاتف 43-1الشكل 

 (:44-1كما في الشكل ) USB قابلوقم بربط جهازك الخلوي بالحاسوب عن طريق ثم  -9

 

 ربط الهاتف الخللوي بجهاز الحاسلوب 44-1الشكل  

 ايقاف ايجاد الهاتف
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على الجانب االيسر للفأرة بشكل مزدوج على ايقونة البرنامج فتظهر نافذة البرنامج الرئيسة قم بالنقر  -10

 (:45-1كما في الشكل ) Taigوالتي تقوم بالبحث عن بيئة البرنامج وعن وجود اصدار جديد للبرنامج 

 

 النافذة الرئيسة للبرنامج 45-1الشكل 

 Cydiaبعد مدة معينة يتعرف البرنامج على الهاتف المحمول ونظامه التشغيلي, قم بالتأشير على التطبيق  -11

 (:46-1للهاتف الخلوي كما في الشكل ) Jailbreakلعمل كسر القيد  Startفقط ثم قم بالضغط على الزر 

 

 نافذة التعرف على الهاتف الخللوي لونظامه التشغيلي 46-1الشكل 
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  مدة تقدرللهاتف الخلوي في البرنامج والتي تستغرق  Jailbreakتظهر نافذة تبين تقدم عملية كسر القيد س -12

( دقائق حسب نوع الجهاز ونظامه التشغيلي وتحصل هنا اعادة تشغيل تلقائية للجهاز عدة مرات, الحظ 2-10)

 (:47-1الشكل )

 

 Jailbreakنافذة تقدم عملية كسر القيد  47-1الشكل 

 Jailbreak% تظهر نافذة جديدة تبين نجاح وانتهاء عملية كسر القيد 100ن تصل نسبة تقدم العملية بعد أ -13

 (:48-1الخاصة بالهاتف الخلوي كما هم مبين في الشكل )

 

 للهاتف الخللوي Jailbreakنافذة انتهاء عملية كسر القيد  48-1الشكل 
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 (:49-1كما في الشكل ) Cydiaيقونة التطبيق شغل الجهاز ستالحظ وجود أثم  -14

 

 في نافذة الهاتف الخللوي الرئيسة  Cydiaلوجلود تطبيق  49-1الشكل 

ما في الشكل ـك لتبدأ عملية تشغيلهته ان يكمل اعدادوانتظر قليال إلى أ Cydiaقم بالضغط على التطبيق  -15

(1-50:) 

 

  Cydiaتشغيل التطبيق  50-1الشكل 
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 البرمجةعادة إ 1-3

 Layersمن مجموعة من الطبقات كافة  Operating Systemsظمة التشغيل تتكون أن آنفاً كما اسلفنا      

المحمولة واالجهزة  باألجهزةنظمة التشغيل الخاصة طبقات تنجز وظيفة معينة, وتمتاز أوكل طبقة من هذه ال

الخاصة  Kernelالذي يستقر في طبقة النواة  Firmwareاللوحية االخرى باحتوائها على البرنامج الثابت 

من النظام  هو جزء أساس Firmwareاي ان البرنامج الثابت  Operating System بالنظام التشغيلي

حياناً تحصل مشاكل في النظام التشغيلي بشكل عام يكون سببها فشل او خلل في البرنامج الثابت التشغيلي, وأ

Firmware  ذلك توقف الجهاز عن العمل بشكل كلي او جزئي كتوقف الكاميرا على االغلب وينتج عن

Camera و الرجاجأ  vibrateللتغلب على هذه المشكلة قامت الشركات بإنتاج بعض البرامجيات , وعن العمل

 Operatingخرى الخاصة بنظام التشغيل األجزاء األأو  Firmwareلغرض استبدال البرنامج الثابت 

System ,ذه البرامجيات خاص بنوع معين من وكل برنامج من ه إلعادة الجهاز الى العمل بشكل طبيعي

 ألجهزةالرائدة والمعتمدة في مجال اعادة البرمجة من البرامجيات   Odinويعد برنامج جهزة الهاتف المحمولةأ

 Samsung جهزةأبرمجة وللقيام بعملية إعادة  Androidالتي تعمل بنظام  Samsungنوع  الهاتف المحمول

 :يأتيقم بما 

 (:51-1قم بفتح متصفح االنترنت الموجود في الحاسوب كما في الشكل ) -1

 

 متصفح االنترنت 51-1الشكل 

 (:52-1كما في الشكل )  Odinالرابط الخاص بالدخول الى موقع تحميل برنامج  بإدخالقم ثم  -2

 

 رابط تحميل البرنامج 52-1الشكل 
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. الحظ Odin Download لحاسوبعلى اختر منها تحميل البرنامج ستظهر لك نافذة خاصة بالبرنامج إ -3

 (:53-1الشكل )

 

 نافذة تحميل البرنامج 53-1الشكل 

. الحظ الشكل رئيسةبعد اكتمال عملية تحميل البرنامج, قم بفتح البرنامج ستالحظ ظهور واجهة البرنامج ال -4

(1-54:) 

 

 رئيسةال نافذة البرنامج 54-1الشكل 
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ضافة ستالحظ ظهور رسالة إ نتظر قليالً , إUSB قابلوبربط الهاتف المحمول بالحاسوب بوساطة قم  -5

Added  (:55-1تشير الى تعرف البرنامج على الهاتف المحمول. الحظ الشكل )والتي في نافذة الرسائل 

 

 المحملولالتعرف على الهاتف  55-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نافذة الرسائل

 مالحظة:

عند قيامك بربط الهاتف  على التعرف على الهاتف المحمول  Odinبرنامج  قدرةيحدث احياناً عدم 

للهاتف المحمول في Drive , وذلك بسبب عدم وجود تعريف USB قابلو بوساطةالمحمول بالحاسوب 

 جهاز الحاسوب وللتغلب على هذه المشكلة باآلتي:

 وثبته على الحاسوب: Samsungمن الموقع الرسمي لشركة  Samsung Kiesحمل برنامج  -1

 

 حمل التعريف الخاص بالجهاز بشكل مباشر وثبته على الحاسوب بوساطة الرابط: -2

phones.en.softonic.com-mobile-for-driver-usb-http://samsung 
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من الموقع  Firmwareل الملف الخاص بالنظام التشغيلي للهاتف المحمول بما فيه البرنامج الثابت حم -6

 :الرابط بوساطة(: 56-1. الحظ الشكل )Samsungالرسمي لشركة 

firmware.org-https://samsung 

 

 الملوقع الرسمي لتحميل النظام التشغيلي نافذة 56-1الشكل 

مع مالحظة قيامك بكتابة نوع هاتفك المحمول والمنطقة )البلد(, قم بكتابة نوع هاتفك المحمول في الحقل 

Model   ثم اكتب اسم اي بلد عربي لكي يكون النظام التشغيلي داعماً للغة العربية في الحقل منطقةRegion .

 :(57-1الحظ الشكل )

 

 لوالمنطقة )البلد(نافذة اختيار نلوع الهاتف  57-1الشكل 
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لتحميل ملف التنصيب, وبعد اكتمال عملية التحميل قم بغلق الهاتف   Downloadقم بالضغط على تحميل -7

ورفع الصوت  Home رئيسةوالقائمة ال Powerالخلوي ثم اضغط بشكل مستمر على المفاتيح الثالثة )التشغيل 

Volume up))  لغرض الدخول الى وضع التحميلDownload Mode. ( 58-1الحظ الشكل): 

 

 Download Mode الدخلول الى لوضع التحميل  58-1الشكل 

اضغط على زر رفع الصوت  Download Modeستظهر نافذة خاصة بالدخول الى وضع التحميل  -8

Volume up .(:59-1الحظ الشكل ) لغرض االستمرار بالعملية 

 

 Download Mode االستمرار بلوضع التحميل  59-1الشكل 

 اضغط على االزرار الثالث
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الجديد  Firmwareالذي يمثل البرنامج الثابت  PDAثم اضغط على الزر   Odinانتقل الى برنامج  -9

واإلختيار Auto Reboot عادة التشغيل بشكل تلقائي , ثم قم بتحديد االختيار إختيارهوقم بإ للهاتف المحمول

 (:60-1الحظ الشكل ) .Startبدأ ثم إضغط إ F. Reset Timeت عادة تعيين الوقإ

 

 البدء بعملية اعادة البرمجة 60-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

تحتوي على نظام تشغيلي رباعي أي يتكون من  Samsungتوجد بعض الهواتف المحمولة من نوع  

, لذلك يتوجب الضغط على هذه CSCو  PHONEو  PDAو  Boot loaderأربع ملفات تمثل 

 :Odinاألزرار األربعة وإختيار ملفاتها في برنامج 

 

  Samsungكما ويفضل إستخدام اإلصدارات الحديثة من االنظمة التشغيلية عند تحميلها إذ تقوم شركة

 .(56-1)بكتابة تاريخ اإلصدار الخاص بنظام التشغيل أمام اإلصدار المراد تحميله, الحظ الشكل 
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. Odinبرنامج مجة التي تحصل للهاتف المحمول بوساطة سيظهر عداد يبين تقدم عملية اعادة البرحينها  -10

 (:61-1الحظ الشكل )

 

 عداد تقدم عملية اعادة البرمجة 61-1الشكل 

انتهاء  تبين RESETبعد انتهاء عملية اعادة البرمجة تظهر نافذة فيها مربع ازرق مكتوب فيه اعادة  -11

واعد تشغيل الهاتف  ن الحاسوب, فقم بفصل الجهاز عن الحاسوبب فصل الجهاز المحمول مالعملية ووجو

 (:62-1عمله بصورة صحيحة, الحظ الشكل )والحظ 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية اعادة البرمجة انتهاء 62-1الشكل 
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 Hardwareالكيان المادي  1-4

هي المعــالج  رئيسةجزاء ة أمن ثالث ىواالجهزة اللوحية االخرالكيان المادي للهاتف المحمول يتكون      

, Input\Outputووحدات االدخــال واالخــراج  Memoryالذاكـــرة وحدة و  Microprocessorالدقيق 

  Motherboardتوجد على لوحة الكترونية واحدة هي اللوحة االم كافة خرى وهذه االجزاء والمكونات األ

كافة نقل البيانات والمعلومات وإشارات السيطرة األخرى الى  النواقل المسؤولة عن بدورها تضم التيو

فصيل الى أهم وحدات , وهنا سنتطرق بالتكافة الخاصة بالهاتف المحمول واالجهزة اللوحية االخرىاالجزاء 

فيما ما أ لية العمل,من حيث المكونات وآ Motherboardواللوحة االم  Input\Outputخراج اإلدخال واإل

لفصول افسنتطرق اليها بالتفصيل في  Memoryوالذاكـــرة  Microprocessorلمعــالج الدقيق يخص ا

 القادمة.

 Motherboardالللوحة االم  1-4-1

 لوحات األمالعن االجهزة اللوحية االخرى في الهواتف المحمولة و Motherboard لوحة األمالالتختلف   

Motherboards  ت والمخرجات ووظائف عتيادية من حيث المعالج, والمدخالالحواسيب اإلفي الموجودة

 س الذي يبنى عليه الهاتف المحمولالقاعدة أو األسا Motherboard لوحة األمال تمثل. ... الخادارة الطاقة

 بينهاتصال وتنظيم عملية اإل باآلخرالهاتف بعضها  جزاءأفي ربط وظيفتها  نوتكم, واالجهزة اللوحية االخرى

, كذلك تقوم اللوحة األم بعملية تعريف عن طريق خطوط دقيقة ورفيعة تتخللها تصنع من مواد موصلة معدنية

م األ . وتصنع اللوحةجهزة اللوحية االخرىالمحمول واأل الهاتف بمكونات Operating System نظام التشغيل

Motherboard  ًتسمى   من مادة البالستك المضغوط حراريا((PCB Printed Circuits Board  أي لوحة

الدوائر المطبوعة التي تحتوي على مجموعة من الدوائر االلكترونية, وهي مكونة من مواد شبه موصلة 

Semiconductor Materials لترانزستوراتكا وعناصر كهربائية والكترونية Transistors مضخمات الو

Amplifiers مذبذبات الوOscillators الدوائر المتكاملة وIntegrated Circuits ثنائيات الوDiodes 

ساسيات أوقد تم تناولها في كتاب  Inductors. والملفات Capacitorsوالمتسعات  Resistors مقاوماتالو

المعــالج الدقيق  من خالل وصالت ربط دقيقة جدا ثبت عليهاتلكترون للصف االول. والكهرباء واال

Microprocessor  والذاكـــرةMemory خــراج ووحدات اإلدخــال واإلInput\Output مثل السماعات 

Speaker والميكروفونات Microphone الرجاج( والهزاز( Vibrate الكاميراو Camera  وشاشة اللمس

Touch Screens  والحساساتSensors وتصميم الشركة المصنعة له.  المحمول وغيرها حسب نوع الجهاز

ل ـــــا في الشكـــــكم Monitor Circuit العرض ةودائر Charging Circuit الشحن ائرةد باإلضافة الى

(1-63.) 
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 لهاتف محملول Motherboardللوحة ام  63-1الشكل 

باإلضـافة الى اللـوحة االم توجد فديثة ـالحخرى لــهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية األفيما يخص اما أ

 ساندة ترتبط ببعض الدوائر االلكترونية  ثانويةالواح الكترونية اخرى  Main Motherboard رئيسةال

خرى من جهة واألجهزة اللوحية األالضرورية للهاتف المحمول  Input\Outputووحدات االدخال واالخراج 

خاصة حسب نوع  قابلواتمن الجهة االخرى عن طريق  Main Motherboard رئيسةوباللوحة االم ال

 الساندة هو: الثانويةكترونية للواح اإلكة المصنعة له, والهدف من وضع األالجهاز والشر

من  Main Motherboard رئيسةم العلى اللوحة األ ةالحاصلوخفض الحرارة  تقليل العبء والزخم  -1

 وكذلك تقليلMain Motherboard  رئيسةخالل تقليل خطوط النقل واالتصال الموجودة على اللوحة االم ال

 Main رئيسةالمرتبطة بشكل مباشر على اللوحة االم ال Input\Outputعدد وحدات االدخال واالخراج 

Motherboard. 

صالحة )العاطلة عن العمل(, فبمجرد عطل احد المكونات يمكن الغير هولة الصيانة واستبدال االجزاء س -2

خر صالح, دون الوصول او التالعب وإبداله بآالثانوي الحاوي عليه استبداله بسهولة من خالل رفع اللوح 

 .Main Motherboard رئيسةواالحتكاك باللوحة االم ال
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ساندة هي والمشكلة الوحيدة التي واجهتها الشركات المصنعة والمستخدمة لتقنية االلواح االلكترونية الثانوية ال

. اال احياناً الحاصلة  البطء ضافة الى مشكلةباإلبين مكونات الهاتف المحمول  الحاصلين قلة االنسجام والتوافق

ان الشركات المصنعة اتبعت بعض االساليب للتغلب على هذه المشكلة والمتمثلة باستخدام مواد عالية الكفاءة في 

جميع بين  توافقمتعددة لغرض زيادة ال التصنيع واالبتعاد عن تجميع اجزاء الهاتف من عدة شركات ومؤسسات

 .خرىاجزاء الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية األ

مثلة على الهواتف المحمولة الحديثة التي تعمل بتقنية االلواح االلكترونية الثانوية الساندة الهاتف ومن األ

والحاوية على المعالج الدقيق  Main PCB رئيسةالى اللوحة االم ال فباإلضافة,  IPhone 6s plusالمحمول

Microprocessor الرئيسةرة ـوالذاك Memory :تـوجد عدة الـواح الكــترونية ثانـوية سانـدة وهي  

 .Secondary Camera PCBاللوحة االلكترونية الثانوية الخاصة بالكاميرا الثانوية  .1

 Ambient Light sensor/Micاللوحة االلكترونية الثانوية الخاصة بالميكروفون وحساس الضوء .2

PCB. 

 .Volume Up/Down& Ring/Silent PCBاللوحة االلكترونية الثانوية الخاصة بالتحكم بالصوت  .3

 .Camera Flash/Power Button PCBاللوحة االلكترونية الخاصة بضوء الكاميرا وزر التشغيل  .4

الحظ  .Main I/O/Audio Jack PCB كترونية الثانوية الخاصة بمقبس الصوت والملحقاتاإلل وحةالل -5

 (64-1الشكل )
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 IPhone 6s plusمكلونات الهاتف المحملول نلوع  64-1الشكل 

 Input/output Unitلوحدات االدخال لواالخراج  1-4-2

تحتوي اجهزة الهواتف المحمولة واللوحية االخرى على مجموعة من وحدات االدخال واالخراج, وتكون     

ائر االلكترونية التي عدا بعض الوحدات والدوما كافة تقريباً في الهواتف المحمولة واالجهزة اللوحية االخرى

خرى كما الفينة واألالى هذه االجهزة حسب تطور التقنيات المكتشفة والمستحدثة والتي يتم اضافتها بين  تضاف

ثم تطورت  IRوتقنية  Bluetoothهو الحال عندما كانت اجهزة الهاتف المحمول تقتصر على تقنية االتصال 

تحسين كفاءة واستخدام وحدات , وتميل الشركات الكبرى الى تطوير واليها Wi-Fiتقنية االتصال  وأضيفت

مع تقدم الزمن لمواكبة التطور التكنولوجي ومنافسة الشركات االخرى Input\Output  االدخال واالخراج

 والحفاظ على مكانتها وسمعتها في السوق ومن اهم وحدات االدخال واالخراج:

 :Microphoneالميكرلوفلون  -1 

ن مصدر صوتي إلى عيل االهتزازات الهوائية الناتجة على تحو ايرتكز عمله ةكهروصوتي دائرة وهو     

  تجنتأ. وقد إليهاتعرض تالموجات الصوتية التي  ضغوط ميكانيكية ثم إلى جهود كهربائية متغيرة مكافئة لنوع

وهناك مجموعة من الخصائص  .ءم وطبيعة استخداماتها المختلفةتصاميم متنوعة من الميكروفونات تتال

في تحديد كفاءة الميكرفون ومجال  وتكون عامالً مهماً الفنية تميز بين هذه الميكروفونات التقنية و والمواصفات

 : امه وثمنه ومن أهم هذه المواصفاتاستخد

هي قدرة الميكروفون على التحسس واالستجابة لألمواج الصوتية وخاصة و: sensitivityالحساسية  -1

 الضعيفة منها. 

هي استجابة الميكروفون لألمواج الصوتية والزاوية بين اتجاه انتشار تلك و: directivityاالتجاهية  -2

 األمواج ومحور الميكروفون.

تتنوع الميكروفونات في عملية تحويل الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية فمنها ما يعتمد على تغير  و

ومنها ما يعتمد على حركة موصل في المجال المغناطيسي  Carbon Microphoneالكاربوني  المقاومة مثل

بين لوحين موصلين مثل السعوي  السعةوأخرى تعتمد على تغير  Dynamic Microphoneمثل الديناميكي 

Condenser Microphone  ومنها ما يرتكز عملها على تحويل الجهد الميكانيكي إلى فرق جهد كهربائي مثل

فونات في اجهزة كهربائية او الكترونية كثيرة ومنها الهواتف المحمولة واالجهزة , وتستخدم الميكروالبلوري

 اللوحية االخرى وغالباً ما تصنع الميكروفونات الخاصة بها من النوع السعوي الذي يكون مبدأ عمله ومزاياه

 :يكما يأت
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أللمنيوم المرن يشكالن لوح ثابت مصنوع من المعدن وآخر متحرك من ا منتركيب الميكروفون السعوي  يكون

(. ونتيجة لتغير المسافة 65 -1) كما موضح في الشكل ,متغيرة حسب االهتزازات الصوتية سعة تذا متسعة

وتتغير بذلك كمية الشحنة بين اللوحين مما يؤدي إلى تغير  ,Rومة  ابين اللوحين يتغير التيار المار في المق

 فرق الجهد بينهما حسب الضغط الصوتي على غشاء الميكروفون.

 

 لوانلواع منه لهلواتف مختلفة الميكرلوفلون السعلويمكلونات  65-1الشكل  

 مميزاته:

 عرض نطاقه الترددي المجال الترددي  المسموع بكامله.يشمل  -1 

 توافق على الخرج. ةإلى محولال يحتاج  -2 

 عيوبه:

 يحتاج إلى مصدر تغذية مباشرة. -1

 حساسيته قليلة مما يوجب ربطه بمضخم أولي. -2

 :Speakerالسماعة  -2

كهروصوتية تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية ذات الترددات الصوتية إلى قدرات  دائرةالسماعات هي      

تتمثل بتحويل اإلشارة الكهربائية إلى اهتزازات ميكانيكية  لغشاء أو ورق , تقنية التحويل (صوتية )اهتزازات

الوسيط في تحويل  عملتزازات صوتية وتقوم السماعات بمرن يقوم بدوره بتحريك الهواء لنسمعه على شكل اه

دة بهدف واح كافة . وتشترك أنواع السماعاتاإلرسال إلى صوت مسموع ابراجالذبذبات الصوتية المرسلة من 

 . لضغط الكهربائي إلى ذبذبات صوتيةهو تحويل ا

مبدأ عمل يبنى (. و66-1, الحظ الشكل )اإلستخداماألكثر شيوعاً في النوع  السماعات الكهروديناميكيةتمثل و

: انه إذا مر تيار بموصل موضوع في مجال مغناطيسي فإن هذا الموصل يقع النوع على القاعدة القائلة هذا

, فانه لف الموضوع في المجال المغناطيسيتحاول أن تحرفه, ونتيجة لمرور تيار متغير في المتحت تأثير قوة 
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ث , فيحدنفسه التيار المار بالملفيتحرك ب , ويتصل بالملف قمع من الورقحرك أما إلى األمام أو إلى الخلفيت

  .اهتزاز في الهواء ينتج عنه صوت

 

 

 سماعة كهرلوديناميكيةمكلونات  66-1الشكل 

في اجهزة كهربائية او الكترونية كثيرة ومنها الهواتف المحمولة واالجهزة Speakers  وتستخدم السماعات

 :يلوري الذي يكون مبدأ عملها كما يأتالخاصة بها من النوع الب اللوحية االخرى وغالباً ما تصنع السماعات

يحة الكهربائي الميكانيكي إذ تقوم حركات الصفتعتمد السماعة البلورية على خاصية أمالح روشيل في التحويل 

, الهةةواء مةةرور التيةةار الكهربةةائي فيهةةا بتحريةةك مخروطةةاً مرنةةاً يعمةةل علةةى دفةةعالمطليةةة بةةأمالح روشةةيل نتيجةةة 

 (.67-1كما موضح في الشكل ). جة هي سماع الصوت حسب تلك الحركةوالنتي

 

 سماعات بللورية لهلواتف محملولة 67-1الشكل 

 :تيةعند معرفة العوامل اآل لمواصفات الفنية للسماعاتا ويمكن تحديد

يؤدي إلى تشوه اإلشارة وتكتب على السماعة الن تغذية السماعة بقدرة أعلى  watt: وتقاس بالواط القدرة -1

  وعطب السماعة في بعض االحيان. الصوتية

 .الكهربائية على مدخلهاة والقدرة : وهي النسبة بين القدرة الصوتية لخرج السماعالكفاءة -2
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النطاق الترددي: هي الترددات التي تعمل بها السماعة بشكل مقبول ويجب أن يشمل النطاق الترددي  -3

 .kHz 20إلى   Hz 20الذي هو وللسماعة المجال الترددي المسموع من اإلنسان 

 . مانعة خرج المضخم الصوتيماماً لم: وتقاس باألوم ويجب أن تكون ممانعة السماعات مساوية تالممانعة -4

 وعلى الرغم من وجود ثالث انواع من السماعات في الهاتف المحمول وهي:

 .IHF Speakerالسماعة الخارجية  -1

 .Earpiece Speakerسماعة االذن  -2

 .Head phoneسماعة الرأس  -3

 اال ان مبدأ عملها ومكوناتها تكون واحدة على االغلب.

 :vibrationالهزاز )الرجاج(  -3

رة ما هي توليد موجة تكرارية بشكل ئووظيفة الهزاز في دا بعض االجهزة االلكترونيةيوجد هزاز في 

سنتحدث بدءاً وبشكل عام عن مكونات وآلية و ,حسب التطبيقات وطبيعتهاب يةكاف سعةمعين وتردد محدد و

 .واالجهزة اللوحية االخرى الهزازات, ونختم حديثنا تحديداً في هزاز الهواتف المحمولة

 تيار معين من البطارية فيه يدخلإذ خارجي  كهربائي عن محرك يعمل بمصدر عبارةهو و vibrationالهزاز 

الجزء الثابت  ,rotorوالجزء المتحرك  statorالجزء الثابت  جزأين. ويتكون من او شاحنة الهاتف المحمول

ل يتحو رئيسةيفتها الظو أقطاببثالثة  أسالكعبارة عن قطع من المعدن الرقيق كدست سويا ملفوفة حولها 

بين الجزء الثابت  التي توصل ما Brush الكربونيةطاقة حركية. وهنا يأتي دور الفرش  إلى المغناطيسيةالطاقة 

مما يساعد على , الجزء المتحرك يسمى الموحدوالجزء المتحرك من خالل جزء صغير موجود في نهاية 

 دوران الجزء الدوار الذي هو عبارة عن مجموعة من القطع المعدنية اسطوانية الشكل كدست سوياً حول قضيب

مكدسة سويا  أيضات في رأسه من الخارج مجموعه من القطع المعدنية بمث shaftمن الفوالذ يدعى  مصنوع

عن توليد االهتزازات الناتجة من التيار  ولةؤالمستكون هي  إذسطوانية ولكن حجمها صغير وتكون نصف ا

 .(68-1كما موضح في الشكل )في أثناء الدوران الداخل 
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 مكلونات هزاز الهاتف المحملول 68-1الشكل 

الوزن على من خالل تثبيت كتلة غير متساوية في يعمل  المحمولةفي االجيال األولى من الهواتف وكان الهزاز 

عمود )محور( محرك يدور بسرعة كبيرة. ينتج عن ذلك كمية من الحركة االرتدادية التي تصاحب ذلك 

 هأما االّن فقد استخدمت هذالمحرك, وذلك نتيجة تركز ثقل الجسم المثبت على عمود المحرك في جانب واحد. 

على أفكار أخرى مثل  االعتمادبعد ذلك تم ثم  .الحجم أو الوزن ليالئمالفكرة بشكل او بأخر مع تعديل الشكل 

اما شكل , عند توصيل الكهرباء إليه هباهتزازتوصيل الكهرباء على شكل نبضات على معدن الكوارتز المشهور 

الكثير منا يقوم بجعل , و(69-1لشكل )الحظ ا الهاتف المحموليتعدى المليمترات داخل  الهزاز حديثاً فقد ال

لكن الكثير منا ال يعلم أن الهزاز أحد العوامل التي تجعل بطارية وضافة إلى الرنين العادي, اإلبالهاتف يهتز 

  .خالل اليوم الواحد بكثرة الهاتف المحمول باستخدامتقوم خاصة إذا كنت وبع سرأفي وقت  تنفذالهاتف 

 

 IPhoneهزاز الهاتف المحملول  69-1الشكل 
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 :Cameraالكاميرا  -4

 إلى عند االنتقال محليا أو استخدامها ومن الممكن صور, التقاط أو فيديو لتسجيل بصرية أداة هيو الكاميرا     

 .جسدي اتصال دونمن  األشياء يستشعر ألنه بعد عن االستشعار جهاز هو و الكاميرا .كليهما أو آخر موقع

جديدة  واجهزة لوحية محمولة هواتف يومياً واالجهزة اللوحية  المحمولة لهواتفلصنعة الشركات الم وتطرح

هاتف أي  يالدوام ف ىعل هتم بهاويُ  طورمن تلك التقنيات التي تُ  الهاتف المحمول, وتعد كاميرا حديثةبتقنيات 

إلى حد تعدت  واالجهزة اللوحية الهاتف المحمولوقد تطورت كاميرا  ., والسيما مايطرح منها حديثاً محمول

إلى واحد  محمولذات الدقة العالية, فقد وصلت دقة كاميرا أحدث هاتف  الفوتوغرافيمعه كاميرا التصوير 

ُطرحت برامج لتلك الكاميرات تدعم  حينماكما وصلت التقنية العالية الجودة إلى أوجها , ابكسلكن مييوأربع

  .التصوير ثالثي األبعاد

شرائح حساسة للضوء يطلق عليها الحساسات الضوئية المحمول لهاتف ابالخاصة في الكاميرا الرقمية يوجد 

CCD/CMOS  في أنها  الموصالت وتتمثل وظيفتها األساسوهي عبارة عن شرائح الكترونية من أشباه

, ثم تقوم هذه الشرائح بتوليد صوروالمعبر عن الهدف الذي يتستقبل وتتأثر بالضوء الساقط عبر فتحة العدسة 

شحنات كهربائية تختلف شدتها باختالف شدة الضوء الساقط عليها أي تقوم بتحويل اإلشارات الضوئية 

. علماً أن هذه الشرائح إلى إشارة كهربائية تناظرية أيضاالساقطة عليها  Analogue Signalsالتناظرية 

 في تتجه اإلشارات الكهربائية التناظرية المعبرة عن الصورة الحساسة للضوء غير قادرة على حفظ الصورة لذا

معالج الذي يقوم بدوره بتحويل اإلشارات الكهربائية التناظرية إلى إشارات رقمية الداخل الكاميرا إلى 

(Digital Signals) إن  الخاصة بالهاتف المحمولالصورة في الذاكرة الداخلية  بعدها نلتخز ومعالجتها

 .(70-1لشكل )الحظ ابالهاتف. على أحد أنواع الذاكرة الخارجية الملحقة  نزوجدت أو تخ
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 IPhoneمكلونات كاميرا الهاتف المحملول  70-1الشكل 

منذ عقد تقريبا, فأصبح  االجهزة اللوحية االخرىأو  المحمولةينصب على كاميرات الهواتف  االهتمامبدأ وقد 

على اإلقبال  تراجع هم لتسجيل لحظاتهم المميزة, وبدأكاميرات هواتفمعظم المستخدمين يعتمدون على 

بعض المواصفات التي يتطلب  وسنقدم فيما يأتي ,أمام زحف كاميرات الهواتف الذكية رقميةكاميرات الال

 :فرها في كاميرات الهواتف المحمولةاتو

ة صغير اتمربعمجموعة من حجم الصورة الرقمية بوحدة البيكسل هو عبارة عن ُيقدر  :حجم الصورة -1

 .لتقطها الكاميرا أوضح وأكثر نقاءً بيكسل, كلما كانت الصور التي تكا, وكلما زاد عدد الميلتكوين الصورة 

 وفيها نوعان ية تصوير األجسام البعيدة, وهي خاصية لتقريب الصورة تسهل عمل :Zoomخاصية التقريب  -2

وذلك  Stretchمط الصورة بوساطة الشاشة  بتكبير حجم الصورة علىبصري, واألول يقوم الثاني رقمي, و

إذ يوجد في داخل ي هو أقرب لعمل التلسكوب, يؤثر على جودتها, حيث يتم تكبير حجم كل بيكسل, أما البصر

 .اً طالقإعلى جودة الصورة  حال   عدة عدسات تتحرك كي تقرب الصورة وذلك ال يؤثر بأيكاميرا كل 

و المسؤول عن كمية الضوء التي فه ISO ب تقاس درجة حساسية الكاميرا للضوء: درجة الحساسية -3

تم ضبطه على  ISO ال , وبالتالي عليك أن تعلم أنه في حال كانإضاءتهاتستقبلها الصورة, وبالتالي درجة 

في األجواء الليلية أو األماكن ذات اإلضاءة الخافتة, والعكس أعلى درجة حساسية, فإنك ستتمكن من التصوير 

 .ة, وقد يكون من الممكن التحكم فيه يدويا أو أوتوماتيكياشديدر الصباحي أو أماكن اإلضاءة الفي حالة التصوي

عبر ضبط العدسة الداخلية ويتحكم به هو نقطة الوضوح في الصورة,  لتركيزا :Focusأنواع التركيز  -4

مثل التركيز  للكاميرا كي تظهر الصورة بوضوح, وهناك أنواع من التركيز في مختلف الكاميرات,

يتم عن طريق قيام الكاميرا بإرسال إشارة تحدد بها مكان الشيء المراد تصويره, ومن ثم  والذياألوتوماتيكي 

تيح درجة أعلى من الحرية لضبط وهو ي اً يدوي اً تقوم بحساب المسافة وتركز الصورة عليه, كما أن هناك تركيز

, وهو Macroوهناك نوع ثالث من الفوكس وهو الماكرو, التركيز حسب اللقطة التي ترغب في تصويرها

التفاصيل الدقيقة في الصورة, أما النوع الرابع فهو التركيز في خاص بتصوير االشياء القريبة جدا ويبين 

 .جسم داخل الصورة والخاص بالتركيز على أكثر من جزء أو المتعدد

الشخص الذي يتم تصويره,  بتسامفور إزة التقاط الصورة عض الكاميرات تتيح ميب :تحديد الوجه/االبتسامة -5

 .وجود أو ظهور نقاط معينة وعلى اساسه يتم التقاط الصور وذلك من خالل مستشعر في الكاميرا يلتقط

وهي اهتزاز ايدينا عند التقاط الصور, مما يؤدي إلى قد نتعرض كثيرا لمشكلة في التصوير  :مثبت الصورة -6

عدم وضوحها, وهناك ميزتين لتثبيت الصورة عند التقاطها, وهما المثبت الرقمي وهو يقوم بتعديل الصور بعد 

التقاطها ونتائجه ليست األفضل, أما الثاني فهو البصري وهو يحقق نتائج رائعة, إلنه يثبت الصورة قبل 

 .التقاطها
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أحد أهم أوضاع التصوير التي تحتويها معظم تطبيقات الكاميرات على معظم  ويعد :لتصوير الليليا -7

صور في ظروف اإلضاءة  لتقاطالالكاميرا  يهيئنه إذ إ, المحمولة واالجهزة اللوحية االخرىالهواتف 

تجميع أي اضاءة في الضعيفة, فيعمل على زيادة حساسية مستشعر اإلضاءة للضوء, وبالتالي يعمل بدوره على 

 .بأوضح شكل ممكن هااللقطة ليتمكن من إظهار

 :Touch Screenشاشة اللمس  -5

فحسب  اداة للعرضلشاشة اللمس أهمية كبرى في الهاتف المحمول, والسيما بعد تطور مفهومها إذ لم تعد      

فهي اداة  ام الهاتف كلياً عليها,إذ تعتد مهتفاعلية شاشة صبحت أكإظهار االرقام او الرسائل او البيانات, بل 

, وهي عمليات المعالجةطتها إرسال المعلومات الى المعالج حتى تتم اسض اوال, وهي الوسيلة التي يتم بوالعر

يمكننا تعريف شاشة اللمس بأنها الطبقة و في االجهزة المحمولة, Keyboard التي حلت محل لوحة االزار

واألجهزة اللوحّية, حيث تتحّسس حركات اليد أو  في الهواتف الذكّية ق شاشة العرضافة التي توجد فوفالش

 .الكتابة بالقلم الخاص بالجهاز

 :طبقات هي ربعأمن  Touch Screen تتكون شاشات اللمسو

 شفاف. موصل معدني بطالء   الطبقة هذه تغليف ويتم البوليستر, من مكونة العلوّية الطبقة -1

 .لتثبيتها العلوّية الطبقة أسفل توضع الالصقة, الماّدة من طبقة -2

 .شفاف موصل معدني طالء   بطبقة مغلّفة زجاجّية طبقة -3

 .الحجم زيادة بهدف الخلفي, الزجاج على الالّصقة المادة من طبقة -4

يسجل النظام إذ عندما يلمس المستخدم سطح الشاشة ف Touch Screen عمل شاشة اللمساما فيما يخص آلية 

 :اآلتيةالشاشة, من خالل االجزاء  التيار الكهربائي الذي يتدفق عبرالتغير في 

والتي تولد مجاالً كهربائياً في  Touch Screen Sensor Panel: )حساس اللمس( لوحة اإلحساس باللمس -1

 المكان الذي يتم الضغط عليه باإلصبع او بالقلم.

التي تقوم بتوجيه إشارات اللمس إلى المعالج  يوه :Touch Screen Controllerبطاقة التوجيه/التحكم  -2

 ليقوم بترجمتها في صورة مخرجات تظهر على الشاشة كنتيجة نهائية. Microprocessorبالجهاز 

 (.71-1الحظ الشكل ) ول عن تهيئة الشاشة وتشغليها.ؤالمس :Software Driverبرنامج التشغيل  -3
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 Touch Screenالية عمل شاشة اللمس  71-1الشكل 

 المستخدمة في شاشات اللمس وهي: التقنياتتوجد اربعة انواع من لو

 :Resistive touch screen  اللمس المقاومتقنية  -1

 موصلة للكهرباء إحداهما تغّطيها طبقتان تتكّون من طبقة إكريليك أو زجاج,شاشة اللمس المقاومة 

conductive layerوالثانية مقاومة , Resistive layer , ويوجد فاصل غير مرئي بين الطبقتين, تعتمد هذه

على  الضغط حينة الكهربائية في المكان الذي يلمس على شاشة اللمس, فالتقنية في عملها على تغيُّر المقاوم

, تمسالشاشة باإلصبع تّتحد الطبقتان الموصلة والمقاومة, مّما يسمح بمرور تّيار كهربائي على المنطقة التي لُ 

إشارات للمعالج بعد تحويل هذه اإلشارات من تماثلّية إلى رقمّية, وبعدها يترجم المعالج اإلشارات ثّم إرسال 

تحتاج  في كونهاالرقمّية أو البيانات وتظهر على الشاشة أمامنا. تمتاز شاشات اللمس التي تعمل بتقنية المقاومة 

 .الضغط بقّوة على الشاشة لتستجيب, وهي رخيصة الثمن مقارنًة بغيرها من التقنيات او  stylusإلى قلم اللمس

 شاشة اللمس المقاومة.( يوضح 72-1الشكل )لو

 

 شاشة اللمس المقالومة 72-1الشكل 

 : Capacitive touch screenالسعة الكهربائية تقنية شاشات -2

 
توجد أربعة إذ  لموجودة على شريحة  من الزجاج,المؤكسد, اتتكّون الشاشة من طبقة  رقيقة من القصدير        

ر في على التغيّ  اً شاشة تقنيالأقطاب  كهربائّية على الشاشة, والتي تتصل بدوائر كهربائّية متذبذبة, يعتمد عمل 

تمتص طبقة القصدير الشحنة الخارجة  ال الكهروستاتيكي عند لمس الشاشةتشّوش المجالسعة الكهربائية, نتيجًة 

, وينقلها المتحكممن اإلصبع, وتنقلها األقطاب الكهربائّية إلى الدوائر الكهربائية المتذبذبة, لتصل اإلشارات إلى 

 , وأكثراللمس المقاومبأنها أكثر تطوراً من تقنية  تمتاز هذه التقنيةو ,ُمخرجات إلى هاليعالج ويحولإلى المعالج 

 تقنية السعة.شاشة اللمس يوضح ( 37-1كل )ـالشو .اشة بإصبع اإلنسانـعند لمس الش استجابةً 
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 السعة الكهربائية تقنيةشاشة  73-1الشكل 

 : Surface acoustic wave screenشاشات الموجات الصوتية السطحية -3

 عنها ينتج القلم, أو اليد بإصبع اللمس شاشة لمس وعند السطحية, الصوتية الموجات بتكنولوجيا تعمل       

 تظهر مخرجات إلى هاويحول هاليعالج المعالج إلى ثم التحكم, وحدة إلى اإلشارات هذه تنتقل ثم كهربائي, مجال

 على تتكون التي كالملوثات الخارجية بالعوامل تتأثر أنها إال التقنية هذه تقّدممن  رغموعلى ال. الشاشة على

 .شاشة اللمس الموجات الصوتية السطحيةيوضح ( 74-1) الشكل .سطحها

 

 

 

 

 

 

 الملوجات الصلوتية السطحيةشاشة  74-1الشكل 

 : Infrared touch screenشاشات االشعة تحت الحمراء -4
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 عليها مرئّية, غير أسالك   من بلوحة   مزّودة الشاشةف الضوئّية, الُحزم إعاقة بتكنولوجيا التقنية هذه تعمل      

 وحين ,لأللوان حساسة وصّمامات ضوئّية وصّمامات الحمراء, تحت األشعة من وشبكة كهروضوئية, خاليا

 بيانات إلى يعالجها ويحولها وبالتالي المعالج إلى إشارات   يرسل والذي كهربائي, مجال يتكّون الشاشة لمس

الشكل  .واالرتطام الصدمات تحّمل على العالية بقدرتها الحمراء تحت األشعة تقنية تمتاز. الشاشة على تظهر

 .تحت الحمراءمس االشعة لشاشة يوضح ( 1-75)

 

 

 

 

 

 

 االشعة تحت الحمراءشاشة  75-1الشكل 

 :sensor المستشعرات )الحساسات( -6

بين العالم الحقيقي و العالم االفتراضي, والمتحسس هو وسيلة لتحسس العالم  عملية التحسس جسراً تبني       

البحث و  يدخل في مجال مهماً  اً وتمثيل المعلومة بشكل مالئم للعالم االفتراضي, ولذلك اصبح التحسس جزء

ن يمك منتشرة بكثرة وال المحمولة واالجهزة اللوحيةفي السنوات االخيرة اصبحت الهواتف والصناعة. 

 ستخدامها في تطبيقات كثيرة.إاالستغناء عنها, وتأتي مضمنة بمتحسسات مختلفة مما يمكن 

, ومن اكثرها شيوعا: متحسس المحمولة واالجهزة اللوحيةيوجد عدد من المتحسسات داخل الهواتف عامة و

 , متحسسmagnetometer, المتحسس المغناطيسي gyroscope , جيروسكوبaccelerometer التسارع

 .camera, الكاميرا microphone , الميكروفونproximity sensor القرب

جهزة الذكية المستقبلية ن األإداء الوظيفي بشكل كبير, وبالتالي فحيث األتستمر المتحسسات بالتطور من  

جديدة من المتحسسات كمتحسسات السمات البيولوجية  اً نواعأ( ستتضمن اللوحية االجهزةو المحمولة)الهواتف 

biometricومتحسسات الضغط , pressureومتحسسات بيئية , environmental. ( يوضح 76-1الشكل )و

 د من الحساسات في الهواتف المحمولة.عد
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 الحساسات في الهاتف المحملول 76-1الشكل 

 :Accelerometerمتحسس التسارع  -1

حساب التعجيل بالمحاور بوساطة  المحموليقوم هذا المتحسس بتحسس التغيرات في اتجاهات الهاتف       

 زيادة التحسسب(. بالتالي فان هذا المتحسس يساعد 77-1لسقوط الحر كما موضح بالشكل )فيما يخص ا ةالثالث

معرفة دوران الجهاز. لذا فعند تدوير الجهاز بشكل عرضي  باإلمكانبحركة و اتجاه الجهاز, ومع قوة الجاذبية 

بدالً من الطولي أو العكس فإن هذا الحساس سيقوم تلقائياً بتدوير و قلب الشاشة لتالئم الوضع الجديد. يستخدم 

 هذا المتحسس في االلعاب التي تعتمد على الحركة.

 
 

 Accelerometer التسارع متحسس 77-1الشكل 

 :Gyroscope  الجيروسكوب -2

ان على المحاور يقوم هذا المتحسس بعمل مشابه لمتحسس التسارع اذ يتحسس الحركة ولكنه يقيس الدور     

التي تدل على هذا المتحسس هو السرعة الزاوية و(. ويكون ما يقيسه 78-1الشكل )في الثالث كما موضح 

 مدى سرعة دوران الجهاز حول المحاور الثالث.
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 Gyroscope  الجيرلوسكلوبمتحسس  78-1الشكل 

 :Magnetometerالمتحسس المغناطيسي  -3

قدرة متحسسي التسارع و من  وعلى الرغماالرضي.  حسس بقياس قوة المجال المغناطيسييقوم هذا المتو      

على و الجهازثيات هذا االتجاه هو نسبي بالنسبة لنظام احدا إال إنالجيروسكوب على تحديد اتجاه الحركة 

 تحديد الشمال الحقيقي. بإمكانهالعكس من ذلك فان المتحسس المغناطيسي 

 :Proximity sensorمتحسس القرب  -4

اذن  ,الشخص من جسم المحموللهذا المتحسس اكتشاف مدا قرب شاشة الهاتف  رئيسةالوظيفة الإن      

نترنت و الموسيقى و تصفح اإل بإيقافهذا المتحسس وجود جسم كالخد او الوجه او االذن ويقوم يتحسس 

الفيديو ويطفئ الشاشة خالل التحدث/المكالمة للحفاظ على شحن البطارية ولمنع التماس الخاطئ او االدخال 

 خالل التحدث. هفي غير المرغوب

 : Microphoneالميكروفون  -5

الميكروفون بتسجيل الصوت وذلك بتحسس موجات الضغط المتغيرة بالهواء الناتجة عن الصوت يقوم و    

وتحويلها الى اشارات كهربائية متغيرة وتكون على شكل اشارة تناظرية و يتم تحويلها الى اشارات رقمية ليتم 

 معالجتها.

 :Cameraالكاميرا  -6

من منظور االنسان الرؤية وتزودنا بأكبر نسبة  العالم الحقيقيعلومات بصرية من تقوم الكاميرا بالتقاط مو    

الى مستوى االنسان الترتقي  لتعرف على االنماط في الحاسوبلكن عملية ا, وي نحصل عليهامن المعلومات الت

لهذه  باإلضافة المعلومات التي توفرها الكاميرا.من  اإلفادةمر لزيادة دقة الصورة و لكن هناك تطور مستو 

المتحسسات فهناك توجه وحاجة لمزيد من المتحسسات مثل متحسسات الضغط والرطوبة والحرارة واالشعة 

االجهاد وغيرها. وهذه فوق البنفسجية والغازات واالشعاعات والكحول والكلوكوز ونبضات القلب و

لجهاز د يكون االرتباط بامكن ان تكون داخل الجهاز المحمول او خارجه و في الحالة الثانية قيالمتحسسات 

 المحمول سلكيا او السلكيا.
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في عالم  من القرن الماضي وقد احدث ظهوره ثورة كبيرة لترانزيستور في اواخر األربعينظهر ا      

 .الكترونيةصبح الترانزيستور الوحدة االساسية في بناء اي دائرة إذ أااللكترونيات 

كدائرة متكاملة  Operational Amplifierمن القرن الماضي ظهر مكبر العمليات  وفي منتصف الستين

في الكثير من التطبيقات  كوحدة اساسية جديدة الترانزستوربدال ً من  الثمن وصغيرة الحجم ليستعملرخيصة 

 الدوائر المتكاملةوادت الدراسات والبحوث المستمرة في مجال االلكترونيات الى  تطور  .والدوائر االلكترونية

لتصبح دوائر متكاملة صغيرة الحجم ذات عناصر الكترونية اكثر بمئات المرات واقل استهالكا ً للطاقة 

 الكهربائية. 

 المستفيضة على الدوائر المتكاملةمن القرن الماضي وبعد سلسلة من البحوث والدراسات  وفي منتصف السبعين

في الكثير من الدوائر واالنظمة االلكترونية وانظمة التحكم  وإستخدم Microprocessorالمعالج الدقيق  فإكتش

, وال بد من معرفة الفرق بين المعالج الدقيق والحاسوب الدقيق Microcomputerوفي الحاسوب الدقيق 

المكون للحاسوب الدقيق الى جانب وحدات ثانوية تتمثل بالذاكرة ووحدات  فالمعالج الدقيق هو الجزء االساس

 .بل هو أهم أجزائه في الحاسوب الدقيق جزءاً اساسيا ً مضافاً إليه , اي ان المعالج يعداالدخال واالخراج

 مضافاً إليه Microprocessorفهي تمثل المعالج الدقيق  CPUالمركزية  ةالمعالجوحدة فيما يخص اما 

   .main memory الرئيسةالذاكرة 

الماسة وقد ادى التقدم العلمي والتطور التقني الذي شهدته كافة االصعدة وعلى راسها االلكترونيات الى الحاجة 

عالية, وبالفعل فقد تم انتاج معالجات دقيقة ذات مساحة  وكفاءةسرعة فائقة  ذي Microprocessorمعالج دقيق ل

مليون  5.5مثال يحتوي على   Pentium proفالمعالج بنتيوم برو  الترانزستوراتصغيرة تتخللها ماليين 

 .ترانزستور

في الثانية 100000  الى 50000 نما بيتعليمات تتراوح  تنفذ الصنع المعالجات الدقيقة البدائية قد كانتو

 .الواحدة في الثانية التعليماتمن أما اليوم فإن المعالجات الدقيقة تستطيع تنفيذ خمسة ماليين  ,الواحدة

لتصنيع عملت تقنيات ا اذعلى الحاسبات وانظمتها  Microprocessorوال يقتصر استخدام المعالج الدقيق 

يتمتع بها المعالج الدقيق ـ من  وقد أّدت الميزات التي فة إنتاج المعالجات الدقيقةكلالمتقدمة على سرعة تخفيض 

الفيديو  ألعابالقليلة للقدرة إلى استخدامه في مئات المنتجات مثل  حاجته, وحجم صغير, وواطئةكلفة 

ت الدقيقة من ومكنت المعالجا والهواتف الذكية واالجهزة اللوحيةوالساعات الرقمية وأفران الميكروويف, 

برمجة محطات البترول, وإجراء عمليات المحاسبة في األسواق الكبيرة ومعالجة سجالت المصارف واألدوات 

 .الطبية ومعدات علمية أخرى

 تمهيد1-2 

http://ency.kacemb.com/tag/%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8/
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المنتجات  التي تعمل في Microprocessors يةالدقيق اتالمعالجوعلى الرغم من وجود بعض االختالفات في 

 كوحدة اساسية او ثانوية اال  Microprocessor التي يعمل فيها المعالج الدقيقالمختلفة والتطبيقات واالجهزة 

 الرئيسة ثابتة غير قابلة للتغيير. ومكوناته واحد ان مبدأ عمله

كبرى الشركات العالمية الرائدة  تنافستالى يومنا هذا و Microprocessorمنذ ظهور المعالج الدقيق و

 Microprocessorsالمتخصصة في صناعة االجهزة االلكترونية والدوائر المنطقية على انتاج معالجات دقيقة 

   عينة بالتصاميم وتكنولوجيا التصنيع الحديثة.مست للطاقة ر حجم واكثر كفاءة واقل استهالك  اكثر سرعة واصغ

 

عبارة عن شريحة الكترونية توجد داخل الحاسوب واالجهزة الذكية  Microprocessorالمعالج الدقيق  

ومعالجتها وخزنها في الذاكرة او ارسالها  والمعلومات البيانات بأخذقوم االلكترونية االخرى يبعض االجهزة و

 .Pinsاطراف بوساطة  الى وحدات االخراج

اطراف ادخال او اطراف اخراج ويختلف عددها من معالج دقيق الى  Pinsاطراف المعالجات الدقيقة تكون و

 ونوعه. Microprocessor اخر حسب جيل المعالج الدقيق

او  الثانوية  البيانات والمعلومات من وحدات االدخال او من الذاكرة Microprocessor المعالج الدقيق  ويأخذ

وارسالها الى وحدات االخراج او  لكي يقوم بمعالجتها حسابيا ً او منطقيا ً ROMو  RAMبنوعيها  الرئيسة

 (.1-2او الثانوية )المساعدة( الحظ الشكل ) الرئيسةخزنها بالذاكرة 

 

 عمل المعالج الدقيق 1-2الشكل 

 Microprocessorالمعالج الدقيق  2-2
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عن طريق احضار  فتحدث Microprocessorتنفيذ البرامج التي يقوم بها المعالج الدقيق  ليةفيما يخص آاما 

االمر االول ثم ينفذ وبعد ذلك بالتتابع نفسه, فمثال يستدعى الواحد بعد االخر ثم تنفيذها االوامر من الذاكرة 

 نفذ وهكذا الى ان نصل الى نهاية البرنامج.الثالث في فاألمرينفذ يستدعى االمر الثاني ف

 أ وتمتلك نفس االجزاء االساسيةانها تعمل بنفس المبد ن المعالجات الدقيقة وعلى الرغم منا ف ًآنفاوكما اسلفنا 

من حيث التركيب الوظيفي وعدد االطراف واالشارات التي تمر من خاللها  اآلخراال انها تختلف عن بعضها 

بشكل  Microprocessorولكي نفهم كل معالج دقيق  Microprocessorواالوامر الخاصة بالمعالج الدقيق 

البا ما يتكون هذا الدليل وغمن الشركة المصنعة  الصادر المعالج الدقيقخاص بالدليل ال  جيد يجب علينا قراءة

 ن هما:من جزأي

ووظيفة  Microprocessor الدقيق ويكون خاصا ً بالتركيب الوظيفي لجميع اجزاء المعالج :الجزء االول -1

  االطراف.طرافه وشكل االشارة الناتجة او المطلوبة على كل طرف من هذه أجميع 

المعالج  والتي من خاللها ُيبرمج Microprocessor: ويتضمن جميع اوامر المعالج الدقيق الجزء الثاني -2

  .االوامر هذه ِ وكذلك صيغ خرآلعدد هذه االوامر من معالج دقيق يختلف و Microprocessorالدقيق 

 هي:, وهذه المهام Microprocessorكل المعالجات الدقيقة   توجد مهام اساسية تقوم بهاكما و

و قد تكون أحضار المعلومات من الذاكرة )هذه المعلومات قد تكون بيانات يحتاجها في عملية تنفيذ االوامر إ -1

 وامر نفسها(.األ

 حفظ المعلومات التي احضرها لحين الحاجة اليها او تنفيذها اذا كانت من االوامر. -2

 تحتاج بعض االوامر لذلك عند تنفيذها. إذالمعالج الدقيق المختلفة بين اجزاء نقل المعلومات  -3

القدرة على ادخال المعلومات والبيانات من اطراف االدخال المختلفة كما هو الحال عند قراءة لوحة المفاتيح  -4

 او ادخال درجات الحرارة بشكل دوري تمهيداً لمعالجتها رقمياً.

 ت الحسابية والمنطقية على البيانات التي احضرها.القدرة على اجراء بعض العمليا -5

 القدرة على ارسال بيانات الى الذاكرة وتسجيلها فيها. -6

القدرة على ارسال المعلومات والبيانات من اطراف االخراج المختلفة كما هو الحال عند قراءة هذه  -7

 المعلومات على الشاشة.
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 , وهي:(2-2الحظ الشكل ) ,رئيسة اجزاء ةمن اربع كافةشرائح المعالجات  تتكون

 .Arithmetic logic unit (ALU)وحدة الحساب والمنطق  -1

 .Control and synchronization unit (CU)وحدة السيطرة والتزامن  -2

  .Countersوعدادات  Registersمجموعة سجالت  -3

 . Busesالنواقل  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )لالطالع( للمعالج الدقيق االجزاء االساس 2-2الشكل 

  

الجمع والضرب كالعمليات الحسابية ) إلنجازهي دائرة رقمية تستخدم  ALUوحدة الحساب والمنطق 

تنحصر في نوعين من كافة وبما أن عمليات المعالجة  ,(.NOT,OR,AND….etc) والطرح( والمنطقية

المعالج  أو منطقية فإن هذه الوحدة قادرة على معالجة أي مسألة يطلب منها ةالعمليات فإما أن تكون حسابي

 Main parts of the microprocessorلمعالج الدقيق االجزاء االساس ل 3-2

 Arithmetic logic unit وحدة الحساب والمنطق 1-3-2
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التي  التعليمات, ويمكن القول ان هذه الوحدة هي التي تقوم فعليا بتنفيذ تنفيذهاMicroprocessor الدقيق 

 تنفيذها. Microprocessor يتوجب على المعالج الدقيق

 مــوحدة التحكتتلقى األوامر من  إذ Execution Unit دة تنفيذــوحق ــدة الحساب والمنطــوح دعــوت

Control Unit  سجل التعليمةلتنفيذ التعليمة المخزنة في Instruction Register  فتقوم بتنفيذها ثم تعطي

نجاز إل Registers ى بالسجالتوتستعين هي األخر RAM الرئيسةالنتيجة التي تخزن عادة في الذاكرة 

 .عملها

( )تتكون هذه المنطقتين من دائرة INيها )البيانات ف إلدخالتمتلك وحدة الحساب والمنطق منطقتين او اكثر و

البيانات الى الجزء المنطقي والحسابي في وحدة الحساب والمنطق( ومنطقة اخراج  ألرسالمنطقية تستخدم 

منطقية تستخدم الستالم البيانات الى الجزء المنطقي والحسابي من وحدة ( )تتكون من دائرة OUTواحدة )

 (.3-2الحظ الشكل ) ,الحساب والمنطق(

كون اما ذات معامل واحد كما هو فتALU  لعمليات التي تحدث في وحدة الحساب والمنطقفيما يخص ااما 

خر, المركم مع سجل آ سجل محتوىعند تصفير محتوى سجل, او ذات معاملين كما هو الحال عند جمع الحال 

او اكثر كجمع ثالث قيم ثالث معامالت  ذاتاما في حالة وجود امر يتضمن اجراء عملية حسابية او منطقية 

 .شرح ذلك الحقاً وسي جمع اول معاملين ومن ثم يجمع ناتجهما مع المعامل الثالث بمساعدة السجل المركممثال فيُ 

 

 ALUوحدة الحساب والمنطق  3-2الشكل  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9
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للقيام  تحكم بمسيرة البياناتوت Microprocessorهي الوحدة التي تنسق بين اجزاء المعالج الدقيق  

ان التكوين المنطقي لهذه  إذ, التنسيقمن عدم وجود اخطاء في  التأكد, وتتولى مسؤولية المراد منهابالعمل 

 .وفق سياق زمني متناسقعلى جعل كل اجزاء المعالج الدقيق تعمل لالوحدة يؤهلها 

من المعالج الدقيق, وتقوم هذه  يتجزأجزء ال  ألنهاوال يمكن اجراء اي عملية تحديث او ترقية على هذه الوحدة 

 البرامج كتوقع التفرعات البرمجية.الوحدة ايضاً باستخدام استراتيجية متطورة في تسريع تنفيذ 

 ين هما:كون وحدة السيطرة المنطقية من جزأوتت

 قوم بفك شفرة التعليمة المخزونة في سجل االمر)التعليمة(هي عبارة عن دائرة خاصة تو محلل شفرة االمر: -1

 رها.ثم تفس

واعطاء االشارة الالزمة الى كل  سؤولة عن تنفيذ االمر بعد أن فُسرهي الوحدة المو وحدة تنفيذ االمر: -2

عملية تنفيذ التعليمة, حيث تمتلك وحدة السيطرة والتزامن خطوط سيطرة تتجه الى  إلكمالالوحدات االخرى 

وهذه الخطوط تمتد الى الذاكرة ووحدات االدخال  Microprocessorكل االجزاء المنطقية في المعالج الدقيق 

 (.2-2الحظ الشكل ) واالخراج وخطوط الكتابة والقراءة,

تقوم بتحويلها الى اشارات متعددة االطوار تتفرع  إذ CKوتستلم وحدة السيطرة والتزامن اشارة نبضة التوقيت 

 المنطقية. Microprocessorمنها الى بقية اجزاء المعالج الدقيق 

 من دائرة مذبذب خارجي او من مذبذب داخلي خاص به. CKويستلم المعالج الدقيق نبضة التزامن 

 :فهي مهام وحدة السيطرة والتزامنفيما يخص اما 

 تسيطر على تنفيذ التعليمات بشكل متسلسل. -1

 .وفكها, وتفسيرها التعليماتجلب  -2

 دليل لتدفق البيانات بشكل منتظم لغرض معالجتها. -3

 تنظم وتتحكم في توقيت المعالجة. -4

 ارسال واستقبال اشارات التحكم من اجهزة الحاسوب االخرى )في حالة الشبكات(. -5

 التعامل مع تنفيذ وتخزين النتائج. -6

 

 Control and synchronization unitوحدة السيطرة والتزامن  2-3-2



69 
 

  

السجالت عبارة عن ذاكرة سريعة تستخدم للتخزين المؤقت للمعلومات في صورة خانات ثنائية داخل 

دائرة في المعالج الدقيق حيث تقوم  أليشريحة المعالج الدقيق لحين الحاجة اليها, وهي جزء بارز االهمية 

لتكون قادرة  حة التي تصمموهناك نوع من السجالت يعرف بسجالت االزا ,المهمات المنطقية الرئيسة بإنجاز

 على انجاز الوظائف االتية:

  من اليسار الى اليمين او من اليمين الى اليسار(.ادخال المعلومات واخراجها على التوالي( 

 .ادخال المعلومات واخراجها على التوازي 

  خالف ذلكادخال المعلومات على التوالي من اي اتجاه واخراجها على التوازي او. 

  بخالفهدوران المعلومات في اي اتجاه او. 

فتنتقل من  التي تم التطرق اليها في كتاب التصميم المنطقي للمرحلة الثانية Countersلعدادات فيما يخص ااما 

يها ويمكن تخدم عادة لعد النبضات الداخلة فتس( وCKحالة الى أخرى من حاالت العد مع نبضات التزامن )

توظيف هذه العدادات لكي تقوم بعملية العد اما تصاعدياً او تنازلياً مع مالحظة ان خرج العدادات دائماً يكون 

 .اً دائماً توازيم

 ديها الى:عالج الدقيق وحسب االغراض التي تؤوتقسم السجالت داخل الم

 سجالت عامة االغراض:ال -1

تاج لحفظ نتيجة معينة لحين استخدامها في عملية اخرى الحقة, ولذلك نريد جمع اكثر من رقم, نححينما        

ز المعالج الكثير من الوقت فقد جه يأخذمن ارسال هذه النتيجة الى الذاكرة ثم استدعائها ثانية مما  وبدالً 

 مثل هذه النتائج المرحلية لحين الحاجة اليها.بمجموعة من السجالت التي تستخدم لتخزين 

البرمجة العامة وانها  ألغراضلذلك تعرف السجالت العامة االغراض على انها تلك السجالت التي تستخدم 

 تعامل معها سواء كان يسجل فيها امللمستخدم لكي ي تؤدي اكثر من وظيفة, وعادة ما تكون هذه السجالت متاحة

 .فيهايقرأ 

ناقل البيانات, وان عدد هذه السجالت مختلفاً من  bitsفي هذه السجالت مساوياً لعدد   bitsـيكون عدد الو

 Hو Eو Dو Cو B , ولقد تم التعارف على تسمية هذه السجالت بألخرىومن شركة مصنعة  ألخرمعالج 

التي سنتطرق اليها الحقاً, الحظ الشكل  Assemblyان هذه التسمية هي التي تستخدم مع لغة التجميع إذ , Lو

(2-4.) 

 Registers  &Countersالسجالت والعدادات  3-3-2
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  الدقيقةالحد االدنى للسجالت في المعالجات  4-2الشكل 

بدال من التعامل  bit 16 هناك بعض االوامر التي تتعامل مع هذه السجالت كأزواج يتكون كل زوج منها من

فقط, في هذه الحالة يكون لكل سجل عام سجل عام اخر يمكن ازدواجه  bit  8معها كسجالت طول كل منها

ال  Dفقط وكذلك السجل  Cال يزدوج اال مع السجل  Bمعه وال يمكن ازدواجه مع اي سجل اخر, فمثال السجل 

ويعرف السجل العام في حالة ازدواجه مع  Lيزدوج اال مع السجل  ال Hوالسجل  Eيزدوج اال مع السجل 

 خر بالسجل الزوجي.سجل عام ا

يحتوي او يمثل البايت ذات القيمة  Cفان السجل  Cمع السجل  Bالسجل  ويمكن مالحظة انه في حالة ازدواج 

 من هذه المعلومة High Byteيحتوي او يمثل البايت ذات القيمة العظمى  Bوالسجل  Low Byte الصغرى

ذات القيمة  Byteـ تحتوي على ال Lو  Eفان السجالت  HLو  DEفي حالة االزواج نفسها الطريقة وب

القيمة العظمى, فمثال اذا اردنا ان نسجل المعلومة  ذو Byteالـ تحتوي على  Hو  Dالصغرى والسجالت 

4CF6 H ذات ال bit 16  في السجل الزوجيHL  الـ فانByte F6  الـ هوByte  ذات القيمة الصغرى الذي

 . Hذات القيمة العظمى الذي يوضع في السجل   Byteالـ هو  Byte 4Cالـ  Lيوضع في السجل 

لكل سجل من ( تعطى Codeعن طريق شفرة ) يكونفان التعامل مع هذه السجالت من خالل المعالج  ةً عامو

السجالت او لكل سجل زوجي منها بحيث يعرف كل سجل في لغة االلة التي يفهمها المعالج والتي سنتطرق 

 اليها في المواضيع القادمة.
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 السجالت الخاصة: -2

لتحكم فيها سواء ل خدم اي سبيلاو وظيفة واحدة ال تحيد عنها وليس للمست اً هي السجالت التي تؤدي غرض

 هي:عدة, ووتقسم الى انواع بالكتابة فيها  بالقراءة منها ام

 :Accumulator (A)السجل المركم  -أ

حسابية او  إذ البد أن يكون المركم طرفاً في اي عملية من اكثر سجالت المعالج عمالً  السجل المركم يُعد     

ان يوضع في السجل المركم اما منهما اً ان نجمع رقمين فالبد ألحدفلو اردنا مثالً  ,منطقية يقوم بها المعالج

بل ان نتيجة اي عملية حسابية او  فحسبالرقم االخر فيوضع في اي سجل اخر او حتى في الذاكرة, ليس هذا 

 خر.كم ومنه يمكن نقلها الى اي مكان آ توضع اال في السجل المرمنطقية ال

لوحدة الحساب والمنطق عادة كما وتوجد مهمة اخرى لهذا السجل وهي ان اي عملية ادخال او اخراج تحصل 

الى وحدة الحساب والمنطق وضع اوال في السجل المركم ثم ترسل ت معلومةالتكون خالل هذا السجل اي ان 

سجل المركم ثم معالجتها اما اذا كانت المعلومة مستلمة من وحدة الحساب والمنطق فتوضع اوالً في اللغرض 

 .او خارجه  Microprocessor خر داخل المعالج الدقيقآتنقل الى اي مكان 

الموجودة في السجل المركم دائماً تكون متساوية مع عدد  bits ـ, كما وان عدد الAبالرمز  ذا السجلويرمز له

 دائماً.  Data busخطوط ناقل البيانات

تحتوي على اكثر من سجل مركم لزيادة سرعة المعالج الدقيق وبالتالي تزداد التي كما وتوجد بعض المعالجات 

صورة مؤقتة بينما يستخدم نات بلخزن البيا, فلو فرضنا وجود مركمين فان احدهما يستخدم سرعة الحاسوب

خرى فأن احتجنا الى البيانات الموجودة في المركم االول فال حاجة عندئذ لتحريك اآلخر في تنفيذ عملية آ

  Microprocessorموجودة بالفعل في المركم االخر, وعلى الخصوص يحتاج المعالج الدقيق ألنهاالبيانات 

لكن عند وجود مركمين ال وخر في الذاكرة او في سجل آن النتيجة الحاوي على سجل مركم واحد الى خز

 خر.النتيجة الى الذاكرة او اي سجل آ يحتاج الى نقل

 :Program Counter (PC)سجل عداد البرنامج  -ب

 هي جلب االوامر الواحد بعد االخر من االساس  Microprocessor فان مهمة المعالج الدقيق آنفاً كما علمنا 

ماكن التي تحتوي على هذه االوامر في الذاكرة. من تحديد األبد لهذه المهمة الذاكرة ثم تنفيذها, ولذلك فال

عليه الدور في التنفيذ, وكلما الذي  وي االمرفي الذاكرة الذي يحيحتوي عداد البرنامج دائماً على عنوان المكان 

بحيث تشير الى عنوان االمر القادم في  عداد البرامج وقبل ان ينفذه تتغير محتوياتاي امر من الذاكرة أحضر 

تضع , وحتى عند حصول قفز من مكان في البرنامج الى مكان اخر فأن وحدة التحكم داخل المعالج التنفيذ
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في التنفيذ وتنتقل امج حتى يصبح هو االمر الذي اليه االولوية قفز اليه في عداد البرنعنوان االمر الذي سي

 لبرنامج الى هناك.عملية تنفيذ ا

دائماً تكون متساوية مع عدد خطوط ناقل  الموجودة في السجل عداد البرنامج bits ـالان عدد 

 ن المستخدمين والمبرمجين ال يستطيعون التحكم بمحتوى هذا العداد.إ, كما و Address busالعناوين

 :MAR( Memory Address Register(سجل عنوان الذاكرة  -ج

عنواناً في الذاكرة يشير الى موقع الذاكرة الذي يرغب   Microprocessorفي كل مرة يعطي المعالج الدقيق 

تعرف عليه من خالل العدد ه, وهذا يعني ان موقع الذاكرة يفي استعمال  Microprocessorالمعالج الدقيق 

 الثنائي المحفوظ في سجل عنوان الذاكرة.

 الموجودة في سجل عنوان الذاكرة دائماً تكون متساوية مع عدد خطوط ناقل العناوين bits ـالان عدد 

Address bus , 8كون هذا السجل من سجلين منفصلين لكل منهما توفي بعض انواع المعالجات ي bit  وفي

  Byteلـ ان ن السجالر ويسميان هذاـــهذه الحالة يرتبط كل سجل بتوصيالت مستقلة عن توصيالت السجل االخ

 (.2-2, الحظ الشكل )Lobyteاالدنى   Byteوالـ   Hibyteاالعلى 

 :عديدة, وهي كاآلتيمصادر مختلفة  يمكن ان يزود سجل عنوان الذاكرة من

 .PCعداد البرنامج  -1

 سجل عام االغراض. -2

 الذاكرة. -3

طة عملية اسالعدد الجديد بو رة بالتغيير الىكما ان التعليمات تسمح للعدد الموجود في سجل عنوان الذاك

حسابية, ويحسب العدد الجديد من القيمة الموجودة في سجل عداد البرنامج مضافاً اليه او مطروحاً منه عدد 

 ة.مقبلال اتعوضسبية والتي سنتطرق اليها في المومعين وتسمى هذه العملية بالعنونة الن

 :IR( Instruction Register(سجل االوامر  -د

االمر من الذاكرة الى شريحة المعالج ال بد وان يسجل او يوضع في احد االماكن في انتظار  يحضربعد ان 

 .يحتوي على شفرة االمر الذي سينفذ فوراً  تنفيذه, هذا المكان هو سجل االمر اي ان سجل االوامر

,  Data busالموجودة في سجل االوامر متساوية مع عدد خطوط ناقل البيانات bits ـالعدد  غالبا ماتكون

أصال الموجودة في سجل االوامر  bits ـالعدد االوامر التي يمكن للمعالج ان ينفذها سيتوقف على عدد  ويعتمد
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يستطيع   Microprocessorفأن ذلك يعني ان المعالج الدقيق bit 8سجل االوامر هي  bitsفمثالً لو كان عدد 

 امر على االكثر. 256=  28التعامل مع 

( بحيث تنتقل شفرة االمر من 2-2محلل شفرة االمر كما في الشكل )ويتصل خرج سجل االوامر مع دخل 

سجل االمر الى محلل شفرة االمر ليقوم بدوره بتفكيكها وتفسيرها ومن ثم تنفيذ االمر بمساعدة وحدة السيطرة 

 والمنطق. والتزامن ووحدة الحساب

 :Status Register (SR)سجل الحالة  -ه

ويطلق على هذا السجل ايضاً سجل االعالم, ووظيفة هذا السجل الرئيسة هي اعطاء معلومات عن حالة اخر 

بتنفيذها, فمن هذا السجل مثالً نستطيع ان   Microprocessorحسابية او منطقية قام المعالج الدقيق  عملية

 ر وغير ذلك من المعلومات المفيدة.نعرف فيما اذا كانت النتيجة سالبة او موجبة او تساوي صف

حالة معينة من يعكس او يدل على  Flagكل واحد منها علم يعد و bits ـالهذا السجل يحتوي على عدد من 

 ومن هذه االعالم: التي نفذت العملية الحسابية او المنطقية

اذا كانت نتيجة اخر عملية حسابية او منطقية تساوي  اً يكون واحد bit ـهذا الو: Zero flag ZFعلم الصفر  -1

 صفراً اذا كانت النتيجة مختلفة عن الصفر سواء كانت سالبة ام موجبة. bit ـصفر, ويكون هذا ال

ويسمى ايضاً بعلم السالبية ويكون واحد اذا كانت نتيجة اخر عملية حسابية او  :SF  Sign flagعلم االشارة -2

 صفراً اذا كانت النتيجة موجبة. bit ـمنطقية نفذها المعالج سالبة, ويكون هذا ال

اذا كانت  bitمن اخر  carry يكون واحد اذا وجد عدد متبق   bit ـال: هذا CF Carry flagعلم الحمل  -3

 يكون صفر اذا لم يكن اي عدد متبق  ملية طرح, وفي اي ع bit ألخر borrow او حصل استالف اً العملية جمع

  او لم تحصل استعارة.

 :Temporary Register (TR) السجل المؤقت -و

تقوم بخزن البيانات  تبرز اهمية هذا السجل بسبب افتقار وحدة الحساب والمنطق الى وسيلة خزن مؤقتو

خزن البيانات بشكل , اذ تالعمليات الحسابية او المنطقية المطلوبة عليها في وحدة الحساب والمنطق ألجراء

 الى وحدة الحساب والمنطق لغرض المعالجة. إلدخالهامؤقت في هذا السجل تمهيداً 

 :همان ذان السجالاكثر وه (( او2-2الشكل ) الحظ) ان اغلب المعالجات الدقيقة تتكون من سجلين مؤقتين

لم البيانات من السجل المركم او الذي يتس ويسمى ايضاً بالسجل الملحق بالمركم السجل المؤقت السفلي: -1

 انبوب النقل الداخلي تمهيداً لنقلها الى وحدة الحساب والمنطق.
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ساب الذي يستلم البيانات من انبوب النقل الداخلي تمهيداً لنقلها الى وحدة الحالسجل المؤقت العلوي:  -2

 والمنطق.

يانات في هذا السجل وحدة السيطرة والتزامن عن طريق اصدار اشارات وتسلم البرسال ية إتحكم بعملوت

 السيطرة الضرورية.

استخدام هذين السجلين فبدون استخدام هذين كافة بوساطة المهمات الموكلة الى وحدة الحساب والمنطق وتنجز 

 .السجلين ال يمكن السيطرة على البيانات

 

 واجهزة الهواتفومة الحاسوب هي عبارة عن شبكة من الخطوط تقوم بربط اجزاء ومكونات منظو 

 هي:و ,وتصنف الى ثالث انواع رئيسة, (5-2الحظ الشكل ) مع بعضها اآلخر واللوحية المحمولة

 .Address busناقل العناوين  -1

 .Data busناقل البيانات  -2

 .Control busناقل اشارات التحكم  -3

 نظام النواقل  5-2الشكل  

 Busesالنواقل  4-3-2
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 :Address busناقل العناوين  -1

غيرها ال بد ان يحدد  سواء كان ذاكرة امان يتعامل معه   Microprocessorان اي مكان يريد المعالج الدقيق 

ار ــــدات واالصفــــــبصورة شفرات كهربائية من الواح ثل هذا العنوانيتمالمعالج عنواناَ لهذا المكان, و

التي  Microprocessor بوساطة المعالج على عدد من االطراف الخارجية للمعالج الدقيق الثنائي( نظام)ال

 تسمى بخطوط ناقل العناوين.

ة عدد خطوط ناقل ويمكن تحديد عدد االماكن التي يمكن للمعالج الدقيق ان يتعامل معها باالعتماد على معرف

عدد خطوط ناقل العناوين فمثال  xحيث يمثل  2xاذ ان مقدار الذاكرة التي يتعامل معها المعالج تساوي  عناوينال

لناقل العناوين فان مقدار الذاكرة التي يتعامل معها المعالج الدقيق هي  اً خط 16 لو كان المعالج الدقيق يمتلك

 . kB 64 بايت ويساوي  65536= 216

كرة ودائماً ما تكون االشارة الموجودة على خطوط ناقل العناوين احادية االتجاه خارجة من المعالج نحو الذا

 (.5-2الحظ الشكل )فحسب, ن المعالج هو فقط من يحدد العنوان الذي يريد التعامل معه واجهزة االخراج, أل

 :Data busناقل البيانات  -2

العنوان الذي وضعه على ناقل العناوين يقوم المعالج المكان الذي يريد التعامل معه بوساطة المعالج فور تحديد 

او استقبال المعلومة نفسها على او من ناقل اخر وهو ناقل البيانات, وهذا الناقل عبارة عن مجموعة من  بأرسال

لوب تداولها بين المعالج واالجهزة تنتقل خاللها البيانات المط إذالخطوط تصل بين المعالج واالجهزة المحيطة 

او اطراف ناقل  bitsالتي تعرف بها اي شريحة معالج يكون على حسب عدد  bits ـالخارجه, ان عدد 

سمي كذلك الن له ناقل  bit 16 والمعالج bit 8 سمي كذلك الن له ناقل بيانات مقداره bit 8 البيانات, فالمعالج

 وهكذا. bit 16 بيانات مقداره

 bitوعندما يتعامل المعالج مع الذاكرة فأن وحدة التعامل بينهما تتوقف على عدد خطوط ناقل البيانات الن كل 

فأن اي معلومة تنقل من والى   bit 8ـالمعلومة تنقل على خط منفصل, ففي حالة المعالج ذات ال bitsمن 

فأنها تتنقل على  8اكبر من   bits ـالوان كانت مكونة من عدد من   bit 8المعالج ال بد وان تكون متكونة من

وحدة التعامل في نقل  فتكونbit 16  ـ, اما المعالج ذات الالمكونة لها bitsاكثر من مرة وحسب عدد 

ات ذات ــــاسرع من المعالج bits 16ات ذات ــــان تكون المعالج يالبديه, لذلك فمن bits 16 فيهالمعلومات 

ناقل البيانات لن ينعكس فقط على سرعة التعامل مع الذاكرة ولكنه  bitsن زيادة عدد وهكذا فإ bits 8 ـال

وال بد من االشارة الى ان ناقل البيانات يكون ثنائي االتجاه  ينعكس ايضاً على سرعة تنفيذ العمليات الحسابية.

 حسب االيعاز.باالجهزة المحيطة الى المعالج والن البيانات تنتقل من المعالج الى االجهزة المحيطة ومن 

  :Control busناقل اشارات التحكم  -3
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وعن طريق خطوط هذا الناقل يخبر  ألخر Microprocessorالخطوط من معالج دقيق يختلف عدد      

ناقل العناوين الغرض من  بوساطةعنوانه ( الذي ُحدد المعالج اي جهاز من االجهزة المحيطة )كالذاكرة مثالً 

هذا التعامل, فقد يكون الغرض من التعامل مع الذاكرة هو القراءة منها اي استقبال معلومة منها ففي هذه الحالة 

فتعرف الذاكرة ان الغرض من التعامل هو القراءة فتقوم  MEMRفأن المعالج يرسل اشارة عن طريق الخط 

بيانات فيتلقاها المعالج, اما اذا كان الغرض من التعامل هو الكتابة او المعلومة المطلوبة على ناقل ال بأرسال

تفهم منها الذاكرة الغرض من   MEMWارسال معلومة الى الذاكرة فأن المعالج يقوم بوضع اشارة على الخط 

  فتتلقى المعلومة من على ناقل البيانات.التعامل هو الكتابة 

فعلى هذا الطرف يتم ادخال  Clockرة عنها هو طرف التزامن فك نأخذمن اهم االطراف التي يجب ان و

, وهذه (6-2الحظ الشكل ) نبضات كهربائية بمواصفات معينة وترددات معينة تحدد حسن نوع المعالج

من دائرة الكترونية خاصة تعرف بدائرة مولد النبضات التي تكون خارج المعالج غالباً,  تأتيالنبضات الداخلة 

ويحدد زمن تنفيذ اي عملية يقوم بها المعالج بعدد معين من هذه النبضات يجب ان ال تتعداه ولذلك تعتبر 

  ة المعالج.سرعالخواص التي يعرف بها المعالج إذ يحدد على أساسها ترددات هذه النبضات خاصية من 

 

  CKنبضة التوقيت  6-2الشكل 

 

 

ومنظومة  ةً صخا Microprocessorان اللغة الوحيدة التي يفهمها ويتعامل معها المعالج الدقيق  

نها اللغة التي لغة االلة بأًة هي لغة اآللة, ويمكن تعريف عام واللوحية واجهزة الهواتف المحمولة الحاسوب

تتكون تعليمات هذه إذ تمثل لغة الحاسوب والتي يستخدمها في تنفيذ عملياته والتي تعتمد على النظام الثنائي 

 .0و  1اللغة من 

 (.1-2) جدول رقمالحظ ال

 ايعازات بلغة االلة   1-2جدول رقم 

 Microprocessor languages لغة المعالج الدقيق 4-2
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 ايعاز بلغة االلة عمل االيعاز

 00000001 تشغيل اقصى طاقة

 00000010 اطفاء اقصى طاقة

 00000100 %10تشغيل بنسبة 

 

 كان لكل معالج دقيقيعملون تحت بيئة لغة االلة ففي االجيال القديمة للحاسبات وكان المبرمجون 

Microprocessor ( اوامر وشفراتCodesبرمجية خاصة تختلف من معالج دقيق )  Microprocessor 

جراء العمل   كان المبرمجون والمستخدمون يعانون من مشاكل عدة وبهذا) حسب نوع المعالج وجيله(, ألخر

 :اآلتية لألسبابتحت بيئة هذه اللغة 

 صعبة جداً على االنسان من حيث التعامل والفهم. -1

 من المبرمجين والمستخدمين. تطلب كتابتها وقتاً وجهداً كبيراني -2

 ية الوقوع بها كبيرة.صعوبة تتبع االخطاء واحتمال -3

 .ألخر Microprocessorتختلف من معالج دقيق إذ  Microprocessorتعتمد على نوع المعالج الدقيق  -4

متمثلة باستخدام لغات برمجية اخرى تكون اسهل  اكلومن ثم ظهرت محاوالت عديدة للتغلب على هذه المش

وايسر استخداماً من المبرمجين والمستخدمين, وقد استقرت هذه المحاوالت على استخدام لغة اخرى تعرف 

نها بأوتسمى بلغة الحروف المجمعة ايضاً ويمكن تعريف لغة التجميع  Assembly Languagesبلغة التجميع 

عض العبارات والرموز المستخدمة فهي تقوم باستبدال الرموز الثنائية )الرقمية( في اللغة التي تقوم باختصار ب

 .لغة االلة بمجموعة من الكلمات الرمزية

 (.2-2الحظ الجدول رقم )

 التجميعايعازات بلغة   2-2جدول رقم 

 ايعازات بلغة االلة ايعازات بلغة التجميع عمل االيعاز

 SUB   A,B 001010111000011 (A)من المركم  Bطرح محتوى السجل 

 C MOV  C,A 100010111001000نقل محتوى المركم الى السجل 

 D MOV  D,00H 10111010000000000000000تصفير السجل 

 Assemblyوالسؤال االهم هو كيف يفهم المعالج الدقيق االيعازات واالوامر المكتوبة بلغة التجميع 

Languages؟ 
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التي تقوم بتحويل البرامج المكتوبة بلغة  Translators برامج وسيطة تعرف بالمترجماتتوجد والجواب هو 

 (.7-2وبالعكس, الحظ الشكل )التجميع واللغات االخرى الى برامج مكتوبة بلغة االلة 

 

  المترجمات  7-2الشكل 

 Assemblerالى لغة االلة هو المجمع Assembly Languages اما المترجم الخاص بتحويل لغة التجميع 

 Assemblyيقوم بتحويل اللغة المكتوبة بلغة التجميع إذ حد انواع المترجمات, أنه ويمكن تعريف المجمع بأ

Languages ( 8-2الى لغة االلة. الحظ الشكل.) 

 

 عمل المجمع 8-2الشكل 
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من أساساً على فكرة تسلسل االيعازات التي تنفذ عمل الحاسبات واالجهزة المحمولة والذكية يستند        

 .الخراج كما تطرقنا الى ذلك آنفاً المعالج باالستعانة بالذاكرة ووحدات االدخال وا

موقع الذاكرة او ( وعنوان Operation Codeيجب ان يحتوي على العملية المراد تنفيذها ) وااليعاز )االمر(

 ةتكون االيعاز )االمر( من ثالث(, ويOperandالسجالت التي تحتوي على البيانات المراد تنفيذ العملية عليها )

 اجزاء هي:

 .(Operation Code)شفرة العمليات  -1

 (.Address Modeاسلوب العنوان ) -2

 .(Operand Address) عنوان المعامل -3

  (.9-2الشكل )الحظ 

 

 تقسيم االيعاز )االمر( في المعالج الدقيق  9-2الشكل 

وفي  راد انجازها,والعملية الم Microprocessor  ويعتمد طول االيعاز )االمر( على نوع المعالج الدقيق

العنوان ويختلف عدد  ألسلوبواحد لتمثيل شفرة العملية وجزء من االيعاز  Byteمعظم الحاالت يستعمل 

والمثال االتي يمثل ايعاز  ,خرآللكل من هذه االجزاء ومن معالج دقيق  Byteـ ومواقعها النسبية في ال  bitsال

 الثالثة: بأقسامه

ADD  # 46 

 

 

 Instructions and Addressing االيعازات والعنونة 5-2

 عنوان المعامل
 اسلوب العنوان

 شفرة العملية
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 الدقيقةالمعالجات البحث في الذاكرة عن البيانات والمعلومات التي تحتاجها وتسمى عملية 

Microprocessors بالعنونة )االوامر( معمارية االيعازات وحسب تنظيم  عملية المعالجة إلنجاز

Addressing :وهناك اساليب عديدة لعنونة المعامل في االيعازات ومن اهمها 

 :Direct Addressingالعنونة المباشرة  -1

حيث  ADD 077وعلى سبيل المثال االيعاز  باإليعازفي هذا النوع من العنونة يحدد عنوان المعامل مباشرة 

جمع محتوى عنوان ( ليُ 10-2الشكل )مباشرة في هذا االيعاز كما يتضح في  077 تم تحديد عنوان المعامل

 .مع السجل المركم 52المعامل 

 

 العنونة المباشرة 10-2الشكل 

في الحاسبات  اإلستخداموتتطلب العنونة المباشرة ايعازات متعددة في المعالجات الدقيقة, لذلك تكون شائعة 

 واالجهزة الذكية الحديثة.

 :Indirect Addressingالعنونة غير المباشرة  -2

تؤخذ بياناته  ثان   في هذا النوع من العنونة عنوان معاملتمثل بيانات عنوان المعامل الموجودة في الذاكرة       

كعنوان معامل  035قيمته  تؤخذعنوان معامل  023يمثل فيه  ADD 023وينفذ عليه االيعاز فمثال االيعاز 

 (.11-2وتجمع مع السجل المركم, الحظ الشكل ) 44قيمته  تؤخذ ثان  

 سجل االيعاز
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 العنونة غير المباشرة 11-2الشكل 

 : AddressingImmediateالعنونة الفورية   -3

لذاكرة لجلب إلى الذهاب لفي هذا النوع من العنونة تعطى البيانات مباشرة في االيعاز وال توجد حاجة    

القيمة المعطاة  6حيث تمثل  LDA 6البيانات من موقع الذاكرة المقصود, ولنأخذ على سبيل المثال االيعاز 

 .Aبشكل مباشر والتي سيتم تحميلها في السجل المركم 

 :Relative Addressingالعنونة النسبية  -4

يضاف العنوان في  إذفي هذا النوع من العنونة يحدد عنوان المعامل بعالقة جمع مع سجل عداد البرنامج    

االيعاز الى العدد الموجود في عداد البرنامج للحصول على عنوان المعامل النهائي فعلى سبيل المثال لو كان 

 (.12-2الشكل )كما يتبين في  112فسيكون عنوان المعامل  100ة عداد البرنامج وقيم ADD 12االيعاز 

 

 النسبيةالعنونة  12-2الشكل  

 سجل االيعاز
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 :Indexed Addressingالعنونة المؤشرة  -4

لعامة يعرف بالسجل يحدد عنوان المعامل بعالقة مع سجل من السجالت اإذ هذه العنونة تشبه العنونة النسبية    

, وعلى سبيل شر للحصول على عنوان معامل نهائيعنوان االيعاز الى محتويات السجل المؤ المؤشر, ويضاف

للحصول  31الى عنوان المعامل  331وهو  Bالعدد المخزون في السجل  ( يضاف13-2لمثال في الشكل )ا

 .362على عنوان معامل نهائي 

 

 المؤشرةالعنونة   13-2الشكل 

 

, طرح اول انتاج منه الى السوق عام Intelمن تصميم وتصنيع شركة  bits 8هو ثاني معالج ذات  

مباشرًة وقد كان لتوافقه الكبير مع لغة التجميع الخاصة به اثراً كبيراً على  8008م, بعد المعالج الدقيق 1974

 bits 64و  bits 32مما ادى الى انتاج معالجات  Microprocessorsالمعالجات الدقيقة معمارية تطور 

 .(14-2الحظ الشكل ) في وقتنا الحاضر 86xو

 

 8080المعالج الدقيق  14-2الشكل 

 :اصفات الفنية للمعالج الدقيق فهيلموفيما يخص ااما 

 .ترانزستور 6000يحتوي على  -1

 8080المعالج الدقيق  6-2
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 .Binsطرف  40تكون رقاقته من  -2

 .MHz 2يعمل بتردد ساعة  -3

 .12V,+5V,-5V,GND+)القدرة التي يعمل عليها(  تغذيةمداخل لل ةربعتوجد فيه أ -4

 نفذ ادخال واخراج.م 256يتعامل مع  -5

 (.(bit A,B,C,D,E,H and L 8له سبعة سجالت من النوع  -6

 .bit 8 نواقل البياناتو bit 16نواقل العناوين  -7

 .kB64قابلية الوصول الى اقصى ذاكرة تبلغ  -8

ن طرفاً بعضها اطراف ادخال آنفاً فانه يتكون من أربعيمخطط االطراف الخارجية وكما اسلفنا فيما يخص اما 

 :(15-2)وكما هو موضح في الشكل  اخراج وبعضها ادخال ̸ اطراف اخراج وأخرى

 

 8080مخطط اطراف المعالج الدقيق  15-2الشكل 

 

 :8080المعالج الدقيق  اطراف ( يبين شرح وظائف3-2والجدول رقم )
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  3-2الجدول رقم 

 الوظيفة االشارة نوع طرفال

ستة عشر طرف عنوان لها اخراج ثالثي الحالة, خالل  مخارج (A0-A15ناقل العناوين )

 16اشارة الذاكرة يحدد هذا االخراج عنوان موقع ذاكرة ذي 

bits  8وخالل تنفيذ ايعاز ادخال واخراج تكون bits  العليا

. وبذلك ابهة وتحدد طرف االدخال واالخراجوالسفلى متش

من ذاكرة طرف ادخال  kB  64يتمكن النظام من امتالك

 واخراج.

ثمانية اطراف يجلب المعالج الدقيق البيانات والمعلومات من  اخراج ادخال ̸ (D0-D7ناقل البيانات )

بخالف الذاكرة ووحدات االدخال واالخراج من خاللها او 

 .ذلك

ولى من كل عالية في غضون الفترة األ SYNCاشارة تكون  اخراج SYNCاشارة 

 بتزامن تسمح SYNC اإلخراج لكل دورة, نبضة ثنائية

ناقل  خطوط  فيالحالة المنطقية مع البيانات الموجودة 

 البيانات.

تعني ان ناقل البيانات في حالة ادخال اي انها تحدد المعالج  اخراج DBINاشارة 

 ة ادخال.يكون في هيأ 8080

في الحالة المنخفضة فانه يؤدي  READYعند وضع خط  ادخال READY اشارة

ويقوم بإضافة نبضات في حالة االنتظار,  8080الى وضع 

تمديد دورة الزمن على النحو المطلوب إلى حسب الحاجة ب

 جراء العمليات المنطقية الخارجية.إفي 

في  8080االشارة فعالة عند دخول المعالج الدقيق تكون هذه  اخراج WAITاشارة 

 حالة انتظار.

 

 WRITE(WR) اشارة 

خالل عملية الكتابة في الذاكرة او وحدات االدخال  اخراج

يجعل المعالج هذه االشارة فعالة لتعني وجود  واالخراج,

 بيانات صحيحة تبقى مستقرة عند كون اشارة الكتابة واطئة.

 ة فددددددددددددددي حالدددددددددددددد HOLDعنددددددددددددددد وضددددددددددددددع خددددددددددددددط  ادخال HOLDاشارة 

جددددراء إعددددن  8080مسددددتوى عددددال, يتسددددبب فددددي توقددددف 

فانددده  HOLD عمالفدددي حالدددة اسدددت ,بشدددكل كلدددي العمليدددات
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يتسددبب فددي وضددع ناقددل العنددوان وناقددل البيانددات فددي حالددة 

 المقاومة العالية. 

, فيقوم HOLD عند انتهاء عالياً  HLDAيصبح خط  اخراج HLDAاشارة 

 عالية.البتحويل ناقل النظام الى حالة المقاومة 

عندما يكون فعال )عالي المستوى( يسمح بحصول مقاطعة  ادخال INTاشارة 

 .8080خارجية للمعالج 

 طةبوسانهاء المقاطعات إيتم  عالياً إلى أن INTEيصبح خط  اخراج INTEاشارة 

 منخفض عند انتهاء المقاطعة. INTEويصبح  ,8080

تكون هذه االشارة فعالة ستصبح محتويات عداد حينما  ادخال RESETاشارة 

 يبدا البرنامج من الموقع صفر في الذاكرة. إذالبرنامج صفر 

 مدخالن لنبضات الساعة, لتنظيم حاالت العد. ادخال Φ12Φ ,  الشارتا

 االشارات 

+12V,+5V,-5V,GND  

 عليها المعالج(.اطراف تغذية للمعالج )القدرة التي يعمل  

 

التي تستخدم فيها  Microprocessorsاجيال جديدة من المعالجات الدقيقة  8080وقد ظهرت بعد المعالج 

 تقنيات تصنيع وتصميم حديثة ادت الى زيادة سرعة وكفاءة الحاسبات واالجهزة الذكية عامة والمعالجات الدقيقة 

Microprocessors  خاصة ومن هذه التقنيات تقنية المزج الزمنيTime Multiplexing  اي ان يستعمل

إذ أن كل من ناقل العناوين  8085اكثر من وظيفة )استعمال( كما هو الحال في المعالج  داءطرف واحد في أ

ون أن اإلشارة الموجودة على هذه الخطوط تك بحيثنفسها  AD0-AD7وناقل البيانات يستعمالن الخطوط 

تعرف على نوع اإلشارة على الخطوط . ويمر ثم تكون بعد ذلك إشارة بياناتإشارة عناوين في بداية كل دورة أ

والذي يسمى بمنشط ماسك   ALE))Address Latch Enableالطرف ة طبوسا AD0-AD7الثمانية 

 وعندما تكون ,اإلشارة على الخطوط تمثل عناوين فان 1فعندما تكون قيمة هذا الخط  30العنوان على الطرف 

 .فإنها تمثل بيانات 0قيمة  الخط 
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ية ائالنبضة الكهرب هتستغرق يبالزمن الذاي  بالهرتز Microprocessors تقاس سرعة المعالج الدقيق

 الذي األمرهذا الزمن  يف ينفذ بحيث في المعالج الترانزستورات الموجودةلتقوم بالمرور دورة كاملة داخل 

 الترانزستورات فيتمر  التيعدد النبضات هذا يعني أن   ,MHz 800 المعالج ن  إ نقول وحينماالمعالج, تلقاه 

 يوبالتال ,الثانية يف إيعازمليون  800المعالج قادر على تنفيذ أي إن   ,الثانية فيمليون نبضة  800 إلىتصل 

مجموعة االخذ بالحسبان  منظومة الحاسوب واالجهزة اللوحية معكلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة ف

 العوامل االخرى كالذاكرة وكمية المعلومات .... الخ.

وهذه العوامل قد  Microprocessorsهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على سرعة وعمل المعالج الدقيق 

وغير مباشرة تتعلق بدرجة حرارة أون مباشرة تتعلق بتكنولوجيا التصميم والتصنيع الخاصة بالمعالج الدقيق تك

 المحيط ورطوبته, وهذه العوامل هي:

 :Capacity Registersسعة السجالت  -1

المحمولة الهواتف مة الحاسوب او وكمية البيانات التي يستطيع المعالج ومنظتحدد سعة وحجم السجالت   

 الوقت نفسه. في التعامل معها عليهية توحماالجهزة اللوحية الو

بينما المعالجات  نفسه. في الوقت Byte 4تستطيع معالجة  bit 32 فمثال المعالجات ذات السجالت التي تمتلك

 وهكذا فكلما زاد حجم وسعة, نفسه في الوقت Byte 8تستطيع معالجة  bit64 ذات السجالت التي تمتلك 

 السجالت(. سعةالدقيق تتناسب طردياً مع  سرعة المعالجالسجالت زادت سرعة المعالج الدقيق اي ان )

 :الرئيسةحجم الذاكرة  -2

االجهزة اللوحية والتي يتعامل الهواتف المحمولة والموجودة في منظومة الحاسوب و الرئيسةان للذاكرة      

, Microprocessor سرعة المعالج الدقيق فيبشكل مباشر تأثير  Microprocessor  معها المعالج الدقيق

 Microprocessorاكبر كلما زاد عدد االيعازات المنفذة من المعالج الدقيق  الرئيسةفكلما كان حجم الذاكرة 

الذاكرة الثانوية لحين االنتهاء  في اً بقى محتجزيمن االيعازات س اً ن قسمصغير فإ الرئيسة فلو كان حجم الذاكرة

نتظار وبالتالي يحصل مما يتسبب بجعل المعالج في حالة ا الرئيسةمن تنفيذ االيعازات الموجودة على الذاكرة 

زادت سرعة المعالج  الرئيسةوهكذا فكلما زاد حجم وسعة الذاكرة , في عمل الحاسوب واالجهزة اللوحية بطئاً 

 (.الرئيسةحجم الذاكرة الدقيق تتناسب طردياً مع  سرعة المعالجالدقيق اي ان )

 

 

 العوامل المؤثرة في سرعة المعالج الدقيق  7-2
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 تردد المعالج الدقيق: -3

 كون خارج المعالج الدقيقوالتي غالباً ما ت التي يعمل عليها المعالج مولد النبضاتيقصد بتردد المعالج تردد و   

Microprocessor  الساعة أعلى كلما كلما كان تردد ف, كوارتز المهتزة-الكريستالوالذي يتكون من بلورة

فمعالج  ,بالهرتز تقاس سرعة المعالج فأن آنفاً كما اسلفنا أصبح بإمكان المعالج عمل أشياء أكبر في وقت أقل, و

 التي تنجزالعمليات الحسابية  يةمليون دورة في الثانية, أما كم 400قادر على عمل  MHz400 سرعة تردده 

وهكذا فكلما زاد تردد المعالج الدقيق , المعالج والجيل الذي ينتمي إليهذلك يعتمد على بنية في هذه الدورة ف

 زادت سرعته اي ان )سرعة المعالج الدقيق تتناسب طردياً مع تردده(.

 : CapacityBusسعة الناقل  -4

 اآلخرفأن النواقل هي التي تربط مكونات الحاسوب واالجهزة الخلوية واللوحية مع بعضها  آنفاً كما اسلفنا    

وتقوم بنقل المعلومات والبيانات واشارات السيطرة والتزامن فيما بينها, وكل ناقل يتكون من مجموعة من 

واحد, وكلما زاد عدد هذه الخطوط زادت سعة البيانات المنقولة بين المعالج الدقيق bit الخطوط وكل خط ينقل 

Microprocessor  على سرعة المعالج  باإليجابج مما ينعكس جهزة االدخال واالخراأو الرئيسةوالذاكرة

واحد من البيانات )كلمة واحدة(  Byteخطوط ينقل  8فمثال ان ناقل البيانات ذو Microprocessor الدقيق 

وهكذا فكلما زادت سعة النواقل زادت من البيانات )كلمتين(  Byte 2خط ينقل  16بينما ناقل البيانات ذو 

 )سرعة المعالج الدقيق تتناسب طردياً مع سعة نواقل النظام(.سرعة المعالج الدقيق اي ان 

 :Cache Memory أةالذاكرة المخب -5

البيانات والتعليمات التي تم تحميلها  حملت نوعاً ماالذاكرة المخبأة هي ذاكرة عالية السرعة وصغيرة الحجم     

 الحقاً. وستشرح بالتفصيل  Microprocessorمسبقاً من قبل المعالج الدقيق

 وتكوناو خارجه )بين المعالج الدقيق والذاكرة الرئيسة(  Microprocessorوتوجد داخل المعالج الدقيق 

, وهكذا سرعة انتقال البيانات من الذاكرة المخبأة الى المعالج اعلى من سرعة انتقالها من الذاكرة الرئيسة اليه

كلما زاد حجم لمعلومات والبيانات اعلى اي انه على حفظ ا فكلما كان حجم الذاكرة المخبأة اكبر كانت قابليتها

الذاكرة المخبأة زادت سرعة المعالج الدقيق اي ان )سرعة المعالج الدقيق تتناسب طردياً مع حجم الذاكرة 

 المخبأة(.

 حرارة المعالج الدقيق ومحيطه: -6

التيار  فيهاوالتي يمر  الترانزستوراتيين من مالMicroprocessor يتكون المعالج الدقيق  آنفاً كما اسلفنا     

, نتيجة لذلك تقاس بالدرجة السيليزية تتولد حرارة, وMicroprocessor يعمل المعالج الدقيق حينماالكهربائي 
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 تحدثضمن حد معين من الحرارة فان حصل وارتفعت الحرارة عن الحد المقرر في ويعمل المعالج الدقيق 

رباك وتأخر في عمله وتولد اخطاء في النواتج الحسابية والمنطقية تتمثل في حدوث إكل في المعالج الدقيق مشا

وقد تؤدي احياناً ارتفاع الحرارة الى تلف المعالج بشكل كلي, مما يعني  كفاءتهمما يؤدي الى انخفاض كبير في 

كسياً مع حرارة انه كلما ارتفعت حرارة المعالج انخفضت سرعته اي ان )سرعة المعالج الدقيق تتناسب ع

 المعالج الدقيق(.

 الحد المسموح فوقغالباً ما ترتفع درجة حرارة المعالج  كافة وفي اجهزة الحاسوب المنضدية والمحمولة     

لقياس درجة حرارة المعالج  (Thermometers)لحرارة بمقاييس لدرجة ابعض اللوحات األم تزود  لذلك به,

أو مشكلة  خطأالكهربائي الذاهب لمروحة تبريد المعالج وبذلك تتمكن من اكتشاف أي  أو بأجهزة لمراقبة التيار

وفي حالة ارتفاع حرارة المعالج  عن الحد المسموح جزيادة درجة حرارة المعالي إلى تؤدقد 

 ,عمل منظومة الحاسوب لحماية المعالج من التلف بإيقافعن الحد المسموح تقوم    Microprocessorالدقيق

بمراوح تبريد للتغلب على مشكلة ارتفاع المزودة   Thermal Heat sinkويفضل استخدام المبددات الحرارية

هو عبارة عن في أيسر تعريفاته والمبدد الحراري بشكل مختصر , Microprocessorحرارة المعالج الدقيق 

د الحرارة المتولدة من المعالج شريحة معدنية تصمم بشكل هندسي يتضمن اخاديد يتخللها الهواء البارد لطر

  .(16-2الحظ الشكل )

 

 المبدد الحراري ومروحة التبريد 16-2الشكل 

ها موصل معدني جيد يكتسب الحرارة ن مادة االلمنيوم التي تمتاز بأنوغالباً ما تصنع المبددات الحرارية م

والمدفوعة من مروحة التبريد,  نوعاً مابسرعة من المعالج ويفقدها بسرعة بفعل التيارات الهوائية الباردة 

يلتصق المبدد الحراري بسطح المعالج الدقيق بعد وضع عجينة )خليط من مواد موصلة من ضمنها السليكون( و

 وحينما, بشكل كلي وتجنب وجود الفراغات بين سطح المعالج الدقيق والمبدد االلتصاقتعمل على ضمان حدوث 

تيارات  ل ومن ثم تقوم مروحة التبريد بدفعلمتولدة منه الى المبدد بفعل التوصييعمل المعالج تنتقل الحرارة ا

 (.17-2معها الحرارة المتولدة من المعالج, الحظ الشكل ) طاردةبين القضبان المعدنية للمبدد  الباردالهواء 
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 الية عمل المبدد الحراري ومروحة التبريد 17-2الشكل  

بعضها يعتمد على الضاغطات واالخر يعتمد على السوائل او الغازات في كما وتوجد انظمة تبريد اخرى 

 التبريد.

الى مبدد حراري  الى نظام تبريد وال ال تحتاج فأنهامعالجات اجهزة الخلوي واالجهزة اللوحية فيما يخص اما 

(, اذ ان به المسموحالن الحرارة المنبعثة من معالجها الدقيق تكون قليلة جداً )اي ضمن الحد مروحة تبريد و

الشركات المصممة والمصنعة لمعالجات االجهزة اللوحية والخلوية قد ركزت على ان يكون المعالج الدقيق اقل 

مع معالجات  االجهزة اللوحيةو المحمولةوعلى الرغم من تشابه معالجات الهواتف استهالكاً للطاقة واخف وزناً 

  انه توجد بينهما مجموعة من الفروق وهي:الحاسوب من حيث المكونات والية العمل اال

 معالجات االجهزة الخلوية واللوحية معالجات الحاسوب  الموضوع

 الطاقة
اذ تتراوح القدرة اكثر استهالكاً للطاقة 

 .W-200 W 55المستهلكة من 

اذ تتراوح القدرة  اقل استهالكاً للطاقة

 .W-50 W 5المستهلكة من 

 الصيانة

غير قابلة لالستبدال الن اطرافها تكون مدمجة  الصيانة.عملية إبدالها من فنيي سهولة 

للجهاز وال  الرئيسةمع اللوحة االلكترونية 

اال باستخدام عمليات  تفصل من بعضها

مع اللوح  إبدالهاواجهزة معقدة لذلك يفضل 

 االلكتروني الحاوي عليها عند التلف.

 .نوعاً ما الحرارة المنبعثة منها قليلةتكون  منها عالية.الحرارة المنبعثة تكون  الحرارة

 نظام التبريد
ال تحتاج الى نظام تبريد الن الحرارة المنبعثة  تحتاج الى نظام تبريد كفوء.

 تكون قليلة وضمن الحد المسموح.منها 

كمية البيانات واالنشطة التي يتعامل تكون كمية البيانات واالنشطة التي يتعامل معها  كمية البيانات
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الى معالج  المعالج تكون كبيرة فتحتاج

 سريع جداً.

 .نوعاً ما معها المعالج متوسطة

 تنفيذ االيعازات
ر ــــــــعدد االيعازات المنفذة اكثيكون 

 (.أكبر يكون الترانزستورات)عدد 

 لـــــــقذة اـــــــعدد االيعازات المنفيكون 

 .(ما معتدالً نوعاً  الترانزستورات)عدد 

 

اللوحية ومعالجات الحواسيب االجهزة بين معالجات الهواتف المحمولة و كما ويوجد فرق جوهري واساس

 وهو:

والتي تسمي في بعض األحيان في اللوحات  في الحواسيب أو الرقاقة الموجودة علي اللوحة األم  Chipsetالـ

التحكم في بوساطة الرقاقة التي تنظم عمل الجهاز وهي تلك  South Bridge الجسر الجنوبي األم الحديثة

ويجب ان تكون  GPU مع المعالج الرسومي USB و منافذ SATA مداخل ومخارج الجهاز مثل منافذ

 Intel و Intel Sand Bridge متوافقة مع معالجات Intel Z77 متوافقة مع المعالج الرسومي فمثال الرقاقة

Ivy Bridge  لوظائف والمعالج الرسومي يقوم بعمل وظائف أخري وعادة ما تجدها فهي تقوم بعمل بعض ا

  .أ( 18-2الحظ الشكل ) في اسفل لوحتك االم مغطاة بجزء معدني عليه اسم الشركة المصنعة

تشبه هذه الفكرة ولكن مع اختالف طريقة عمل هذه األجزاء فهي واألجهزة اللوحية  لمحمولةالهواتف ا ما فيأ

في كلهم  Chipset والرقاقة  GPUوالمعالج الرسومي دقيقالمعالج ال محمولة واللوحيةالهواتف ال فنجد في

  ب(. 18-2الحظ الشكل ) ,System On Chip (SOC) تسمي واحدةشريحة  ضمن

هي فقط بدأت من , من الصفرأن تطور معالجات األجهزة المحمولة أو التقنية المستخدمة في تصنيعها لم تبدأ 

فالتقنية المستخدمة في  والمحمولة. المكتبية الحواسيبما وصلت اليه التقنية المستخدمة في صناعة معالجات 

ومصدر الطاقة  اإلستخداموالحجم والتصميم  اختالفاألجهزة المحمولة والمكتبية متشابهة إلي حد كبير مع 

ن فمثال ال ينخلط بين الصناعتيجب ان ال ون كليا عن بعضهما ان مختلفتتافهما صناع بالرغم من التشابه بينهمو

ألن ى يومنا الحاضر, االقل حت ىومعالج جهاز محمول عل حاسوبنستطيع أن نقارن بين معالج خاص بجهاز 

 .فيصعب توحيد المعايير مختلفة كلياوطريقة التصنيع نوعية البرامج والتطبيقات المستخدمة 
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 الجسر الجنوبي لمنظومة الحاسوب أ 18-2الشكل 

 

 معالج دقيق لجهاز محمول ب 18-2الشكل 

 

فدي ظدل التطدور  كبيدرةقفدزة علميدة  اوبرمجياتهد أجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية والمحمولدةشهدت 

معالجدات ذات  ممدا تطلدب إنتداج ,يشدهده العدالم فدي مختلدف األصدعدةوالتقدم العلمدي والتكنولدوجي الهائدل الدذي 

كبيرة في مجدال األبحداث واألمدوال مدن الشدركات الرائددة فدي صدناعة  اً جهود تذلبُ , وقد تينسرعة وكفاءة عالي

ات في مجال البحث والتطوير لغرض إنتاج معالجد Samsungو  Intelو  IBMو  AMDالمعالجات كشركة 

 تين.وكفاءة عاليدقيقة ذات سرعة 

, فكلمدا الحديثة هدي كثافدة الترانزسدتوراتإن من أهم العقبات التي واجهتها صناعة المعالجات ف آنفاً وكما اسلفنا 

زادت كثافددة الترانزسددتورات زادت الفولتيددة المسددتهلكة وبالتددالي تددزداد درجددة الحددرارة فتددنخفض كفدداءة المعددالج 

وقد اتفقت , يثة تقوم بطرد الحرارة بشكل نسبيتخدام أنظمة تبريد حدوتزداد نسبة األخطاء فيه حتى في حالة اس

 :داء المعالج الدقيق وكفاءته وهماالشركات المنتجة للمعالجات الدقيقة على وجود عنصرين مهمين يتحكمان بأ

تي ال : الذي يمثل مجموعة الميزات والتقنيات الجديدةActual Processor Designتصميم المعالج الدقيق  -1

 .يقدمها تصميم المعالج نفسه

 المعالج الدقيق

 الجسر الجنوبي

 تطور المعالجات الدقيقة  8-2
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تقنية التصنيع واإلنتاج إذ تعد : Processor Manufacturing Technologyتقنية تصنيع المعالج الدقيق  -2

 .في تصميم جيل معين من المعالجات هي العنصر األهم في تقرير الحدود التي يمكن أن نصل إليها

 -:أهمها ,وتصنيع المعالجات الدقيقة في تصميمإستخدمت ق جديدة وتقنيات كثيرة ائلقد ظهرت طر

 :Technology processor Multipleتعدد المعالجات تقنية  -1

 ظومدة الحاسدوب الواحدد ونظدام تشدغيل  ضدمن منفدي يقصد بتعدد المعالجات هو استخدام أكثر من معالج دقيق   

وتشترك المعالجات في هذه األنظمة في  ا,بينهفيما بإنسيابية المهام  على دعم أكثر من معالج دقيق وتوزيع قادر  

 .(19-2. الحظ الشكل )منظومة الحاسوب فيما يخص ووحدات اإلدخال واإلخراج الرئيسةالذاكرة 

 

 

 

 

 تقنية تعدد المعالجات 19-2 الشكل

لمعالجدات فيمدا يخدص ايلي م نمط المعالجة المتوازية لعدة عمليات بمسداعدة النظدام التشدغوفي هذه التقنية يستخد

 .(20-2الحظ الشكل ) ,الدقيقة

 

 مخطط  يبين عمل تقنية تعدد المعالجات 20-2الشكل 
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 :من أهم خصائص هذه التقنيةو 

 .متعددة في وقت قصير وبسرعة عاليةنجاز الوظائف الإ -1

 .الحاسوبمنظومة  فيما يخصستخدام نمط المعالجة المتوازية إ -2

 .لوظائف بسبب التكرار في المعالجةنجاز المهام واإالمرونة العالية في تنفيذ و -3

 .نفسها ضمن المنظومةفي كثر من معالج أ ستخدامإالمستهلكة بسبب  مقدار الطاقةرتفاع إ -4

 -: هيو قات التي تواجهها هذه التقنيةأما أهم المشاكل والمعو

 .ضمن منظومة الحاسوب الواحدةفي عالج كثر من مأستخدام إالحاجة الى وجود أكثر من نظام تبريد بسبب  -1

 .حالة حصول خلل في احد المعالجات توقف منظومة الحاسوب عن العمل في -2

 :Core Technology Multipleاألنوية  تقنية تعدد -2

والندواة ضدمن شدريحة معدالج واحددة, في ستخدام أكثر من معالج دقيق )نواة( إيقصد بتعدد األنوية هو    

وحددة الحسداب و بهدا ندذكر الندواة نقصدد  فحينمداهي المعالج نفسه بجميع مكوناته و وحداته و وظائفه و بالتالي 

هذه الوحدات الثالثة مكملة لبعضها و تؤدي وظيفتدين ف المنطق و وحدة السيطرة المنطقية  ومجموعة  السجالت

ويقوم المعالج الطور األول هو جلب البيانات و الطور الثاني هو تنفيذ التعليمات, فن, رئيستين أو طورين رئيسي

فدي الطدور الثداني بتنفيدذ التعليمدة و تخدزين نداتج يقدوم المعدالج الطور األول بجلب التعليمة المراد تنفيذها و في 

ببسداطة وهكدذا. و ور األولطإلى الاالنتهاء من الطور الثاني يعود العملية في أحد السجالت المتخصصة و عند 

ن المعدالج يتكدون مدن إعتبدار إفإن المعالجات متعددة األنوية هي تلك التي تملدك أكثدر مدن معدالج داخلهدا, علدى 

ك وحدة الحساب و المنطق و وحدة السيطرة  ومجموعة سجالت و بالتالي فإن المعالجات ثنائية الندواة مدثالً تملد

طرة ومجموعتين من المسدجالت, و كدذلك الحدال للمعالجدات التدي تملدك سي اوحدتان للحساب و المنطق و وحدت

 أكثر من نواتين.

لضدعف مدن معدالج اقددار إن المعالج الذي يملك نواتين قادر على تنفيذ دورتين فدي نفدس الوقدت أي أنده أسدرع ب

أحادي النواة فإن الدزمن المسدتغرق لتنفيدذ  GHz  1000, فمثالً لو أخذنا معالج بترددنفسه الترددأحادي النواة ب

ذ دورة واحددة أمدا فدي المعالجدات ثنائيدة الندواة فدإن ثانية و لكن خالل هدذا الدزمن سدتنف 0.001دورة واحدة هو 

ذ دورتين خالل هذا الزمن و هذا ال يعني أن نفتثانية و لكن س 0.001احدة لن يختلف و يبقى زمن تنفيذ دورة و

ثانية و لكن بسبب وجدود ندواتين فدإن كدل  0.001تأخذ  الزمن للتنفيذ,  بل أن كل دورة كل دورة تحتاج لنصف

الشيء نفسه  ,  و ينطبقإثنتين في الزمن نفسه نواة تقوم بتنفيذ دورة خالل الزمن و بالتالي نحصل على دورتين
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 خدالل  دورات  4نفدذ ي ةأنويد 4على المعالجات التي تحتوي على أكثر من نواتين فالمعدالج الدذي يحتدوي علدى 

 .المدة نفسها

إن الفائدة الحقيقية من المعالجات متعددة األنوية تكمن فدي أنده يمكدن تشدغيل برندامجين أو أكثدر و العمدل علديهم 

للمعالجدات متعدددة  إنفضالً عن هذا فد, اً واحداً بنفس الوقت دون تأثر أحدهما باآلخر ألن كل نواة ستنفذ برنامج

وال يقتصر وجود معالجات تعمدل بتقنيدة تعددد  .ة مثل تنفيذ البرامج بطريقة أسرعكثر فاعلياألنوية استخدامات أ

على الحاسوب فحسب بل تعداه ليوجدد فدي الهواتدف الخلويدة الحديثدة وبعدض التطبيقدات األخدرى بسدبب  االنوية

احتوائها على بعض البرمجيات والتطبيقات التي ال تنفذ بصورة متسلسلة بل مصممة لتنفذ تعليمتين أو أكثر فدي 

 CORE i7و  CORE i5 و CORE i3 ومن األمثلة على هذا الندوع مدن المعالجدات هدو معدالج .نفسه الوقت

والخداص  Samsung من انتاج شركة Exyouns5 OCTA الخاصة بالحواسيب المكتبية والمحمولة والمعالج

 .Galaxy S4بالهاتف المحمول 

فأنها  تكون معزولة لكل نواة أي أن    L2والمستوى الثاني L1 بالمستوى األوللذاكرة المخبأة ا فيما يخصأما 

, أمدا الدذاكرة المخبدأة فدي المسدتوى األول والمسدتوى الثداني خاصدة بهدا كل نواة لها ذاكدرة مخبدأة مدن المسدتوى

  .(21-2فغالباً ما تكون مشتركة بين أنوية المعالج, الحظ الشكل ) L3الثالث 

 

 

 

 

 

  

  

 مخطط يبين تصميم المعالج الدقيق ثنائي النواة 21-2الشكل 

 من أهم خصائص هذه التقنية هي:

 تمتاز بالتعقيد من حيث التصميم والتصنيع. -1

 تصل الى الضعف أحيانا بسبب طبيعة عملها. نوعاً ماعالية  طاقةتستهلك  -2
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 كفاءة عالية وسرعة كبيرة في تنفيذ البرامج والتطبيقات. -3

 ذييفضدل اسدتخدام نظدام تبريدد خداص  المسدتهلكة الطاقةنظرا الرتفاع حرارة المعالج الدقيق بسبب ارتفاع  -4

 كفاءة عالية لطرد الحرارة المتولدة ضمن الشريحة الواحدة.

  :Cache Memoryتقنية الذاكرة المخبأة  -3

هي ذاكرة صغيرة الحجم وسريعة جدا توجد داخل المعالج الدقيق أو خارجه بدين المعدالج الددقيق والدذاكرة       

 .استخدامها هو زيادة سرعة الحاسوبمن  والهدف الرئيس الرئيسة

 (: 22-2ولقد تم تطوير تصميم الذاكرة المخبأة, حيث توجد ثالث مستويات لها, الحظ الشكل )

وهددو المسددتوى الددذي يكددون اقددرب الددى المعددالج مددن بددين المسددتويات ويرمددز لدده  -: Level1المسددتوى األول  -أ

 ويكون داخل المعالج نفسه. L1بالرمز 

وهددو المسددتوى الددذي يكددون بعددد المسددتوى األول بددين المسددتويات ويرمددز لدده  -: 2Levelالمسددتوى الثدداني  -ب

 ويكون داخل المعالج نفسه. L2بالرمز 

وهدو المسدتوى الدذي يكدون بعدد المسدتوى الثداني والثالدث مدن بدين المسدتويات  -: Level3المستوى الثالدث  -ج

 ويكون خارج المعالج الدقيق. L3ويرمز له بالرمز 

 

 مستويات الذاكرة المخبأة 22-2الشكل 

 أما آلية عمل الذاكرة المخبأة فيمكن إيجازها بما يأتي:

 يطلب المعالج بعض البيانات من إحدى وحددات الحاسدوب األخدرى مدثال مدن الدذاكرة العشدوائية حينما  

(RAM)   ,المعالج االنتظار حتى تنتهي الدذاكرة العشدوائية مدن عملهدا  فعلىوالتي هي أبطأ من المعالج بالطبع

وترسل إليه البيانات التي طلبها وعلى هذا فإن المعالج يهددر الكثيدر مدن الوقدت فدي انتظدار وحددة الدذاكرة حتدى 

                                                                                                                                   .  .                                                           المطلوبددددةتنتهدددي مدددن عملهدددا وترسدددل لددده البياندددات 

يحتاج المعالج إلى بيانات فإنه يقوم أوال بالبحث عنها داخل الذاكرة المخبأة  فحينماهنا يأتي دور الذاكرة المخبأة 
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 دفـددـابة الهـددـة بإصـددـى هددذه العمليـفيأخددذها مددن الددذاكرة المخبددأة وهددذا أسددرع بكثيددر طبعددا, وتسمددفددإذا وجدددها 

Cache Hit  وإذا لم يجد البيانات المطلوبة فتسدمى فقددان الهددف Miss Cache  وفدي هدذه الحالدة يجدب علدى

 .البيانات لهُترسل واالنتظار حتى  الرئيسةالمعالج طلب البيانات من الذاكرة 

  :multiprogramming and time sharingتقنية تعدد البرامج والمشاركة الزمنية  -4

دقيق نفسده برامج تحصل في المعالج الدهي ولبيانات ومعطيات عدة  متوازيةً  يقصد بتعدد البرامج معالجةً 

كبير الن كل , ولتنفيذ هذه التقنية تحتاج منظومة الحاسوب الى ذاكرة رئيسية ذات حجم خالل فترة زمنية واحدة

ذ العمليات بشكل مجدول حسب عمليدات اإلدخدال , وتنفتمهيداً لمعالجتها الرئيسةاكرة البرامج يتم تحميلها في الذ

, الرئيسدةوال تحصل عملية مبادلة وانتقال من برنامج الى أخر الن كل البرامج موجودة في الذاكرة  واإلخراج,

, كبدرامج الحجدز المصدرفي تكثر فيها عمليات اإلدخدال واإلخدراج ويفضل استخدام هذه التقنية في البرامج التي

ي زيدادة سدرعة عمدل وهذه التقنية تعمل علدى زيدادة سدرعة معالجدة وانجداز البدرامج فدي المعدالج الددقيق وبالتدال

 .منظومة الحاسوب

يددتم تنفيددذهما بالطريقددة األولددى بدددون  Bو  Aرض وجددود برنددامجين تددلغددرض توضدديح هددذه التقنيددة نف

الى المعالج الدقيق ومن ثدم معالجتده  الرئيسةمن الذاكرة A ل البرنامج األول حميُ إذ خدام تقنية تعدد البرامج است

الى المعالج الدقيق ومن ثم معالجته وهذا يسدتغرق وقدت  الرئيسةمن الذاكرة  Bل البرنامج الثاني حموبعد ذلك يُ 

 الرئيسدةطويل ,أما  في الطريقة الثانية باستخدام تقنية تعدد البرمجة  فسيتم تحميل كال البرندامجين مدن الدذاكرة 

 (. 23-2كما في الشكل ) ةً سويا ذالى المعالج الدقيق لينف

 

 استخدام تقنية تعدد البرامج 23-2الشكل 
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لمشدداركة الزمنيددة فيقصددد بهددا  اشددتراك أكثددر مددن مسددتخدم فددي اسددتخدام  بيانددات الحاسددوب ا فيمددا يخددصأمددا 

هدم مميدزات المشداركة . ومدن أت المعالج الدقيق بين المسدتخدمينوبرمجياته بشكل متزامن عن طريق تقسيم وق

حيث  الرئيسةبشكل متعاقب الى الذاكرة ُتحمل رة ذات حجم كبير الن البرامج ال يوجد حاجة الى ذاك الزمنية انه

عندد حصدول  الرئيسدةتبقى البرامج األخرى موجودة في الذاكرة الثانوية لحين اسدتدعائها وانتقالهدا الدى الدذاكرة 

يهدا العمليدات عملية مبادلة وانتقال من برنامج ألخر, ويفضل استخدام المشاركة الزمنية في البرامج التي تكثر ف

مح آلالف كمددا هددو الحددال فددي بددرامج البطاقددات المصددرفية وشددبكات االنترنددت التددي تسددة الحسددابية والجبريدد

لوصددول الددى نفددس البرنددامج الموجددود علددى أجهددزة الحاسددوب المركزيددة فددي نفددس الوقددت حيددث باالمسددتخدمين 

 الزمنية وبشكل متزامن. المدةتتجدول عمليات التنفيذ حسب 

 :hnologyBig ̸ Little Tecالصغير  تقنية الكبير̸ -5

وفق هذه على سلسلة معالجات تعمل  حيث صممت وصنعتبإبتكار هذه التقنية  شركة سامسونجقامت     

وهي من التقنيات , Galaxy s4في المحمول التي توجد  Exynos 5 Octa 5410معالجات  التقنية منها

 معاً. Multiple Coreاالنوية وتعدد  Multiple processorتستخدم تقنيتا تعدد المعالجات  التي الحديثة

ضمن شريحة واحدة كل منهما يتكون من مجموعة في التقنية تتضمن وجود معالجين  تتضمن فكرة عمل هذهو

واالخر انويته تنجز  وقدرة منخفضة الوظائف والمهام البسيطة ويعمل ضمن تردد منخفضتنجز انوية 

  .ة مرتفعةوقدر الوظائف والمهام المعقدة ويعمل ضمن تردد مرتفع

كل معالج منهما ويكون  Cortex15و Cortex7من معالجين هما  Exynos 5 Octa 5410تتألف الشريحة 

 :رباعي النواة وكما يأتي

وتنجز الوظائف والمهام البسيطة  GHz 1.2انوية تعمل ضمن تردد  ة: ويتألف من اربعCortex7ج لالمعا -1

 .لملفات الصوتيةوتشغيل ا SMSالمنخفضة القدرة كالرد على المكالمات وارسال رسائل قصيرة 

وتنجز الوظائف والمهام المعقدة  GHz 1.9انوية تعمل ضمن تردد  ة: ويتألف من اربعCortex15المعالج  -2

 (.24-2الشكل )الحظ  .عالية الجودةااللعاب وتشغيل ملفات الفيديو  كتشغيلالمرتفعة القدرة 
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 Exynos 5 Octa 5410بنية المعالج الدقيق  24-2الشكل 

واألنوية منخفضة  Cortex15مرتفعة القدرة بالتبديل بين األنوية ال Exynos 5 Octa 5410يقوم المعالج إذ 

 نفسه  ولكنه لن يستطيع تشغيل جميع األنوية في الوقتأن يقوم المعالج به  إستناداً إلى مايجب Cortex7 القدرة

 (.25-2الشكل )الحظ  MB 2. تصل إلى مخبأةمتر مع ذاكرة نانو 28المعالج الجديد بتقنية  قد بنيو

 في تصنيع المعالجات الخاصة بالهواتف المحمولة هي: من استخدام هذه التقنية والهدف الرئيس

 ستورات المستخدمة في تصنيع المعالج الدقيق.زالتران تقليل عدد -1

 مما يزيد كفاءة المعالج. الترانزستوراتتقليل الحرارة المنبعثة من المعالج الدقيق نتيجة تقليل عدد  -2

 .البطارية استخدام مدةالطاقة مما يطيل من  التوفير في استهالك -3
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 Exynos 5 Octa 5410استهالك الطاقة في المعالج  25-2الشكل 

 تي:وإبداله نقوم باآل Exynos 5 Octa 5410تعرف على المعالج الدقيق ولل

من خالل ادخال  Galaxy s4جهاز قم باستخدام اداة الفتح البالستيكية لفتح الغطاء الخلفي لاغلق الجهاز ثم  -1

 (.أ 26-2الشكل )الحظ  ,ماممقدمة االداة بتجويف الفتح القريب من زر الطاقة وادفعه بشكل تدريجي الى اال

 

  Galaxy s4 فتح الغطاء الخلفي لجهاز أ 26-2الشكل 

الحظ  ,قم بسحب الغطاء الخلفي للجهاز من الزاوية القريبة من التجويف لغرض رفع الغطاء بشكل نهائي -2

 (.ب 26-2الشكل )
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 ب سحب الغطاء الخلفي للجهاز 26-2الشكل 

 (.ج 26-2الشكل )الحظ  ,داة الفتح البالستيكيةأقم برفع الذاكرة الثانوية الخارجية باستخدام  -3

 

 رفع الذاكرة الثانوية الخارجية ج 26-2الشكل 

داة الفتح البالستيكية من خالل وضعها في تجويف الفتح ودفعها نحو أباستخدام بطارية الجهاز  بإخراجقم  -4

 (.د 26-2الشكل )الحظ  ,الخارج

 

 د اخراج بطارية الجهاز 26-2الشكل 

داة الفتح البالستيكية من خالل أستعمال إمن الجهاز بواسطة  SIM Cardبطاقة االتصال  بإخراجقم  -5

 (.ه 26-2الشكل )الحظ  ,وضعها في تجويف الفتح ودفعها نحو الخارج
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 SIM Cardاخراج بطاقة االتصال  ه 26-2الشكل 

 (.و 26-2الشكل )الحظ  ,اللون االحمر المبينة فيلفك البراغي التسعة  mm 4.0 استخدم مفك -6

 

 فك براغي بدن المحمول و 26-2الشكل 

داة الفتح البالستيكية من خالل وضعها في تجويف الفتح ودفعها أطة استعمال اساالطار الوسطي بو بإزالةقم  -7

 (.ز 26-2الشكل )الحظ  ,نحو الخارج بشكل تدريجي

 

 زالة االطار الوسطيإ ز 26-2الشكل 

 (.ح 26-2الشكل )الحظ  ,الوسطي من مجموعة الشاشة االطار بإزالةقم  -8
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 من مجموعة الشاشة ازالة االطار الوسطي ح 26-2الشكل 

 (.ط 26-2الشكل )الحظ  ,من اللوح االلكتروني الرئيس USB ـال قابلوموصل  بإزالةقم  -9

 

  USBال  قابلوازالة موصل  ط 26-2الشكل 

 (.ي 26-2الشكل )الحظ  ,الكاميرا الخلفية من اللوح االلكتروني الرئيس قابلوموصل  بإزالةقم  -10

 

 الكاميرا الخلفية  قابلوازالة موصل  ي 26-2الشكل 

 (.ك 26-2الشكل )الحظ  ,سماعة االذن من اللوح االلكتروني الرئيس قابلوموصل  بإزالةقم  -11
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 سماعة االذن  قابلوموصل ازالة  ك 26-2الشكل 

 (.ل 26-2الشكل )الحظ  ,من اللوح االلكتروني الرئيس سماعة الراس قابلوموصل  بإزالةقم  -12

 

  Head phoneسماعة الراس  قابلوموصل ازالة  ل 26-2الشكل 

 (.م 26-2الشكل )الحظ  ,المحول الرقمي من اللوح االلكتروني الرئيس الشاشة ̸ قابلوموصل بإزالة قم  -13

 

 المحول الرقمي الشاشة ̸ قابلوموصل ازالة  م 26-2الشكل 



104 
 

 (.ن 26-2الشكل )الحظ  ,( من اللوح االلكتروني الرئيسAntennaالهوائي ) قابلوموصل  بإزالةقم  -14

 

 (Antennaالهوائي ) قابلوموصل ازالة  ن 26-2الشكل 

 (.س 26-2الشكل )الحظ  ,لفك البرغي المبين في اللون االحمر mm 2.4 ككمفاستخدم  -15

 

 فك برغي تثبيت اللوح الرئيس س 26-2الشكل 

  (.ع 26-2الشكل )الحظ  ,قم برفع اللوح االلكتروني الرئيس -16

 

 رفع اللوح االلكتروني الرئيس ع 26-2الشكل 
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ل ــــكـــالشظ ـــالح ,الجهة الخلفية للوح االلكتروني الرئيس ية منالكاميرا االمام قابلوموصل بإزالة قم  -17

 (.ف 2-26)

 

 الكاميرا االمامية قابلوازالة موصل  ف 26-2الشكل 

 (.ص 26-2الشكل )الحظ  ,عن اللوح االلكتروني الرئيسبإستخدام الملقط الكاميرا الخلفية بإزالة قم  -18

 

 ازالة موصل كابل الكاميرا االمامية ص 26-2الشكل 

 خر سليم ثم اعد الخطوات السابقة.التالف بآقم باستبدال اللوح االلكتروني الرئيس  -19

 المعالج الدقيق

Exynos 5 Octa 

5410 
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 I Phone 6 Plus: الخاص بالهاتف المحمول Apple A8 لمعالج الدقيق  فيما يخص ااما 

ق مع المكونات المحمولة واكثرها كفاءة وتواف جهزةباألفهو من اسرع وافضل وامتن المعالجات الخاصة 

الرائدة في صناعة االجهزة االلكترونية عامة والحاسوب  Appleوهو من تصميم شركة  االخرى,االلكترونية 

ولكن  Samsungالمصنعة في شركة  A seriesاللوحية خاصة وهو من سلسلة معالجات الخلوية وواالجهزة 

وقد اضافت عليه مجموعة من المميزات التي التايوانية  TSMC االلكترونيات قبل شركةصنع هذا المعالج من 

 جعلته يبدو افضل اداء واكثر تطوراً من المعالجات الدقيقة التي سبقته وهذه الميزات هي:

المعالج الذي  في حين, GHz 1.4معالج ثنائي النواة يعمل بتردد مقداره Apple A8  المعالج الدقيق -1

 . GHz 1.3يعمل بتردد مقداره Apple A7   سبقه

فإن المعالجات ذات معمارية  آنفاً كما ذكرنا , و A7مثل معالج bit 64يعمل ب  Apple A8 الدقيق معالجال -2

64 bit  و التعامل مع البيانات المعقدة بشكل أكثر كفاءة مقارنة كم أكبر من البيانات  على معالجةقادرة ,

 bit 32. ذاتبالمعالجات العاملة 

المثبتة  الترانزستورات, و هو ما يعني أن نانومتر 20 ة الدقيقةحوسبالبتقنية  Apple A8 معالجال يعمل -3

بحوالي  أكبرعلى شريحة المعالج  الترانزستوراتكثافة  اصبحت, حيث أكثر اصبحت شريحة المعالجعلى 

 %30, و هو أيضاً أسرع منها بحوالي نانومتر 28التي تعتمد على تقنية % مقارنة بالمعالجات التقليدية 190

 %. 25 و أقل استهالكاً للطاقة بنحو

 A7 مقارنة بمعالج ترانزستورمليار  2حوالي  Apple A8 الموجودة في معالج الترانزستوراتعدد  ان -4

, و أصغر %50األداء بنحو  اكثر كفاءة في Apple A8 جعل معالجيا م, ماحد فقطالذي يحتوي على مليار و

 . و أقل استهالكاً للطاقة,  %13حجماً بحوالي 

 .MHz 1.3ي ست وحدات لمعالجة الرسوميات ويعمل بتردد وحتوي على معالج رسوميات جديد يحي -5

والثالث  1MBيبلغ  L2والثاني  kB 64يبلغ  L1يمتلك ذاكرة مخبأة بمستوياتها الثالثة فالمستوى االول  -6

L3  4يبلغ MB. 

ويظهر ذلك بصورة  , Apple A8على ميزة تقليل استهالك الطاقة في معالج Appleشركة ركزت  -7

 I Phone 6 Plus. المحمول هاتف الفي  واضحة

سيعمل التكامل بين المعالج و الكاميرا إذ ,  Apple A8تستفيد من قوة معالج I Phone 6 Plusميرا كا -8

 .والتطبيقات التي تعتمد على الكاميرا في عملها على تحسين جودة الصور و الفيديو الملتقط
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لكي نتعرف عليه I Phone 6 Plus الخاص بالهاتف المحمول Apple A8 لمعالج الدقيق  فيما يخص ااما 

 :قم بما يأتي وإبداله

شحن الهاتف المحمول باستخدام  القريبة من قاعدةو باللون االحمرالمبينة  البراغي بإزالةثم قم اغلق الجهاز  -1

 (.أ 27-2الشكل )الحظ  ,mm 3.6 كمف

 

 ازالة البراغي القريبة من قاعدة شحن الهاتف أ 27-2الشكل 

داة أداة االلتصاق الخاصة بالهواتف الخلوية من خالل وضعها على شاشة الجهاز ثم استخدم معها أاستخدم  -2

 (.ب 27-2الشكل )الحظ  ,مكونات الجهاز االخرى عن الشاشة بشكل مستمر ودقيق ألبعادالفتح البالستيكية 

 

 ابعاد مكونات الجهاز االخرى عن الشاشة ب 27-2الشكل 

 (.ج 27-2الشكل )الحظ  ,الشاشة عن باقي المكونات إلزالة تمهيدا شاشة الداة االلتصاق من أقم برفع  -3

 

 داة االلتصاق من الشاشةأرفع  ج 27-2الشكل 
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الشاشة بهدوء وبشكل  سحبثم إ º 90زاوية ال تتجاوزبحيث ال Homeقم برفع الشاشة من جهة الزر  -4

 (.د 27-2الشكل )الحظ  ,تدريجي

 

 رفع الشاشة من جهة الزر د 27-2الشكل 

  mm 2.3 بمقياس مفكاً  اً ستخدممالغطاء  البراغي من  بإزالة وذلك البطارية  قابلو غطاء موصل بإزالةقم  -5

الحظ  ,ثم قم برفعه باستخدام ملقط الرفع مع البرغي البرتقالي اللون mm 3.1 مع البرغي االحمر اللون ومفك

 (.ه 27-2الشكل )

 

 البطارية قابلوازالة غطاء موصل  ه 27-2الشكل 

 (.و 27-2الشكل )الحظ  ,البطارية من اللوح الرئيس قابلوموصل إلزالة  استخدم اداة الفتح البالستيكية  -6

 

 البطارية قابلوازالة موصل  و 27-2الشكل 
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  mm 1.2 مفكالقريبة من اللوحة االمامية برفع البراغي باستخدام  القابلواتغطاء موصالت  بإزالةقم  -7

  mm 2.9 كالبرغي المبين باللون البرتقالي ومف إلزالة mm 1.5 مفكالبراغي المبينة باللون االحمر و إلزالة

 (.ز 27-2الشكل )الحظ  ,ثم قم برفعه باستخدام ملقط الرفع صفرالبرغي المبين باللون اال إلزالة

 

 القريبة من اللوحة االمامية القابلواتازالة غطاء موصالت  ز 27-2الشكل 

 (.ح 27-2الشكل )الحظ  ,الكاميرا االمامية وسماعة االذن قابلوموصل بإزالة قم  -8

 

 الكاميرا االمامية وسماعة االذن قابلوازالة موصل  ح 27-2الشكل 

 (.ط 27-2الشكل )الحظ  ,Homeالزر  قابلوموصل  بإزالةقم  -9

 

 Home  الزر قابلوط ازالة موصل  27-2الشكل 
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 (.ي 27-2الشكل )الحظ  ,عرض البيانات قابلوموصل بإزالة قم  -10

 

 عرض البيانات قابلوازالة موصل  ي 27-2الشكل 

 (.ك 27-2الشكل )الحظ  ,تحويل الرقميال قابلوموصل بإزالة قم  -11

 

 التحويل الرقمي قابلوازالة موصل  ك 27-2الشكل 

 (.ل 27-2الشكل )الحظ  ,مجموعة الشاشة من الهاتف الخلوي بإزالةقم  -12

 

 مجموعة الشاشة من الهاتف الخلويازالة  ل 27-2الشكل 
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 إلزالة  mm 1.5 مفكغي باستخدام برفع البرا (Antenna) الهوائي قابلو موصلغطاء  بإزالةقم  -13

ثم قم برفعه باستخدام البرغي المبين باللون البرتقالي  إلزالة mm 2.8 مفكباللون االحمر و غي المبينالبر

 (.م 27-2الشكل )الحظ  ,ملقط الرفع

 

 (Antennaالهوائي ) قابلوغطاء موصل ازالة  م 27-2الشكل 

من اللوح  القابلوباستخدام اداة الفتح البالستيكية ثم ارفع  (Antenna) الهوائي القابلو موصل بإزالةقم  -14

 (.ن 27-2الشكل )الحظ  ,باستخدام ملقط الرفعااللكتروني الرئيس 

 

 (Antennaالهوائي ) قابلوموصل ازالة  ن 27-2الشكل 

الحظ  ,داة الفتح البالستيكيةأسيطرة الصوت باستخدام  قابلووموصل Home الزر  قابلوموصل بإزالة قم  -15

 (.س 27-2الشكل )

 

 سيطرة الصوت قابلووموصل Home الزر  قابلوموصل ازالة  س 27-2الشكل 
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باللون  غي المبينالبر إلزالة mm 2.8 مفكبرفع البراغي باستخدام  (Antenna) الهوائيغطاء بإزالة قم  -16

الشكل الحظ  ,ثم قم برفعه باستخدام ملقط الرفعباللون البرتقالي  ةغي المبيناالبرإلزالة  mm 1.6 مفكاالحمر و

 (.ع 2-27)

 

 (Antennaغطاء الهوائي )ازالة  ع 27-2الشكل 

 ,داة الفتح البالستيكية من اللوح االلكتروني الرئيسأباستخدام  (vibrator) الهزاز قابلوموصل بإزالة قم  -17

 (.ف 27-2الشكل )الحظ 

 

 (vibratorالهزاز ) قابلوموصل ازالة  ف 27-2الشكل 

من الطرف االخر باستخدام اداة الفتح البالستيكية ثم ارفع  (Antenna) الهوائي قابلوموصل بإزالة قم  -18

الشكل الحظ  ,vibrator من على مجوعة الرجاج باستخدام ملقط الرفعمن اللوح االلكتروني الرئيس  القابلو

 (.ص 2-27)

 

 (Antennaالهوائي ) قابلوموصل ازالة  ص 27-2الشكل 
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باللون  ةغي المبيناالبرإلزالة  mm 2.5 مفكبرفع البراغي باستخدام  (vibrator) الهزازغطاء بإزالة قم  -19

 (.ق 27-2الشكل )الحظ  ,vibrator الهزازثم ارفع  ستخدام ملقط الرفعا بإرفعهثم إاالحمر 

 

 (vibratorغطاء الهزاز )ازالة  ق 27-2الشكل 

الحظ  ,SIM Cardمن الهاتف المحمول باستخدام اداة اخراج بطاقة  SIM Cardقم باخراج بطاقة ال  -20

 (.ر 27-2الشكل )

 

 SIM Cardاخراج بطاقة ال  ر 27-2الشكل 

غطاء  بإزالة قم  غطاء الكاميرا الخلفية, ثملشريط البالستيكي االمني الموجود على ا إلزالةاستخدم الملقط  -21

  mm 2.3 مفكحمر وباللون األ غي المبينالبر إلزالة  mm 1.7 مفكالكاميرا الخلفية برفع البراغي باستخدام 

 (.ش 27-2الشكل )الحظ  ,ثم قم برفعه باستخدام ملقط الرفعغي المبين باللون البرتقالي االبر إلزالة 

  

 ازالة غطاء الكاميرا الخلفية ش 27-2الشكل 
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رفع الكاميرا الخلفية باستخدام دام اداة الفتح البالستيكية, ثم إباستخ الخلفيةالكاميرا  قابلوموصل بإزالة قم  -22

 (.ت 27-2الشكل )الحظ  ,ملقط الرفع

 

 الكاميرا الخلفية قابلوموصل ازالة  ت 27-2الشكل 

  mm 2.8 مفكبرفع البراغي باستخدام  ة البالستيكية من اللوحة االلكترونية الرئيسةعالقط بإزالةقم  -23

ل ـــالشكالحظ  ,البرغي المبين باللون البرتقاليإلزالة  mm 1.3 مفكباللون االحمر و غي المبينالبر إلزالة 

 (.ث 2-27)

 

 القطعة البالستيكية  فك براغي ث 27-2الشكل 

 (.خ 27-2الشكل )الحظ  ,باستخدام ملقط الرفع اثم قم برفعه -24

 

 القطعة البالستيكية من اللوحة االلكترونية الرئيسةازالة  خ 27-2الشكل 
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, باللون االحمر البرغي المبين إلزالة   mm 1.6 مفكباستخدام Antenna  قم برفع البرغي من الهوائي -25

 (.ذ 27-2الشكل )الحظ  ,باستخدام ملقط الرفع Antennaثم قم برفع الهوائي 

 

 Antenna رفع الهوائي  ذ 27-2الشكل 

 2.4مفكباستخدام  من الجزء الخلفي من الهاتف الخلويبيت اللوح االلكتروني الرئيس قم برفع براغي تث -26

mm  2.1 مفكباللون االحمر و ةغي المبيناالبرإلزالة mm الحظ  ,البرغي المبين باللون البرتقالي إلزالة

 (.ض 27-2الشكل )

 

 تثبيت اللوح االلكتروني الرئيسرفع براغي  ض 27-2الشكل 

قلبه على إاللوح االلكتروني الرئيس بشكل تدريجي وبحذر من الجهة القريبة من منفذ الشحن وقم برفع  -27

 (.ظ 27-2الشكل )الحظ  ,الجهة االخرى

 

 رفع اللوح االلكتروني الرئيس ظ 27-2الشكل 
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 (.غ 27-2الشكل )الحظ  ,الهوائي من الجزء الخلفي للوح االلكتروني الرئيس قابلوموصل بإزالة قم  -28

 

 الهوائي من الجزء الخلفي للوح االلكتروني الرئيس قابلوازالة موصل  غ 27-2الشكل 

الحظ  بشكل معكوس, قم باستبدال اللوح االلكتروني الرئيس التالف بأخر سليم ثم اعد الخطوات السابقة -29

 (.28-2الشكل )

 

 A8ومعالجه الدقيق  االلكتروني الرئيس اللوح 28-2الشكل 

 

 

 المعالج الدقيق

A8 
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 :يأتي: عرف ما 1س

 السجل الزوجي.                 -PC.      4عداد البرنامج  -3  لسيطرة والتزامن.    وحدة ا -2      المعالج الدقيق. -1

              المترجمات. -8           تعدد المعالجات. -7     المشاركة الزمنية. -Assembler.     6المجمع  -5

 :يأتي: اختر االجابة الصحيحة فيما 2س

 ويختلف عددها من معالج ما اطراف ادخال او اطراف اخراج إ Pinsاطراف المعالجات الدقيقة تكون  -1

 ...........................سب حبخر دقيق الى آ

 ونوعه. Microprocessorجيل المعالج الدقيق  . أ

 .Microprocessorاستعمال المعالج الدقيق  . ب

 .Microprocessorالمعالج الدقيق محتويات  . ت

 ............................ إلنجازهي دائرة رقمية تستخدم  ALUوحدة الحساب والمنطق  -2

 العمليات الحسابية فقط. . أ

 العمليات المنطقية فقط. . ب

 العمليات الحسابية والمنطقية. . ت

 ثم تفسيرها. ......... عبارة عن دائرة خاصة تقوم بفك شفرة التعليمة المخزونة في سجل االمر........... -3

 وحدة تنفيذ االمر. . أ

 .IRسجل االمر  . ب

 محلل شفرة االمر. . ت

ناقل  مع عدد خطوط دائما   متساويةالموجودة في سجل عنوان الذاكرة  bits ـالعدد  يكون -4

.......................... 

 .Address bus العناوين . أ

 .Data busالبيانات  . ب

 .Control bus التحكم . ت

ثنائي االتجاه الن البيانات تنتقل من المعالج الى االجهزة المحيطة ومن .........................يكون -5

 االيعاز.االجهزة المحيطة الى المعالج وحسب 

 .Address busناقل العناوين  . أ

 .Data busناقل البيانات  . ب

 .Control bus ناقل التحكم . ت

 اسئلة الفصل الثاني
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 ..................... هي Microprocessorان اللغة الوحيدة التي يفهمها ويتعامل معها المعالج الدقيق  -6

 لغة التجميع. . أ

 لغة االلة. . ب

 لغة المنظومة. . ت

..................... يحدد عنوان المعامل بعالقة جمع مع سجل عداد البرنامج حيث يضاف في العنونة  -7

 .العنوان في االيعاز الى العدد الموجود في عداد البرنامج للحصول على عنوان المعامل النهائي

 العنونة الفورية. . أ

 العنونة المؤشرة. . ب

 العنونة النسبية. . ت

 ......................... الفائدة الحقيقية من المعالجات متعددة األنوية في تكمن -8

 .نفسه الوقت ا فيامجين أو أكثر و العمل عليهمتشغيل برنإمكانية  . أ

 تقليل الفولتية المستهلكة للمعالج الدقيق. . ب

 .الرئيسةسهولة التعامل مع الذاكرة  . ت

 االتية: 8080: ما هي وظيفة اطراف المعالج 3س

1- DBIN            .2- .INTE           3- RESET          .4- HLDA         .5- READY. 

 : ما هي السجالت؟ وما هي انواعها؟ عددها مع الشرح.4س

 ؟Assembly Languages: كيف يفهم المعالج الدقيق االيعازات واالوامر المكتوبة بلغة التجميع 5س

 انواعها؟ عددها مع الشرح.؟ وما هي : ما هي العنونة6س

 ؟8080صفات الفنية للمعالج الدقيق : ما هي الموا7س

 : ما هي العوامل التي تؤثر على سرعة المعالج؟ عددها مع الشرح.8س

 ما هي الذاكرة المخبأة؟ وما هي مستوياتها؟ اشرحها معززا  اجابتك بالرسم. :9س

 اهم مميزاتها وعيوبها.: ما هي تقنية تعدد المعالجات؟ بينها ثم اذكر 10س

 : ما هو الفرق بين تعدد البرامج والمشاركة الزمنية؟11س

؟ اشرح ذلك معززا  عملها وما هي فكرة Big ̸ Little Technologyالصغير  : ما هي تقنية الكبير12̸س

 اجابتك بالرسم؟



 

 

الثالث الفصل  

 الذاكرة
 :األهداف

 -من المتوقع ان يكون الطالب قادرا على معرفة:     

  اما وتركيبهمووحدة بنائهذاكرة الحاسوب والهاتف المحمول.  

 وحدة الذاكرةائف ظو. 

 ومراحل تطور وحدة الذاكرة.  انواع  

 هااتخصائص كل نوع واستخدام.  

 المتعلقة بالذاكرة وتحليلها فهم المصطلحات العلمية.  

 المشاكل التي تتعرض لها وحدة الذاكرة وكيفية معالجتها. 

  وحدة الذاكرة. استبدال صيانة وترقية والتدريب على  

 وتطبيقاتها التعريف بالذاكرة السحابية . 

  على كيفية تنصيب الذاكرة السحابية التطبيقيالتدريب                                         ..  

 :محتويات الفصل

  تمهيد 3-1

 Memory Unitوحدة الذاكرة  3-2

 وحدة قياس الذاكرة  3-3

 خصائص الذاكرة  3-4

 معمارية بناء الذاكرة  3-5

 نواع وحدات الذاكرة أ 3-6

 ختيار بطاقة الذاكرة إفي  بعض االعتبارات المهمة 3-7

 صالح بطاقة الذاكرة المعطوبةإ –تمرين عملي  3-8

 Cloud Memoryالذاكرة السحابية  3-9

 

 

3 
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 تمهيد 3-1

حدة هي: وة، ووحدات رئيس ربعةأإلى واالجهزة اللوحية بشكل عام تنقسم المكونات المادية للحاسوب     

 لهذه االجهزةالذاكرة وحدة وتأتي  .ووحدة خزن البيانات المركزية المعالجةاإلدخال، وحدة اإلخراج، وحدة 

التي تضم باالضافة الى وحدة الذاكرة، وحدة الحساب والمنطق ووحدة  المركزيةالمعالجة أقسام وحدة  ضمن

كونها تمثل المكان المخصص لخزن في (. وتبرز اهمية وحدة الذاكرة 1-3الشكل )كما مبين في  السيطرة

الذاكرة وتركيبها وكيفية عملها  وسوف يتم في هذا الفصل شرح معمارية .البرامج والبيانات التي هي قيد التنفيذ

 ضافة الى انواعها وخصائصها واستخداماتها في الحاسوب واالجهزة اللوحية والهاتف المحمول.باإل

 

 للحاسوب مبينا فيها وحدة الذاكرةالمكونات المادية  1-3شكل ال

 Memory Unitالذاكرة وحدة  3-2

يحتاج الحاسوب او الهاتف النقال إلي استرجاع وتذكر المعلومات التي يتعامل معها تماما كما يحتاج     

وتستخدم آنف الذكر ( 1-3الشكل )كما مبين في . والذاكرة هي احد المكونات الرئيسية للحاسوب اإلنسان كذلك

ة أعلى هي تها عند الحاجة ومن ثم اعادة خزنهاعالجالسترجاعها وم ةيالمعلومات إما مؤقًتا أو بصفة دائم لخزن

  .(0،1) باستخدام النظام الثنائي، وهو النظام العددي الذي يستخدم رقمين فقط صورة رقمية

تتكون الذاكرة من عدد من الخاليا المكونة من مادة اشباه الموصالت التي تتميز بخاصية ان تكون في احدى و

مع امكانية قياس الحالة التي هي عليها )القراءة( او  (0،1)الحالتين لتمثيل البيانات الرقمية بالنظام الثنائي 

 تغييرها الى حالة ثانية )الكتابة(. 

الى شارة الذي يعطي ا ثة اقطاب، القطب االول هو قطب السيطرة الذي يغذي الخلية وترتبط كل خلية بثال

ر لتحديد الخلية المطلوبة، نوع العملية المطلوبة )قراءة أو كتابة(، والقطب الثاني هو قطب االختياالخلية لتحديد 
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او ان تكون اشارة داخلة في  اما القطب الثالث فهو قطب البيانات فاما ان تكون اشارة خارجة في حالة القراءة

تختلف وحدات الذاكرة من حيث التركيب الداخلي والوظائف وزمن االستجابة حسب التقنية حالة الكتابة. 

يوضح الخلية في حالة الكتابة  (2-3الشكل )تطرق اليها الحقاً. نلغرض المطلوب منها كما سة وامالمستخد

 والقراءة. 

 

وحدة الذاكرةخلية  2-3شكل ال  

   الذاكرةوحدات قياس  3-3

  :اآلتيةاألساس  الخمسة اس سعة الذاكرة بالوحداتتق    

 بايت :(Byte) الثنائي نظامواحد بالأو رقم أو رمز مقدار الذاكرة المطلوبة لتمثيل حرف  هيو ،

يمكنها تمثيل  والتيواحد  ثنائيرقم  أي bit وحدات تسمى كل واحدة منها ةيمن ثمان Byteوتتكون 

 (. 01001101مثال )(. 0،1الرقمين الثنائيين )

 كيلو بايت (Kilobyte-kB) 210==  Byte1024. 

 220 تميكا باي= (Megabyte-MB) = kB 1024. 

 230ا بايتكيك = (Gigabyte-GB)  = MB 1024. 

 تيرا ( بايتTerabyte-TB)  240 = = GB 1024. 

  الذاكرة خصائص 3-4

   ية:تاآل الخصائص حسب اخرى الى واحدة من تختلف كثيرة واستخدامات انواع للذاكرة    

  :Location الموضع .1

 ةــــالداخلي رةـــــالذاك خارجية. وأخرى داخلية ذاكرة :نوعين الى عضالمو حيث من الذاكرة تصنف     

)Memory Internal( على تحتوي التي البرامج تخزين وحدة وهي ةالرئيس الذاكرة غالبا بها يقصدو 

 الخارجية الذاكرة فهو الثاني النوع اما ،اـمعالجته أو اــالحق اــتنفيذه ةــبغي اتــوالبيان رــاالوام
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)Memory External( قتؤم او دائم بشكل البيانات لخزن تستخدم خارجية خزن وحدات وهي 

 والمخرجات. المدخالت متحكمات بوساطة اليها الوصول ويمكن الحاجة ندع الستخدامها

  :Capacity السعة .2

 القياس وحدات دامــباستخ (Byte )بايت الخزن بوحدة عنها ويعبر للذاكرة االستيعابية الطاقة وهي

   .آنفاً  الذاكرة قياس وحدات موضوع في المذكورة

  :Unit Transfer النقل وحدة .3

 الذاكرة عن الداخلية الذاكرة في النقل وحدة وتختلف الذاكرة، سعة بمفهوم النقل وحدة مفهوم يتصل

 الثانية في واحدة دفعة الذاكرة في المكتوبة أو المقروءة Bits الـ عدد الداخلية الذاكرة في فتعني الخارجية،

  .Blocks بالكتل وتسمى اكبر النقل وحدة فتكون الخارجية الذاكرة في أما ،الواحدة

  :Methodology Access الوصول طريقة .4

 طرق ثالثة الوصول طرق تتضمنو الذاكرة. في المخزونة المعلومة الى هاب نصل التي الطريقة بها يقصد

  ة:رئيس

 التتابعي الوصول االول: النوع Access Sequential: الذاكرة في المخزونة البيانات فحصت إذ 

  .المطلوبة المعلومة الى نصل حتى متتال   بشكل

 المباشر الوصول :الثاني النوع Access Direct: بحيث والكتابة للقراءة آلية هنالك كونت أن يجب 

 موقع لبلوغ المباشر الوصول يستخدم إذ المادي. موقعها حسب )فريد( مميز عنوان سجل لكل يكون

 المطلوب. الموقع الى للوصول االنتظار و العد أو التتابعي البحث يستخدمو المطلوب للموقع قريب عام

 العشوائي الوصول :الثالث النوع Access Random: لكل (فريد) مميز عنوان وجود ىعل عتمدي 

  المعلومة. الى للوصول العنوان هذا استخدام ويتم الذاكرة، في موضع

  :Performance األداء .5

 :وهي ،عوامل بثالثة األداء يقاس و المستخدم نظر وجهة من أهمية األكثر والسرعة األداء خاصيتا تعد

 الوصول زمن - االول العامل (Time Access(: بـالزمن العشوائي الوصول ذاكرة حالة في ويمثل 

 لحظة الى الذاكرة ىإل عنوان تقديم لحظة من المقاس الزمن وهو كتابة، أو قراءة عملية تتطلبه الذي

 العشوائي وصولال طريقة تتبع ال التي الذاكرة حالة في أما ،لالستخدام إتاحتها أو المعطيات نتخزي

  المطلوب. الموضع في والكتابة القراءة آلية لوضع الالزم بـالزمن الوصول زمن فيمثل

 الذاكرة دورة زمن - الثاني العامل (Time Cycle Memory): علي أساسا المفهوم هذا ويطّبق 

 قبل الزم زمن أي إليه مضافا الوصول زمن من الذاكرة دورة زمن يتألف إذ ،العشوائي الوصول ذاكرة
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 اإلشارات، خطوط ىعل العابرة ارظاالنت لحاالت اً مطلوب اإلضافي الزمن يكون )قد آخر وصول حدوث

  (.القراءة عملية تكتمل لم إذا المعطيات توليد إلعادة أو

 البيانات نقل معدل - الثالث العامل (Rate Transfer): الذاكرة والى من البيانات نقل معدل هو 

  .)bps-Bit/Sec( (بت/ث  - الثانية في )بت الثانية في الوحدات بعدد ويقاس

 معمارية بناء الذاكرة 3-5

تتكون شريحة الذاكرة من عدد كبير من وحدات الذاكرة المرتبة مع بعضها لتشكل شريحة متكاملة بسعة     

او الحاسوب.  الهاتف المحمولمعينة، وتحتوي هذه الشريحة على عدد من االقطاب لترتبط مع وحدات جهاز 

تحتوي هذه و ،(MBبسعة )شريحة من نوع ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح ل اً مخططيوضح  (3-3الشكل )

 : يأتيتمرير االشارات كما  االطرافوتتولى هذه  اً طرف( 32الشريحة على )

   .عنوانال( تستخدم لتحديد A0 – A19) االطراف .1

  .( تستخدم للقراءةD0 – D7) االطراف .2

  .( مغذي القدرةVcc) الطرف .3

  .( االرضيVss) الطرف .4

  .المكانية الربط مع شريحة اخرى (CE) الطرف .5

 .( لتوفير خدمة الكتابةVpp) الطرف .6

 ذاكرةالشريحة  3-3شكل ال
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 انواع وحدات الذاكرة  3-6

يمكن  ةً عاملمستخدمة وطاقتها الخزنية، وهناك انواع عديدة من وحدات الذاكرة من حيث الوظيفة والتقنية ا    

( ووحدات ذاكرة الوصول ROM)ن هما وحدات ذاكرة القراءة فقط اساسيتصنيف وحدات الذاكرة الى نوعين 

من الفرعية نتطرق الى هذه االنواع لن ( ولكل نوع منهما توجد انواع متعددة، وسوف RAMالعشوائي )

نواع يوضح اهم الخصائص في األ (1-3)الجدول  المراحل السابقة.الفصل حيث تم تغطيتها في  افي هذالذاكرة 

 .الشائعة للذاكرة

 االنواع الشائعة للذاكرةأهم الخصائص في  1-3جدول 

 قابلية المسح الصنف نوع الذاكرة ت
آلية 

 الكتابة
 حالة الذاكرة

1 
ذاكرة الوصول 

 العشوائي 

ذاكرة القراءة 

 والكتابة 
  متالشية  كهربائياً  كهربائياً 

 غير متالشية   قناع غير ممكن ذاكرة القراءة فقط   ذاكرة القراءة فقط  2

 غير متالشية كهربائياً  غير ممكن ذاكرة القراءة فقط   ذاكرة القراءة المبرمجة  3

4 
ذاكرة القراءة القابلة 

 للمسح
 ذاكرة القراءة فقط  

االشعة فوق 

 البنفسجية
 غير متالشية كهربائياً 

5 
ذاكرة القراءة القابلة 

 للمسح كهربائياً 
 متالشيةغير  كهربائياً  كهربائياً  ذاكرة القراءة فقط  

 الذاكرة الومضية 6
ذاكرة القراءة 

 والكتابة
 غير متالشية كهربائياً  كهربائياً 

 الشائعة فهي:لذاكرات هم افيما يخص أاما 

 :MRO-Read Only Memoryذاكرة القراءة فقط  -1

 إذ ،فقطة للقراء ذاكرة أي Read Only Memoryهي ابسط أنواع الذاكرة والتسمية مشتقة من كلمة و    

 جديدة عليها او حذفها. على شريحة الذاكرة وتبقى بدون تغيير وال يمكن إضافة أي معلومات تكتب المعلومات

وال يمكن للمستخدم  BIOSاألم  للوحة التشغيل االوليحفظ برنامج تخدام لهذا النوع من الذاكرة هو أشهر اس

الذاكرة هي عدم احتياجها ألي طاقة  من ا النوعأن يغير أي من المعلومات الموجودة في الذاكرة. ميزة هذ

توجد حاجة  ال إذوفائدتها هي توفير البرامج التي يحتاجها الجهاز باستمرار  لالحتفاظ بالمعلومة. كهربائية

ولهذا الصنف من الذاكرة انواع عديدة  ،يوضح ذاكرة القراءة فقط( 4-3الشكل )لتحميله في كل عملية تشغيل. 
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ذاكرة القراءة المبرمجة القابلة ، PROMذاكرة القراءة المبرمجة سبيل المثال ال الحصر،  نذكر منها على

 داء الوظيفة التي صمم من اجلها.أ، EPROMللمسح 

 

 Read Only Memory-ROM  ذاكرة القراءة فقط   4-3 الشكل

 :RAM Random Access Memoryذاكرة الوصل العشوائي  -2

عشوائي الذاكرة التي يمكن الولوج إليها بشكل هي و  Random Access Memory هذا االسم مشتق من    

الذاكرة مقسمة إلى  ،تخزين المعلومة في الذاكرة يةأن نشرح كيف . لشرح كلمة غير منظم يجب)غير منظم(

 نة في الذاكرة فانه يتمومعلومة مخز ةإلى أي الحاجةعند و كل صفحة لها عنوانها الخاصو pages صفحات

. عند عدم وجود عنوان خاص في حالة الوصول العشوائي الولوج إليها مباشرة من خالل عنوانها الخاص بها

هذا البحث  .فانه إليجاد المعلومة يجب البحث بكل الصفحات لغاية العثور على المعلومة المطلوبة لكل صفحة،

  ذا.وهكومن ثم الثانية والثالثة  صفحةيتم بطريقة منظمة أي البحث بأول 

المعلومة المخزونة يتم  هذا النوع من الذاكرة ال يستطيع تخزين المعلومة بدون وجود طاقة كهربائية. أي أن

لذا فان الكثير من  ROM بكثير من أسرع RAM أنواع الذاكرة سحها عند فصل الذاكرة عن الطاقة.م

الوصول  في ذاكرة BIOSنسخة من برنامج  اللوحات األم تسمح عند بداية تشغيل الجهاز بوضع

( يوضح نوعاً من 5-3الشكل )الجهاز.  واستخدامها من هناك. هذا األمر يحسن من أداء  RAMالعشوائي

 وكما في ذاكرة القراءة فقط فان هذه االنواع صممت لتؤدي وظائف معينة.  انواع ذاكرة الوصول العشوائي.

 ذاكرة الوصول العشوائيالمثال ال الحصر،  ولهذا الصنف من الذاكرة انواع عديدة نذكر منها على سبيل

 ركــــالمتح ذاكرة الوصول العشوائي (،SRAM) Static Random Access Memoryالمستقرة 

DRAM) Dynamic Random Access Memory ،المتوازية ذاكرة الوصول العشوائيPBSRAM)  

Pipeline Burst SRAM ،)الفيديوي  ذاكرة الوصول العشوائيVRAM ،النافذة ذاكرة الوصول العشوائي 

WRAM Windows ،المتزامن ذاكرة الوصول الفيديوي العشوائي SGRAM Synchronous 

Graphics RAM  ،المتحرك ذاكرة الوصول العشوائي DRAM Dynamic Random Access 

Memoryعديدة اخرى. اً ، وانواع 
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   RAM ذاكرة الوصول العشوائي 5-3 الشكل 

 : emoryMFlashالومضية الذاكرة  -3

قابلة للمسح  ، (Non-volatile)غير متالشية حاسوب ذاكرة (Flash memory)  الذاكرة الومضية    

ذاكرة القراءة المبرمجة القابلة للمسح وإعادة البرمجة بشكل رقمي. وهي نوع من أنواع 

كتل )في البدايات شكل  ىعل تهارمجبو هامسح( ويمكن 1-6-3التي تم شرحها في )  (EEPROM) الكترونياً 

الومضية  ذاكرةإن تكلفة ال .تتألف من مواقع متعددة، وكانت الشريحة الداخلية تمسح بأكملها في المرة الواحدة(

طلب التخزين المتراص للكميات تي تطبيقفي كل  الشائعةولذلك أصبحت التقنية  EEPROM  أقل بكثير من

كاميرات ال ،audio)صوت الرقمية )على تطبيقاتها تتضمن، مشغالت الالكبيرة من المعلومات الهامة. كأمثلة 

والتي تستخدم للتخزين العام ونقل  ،الومضية USB  مشغالت وهي تستخدم أيضا في. نقالةالهواتف الو رقميةال

    ذاكرةال منتستخدم بدال  إذالت األلعاب جاالمعطيات بين الحواسيب. وقد كسبت أيضا بعض الشعبية في م

EEPROM  ذاكرةومزودات الطاقة لل SRAM  وذلك لحفظ معطيات اللعبة. 

نة ونها ال تحتاج إلى وجود تغذية كهربائية لتتذكر المعلومات المخزإوهذا يعني  ،غير متالشية الومضية ذاكرةال

ال تصل إلى سرعة الذاكرة  نهاإالرغم من على سريعة للقراءة ) وصولنها تقدم أزمنة إباإلضافة إلى  ،عليها

 .ة للحواسيب الشخصية(المستخدمة في الذاكرة الرئيس  DRAM المتالشية

هذه الخصائص توضح سبب  نإو القرص الصلب بمقاومة ضد الصدمات أفضل منالذاكرة الومضية تتمتع  

في تطبيقات مثل التخزين في األجهزة التي تستمد طاقتها من البطارية  الومضية ذاكرةالواسع لل اإلستخدام

ن الغالف التي تثبت بداخله الشريحة يعطيها إالومضية  ةاألخرى للذاكر المشجعةالخاصة بها. ومن المحاسن 

شكل ال .قدرة كبيرة على مقاومة الضغط الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة وعدم تأثرها بالماء إذا غمرت فيه

 اهم خصائص الذاكرة الومضية: أتيوفي ماي .الذاكرة الومضية من إنموذجاً يوضح  (3-6)
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 Flash Memoryالذاكرة الومضية  6-3 الشكل

 

  :الملفات المستخدمة مع الذاكرة الومضية -1

على وجه  هايكون من األفضل استخدام الومضيةالذاكرة  نتيجة للخصائص االستثنائية التي تتمتع بها    

فوق الوسائط ويستطيع التعامل مع  يتولى تسجيل البياناتنظام الملفات الذي في خزن الملفات بادارة التحديد 

 كما هي الومضيةالكامنة وراء نظم الملفات  . الفكرة األساسالومضيةفي الكتل  سحالزمن الطويل الالزم للم

 : يلي

فوق  جديدةيكتب نسخة جديدة من البيانات ال م الملفات سوفعندما يتم تحديث مكان التخزين الومضي فإن نظا

كتل ذاكرة حرة ثم يعيد تشكيل خريطة مؤشرات الملفات وبعدها يقوم بحذف الكتل القديمة الحقا عندما يتسنى 

من مايكروسوفت  FFS2  نظام الملفات التي ظهرت في البداية كان الومضيةله الوقت. أحد أنظمة الملفات 

مجموعة صادقت  م1994عام  وبحلول. م1990في بداية عام  MS-DOS  مع نظام التشغيلالمستخدم 

بشكل خاص الذي يسمح لجهاز التخزين الومضي أن يبدو كما لو  (FTL) على النظام PCMCIA الصناعة

ولكن ما زال يتمتع بقدرة احتمال فعالة. ومن األنظمة التجارية  ،FAT نظام ملفات كان قرص ذو

 . FTL والذي تم ابتكاره ليلغي االمتياز الذي حققه FlashFX  نظام األخرى

 :السرعة. 2

في   2MBـارب الــــــل يقـــــفرة بسرعات متعددة، فبعضها يتمتع بمعدل نقامتو الومضيةالذاكرة  بطاقة    

السرعة الدقيقة لهذه  ،...الخ(MB/S 12)  في الثانية MB 12 ، وآخر يصل حتى(MB/S 2) ةـــــــالثاني

وقد تجد بعض بطاقات الذاكرة التي تحمل  .السوق المستخدم في MegaByteالبطاقات يعتمد على تعريف الـ 

 ( مع رقم يشير الى سرعة نقل البيانات في هذه الذاكرة. Xرمز )

هو تصنيف قديم استخدم في بداية االمر كمقياس لسرعة  (Xان تصنيف السرعة الذي يرمز له بالعالمة )

كرة الذا لبطاقة المصنعة الشركات بعض ، كما استخدم من قبلCompact Disk CD))االقراص المضغوطة 

ثانية( وتعادل /كيلوبايتX( )150. وتعادل قيمة كل )كمرجع لسرعات الواح الذاكرة الومضية في بداية انتاجها
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( X 6ة )ــــبطاق بيانات لـــنق ةسرع فحينما نتحدث عن قرص مدمج ذيفمثالً (. ثانية/ميكابت 1.23) حوالي

 . ثانية(/ميكابت 7.38أو ) ثانية(/كيلو بايت 900فان هذا يعادل )

 :فإننا نقوم بالحساب التالي MB 12تمتع بسرعة ت تيال اللوحةمع   100xذو السرعة  اللوحةعند مقارنة 

 150 100x × KB  =15 MB  100 الذاكرة ذو السرعة  لوحةفي الثانية. هذا يعني أنxاللوحة أسرع من 

 .في الثانية MB 12 السرعة اتذ

  :السعة -3

. الشرائح GigaByteواحد وحتى عدة  KiloByteالمعروفة بين  الومضيةالذاكرة  شرائحتترواح سعة      

تخضع لقانون مور ألنها يتم  الومضيةالمركبة تكون منضدة للحصول على سعات أكبر. إن سعة الشرائح 

األخرى، إال أنها قد تتعدى قانون مور وذلك بحسب  المتكاملة ائرالدو إنتاجها بنفس الطريقة المتبعة لصناعة

قامت شركة توشيبا وشركة سان ديسك بتطوير شريحة ذاكرة ومضية  م2005التطورات التكنولوجية. في عام 

باستخدام تقنية الخاليا متعددة المستويات حيث يتم تخزين خانتين من المعطيات في من البيانات  kB 1   تخزن

 نها طورت أول شريحة بسعة إ جن نفس العام أعلنت شركة سامسونالخلية الواحدة. وفي تشرين الثاني م

KB2  عن القرص الومضي بسعة جأعلنت شركة سامسون م2006في العالم. في آذار عامGB  4  والذي

التي تم  الومضية ذاكرةامتلك نفس الحجم الصغير للقرص الصلب الموجود في األجهزة المحمولة. ومن ال

 التسلسلي العام نفذذات الم الومضية ذاكرة، والذاكرةنذكر بطاقات ال م2006إنتاجها في منتصف العام 

(USB)وقد ندر استخدام السعات ، MB 256 الذاكرة  واألجهزة ذات السعات األقل من ذلك حيث أصبحت

بشكل  يةـالومض ذاكرةون الــجهاز التخزين المعتاد لألشخاص الذين ال يستخدم kB1  ذات السعة الومضية

ن مقدار إ. ومن الجدير بالذكر )4أو  kB (2 عةـــون الســكين يستخدمـــثير من المستهلـــكبير في حين أن الك

الً مع تطور تكنولوجيا الحاسوب وقد يزداد مستقب kB250  قد أصبح اآلن يتعدى ومضيةذاكرة الالحجم 

 .ستناداً الى قانون موروإ

 :فقدان المعلومات واستعادتها -4

أثناء كتابة المعلومات في  الذاكرة الومضية تلف البيانات هو إزالة جهاز التي تقف وراء العواملإن أكثر      

وقد تتفاقم الحالة عند استخدام نظام ملفات غير مصمم للتعامل مع األجهزة القابلة لإلزالة أو عند  بها وتزويده

زالة جهاز الذاكرة إن نتبع تعليمات أويجب إزالة الجهاز وما تزال هناك معلومات تنتظر من أجل الكتابة. 

ستعادة البيانات من إ نإوذلك بقطع اتصال الجهاز قبل رفعه. و المحمول أالومضية من الحاسوب 

ق متعددة يمكن أن تعطي نتائج ائفي بعض الحاالت وهناك نهج وطر متاحاً يكون  قد الومضيةالذاكرة  أجهزة

 .جيدة في هذا المجال
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 Memory Card بطاقات الذاكرة وانواعها 3-6-1

آالت  تستعمل في. البيانات إلكترونية صلبة لتخزين مضيةو ذاكرة هي Memory Card بطاقة الذاكرة      

وأنظمة ألعاب الفيديو،  والمشغالت الموسيقية، والهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، التصوير الرقمية،

والعديد من األجهزة اإللكترونية األخرى. للبطاقات قدرة عالية على إعادة التخزين والحفظ، وهي أدوات 

بديلة  الومضيةبطاقات القترح بأن تكون إقد و. حجملتخزين ال تحتاج للطاقة كي تواصل الحفظ، وهي صغيرة ا

 منفذ و، التي تعمل تقريباً في أّي حاسوب ذUSB الومضيةذاكرة الللقرص المرن، بالرغم من أن  محتملة

USBاآلالف من بطاقات الذاكرة التي تنتج هناك المئات من الشركات المصنعة  .، تقوم بهذا الدور اآلن

الصور وأشرطة  مثل من األجهزة المختلفة. وتستخدم هذه البطاقات لتخزين البيانات المختلفة لمجموعة واسعة

وأنها تأتي بأحجام وسعة تخزين وسرعة مختلفة. وهذه  ،الفيديو والموسيقى والتطبيقات، وغيرها من الوثائق

افة الى تلك مكن إستخدامها في أنواع مختلفة من األجهزة، باإلضياألنواع المختلفة من بطاقات الذاكرة 

انواع مختلفة من بطاقات يوضح  (7-3الشكل ) المستخدمة في الهواتف النقالة بشكل عام أصغر من غيرها.

 الذاكرة.

 
 

 Memory Cardبطاقات الذاكرة وانواعها  7-3 الشكل
 

(، وهذا هو شكل غير SD  Secure Digital) الرقمية االمنةتقنية  تم بناء بطاقات الذاكرة وفقاً لمعايير

 لبطاقات الذاكرة المستخدمة في األجهزة المحمولة مثل الكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر متالشي

بطاقة الرقمية االمنة التم تطوير هذه التقنية من قبل مؤسسة وأجهزة المالحة، والهواتف المحمولة.  اللوحية

SD Card SDA Association ولية لها عام المحمولة وتم وضع المواصفات األجهزة لالستخدام في األ

 Multimediaمن قبل شركات ساندسك، باناسونك، وتوشيبا، وكانت تطوير لمواصفات بطاقات  م1999

Cards MMC وقد تم تنفيذ تقنيات صبحت بعد ذلك مواصفات قياسية لصناعة بطاقات الذاكرة. أوSD  في
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مختلف. أساساً، هناك  إنموذج 8000عالمة تجارية مختلفة من بطاقة الذاكرة و أكثر من  1000أكثر من 

 مختلفة من بطاقة الذاكرة: مجموعات 4

  .(Secure Digital Standard Capacity SDSC) قياسيةال السعةالرقمية االمنة ذات  .1

 .(Secure Digital High Capacity SDHCعالية السعة )الرقمية االمنة  .2

 .(Secure Digital Extended Capacity SDXCالسعة الموسعة )الرقمية االمنة ذات  .3

 . (Secure Digital Input Output SDIO)االدخال واالخراج الرقمية االمنة لوحدات  .4

( يوضح قابس التحويل بين 9-3بطاقات الرقمية االمنة والشكل )الوز انواع ( يوضح رم8-3الشكل )

 االحجام المختلفة. 

 

 السعة الموسعة –الرقمية االمنة 

 

 السعة العالية –الرقمية االمنة 

 

 السعة القياسية -الرقمية االمنة 

 رموز بطاقات ذاكرة الرقمية االمنة 8-3الشكل 

 

 قابس التحويل بين االحجام المختلفة 9-3الشكل 

 :منة، وهيبطاقات الرقمية اآلالمن  ةوهناك أيضا ثالثة أحجام رئيس

  غم(. 2وتزن )، ( ملم 2.1× ملم  32× ملم  24) قياسبوتاتي  SDالرقمية االمنة  .1

  .غم( 0،8وتزن ) (ملم 1.4× ملم 21،5× ملم 20) قياسوتاتي ب  Mini SDالرقمية االمنة المصغرة  .2

  .غم( 0،25وتزن ) (ملم 1× ملم 15× ملم 11) قياسوتاتي ب Micro SD الرقمية االمنة المصغرة جداً  .3

وذاكرة ، mini SD، ذاكرة SD ، ذاكرةاألعلى إلى األسفلمن   SDيوضح تطور بطاقات (10-3الشكل )

Micro SD .فعلى سبيل المثال  ،مع ذلك، فأن هذه العائالت غير متوفرة في كل االحجاموSDXD  ال يأتي

 .Micro SDال يأتي في حجم  SDIO و ،Mini SDفي حجم 
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 ومخططها SD الذاكرة بطاقاتتطور  10-3الشكل 

 بطاقات ذاكرة الهاتف المحمول 3-6-2

في األجهزة األكبر حجما مثل الكاميرات الرقمية وكاميرات  Secure Digital (SD)بطاقات الذاكرة  تاتي    

يتم استخدامها في األجهزة  Microو   Miniالفيديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وغيرها. األحجام الصغيرة 

بعض الشركات المصنعة تنتج المحوالت التي  فان مع ذلكوالصغيرة مثل الهواتف النقالة واالجهزة اللوحية. 

العادية. وبهذا، فانه سيكون من الممكن  SDفتحات  تتالءم وان  ات االحجام الصغيرةذتسمح لبطاقات الذاكرة 

والكاميرات الرقمية، وأجهزة الكمبيوتر  في كل من الهواتف المحمولة   Miniاستخدام بطاقة الذاكرة من نوع 

لتحقق من مواصفات االشخصية. عند النظر في بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهواتف النقالة، فمن المهم دائما 

 ي:كما يأت، ومن البطاقات المستخدمة مع الهواتف النقالة عدة انواعالجهاز نفسه. كما ذكرنا، ومع ذلك، هناك 

1. Memory Stick Duo:  

 أدـــــى مبــــــد علــــطورتها شركة سوني وتعتموالتي الومضية القابلة للتبديل،  ذاكرةوهي أحد أنواع ال    

الشكل  .GB 8 أكبر سعة وصلت إليها هي و ملم 31× ملم  20يبلغ قياسها وMemory Stick الـ رةـــــذاك

 .Memory Stick Duo ذاكرة يوضح  (3-11)

 

 
 
 

 Memory Stick Duo 11-3 الشكل                                       
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2. Memory Stick Micro-M2: 

يبلغ  M2 طورتها شركة سوني وأحياناً تسمىوالتي الومضية القابلة للتبديل،  ذاكرةوهي أحد أنواع ال    

  لوـــحستعمال المإفي مدخل مخصص لذاكرة أكبر من خالل  ستخدامهاإملم ويمكن  15× ملم  13قياسها 

Adapter  كبر سعة وصلت إليها الـوأ M2 هي  GB16  (12-3الشكل ) .م 2009وذلك حتى منتصف عام 

 .Memory Stick Micro-M2يوضح 

 

 

 

 

 Memory Stick Micro - M2 12-3 الشكل

3. :Memory Stick Pro Duo  

 ذاكرة أالومضية القابلة للتبديل، طورتها شركة سوني وتعتمد على مبد ذاكرةوهي أحد أنواع ال    

يبلغ قياسها  ،ر وسرعة أكبر في تبادل المعلوماتيتيح هذا اإلصدار المطور سعات أكبو Memory Stickالـ

 (13-3الشكل ) م. 2009وذلك حتى منتصف عام  GB 16 ملم وأعلى سعة وصلت إليها هي 31× ملم  20

 .Memory Stick Pro Duoيوضح 

 

  Memory Stick Pro Duoذاكرة 13-3 الشكل

4. Multi-Media Cards MMC:  

بعد أن طورتها سانديسك وسيمنس  م 1997الومضية القابلة للتبديل، طرحت عام  ذاكرةوهي أحد أنواع ال     

إال أنها أرق منها  SD ملم وبذلك فهي مساوية لقياس الـ 1.5× ملم  32× ملم  24وإنفينون. يبلغ قياسها 

. لم اً لكن العكس ليس صحيحMMC  تستطيع التعامل مع الـ SD بقليل، لذا فاألجهزة المصممة للتعامل مع الـ

، وأكبر سعة micro SDHC والـ  micro SDشائعة بعد انتشار الـ RS MMC والـ MMC الـ ذاكرةتعد 

 .MMCذاكرة لل (14-3الشكل ) .GB 8 هي MMC وصلت إليها الـ
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  MMCذاكرة 14-3 الشكل

5. RS MMC:  

 MMC ملم ولذلك سميت بالـ 18× ملم  24يبلغ قياسها والومضية القابلة للتبديل،  ذاكرةوهي أحد أنواع ال    

 RS والـ MMC الـ ذاكرةلم تعد  ،باستعمال المبدل MMC المصغرة، ويمكنها العمل مع األجهزة التي تقبل

MMC  بعد انتشار الـ اإلستخدامعة ـشائ micro SD والـ micro SDHC  لت إليها هيــوأعلى سعة وص 

GB  4. ( يوضح  )15-3الشكلRS MMC. 

 

 RS MMCذاكرة  15-3 الشكل

 

6. MMC Micro:  

من أجل  ج، طورتها سامسون S-CARDالومضية القابلة للتبديل، تعرف أيضاً بـ ذاكرةوهي أحد أنواع ال    

ملم  1.1ملم بسماكة  12× ملم  14تميزت به هو الحجم الصغير  استعمالها في الجواالت الحديثة، أهم ما

 .MMC Microيوضح  (16-3الشكل ) .GB2  والسرعة الفائقة بنقل البيانات، أكبر سعة وصلت لها هي
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 MMC Microذاكرة  16-3 الشكل

7. :Secure Digital SD  

ي ـــــم. وهـــمل 2.1× ملم  32× ملم  24الومضية القابلة للتبديل، يبلغ قياسها  ذاكرةال وهي أحد أنواع     

 MMC تقبل أيضاً ذاكرة الـ SD ، لذا فمعظم األجهزة التي تقبل ذاكرة الـسمككنها أل MMC ـاس الـــــقيب

 microوالmicro SD  بعد انتشار الـ اإلستخدامشائعة  SD الـ ذاكرةلكن العكس ليس صحيح، لم تعد 

SDHC  وأعلى سعة وصلت إليها هي GB 4. ( 17-3الشكل)  يوضح ذاكرةSD. 

 

 SDذاكرة  17-3 الشكل

8. :SDHC  

ملم. تؤمن سعات تتراوح  2.1×  32×  24الومضية القابلة للتبديل، يبلغ قياسها  ذاكرةوهي أحد أنواع ال     

كل ـــالش .بالثانية (6أو  4أو  2) MB مع ثالث سرعات ممكنة لنقل البيانات وهي GB 32وإلى  4ن ـــــم

 .SDHCيوضح ذاكرة   (3-18)

 

 SDHC ذاكرة 18-3 الشكل
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9. :MiniSD  

من أجل العمل مع األجهزة الصغيرة  SD Miniناجحة جدا، تم تطوير بطاقة  SDبعد أن أصبحت بطاقة    

مثل الهواتف المحمولة. هذه البطاقة توفر نفس الفوائد والخصائص للبطاقة القياسية الحجم، ولكن أصغر كثيراً. 

هذه البطاقات عادة في الهواتف النقالة التي تحتوي على الكاميرات، واأللعاب، وإمكانية تنزيل  استخدام يتم

ن  ـــم وعادة ما تأتي في أحجام التخزين بيلم X 20 X 1.4 21.5هي  SD Miniات بطاقأبعاد التطبيقات. 

MB 16و MB 2 يوضح ذاكرة  (19-3الشكل ) حجام المتاحة بينهما.األ، مع كلMini SD. 

 

 
 
 
 

 

 Mini SDذاكرة  19-3 الشكل

10. MiniSDHC:  

 20ا ــــغ قياسهـــ، ويبل SDالـ رةـــــذاك مبدأل، تعتمد على ــــالقابلة للتبدي الومضية ذاكرةوهي أحد أنواع ال    

أيضاً،  mini SDالـ ذاكرةأن تقبل  mini SDHC ملم. تستطيع الجواالت المصممة للعمل مع الـ 22× ملم 

 GBي ـــه  mini SDHC أكبر سعة وصلت إليها الـ ،فال تقبل غيرها mini SD أما الجواالت المصممة للـ

 .Micro SDHCيوضح الذاكرة  (20-3ل )ـــــالشكو ،8

 

 

  

 Micro SDHCذاكرة  20-3 الشكل

11. MicroSD:  

الومضية المتاحة لسوق الهاتف المحمول. وبهذا، فهو أصغر  ذاكرةواحدة من ال هي  SDمايكروبطاقة     

م. عندما تستخدم في الهواتف النقالة، لم X 11 X1 15 حيث ان ابعادها هي  SD Miniقليال من بطاقة 

لهاتف المحمول الحديثة ا. بعض نماذج (adapter)وعادة ما تكون مضمنة بداخلها، دون الحاجة إلى المحول 

تأتي  Micro SDتحتوي على اماكن صممت خصيصا لهذا النوع من بطاقات الذاكرة. وبطاقات الذاكرة 

قادرة على خزن البيانات  Micro SDاألخرى. وبطاقات الذاكرة  بأحجام تخزين مختلفة مثل بطاقات الذاكرة

 .Micro SDيوضح الذاكرة  (21-3الشكل ) .SDمرات اكبر من بطاقات  4
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 Micro SD ذاكرة 21-3 الشكل

12. Micro SDHC:   

× ملم  11، ويبلغ قياسها  SDالـ ذاكرةالومضية القابلة للتبديل، تعتمد على مبدئ  ذاكرةوهي أحد أنواع ال    

بل ــــــن تقوأ micro SDHC ملم. مما يجعلها مثالية للجواالت، تستطيع الجواالت المصممة للعمل مع الـ 15

فال تقبل غيرها. أكبر سعة وصلت  micro SD أيضاً، أما الجواالت المصممة للـ  micro SD الـ رةــــــذاك

يوضح الذاكرة  (22-3الشكل ) .م 2009وذلك حتى منتصف عام  GB 16هي   micro SDHC إليها الـ

Micro SDHC. 

 

 Micro SDHC ذاكرة 22-3 الشكل
 

 Cards  :SDIOبطاقات الذاكرة الرقمية االمنة لألدخال واألخراج  .13

 SDIOبطاقات وتعمل . I/Oاالدخال واالخراج  لتغطية وظائف SDلمواصفات  امتدادهي  SDIO بطاقة     

بتلك مصممة لدعم وظائف المدخالت والمخرجات الخاصة فقط وتعمل بكامل طاقتها في األجهزة المضيفة 

في بعض األحيان و، Palm Treoمثل ( PDA)أجهزة المساعد الرقمي الشخصي في عادة تستخدم ) األجهزة

لدعم أجهزة  SDستخدام فتحة ا البطاقات ا النوع منأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف النقالة(. ويمكن لهذ

التلفزيون، الكاميرات الرقمية، و FMراديو  الت، مستقبBarcode الـ ةقراءأجهزة االستقبال، أجهزة المودم، 

خرى، لكنها االواجهات واي فاي، بلوتوث، إيثرنت، واألشعة تحت الحمراء. وقد اقترحت العديد من األجهزة 

 .USBلالتصال باستخدام واجهة  I/Oاآلن أكثر شيوعا ألجهزة 
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بنيت التي األجهزة المضيفة  كما ان متطابقة وكهربائية ةميكانيكيواجهات ب SDو SDIOتتمتع بطاقات 

. ومع ذلك، فإن العكس ليس صحيحا، I/Oدون وظائف  SDتقبل بطاقات الذاكرة يمكنها ان  SDIOلبطاقات 

على سبيل وللبطاقة.  I/Oألن األجهزة المضيفة تحتاج برامج التشغيل والتطبيقات المناسبة لدعم وظائف 

في أي  SDIOإدخال بطاقة  كما ان عادة مع أجهزة المساعد الرقمي الشخصي  HP SDIOالمثال، كاميرا

 SDIOلمضيف، ولكن قد يكون محبط للمستخدمين أن بطاقة يسبب أضرار مادية أو تعطل الجهاز ا SDفتحة 

 . SDIO( يوضح ذاكرة 23-3الشكل )ومل بشكل كامل عند إدراجها في فتحة متوافقة على ما يبدو. تعال 

 

 SDIOذاكرة  23-3الشكل 

 تطور تقنية بطاقة الذاكرة  3-6-3

      
لإللكترونيات النقاب عن أول بطاقات ذاكرة الفالش القابلة لإلزالة الُمعتمدة على  Samsungكشفت شركة      

وُيمكن استخدام تلك ،  (Universal Flash Storage UFS)الومضيلعالمية للتخزين ا JEDEC تقنية

 DSLRاالحترافيةالبطاقات في عملية حفظ الصور عالية الدقة الملتقطة عبر األجهزة المحمولة مثل الكاميرات 

 .دون طيارمن اد والكاميرات الخاصة بالطائرات وكاميرات الواقع االفتراضي ثالثية األبع

ومن المتوقع أن ُتقدم  (،32و 64و 128و 256) GB وتأتي البطاقات بخيارات تخزين مختلفة بما في ذلك

الذاكرة الخارجية، األمر الذي قد دفعة هامة في مجال األداء لسوق بطاقات تخزين  UFS بطاقات سامسونغ

 .يسمح بالحصول على نتائج وسائط ُمتعددة مرضية بشكل أكبر

على تحسين   GB 256 UFS الخارجية القابلة لإلزالة من سامسونغ بسعة الومضيوتعمل بطاقة التخزين 

 .م ذات الدقة العاليةعالية الدقة واألفال 3Dتجربة الُمستخدم إلى حد كبير وخاصة في األلعاب ثالثية األبعاد

 Microأسرع بخمس مرات مقارنة بما كان عليه األمر مع بطاقات طاقة الجديدة أداء قراءة متسلسل  وتوفر الب

SD  يصل إلى طاقة الجديدة معدل قراءة متسلسل  التقليدية، حيث ُتقدم الب MB 530  في الثانية، وتماثل هذه

 . SATA SSDمن أقراص التخزين السرعة سرعات القراءة المتسلسلة الُمقدمة

ثوان،  10في حوالي  GB 5 ويمكن للُمستخدم عبر البطاقات الجديدة قراءة الملفات التي تصل أحجامها إلى

ثانية ُبمعدل قراءة  50التقليدية والتي تستغرق أكثر من  Micro SD UHS-1 وذلك بالُمقارنة مع بطاقات

 .في الثانية MB 95متسلسل يبلغ 
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مرة  20في الثانية، مما يسمح بأداء أعلى بمعدل  40.000يبلغ  قراءة عشوائي معدل MB 256 بطاقةوتوفر 

 1800التقليدية والتي ُتقدم معدل قراءة وكتابة يبلغ  Micro SD من ناحية القراءة العشوائية مقارنة ببطاقات

 .في الثانية

مرة  350أعلى بمعدل  داألمر الذي ُيعفي الثانية،  34000بينما تقدم البطاقة الجديدة معدل كتابة عشوائياً يبلغ 

 .في الثانية 100التقليدية والتي ُتقدم إمكانية كتابة عشوائية بمعدل  Micro SD بالمقارنة مع بطاقات

الجديدة باالعتماد على أرقام أدائها بتقليل وقت تحميل بيانات الوسائط المتعددة  GB 256 وتسمح بطاقة

 DSLR.  أمراً ُمفيداً لمستخدمي الكاميرات االحترافية ُيعدوُمصغرات الصور بشكل ملحوظ، مما 

دام مسارات وتدعم البطاقة األوامر الُمتعددة مع ميزة االنتظار وميزة ُمزامنة القراءة والكتابة من خالل استخ

ُمخصصة بشكل منفصل، األمر الذي ُيحقق أعلى مستوى من األداء واألكثر كفاءة من حيث الطاقة الالزمة لنقل 

 .البيانات ومضاعفة اإلنتاجية

 في اختيار بطاقة الذاكرةالمهمة  عتباراتاالبعض  3-7

 Compatibility:التوافق  .1

إذا كان الهاتف غير  MicroSDليس من الجيد شراء بطاقة ف أهميةهو العنصر األكثر مفهوم التوافقية  عديُ     

إنسيابية عمله من بطاقة الذاكرة للتأكد من  معمواصفات الهاتف توافق يجب ان تتحقق من لذا . عهامتوافق م

 .ية مشكلةأث ادحإدون 

 :Memory Capacity سعة الذاكرة .2

المنتجات وعامًة ف .حتياجاتهمإلناس ولتالئم القدرة المالية لبطاقات ذاكرة ذات سعات مختلفة  ونالمصنعنتج أ    

فمن المهم أن تتحقق من مواصفات ذلك،  ومع توفر أسرع أداء وأعلى سعة ممكنة SDXCالتي تستخدم تنسيق 

الهاتف لمعرفة المعايير التي يدعمها. عند النظر في متطلبات السعة، فمن المهم أن نفكر في االحتياجات 

الشخصية عند استخدام البطاقة. فالمستخدمين الذين يحملون الكثير من الصور والفيديو في هواتفهم قد يرغبون 

استخدم هاتفه لفترة من الوقت لديه فكرة عن ما يمكن أن يحتاج إليه عن في اختيار سعة أعلى. ان أي شخص 

طريق فحص بطاقة الذاكرة الحالية وهي: إذا كانت البطاقة التي تأتي مع الهاتف قد تم امتالؤها بسرعة، فمن 

غي أن شتري واحدة ذات سعة اكبر. فمثالً، شخص يريد تخزين الكثير من الموسيقى على هاتفه ينبتالممكن ان 

 30قد تسمح بتخزين حوالي  GB 2 يفكر بشراء بطاقة ذات سعة أكبر. وعلى سبيل المقارنة األساسية، بطاقة 

ساعة. عموما  500قد يكون لديك مساحة كافية ألكثر من  GB 32 ، في حين أن بطاقةMP3ساعة من ملفات 

 GB إلى  GB 4 يكون منSDHC  السعة العالية ، وبطاقاتGB 2 القياسية تصل إلى SDفأن سعة بطاقات 

 .TB 2وتصل إلى  GB 32 تكون أكثر من  XCSD الممتدة ، وكذلك سعة البطاقات32
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  :السرعة .3

توجد العديد من حيث  .السرعة احد العوامل المهمة التي تحدد اختيار الذاكرة وحسب الوظيفة المطلوبة تعد    

والسرعة،   من حيث الثمن حسب السعة، جودة التصنيع بطاقات الذاكرة التي تباع في االسواق، وهي تخلتف

السرعة من العوامل المهمة في اختيار  لى السرعة. وتُعدالينتبه إوغالباً ما يركز المستخدم على السعر والسعة و

فاغلب الشركات المصنعة  عالية الدقة.بطاقة الذاكرة وخاصة عندما تستخدم في نقل الصور والفيديوهات 

من حيث السرعة،  classهر تصنيف تلك البطاقة ظالذاكرة، تكتفي فقط برسم عالمة على البطاقة تلبطاقات 

 .(24-3كما موضح في الشكل )

 

 السرعةصنف  24-3الشكل 

 .يشير الى الحد االدنى والحد االعلى للسرعةوهذا الرمز 

يمكن  تقدير وال كأكبرفي الثانية  MB30  تصل إلى في هذه البطاقةنقل البيانات سرعة يعني ان  فالرمز  

 .قات المتوفرة حاليا في االسواقوهو النوع الذي يعد من اسرع البطا في الثانية MB  10ان تقل عن

 . قراءة رموز بطاقة الذاكرة  4

ة التعرف على مواصفات البطاقة المطلوبة من خالل عند القيام بشراء بطاقة ذاكرة جديدالمفيد جداً  من     

 قة وهي كاآلتي:( يوضح العالمات المهمة المثبتة على البطا25-3قراءة العالمات المثبتة عليها. الشكل رقم )

 (1الية االقفال ).  

 (2( صنف الذاكرة ))مقياس السرعة. 

 (3 ))نوع الذاكرة )انواع الرقمية االمنة.  

 (4 )العالمة التجارية للشركة المصنعة. 

 (5 نوع قناة نقل المعلومات )(UHS Bus). 

 (6سعة البطاقة ).  

http://1.bp.blogspot.com/-2E-GAlyKvvk/UkqWSePsQzI/AAAAAAAAQ4Q/1QpvHFMjihU/s1600/sd10.png
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 رموز بطاقة الذاكرة 25-3الشكل 

 Conclusion:ستنتا  اال .5

، ومجموعة كبيرة من Micro SDو  Mini SD من كل حجامبأبطاقات ذاكرة الهاتف المحمول تكون    

بذاكرة   SDXCلبطاقات  TB 2 ، والقياسية SDلبطاقات  GB 16 سعات التخزين المختلفة تتراوح ما بين 

أهم األشياء التي يجب ان يفعلها أي شخص عند  ،الصور آالفمئات الساعات من الموسيقى، وواسعة لتخزين 

مع الهاتف، والتأكد من ان السعة كبيرة بما يكفي لتلبية  ةمتوافق ا، التأكد من أنهمالئمةالبحث عن بطاقة ذاكرة 

بعناية ومحاولة البائعين عن هذا، مراجعة  وفضالً . من السرعة المالئمة للتطبيق المطلوب والتاكد احتياجاته

نوعية عالية الجودة لضمان عدم حذف البيانات او ذات ينبغي أن تكون البطاقة وشراء من الشركة المصنعة. ال

 عطل البطاقة مما يؤدي الى خسارة تلك البيانات والمعلومات.

 SD Formatterيتم شرح كيفية اصالح بطاقات الذاكرة المعطوبة باستخدام برنامج في هذا التمرين سوف 

 مالم يكن العطل بسبب فيزياوي ادى الى تلف الذاكرة.  2.0

 اصالح بطاقة الذاكرة المعطوبة  –تمرين عملي  3-8

 SD Formatter 2.0كيفية اصالح بطاقات الذاكرة المعطوبة باستخدام برنامج وسنشرح في هذا التمرين     

 مالم يكن العطل بسبب فيزياوي ادى الى تلف الذاكرة. 

 اعادة على قدرته عدم أو البطاقة على الكمبيوتر جهاز تعرف بعدم المتعلقة تلك انتشارا المشاكل أكثر بين من

 هذه احد نقدم سوف التمرين هذا وفي المشكلة، هذه بحل تقوم التي البرامج من كثير توجد (.Format) برمجتها

  بخطوة. خطوة الشرح مع (Formatter SD) وهو البرامج
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  يلي: كما فيتم البرنامج لتنصيب بالنسبة اما

 الشكل في الموضحة أيقونته طريق عن البرنامج بفتح نقوم ،عتادةالم بالطريقة بتثبيته القيامو البرنامج تحميل بعد

(3-62.) 

 

 

 

 

 SD Formatter 2.0 برنامج تنصيب 62-3 الشكل

  يلي: كما فيتم البرنامج لتشغيل بالنسبة اما

 وسوف تب،المك سطح على الظاهرة البرنامج ايقونة على بالضغط تشغيله يمكن البرنامج تنصيب اكمال بعد    

 ةالرئيس للواجهة مبسط شرح يلي ما وفي (.72-3) الشكل في موضحة كما للبرنامج ةالرئيس الشاشة لنا تظهر

 البرنامج: بفتح القيام بعد لنا تظهر التي

 

  2.0SD Formatter لبرنامج الرئيسية الشاشة 72-3 الشكل

 (.82-3) الشكل في موضحة كما الخيارات شاشة لنا تظهر (Option)  الخيارات زر على الضغط بعد
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  2.0SD Formatter لبرنامج الخيارات شاشة 82-3 الشكل

 :خاصيتين على النافذة هذه تحتوي

 :Type Format التهيئة نوع  -:ىاألول الخاصية

 تحدد هذه الخاصية نوع االصالح المطلوب، وتضم هذه الخاصية ثالثة خيارات: 

1. Quick: عطب. أي على تحتوي وال سليمة ذاكرة لبطاقة عادي تهيئةب القيام أجل من الخيار هذا 

2. OFF Erase-Full: تحتوي التي الملفات استرجاع إمكانية مع للبطاقة بتهيئة عمل أجل من الخاصية هذه 

 أخرى. برامج باستخدام البطاقة عليها

3. ON Erase-Full: أنه حيث المعطوبة، الذاكرة بطاقات إصالح اجل من نحتاجه الذي هو الخيار هذا 

 فيها. الموجودة الملفات استعادة إمكانية استحالة مع للبطاقة كامل تهيئة بعمل يقوم

 :Adjustment Size Format الحجم صيغة تعديل -:ةالثاني الخاصية

 قم يناسبك، بما الخيارات تعديل بعد البطاقة مساحة من معينة نسبة فقدان حال في الخاصية هذه استخدام يمكنك

 نافذة لك وستظهر للبرنامج، ةالرئيس الواجهة في ormatF على إضغط ذلك بعد ،OK زر على بالضغط

( يوضح هذه 29-3الشكل ) الفورمات. عملية انتهاء بعد إال الحاسوب من البطاقة إزالة عدم منك تطلب أخرى

 الشاشة. 
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 االصالح عملية بدء شاشة 92-3 الشكل

 (.30-3) بالشكل الموضحة الشاشة وتظهر البطاقة وإصالح فورمات يجري

 

 االصالح عملية شاشة 30-3 الشكل

 فان الشاشة هذه ظهور عند (.31-3) بالشكل المبينة الشاشة تظهر فسوف البرنامج قبل من العملية تمامإ بعد

 بنجاح. تمت قد العملية
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 االصالح عملية شاشة 31-3 الشكل

 فقم لها، فورمات عمل منك تطلب رسالة لك وظهرت الحاسوب، طريق عن جديد من البطاقة فتح حاولت وإذا

 المعطوبة. البطاقة إصالح من تماما انتهينا قد نكون عندها المعتادة، العادية بالطريقة بذلك

 Cloud memory الذاكرة  السحابية 3-9

لخزن البيانات عبر شبكة  إنموذج( وهو Cloud storageوتسمى احياناً بـ )التخزين السحابي     

محدد. وتقوم كبريات  خادم على ستضافتهاإال من ن  بددم كبيرة متعدده يمتلكها طرف ثاعلى خوا اإلنترنت

متقدمة بتأجير مساحات خزن سحابية لعمالئها بما يتوائم مع  مراكز بيانات شركات االستضافة التي تمتلك

( التي سوف يتم Cloud Computingوتعتبر الذاكرة السحابية احد خدمات الحوسبة السحابية ). احتياجاتهم

 شرحها في الفصل الرابع.

اكرة  السحابية  على أنها عبارة عن أجهزة حواسيب وخوادم ضخمة تحتوي على مساحة ويمكن تعريف الذ

خزن هائلة توفرها الشركات الكبرى ويقوم المستخدمون برفع ملفاتهم عليها ليتم خزنها بدالً من خزنها على 

تطبيقية التي حاسباتهم الشخصية او اجهزة الهاتف المحمول، كما تقوم الشركات بتوفير عدد من البرامج ال

يحتاجها المستخدم لمعالجة هذه البيانات، فعلى سبيل المثال عندما يكون المستخدم بحاجة لبرنامج معالجة 

( السترجاع بعض الملفات والعمل عليها فان باستطاعته الحصول عليها من اي جهاز Wordالنصوص )

ن من اوهناك نوع، اسبته الشخصيةليس بالضرورة من ححاسبة او جهاز لوحي او هاتف محمول قريب منه و

حسب بالثاني بمساحات كبيرة مساحات محدودة للمستخدمين ومجانية وتكون ب :االول ،خدمات الذاكرة  السحابية

 يوضح مفهوم الذاكرة السحابية ومجاالت (32-3الشكل ) ،محددة قابلة للتجديد لمدةمالي  الحاجة مقابل مبلغ

 التعامل معها. استخدامها واالجهزة التي يمكنها
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 السحابية الذاكرة 32-3 كلالش

 فهي: السحابية  الذاكرة ميزات همأ يخص فيما اما

 :ضافة الى خدمة خزن الملفات فهناك العديد من المزايا األخرى للذاكرة السحابية أهمهاباإل

  االفتراضية( من خالل إمكانية استخدامها في ميدان التعليم بتكلفة صغيرة أو بشكل مجاني )الفصول

رفع الكتب والمحاضرات واالفالم التوضيحية على الذاكرة السحابية وتزويد الطلبة برابط الحساب 

 . لتنزيلها

 او هاتف محمول.  يلوح جهاز لسحابية من اي جهاز حاسبة اومكانية الوصول الى ملفات الذاكرة اإ 

 يتعذر ارسالها بالبريد االلكتروني لكبر  حينمامكانية مشاركة الملفات مع مجموعة من االشخاص إ

 حجمها. 

 على نفس الملفات كفريق عمل يعمل على انجاز  نالمستخدميمكانية العمل المشترك مع مجموعة من إ

عمل  يتطلب التواجد في نفس الوقت، وكذلك المهنيون الذين يقومون بإنجاز دراسات أو تنفيذ أعمال أو 

 .ون الحاجة للتواجد الفعلي في نفس المكانتطوير مشاريع ذات صفة مشتركة د

 مكانية الحصول على نسخة إضافية من الملفات والبيانات كنسخة احتياطية للبيانات المهمة.إ 

 فهي: فوائد الذاكرة السحابيةفيما يخص اما 

 يستخدمه فقط تقليل كلفة شراء االجهزة وصيانتها كاالقراص الصلبة، فالمستخدم يدفع مقابل ما. 

 ،فالشركة المستضيفة تقوم بهذه العملية.  تقليل من تكاليف صيانة البيانات، كالنسخ االحتياطي 
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 دون الحاجة إلى شراء من ع زيادة أو تقليص مساحة الذاكرة مرونة عالية في المساحة حيث تستطي

 .أقراص صلبة جديدة

 و في أي زمان عبر مكان السحابية بالوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات من أي ة الحوسب

المعلومات ليست مخزونة على القرص الصلب العائد للمستخدم بل على خوادم الشركة ف اإلنترنت،

 . المقدمة للخدمة

  ،لم يعد من الضروري شراء أسرع حاسوب أو أفضلها من حيث إذ تخفيض التكاليف على الشركات

عادي وباستخدام أي  حاسوبجهاز  الذاكرة أو أعالها من حيث مساحة القرص الصلب، بل يمكن ألي

متصفح للشبكة العنكبوتية الوصول للخدمات السحابية التي توفرها الشركة )تحرير مستندات، خزن 

 ).ملفات، تحرير صور، .. إلخ

  ،الخدمة أن بالتأكد من زم الشركة المقدمة لخدمة الذاكرة السحابية تلتإذ ضمان عمل الخدمة بشكل دائم

 .الساعة بأفضل شكل ممكنتعمل على مدار 

 فادة من الُبنى التحتية الضخمة التي تقدمها الخدمات السحابية للقيام باالختبارات والتجارب العلمية، اإل

، بينما تتيح الشخصيةفبعض الحسابات المعقدة تحتاج إلى سنوات إلجرائها على أجهزة الحواسيب 

الخوادم المرتبطة مع بعضها إلجراء مثل هذه شركات مثل كوكل وآمازون سحاباتها المؤلفة من آالف 

 .العمليات الحسابية في دقائق أو ساعات

  :فهي السحابية الذاكرة سلبيات يخص فيما اما

  توفر خدمة االتصال: تحتاج التطبيقات السحابية إلى اتصال باإلنترنت، حيث سيؤثر انقطاعها على

و  ( (HTML5هذه المشكلة، وبفضل بعض تقنياتإمكانية إنجاز العمل، لكن الشركات بدأت تتدارك 

JavaScript  الحديثة، بات باإلمكان بناء تطبيقات دون اتصال باإلنترنت، ثم القيام بالمزامنة لدى عودة

 .االتصال، لكنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من الوقت كي تتطور هذه التطبيقات والتقنيات بشكل أفضل

  وضع كل معلوماته وملفاته لدى الشركات المقدمة للخدمات السحابية، مخاوف أمنية: يخشى البعض من

فلو تعرضت الخدمة لعملية اختراق ناجحة، قد يتمكن المخترق من الحصول على معلومات 

فادة من هذه المعلومات من طرف الشركة المقدمة للخدمة خدمين، إضافة إلى أن إمكانية اإلالمست

الموثوقة و ذات السمعة  وحيد هو اللجوء إلى الشركات الكبيرة سيشكل مشكلة حقيقية. فالضمان ال

 .الجيدة في هذا المجال

  معظم التطبيقات السحابية لم تصل بعد إلى مستوى تطبيقات سطح المكتب التقليدية، فمثال لم تصل

إلى مستويات تضاهي برنامج فوتوشوب التقليدي، ولم تصل  االنترنتتطبيقات تحرير الصور عبر 
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إلى مستوى مايكروسوفت أوفيس، لكنها تقترب منها تدريجياً  االنترنتتحرير المستندات عبر  أدوات

 .مع مرور السنوات

 فهي: التعليم في السحابية الذاكرة ستخدامإ فيما يخصاما  

 :تيةة في التعليم في المجاالت اآليمكن توظيف الذاكرة السحابية بكفائف

  ،ة ـــــة االفتراضيـــــتكون مرفوعة على السحاب إذإعطاء المحاضرات أو الحصص الدراسية عن بعد

)التي قد تكون على شكل موقع إلكتروني أو تطبيق على األجهزة الذكية( وتكون متوافرة ومخزنة 

 .لالطالع عليها وتصفحها بعيدا عن حواجز الوقت أو المكان

 زئية منه عبر أدوات المشاركة التي توفرها خدمات الحوسبة السحابيةمشاركة المنهج الدراسي أو ج. 

 إيجاد جسور للتواصل بين المعلم والطالب، في المدرسة أو في مرحلة التعليم العالي. 

 تسليم الواجبات والتكليفات المطلوبة ومتابعتها مع المدرس. 

  جديدتخفيف عبء الطباعة الورقية، وتسليم الواجبات وإعادتها من. 

 الدراسة بشكل جماعي على اإلنترنت. 

 تقليل تكاليف البرامج وصيانة األجهزة وخفض استهالك الطاقة. 

 إتاحة الوصول لمصادر التعلم وموارده بشكل جماعي عبر التعليم على اإلنترنت. 

 تعزيز الكفاءة في إدارة الحاسوب في المدارس ومراقبة جودة المحتوى. 

 بين المدرسين والطلبة في تبادل البحوث والواجبات مع إمكانية التحرير  مشاركة الملفات التعليمية

 . والتعليق على الملفات

 خزن المستندات واألورق الخاصة بالتعليم التي يمكن استعمالها حتى أثناء السفر . 

 أمنية نصائح  3-9-1

الذاكرة السحابية بكفاءة عالية وتجاوز سلبياتها وحماية المعلومات المخزنة عليها،  ومهاملغرض توظيف مزايا 

 يجب اتباع التعليمات التالية:

 شخص أي على يصعب حتى تذكرها عليك ويسهل قوية سر كلمة بإختيار عليك :رصينة سر كلمة إختيار 

 .بك الخاصة السر كلمة تخمين من حسابك إلى الدخول يحاول

 لهذا ومايكروسوفت كوكل مثل الميزة هذه توفر أصبحت الشركات من العديد :بخطوتين التحقق ميزة تفعيل 

 .بتفعيلها تقوم أن األفضل من
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 خدمات إلى برفعها ترغب التي ملفاتك بتقسيم تقوم أن األفضل من :شركات عدة على ملفاتك توزيع 

 .حساباتك أحد إختراق تم إذا ملفاتك جميع تفقد ال حتى شركات عدة على السحابي التخزين

 من خوفاً  به الخاص المستخدم جهاز على السرية بالملفات االحتفاظ يفضل :السرية الملفات رفع عدم 

 كان. سبب الي الخصوصية انتهاك او االختراق خطر الى السحابية الذاكرة تعرض

 ضعهات التي الخصوصية وقواعد الملكية شروط قراءة جداً  المهم من :الخصوصية وقواعد الملكية شروط 

  بها. والقبول االقرار قبل للمستخدم مالئمتها ومعرفة الشركة

 السحابية  الذاكرة تطبيقات 3-9-2

ماان هااذه ، وهااذه الخدمااة وفيربااين الشااركات لتاا شااتدت المنافسااةإشاايوع خدمااة الااذاكرة السااحابية فقااد بااالنظر ل    

كتطبيااق عملااي  Drop Boxبرنااامج  وساانأخذ  Drop Boxو Megacloud و One Ubuntuالخاادمات 

علاى ياد درو هيوساتن  وآراش فردوساي.  م2007م البرناامج عاام مُصا فقاد لمعرفة كيفية استخدام هذه الخدمة.

خزن الملفات الموجودة لدى المستخدم فاي الاذاكرة الساحابية، كماا باإلمكاان أساتعمال الخدماة  وتتيح هذه الخدمة

هااتف  أو حاساوب باين أكثار مان جهااز ومزامناة الملفاات اإلنترنات لتبادل الملفات بين أكثار مان مساتخدم علاى

)باإلمكاان زيادتهاا إلاى  GB 2بطاريقتين، األولاى مجاناا حتاى  ستضافة الملفااتإ يقدم البرنامج خدمةو محمول.

18 GB  )1 مدفوعاة تصال إلاىوالثانياة بشروط معيناةTB كماا يعمال البرناامج تحات عشارة أناواع مان نظام .

الهواتااااااف  وسااااااوالريس، باإلضااااااافة إلااااااى نظاااااام تشااااااغيل ولينااااااوكس وماااااااك ويناااااادوز ومنهااااااا التشااااااغيل

علاى جهااز الحاساوب يظهار علاى شاكل  Dropboxعناد تثبيات برناامج و .أو إسواآلي  كاألندروياد المحمولة

 ويمكن التعامل معه كأي مجلد آخر.مجلد يمكن وضعه على سطح المكتب 

 :فهي كاآلتي Drop Box فتح حسابو تنصيباما فيما يخص عملية 

 : اآلتيةتبع الخطوات نزيل البرنامج وتنصيبه، إلغرض ت

ة للموقع الرسمى للبرنامج على الرئيس ج يمكن الدخول الى الصفحهلتنزيل البرنامتنزيل البرنامج:  .1

الذي يتيح لك إمكانية تحميل التطبيق  .downloading.com/dropboxhttps://www الرابط 

مجاناً، وهو يعمل مع انظمة وندوز، ماك، لنكس والهواتف المحمولة. يبدأ التنزيل بعد وبشكل مباشر 

 .(33-3)الشكل الضغط على 

 

 DropBoxايقونة تنزيل برنامج  33-3الشكل 
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 بإتباعبتنصيب البرنامج على الحاسوب او الموبايل  أبدإتنزيل البرنامج بعد تنصيب البرنامج:  .2

ة بتشغيل لخاصتظهر على سطح المكتب االيقونة اصيب سنوعند اكتمال التالمصاحبة له لتعليمات ا

 .البرنامج من سطح المكتب

ويظهر فيها   dropboxحساب على  نشاءإ نافذةظهر تالبرنامج  مع بدء أستخدامانشاء حساب:  .3

حساب على عدم إمتالكك ار لخي( ويعنى هذا اi don't have a dropbox accountن، االول )اخيار

يمتلك حساب  ( لمنi already have adropbox account، والثاني ) dropboxالسحابية  الخدمة

كما في الشكل  (Next) الزر التاليضغط على إثم  المالئمعلى الخيار  ضغطثم إبالفعل على الخدمة. 

(3-34). 

 

 DropBoxفي  واجهة فتح الحساب 34-3الشكل 

 : تيةتبع التعليمات اآلفيه إللتسجيل  :Dropboxالتسجيل فى . 4   

  اكتب اسمك في مربعfirst name  ًمثال ،Ahmed. 

  اكتب اسم والدك في مربعLast name ، مثال Mohammed. 

   اكتب بريدك االلكتروني في مربعEmail  .أكتب البريد االلكترونى 

  اكتب كلمة المرور في مربعpassword  ثم اعد كتابة كلمة المرور في مربعverify password. 
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 الزر التالي  أضغط على عبارة الموافقة على شروط وبنود الشركة، ثم اضغط على Next  وبهذا تنتهي

 .(35-3)كما في الشكل عملية أنشاء الحساب 

 

 DropBoxالتسجيل في برنامج  35-3الشكل  

داخل البرنامج إلى بمجرد سحب الملفات و ،حتفاظ بالملفاتاإلبوالبدء  dropboxيمكنك االن تصفح برنامج . 5

 ينترنت هتصال باإلاإل ن سرعةإ يفوتكال وبعمل مزامنة تلقائية لكافة الملفات وتحميلها،  dropboxيقوم 

 يوضح عملية تحميل الملفات. (36-3)الشكل  فى سرعة المزامنة وتخزين الملفات. عامل أساس

 

 عملية تحميل الملفات شاشة  36-3الشكل 

ن إعتبار اإل االخذ بنظرالعالم، مع من مكان  يخر وفى اآجهاز  أين ملفاتك يمكنك الوصول اليها من بعد تخزي

 فقط. GB 2 بـ محدودة   dropboxـالمجانية فى ال المساحة
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 الفصل الرابع

فاقها تقنيات الهاتف المحمول وآ

 المستقبلية

 

 :هدافاأل

 -من المتوقع ان يكون الطالب قادرا على معرفة:          

ظهورها قيد البحث والمتوقع المطروحة الحديثة المستخدمة في الهواتف المحمولة والتقنيات  التقنيات 

 في المستقبل.

 

 :محتويات الفصل

 تمهيد 4-1

 التكامل ثالثي االبعاد 4-2

 تكنولوجيا النانو 4-3

 تقنيات الشحن الحديثة 4-4

 Li-Fi فاي –الي 4-5

 الحوسبة السحابية 4-6

 تطبيقات حديثة في الرعاية و االدارة الصحية 4-7

 Augmented Reality الواقع المعزز 4-8

 

 

4 
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 تمهيد 4-1

ة للهاتف المحمول في الفصول السابقة اصبح لدى الطالب رؤية واضحة إستعراض المكونات الرئيسبعد     

هذا الفصل ليضيف للطالب معلومات عن التقنيات الحديثة المستخدمة في أتي يلهذه المكونات و كيفية عملها، 

تزال قيد البحث و  يعرض تقنيات مان الفصل ق لبعض هذه التقنيات فإللتطر باإلضافةالهواتف المحمولة. 

 تطوير و تأثيرها على تكنولوجيا الهاتف المحمول.ال

المستوى الكيميائي و الفيزيائي ان التطور المستمر في مجال االلكترونيات من جهة بما يتضمنه من تطور على 

انظمة االتصاالت من جهة اخرى كان و ال يزال له االثر الكبير في التطور في مجال البرامجيات وم والتصميو

يكون بتماس مباشر  ألنههذا التطور واضح للعيان في بعض االحيان و المحمول عبر السنوات،تطور الهاتف 

ق االتصال و سعة الخزن وحجم الشاشة، لكن بعض التطورات تكون ائمع المستخدم كتطور التطبيقات و طر

 بالتكوين المادي للمعالجات و الذاكرة. ا  خصوصا ما يكون مرتبط ملموسةغير 

الى  سنتطرقواحد او حتى كتاب واحد لكن  ال يمكن تغطيتها بفصللحديثة متنوعة وعديدة وا التقنياتان 

فكرة عن االفاق المستقبلية المتنوعة للهاتف المحمول.  إلعطاءمجموعة منها موزعة على مجاالت مختلفة 

الى موضوع الدوائر المتكاملة ثالثية االبعاد و  قطربالتكوين المادي للهاتف اذ سنت ةبعض هذه التقنيات متعلقف

وتقع ضمن مجال االتصاالت فهي  Li-Fiلى تقنية أيضا  إ سنتطرقو ا النانو و تقنيات الشحن الحديثة،تكنولوجي

وهي الحوسبة السحابية وتقع اليها  سنتطرقالتجريب. وتقنية اخرى ث وتقنية اتصاالت السلكية حديثة قيد البح

الى تكنولوجيا الواقع  سنتطرقالبرامجيات فما في مجال التطبيقات وطبيقات. أالتتصاالت وفي مجالي اإل

  المعزز و تطبيقات الهاتف المحمول في المجال الصحي.

 Three Dimensional Integrationثالثي االبعاد  التكامل 4-2

التعزيز هذا و ائر المتكاملة الحديثة،الدوق مهم لتعزيز اداء وامكانيات التكامل ثالثي االبعاد او العمودي طري    

مكانية دمج تقنيات مختلفة في اناتج عن  العمودية اقل طوال بكثير و  interconnectن كون الروابطناتج م

ومن الجدير بالذكر ان التكامل العمودي متوافق مع عملية تصميم الدوائر المتكاملة  متعدد المستويات.نظام 

هذه الخصائص الفريدة تجعل التكامل الثالثي االبعاد جذاب جدا و العديدة الماضية،ورة خالل العقود المط

 on chip interconnect ة الروابط على الرقاقةالشكلمقارنة بالحلول التقنية الجذرية االخرى المقترحة لحل م

 الصعوبة.المتزايدة 

 ن طبقة واحدة من االجهزة الفعالةيتكون م ا  مستوى واحدتقنيات الدوائر المتكاملة ثنائية االبعاد التقليدية تستخدم 

active devices  .تكدس عدة مستويات اما الدوائر المتكاملة ثالثية األبعاد فوفوقها عدة طبقات من الروابط
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فوق بعضها مما يقلل من المساحة السطحية للسيليكون ويحسن االتصاالت باالعتماد على االتصال باالتجاه 

 لمصاعد في ناطحات السحاب(.هو يماثل اوالعمودي )

التصميم ثالثي  ني االبعاد ليس بالخطوة الصغيرة، إذ إثاالنتقال من النموذج ثنائي االبعاد السائد الى الثال

االبعاد يتطلب تقنيات عمل وتصنيع مبتكرة لتكديس عدة مستويات من الدوائر على نحو موثوق و قابل للتطوير 

تصميم من مستوى الدوائر الى مستوى المعماري الستغالل  طرائق. كما يتطلب نفسه قتصاديبالزمن اإلو

ذلك فال بد من استحداث و تطوير تقنيات التصميم بمساعدة إلى  باإلضافةامكانات الثالثي االبعاد الواعدة. 

صميم. التي تسهل تحليل وتحسين الدوائر في كل مراحل التو (Computer aided design CAD) الحاسوب

الثالثية االبعاد من بحثية متزايدة وذلك بعد اقتراب تقنيات عمل  ا  خيرة جهودوشهد هذا المجال في السنوات األ

 .متاحةصبحت هذه الدوائر النضوج وأ

مكن ان تمثل حال ي عادالتكامل ثالثية األبالمميزات الممكنة للدوائر المتكاملة الرقمية فان تقنية الى  باإلضافة

 متداد المنطقي للسيطرة.الكفاءة، واإل، والطاقة وكامل غير المتجانسالتلمشاكل 

  Heterogeneous Integrationالتكامل غير المتجانس  4-2-1

 System on Chip (SoC) –نظام على رقاقة –عملية دمج نظام كامل على قطعة واحدة من السيليكون     

 ،وغيرها DRAMوذاكرة  flash ومضيةتطلب دمج دوائر رقمية مع دوائر تناظرية و ذاكرة غالبا ما ي

لتداخل اوالطاقة، و ضوضاء النظام،و الخارجة،تقليل عدد االشارات الداخلة و الهدف من هذا الدمجو

لكن دمج هذه العناصر المختلفة بتقنية التكامل و الى تحسين الكفاءة، باإلضافةالكلفة، الكهرومغناطيسي، و

معينة لكل  ستخدام عملياتباإلمكان إباستخدام تقنية التكامل ثالثي االبعاد الثنائي االبعاد يحتاج عمليات معقدة. 

 بحيث يكون كل نوع في مستوى منفصل،من ثم دمج الدوائر المختلفة فوق بعضها نوع بصورة منفصلة و

 الصغيرة اذ استخدمت تقنية المرور خالل السيليكون تالكاميراالتطبيقات في مجال  تلكولى وكانت من أ

Through Silicon Via TSV (1-4) الشكلت عموديا بين المستويات المختلفة كما في لنقل االشارا. 

خر تتزايد سرعة المعالج بصورة اكبر من تزايد سرعة الذاكرة مما قد يؤدي الى حرمان المعالج ومن جانب آ

في الرقائق متعددة  الخاليازدياد عدد ، مع إMemory Wallمن البيانات و هذا ما يدعى جدار الذاكرة 

في  ا  رئيسا  الذاكرة عائقيجعل قد تزداد الحاجة للبيانات من الذاكرة مما  chip multi-processorsالمعالجات 

 الكفاءة.

تجاوز عقبة جدار الذاكرة عن طريق دمج الذاكرة فوق مستوى الدوائر المنطقية و استخدام تقنية  باإلمكان

. هذه الطريقة تمكننا من زيادة عدد اشارات الدخول و through silicon via TSVالمرور خالل السيليكون 

 الى االالف مما يحسن عرض نطاق الذاكرة. 32 الخروج بين المعالج و الذاكرة من
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 باستخدام تقنية المرور خالل السيليكون االبعاد ثالثي صور معالج 1-4 الشكل

 الطاقة والكفاءة 4-2-2

 .Interconnect Capacitanceالكفاءة على السعة الكهربائية للروابط تعتمد كال من الطاقة المستهلكة و     

شارات على وكذلك يعتمد تأخر اإلستهلك بشحن و تفريغ السعة الكهربائية للروابط. الطاقة يا  من كبير ا  جزءف

طول الرابط طرديا و وتتناسب سعة وهي قيمة ال Cو وهي قيمة المقاومة  Rمن  و كالللروابط   R×Cقيمة 

بالتالي فان التأخر يتناسب طرديا مع مربع طول الرابط. لذلك فان استخدام مستويات متعددة يقلل بصورة كبيرة 

من طول الروابط التي تربط االجزاء المتفرقة وبالتالي يقلل من الطاقة المستهلكة و زمن تأخر االشارة و 

 .صوى للدائرةهو الذي يحدد السرعة القالُمعامل األخير 

 متداد اشارات السيطرةإ 4-2-3

 Control Signals و اشارات السيطرة Data Signals نتقال اشارات البياناتيكون مقدار تأخر إ     

الساعة  لمدة SoCفي المعالجات واالنظمة على الرقاقة هو العامل المحدد  Clock Signalsواشارات الساعة 

ساعة واحدة  مدةاالشارة ان تقطعها في  بإمكانالمسافة التي وتحدد . minimum clock periodالصغرى 

توارد من هذا االمتداد يتطلب اعادة توقيت و ألبعدشارات وإمتداد اإل لسيطرة،دائرة ااالمتداد المنطقي ل

الدوائر المتكاملة ثالثية االبعاد قد يزيد حجم  وبناء. retiming and pipelining the signalsاالشارات 

 ضعاف.بضمن اإلمتداد المنطقي لغاية عشرة أالدوائر التي تقع 
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 Nanotechnologyالنانو  تكنولوجيا 4-3

اصبح من التقنيات الواعدة التي  برز مصطلح تكنولوجيا النانو الى االضواء خالل السنوات الماضية و     

لتالي على مجاالت عكس بانستفي مجاالت عدة وخصوصا العلوم و الهندسة و كبيراُ  ن تحقق تغيرا  يمكن أ

بناء مكائن و  بإمكانيةاالقتصاد و الحياة اليومية. بصورة مبسطة فان تكنولوجيا النانو تعد مختلفة كالطب و

جزيئات الى صلي الى امكانية بناء االشياء تصاعديا من الات بحجم الجزيئات. وتشير بمفهومها األمكون

يرى بعض المتفائلين ان و كفاءة عالية، اتذالمكونات االكبر باستخدام تقنيات و ادوات مطورة لبناء منتجات 

 اآلخرصف جزيئات المادة إلى جانب بعضها بوساطة نا من صنع أي شيء نتخيله وذلك ستمكن تكنولوجيا النانو

حواسيب خارقة األداء يمكن وضعها على  من تصنيع وبالتالي تمكنناال نتخيله وبأقل كلفة ممكنة،  الشكلب

حقنها في الدم أو ابتالعها  بإمكاننامن الروبوتات النانوية الطبية والتي  يلطارؤوس األقالم والدبابيس، وأس

 .واألمراض المستعصية األورام وأ الجلطات الدموية لتعالج

 أي ان: فالنانومتر هو واحد على المليار من المتر ،من المليار ا  جزءيعني  "نانو"مصطلح ن إ

  نانومتر 1000.000.000متر=  1

تبلغ و ،نانو متر 50،000أي  ترميكروم 50سماكة شعرة اإلنسان تبلغ  ان لتخيل صغر النانو متر نذكرو   

ألشياء التي يمكن لإلنسان وأصغر ا ،متر انون 1،000 يعادلتر و هو ما كروميم 1و نحيرا الكول بكتريا أطوال

 عشر ذرات من تصطف وحينما متر، نانو 10،000لغ عرضها حوالي المجردة يب بالعين رؤيتها

للجزيئات  هو دراسة المبادئ األساسن علم النانو ، وبالتالي فإفإن طولها يبلغ نانو مترا واحدا الهيدروجين

 نانو متر. 100يتجاوز قياسها الـ والمركبات التي ال

 تاريخ النانو تكنولوجي  4-3-1

 Richardالفيزيائي المعروف ريتشارد فينمان إن المبادئ التي كانت البذرة في بداية تقنية النانو على يد      

Feynman  بناء على هذه المبادئ قام اريك دريكسلر م 1959في عام .Eric Drexler  م1986عام 

 Engines of Creation: The Coming Era ofباستخدام مصطلح تقنية النانو في كتابه 

Nanotechnology .مان إلى الجمعية الفيزيائية نتحدث العالم الفيزيائي المشهور ريتشارد في في الثمانينات

 إذ ،م 1959 ديسمبر 29 بتاريخ( كية في محاضرته الشهيرة بعنوان )هناك مساحة واسعة في األسفلاألمري

 باستخدام للمواد والمكونة المنفردة والجزيئات الذرات مع التعامل على القدرة بأنها العملية ماننفي وصف

وعند المطلوب،  الحجم إلى وصوال العملية تكرار ثم المواد من اصغر مجموعة وتشغيل لبناء الدقيقة األدوات

فتصبح الجاذبية أقل أهمية وتزداد أهمية التوتر السطحي وقوة هذه المستويات تتغير كثير من المفاهيم الفيزيائية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
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في تغيير  اثرا كبيرا وقد توقع أن يكون للبحوث حول خصائص المادة عند مستويات النانو تجاذب فاندر فالز،

 الحياة اإلنسانية.

 إذ جامعة طوكيومن  تانيقوشي نوريو البروفيسور تعريف فيم  1974عام  النانو تكنولوجيا مصطلح ظهر وقد

 وإعادة منفصل الشكلب والجزيئة الذرة مستوى على المواد مكونات معالجةبوساطتها  يمكن التي التقنية هاان قال

 أفضل. مواصفات و بخصائص معدلة مواد لتكوين تجميعها

اختراع الميكروسكوب من  م 1981جيرد بينج وهينريك روهر عام  IBMالعامالن بشركة العالمان وتمكن 

، ، وهو جهاز يقوم بتصوير األجسام بحجم النانو (Scanning Tunneling Microscope)النفقي الماسح 

زادت ختراع ، بعد هذا اإلختراعبسبب هـذا اإل م 1986الفيزياء عـام حصل العالمـان على جائـزة نوبل في و

 .البحوث المتعلقة بتصنيع ودراسة التركيبات النانوية للعديد من المواد

وفي عام  .الثمانيناتفي نهاية  (single electron transistorوحيد اإللكترون ) ترانزستورأول  قد ُصنعو

تمكن البروفيسور سوميو ليجيما من جامعة ميجي من اكتشاف أنابيب الكربون النانوية، وهي عبارة م  1991

ف كتشأ. وبعد ذلك ت الكربونبكة من ذراعن أنابيب أسطوانية مجوفة قطرها بضعة نانومتر ومصنوعة من ش

–شبه والثانية معدنية  األولى:، حيث يصنع على صورتين م 1998ترانـزستور أنابيب الكربون النانوية عام 

وتكمن أهمية  موصلة، ويستخدم هذا الترانـزستور في جعـل اإللكترونات تتردد جيئة وذهـابا  عبـر إلكترودين.

نخفاض الحرارة المنبعثة إكه للطاقة وستهالإنخفاض إبولكن وحسب وي هذا الترانـزستور ليس في حجمه النان

 منه.

 تصنيف المواد النانوية 4-3-2

على عدد االبعاد التي يكون مقياسها نانوي  ا  ة بناءالنانوية الى ثالث مجموعات رئيس ف المواديصنتمكن ي     

 وهي:

بعاد: و هي المواد التي لها بعد نانوي واحد فقط، ومنها الرقائق او االغشية المواد النانوية أحادية األ .1

Thin Layers كذلك و ء االسطح لغرض حمايتها من التآكل،مثل المواد النانوية المستخدمة في طال

 رقائق السيليكون لغرض استخدامها في صناعة الخاليا الشمسية.

منها نانومتر، و 100ين من ابعادها عن اد التي يقل مقياس بعدالمواد النانوية ثنائية االبعاد: وهي المو .2

ة ــــمختلفة منها انابيب الكاربون النانوي بأشكالوالتي تأتي  (Nanotubes)االنابيب النانوية 

(Carbon Nanotubes CNT)  و االسالك النانوية(Nanowires). 
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نانومتر. مثال على  100عن  ةمقياس ابعادها الثالثالمواد النانوية ثالثية االبعاد: وهي المواد التي يقل  .3

 Ultrafine)ة النعومة قوالمساحيق فائ (Nanoparticles)هذه المجموعة الحبيبات النانوية 

Powders) و هذه المجموعة هي االكثر انتاجا عالميا من المواد النانوية نظرا لتعدد استخداماتها في .

 ناء والطالء واالدوية واالجهزة الطبية.مجال صناعة االلكترونيات ومواد الب

 تطبيقات تكنولوجيا النانو 4-3-3

إلى بعض التطبيقات  سنتطرقحصرها االن لذا  باإلمكان واعدة و ليس مجاالت واسعة والنانو تكنولوجيا ل    

 ة ذات االهتمام العام:الرئيس

 10مجال الطب: ان خاليا االنسان اكبر بكثير من المواد النانوية اذ ان ابعاد خاليا اي كائن حي ال تقل عن 

من هنا برزت اهمية تكنولوجيا  اصغر تصل ابعادها لبضع نانومترات،جزاء تتكون من ألكنها وميكرومتر، 

من  المالئمة الطبية بالعقارات المصابة الخاليا تصنيع روبوت يحقن في الجسم ليقوم بحقنباإلمكان النانو اذ 

لسرطان. كما يمكن ان يتم توجيه هذه لها، وتنجح هذه العملية في عالج ا السليمة الخاليا تعريض دون

 عن وضع خاليا الجسم.دقيقة الروبوتات عن طريق الحواسيب الستكشاف جسم االنسان و اعطاء تقارير 

عسكرية مثل  ألغراضبحوث و مشاريع لتطوير معدات نانوية  مجال التسليح و الصناعات الحربية: هناك

صناعة طائرات صغيرة جدا مزودة بكاميرات ومتحسسات لتعقب االشخاص و القطعات العسكرية و ارسال 

 دقيقة لتمكنها من تدمير اهدافها بدقة عالية. بأسلحةتزويدها  باإلمكان تقارير. كذلك ال

 الفقرة القادمة.وسع في اليه بصورة أ سنتطرقلكترونيات والذي سوب و اإلخر هو مجال الحالمهم اآلالمجال او

 تطبيقات المواد النانوية في مجال االلكترونيات 4-3-4

الذي يمكن والجيل الخامس الذي ظهر في عالم اإللكترونيات اآلن النانو  تكنولوجيان أن نعد باإلمكا     

 :وكما يأتي من التطور مرت بعدة أجيالتصنيف ثوراته التكنولوجية على أساس أنها 

   الجيل األول ويتمثل في استخدام المصباح اإللكترونيLamp .بما فيه التلفزيون 

  وانتشار تطبيقاته الواسعة.الترنزيستورالجيل الثاني ويتمثل في اكتشاف ،  

 التكاملية  وائرالجيل الثالث من اإللكترونيات ويتمثل في استخدام الد Integrated Circuit IC وهي

ه تقنيات النانو في وقتنا الحالي من قفزة هامة في شكلما ت مثلت في حينهاعبارة عن قطعة صغيرة جدا  

االلكترونية فقد قامت باختزال حجم العديد من األجهزة بل رفعت من  وائرتطور وتقليل حجم الد

 كفاءتها وعددت من وظائفها.
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 الدقيقةالجات الجيل الرابع ويتمثل في استخدام المع  Microprocessor الذي أحدث ثورة هائلة في ،

 الحاسوبيةوالرقائق  Personal Computerمجال اإللكترونيات بإنتاج الحاسبات الشخصية 

 السيليكونية التي أحدثت تقدما  في العديد من المجاالت العلمية والصناعية.

 النانو ا الجيل الخامس ويتمثل فيما صار يعرف باسم تكنولوجي Nanotechnology  وهو الجيل

 الحالي.

تجارب و شركات االلكترونيات من الخوض في  القدرة على تصنيع المواد بهذه الدقة العالية الباحثين مكنت

حتماال لتكنولوجيا النانو في اشباه الموصالت هو في مجال إ التطبيق االكثروعلى المدى القريب،  .مختلفة

 Carbon Nanotubesانابيب الكاربون النانوية  فيمعظم الجهود البحثية تركزت ، Interconnectsالروابط 

CNT تمتلك خصائص مميزة تجعلها واعدة في تطبيقات متعددة في االلكترونيات والبصريات وعلم  و التي

ئي مع كونها تمتلك قوة عالية وتوصيلية عالية للحرارة فلها خاصية التوصيل الكهرباإلى  باإلضافةالمواد. 

المعلومات في الدوائر  لنقل Interconnects مقاومة واطئة مما يجعلها مالئمة جدا الستخدامها كروابط 

 نخفاض قيمة المقاومة يقلل من الزمن الالزم لنقل االشارة في اشباه الموصالت و الذي يتناسب معفإ ،المتكاملة

وبناء على خاصية االيصال الحراري فمن التطبيقات المحتملة  .C×R المتسعةفي  المقاومةحاصل ضرب 

معالجة الحرارة المتزايدة المتولدة داخل الرقائق االلكترونية كالمعالج الدقيق. اذ ممكن ان تنقل الحرارة من 

 داخل الرقاقة الى الخارج وبالتالي زيادة كفاءة الرقاقة.

لعالم بتطوير انواع مختلفة من االنظمة المرنة من ضمنها من االتجاهات االخرى مثال يقوم باحثون حول او

في نجاح البحوث في  ا  رئيس المواد عامال  هذه االبتكارات في كانت الشاشات و المتحسسات و اجهزة مشابهة. 

هذا المجال في السنوات االخيرة. الترانزستور و الروابط و خاليا الذاكرة و مكونات اخرى كلها لديها تحديات 

 في متطلبات المواد من اجل تحويل االلكترونيات المرنة الى حقيقة.

نوية و االسالك النانوية والجزيئات مختلفة من المواد النانوية، كالجسيمات النانوية واالنابيب النا ا  تمثل انواعو

العضوية المهندسة، اداة قوية للمساهمة في تحقيق العوازل والموصالت و اشباه الموصالت عالية الكفاءة 

المستخدم في المرنة. كما من الممكن ان تكون تقنية النانو بديال عن طالء الذهب  اإللكترونياتلتطبيقات 

لكهرباء بطبقة اقل لة لينفسها من حيث مقاومة التآكل و توصق المواصفات مكن ان يحقموصالت البطاقات اذ ي

 :بصورة موجزة لكترونياتية لتكنولوجيا النانو في مجال اإلتات اآلاإلستخداميمكن ذكر و سمكا.

 زيادة سرعة المعالجات. 

 الحساسات النانوية. 

 النانو روبوت لالستخدامات الطبية. 
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  المختبر المحمول على شريحةLab-on-Chip. 

 الحواسيب الكمية. 

 الباعثة للضوء  الثنائياتLight Emitting Diode LED. 

  تحسين شاشات العرض في االجهزة االلكترونية. ويتضمن تقليل الطاقة المستهلكة وتقليل وزن و

 سماكة الشاشات.

  1تبلغ  سعةيقوم الباحثون بتطوير نوع من رقائق الذاكرة ذات  رقائق الذاكرة، سعةزيادة TB  لكل انج

 مربع او اكثر.

 .تقليل حجم الترانزستور المستخدم في الدوائر المتكاملة 

 تقنيات الشحن الحديثة 4-4

المحمولة بسبب تطور المعالجات والشاشات  المتسارع في الهواتفالرغم من التطور المستمر وعلى     

 هذه السرعة بالتطور بسبب اعتمادها على التطور البرامج اال ان تكنولوجيا البطاريات لم تواكبرات ويالكامو

اال ان هناك عدة محاوالت من الباحثين لتطوير تكنولوجيا البطاريات  ذلكالرغم من في مجال الكيمياء. وعلى 

 و الشحن.

من المحاوالت قيد البحث هي استخدام طبقة رقيقة شفافة توضع بين طبقتي الزجاج و شاشة اللمس. هذه الطبقة 

يتعرض الهاتف للضوء تقوم هذه الخاليا بتحويل الضوء الى تيار  فحينمامغطاة بخاليا شمسية صغيرة تكون 

في هذه التقنية يكون الضوء الطبيعي كهربائي مما يمكن هذه الطبقة من ارسال الطاقة الى البطارية مباشرة. 

 % زيادة في عمر البطارية.15-%10فضل من الضوء الداخلي و هذا يمنح أ

تقنية اخرى يقوم الباحثون بتطويرها تعتمد على استثمار حركة االنسان لتوليد طاقة كهربائية لشحن الك وهن

الشخص ان  بإمكانإذ  ا  الهواتف. يحتوي الشاحن على مغناطيس يتحرك داخل ملف، يكون حجم الشاحن صغير

طاقة يولد الا( حركة المغناطيس الذي ماو غيره ا  او ركض ا  اي حركة يقوم بها الشخص )مشييحمله معه وتسبب 

 كهربائية لشحن البطارية.

االلكترونيات  دمجه فيباإلمكان  إذيقوم باحثون ايضا بتصنيع مصدر كهربائي حراري يكون رقيقا وخفيفا و

الى اي  وتحويلها الى طاقة كهربائية لُتنقلتقوم هذه التقنية بتجميع الحرارة المنبعثة من الجسم القابلة لالرتداء، و

 مصدر مستمر للطاقة الكهربائية. توفيرجهاز محمول مرتبط بالمصدر وبالتالي 

ى كذلك قام باحثون ببناء هاتف قادر على الشحن باستخدام الصوت الموجود في البيئة المحيطة باالعتماد عل

بائي. ى تيار كهرالصوت المحيط وتحوله المولدات نانوية تجمع مبدأ التأثير الكهروضغطي اذ قاموا بتصنيع 
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ن يجهز بالطاقة من الضوضاء الضائعة وكذلك تستجيب القضبان النانوية لصوت االنسان مما وبإمكان الهاتف أ

 يسمح باستثمار صوت المحادثات.

تقوم مجموعة اخرى من الباحثين بتطوير بطاريات مرنة وهذا يفسح المجال الستخدامها في الساعات الذكية 

لمالبس اتزويد حقا في استثمار هذه التقنية ال باإلمكان و حزام او طوق، الشكلى خاصة لتصبح عل بصورة

 الذكية التي قد تستخدم لمراقبة صحة الشخص.بالطاقة 

لتي سنتناولها احدى اهم التقنيات الحالية لمعالجة تباطؤ تطور البطاريات هو استخدام تقنية الشحن الالسلكي وا

التقنية توفر طريقة مالئمة وامنة وجديرة باالعتماد لشحن االجهزة الكهربائية في هذه و بتفصيل أكثر الحقا،

ميزات من حيث الكفاءة والتكلفة واالمان بسبب الغاء ا  من الالمنزل و مكان العمل و المصنع، و توفر عدد

 . استخدام االرتباطات الفيزيائية والقابلوات

 تقنية الشحن الالسلكي 4-4-1

اذ قام م 1831م وقانون فاراداي في عام 1826ه التقنية انطلقت مع تطورات قانون امبير في عام بدايات هذ    

 Wireless Powerعلماء و مخترعون مثل تسال و هيوتين و ليبالنك بالريادة في بحوث نقل الطاقة السلكيا 

Transfer WPT  في اواخر القرن التاسع عشر و اوائل القرن العشرين. و كان العالم تسال هو الشخصية

 .Inductive Power Transfer IPTوالمعروفة ايضا بنقل الطاقة حثيا  WPTالبارزة في مجال بحوث 

ي فجر عهد الهواتف المحمولة فوفي القطاع الصناعي.  IPT، شهدنا زيادة في تبني نظم م 1980منذ عام 

التسعينيات ايضا اطلق نشاطات بحثية في تكنولوجيا الشحن الالسلكي السطحي و الذي قاد الى تكوين اتحاد 

، و الذي اصبح يشمل اكثر من م 2008في عام  Wireless Power Consortium WPCالطاقة الالسلكية 

 .م 2015شركة حول العالم لغاية  210

بل  يةاللوح االجهزةعلى االجهزة المحمولة كالهاتف الذكي والشحن الالسلكي  الشارة الى عدم إقتصارتجدر ا

 االجهزة القابلة للبس و االجهزة الطبية وكذلك المركبات الكهربائية. أيضا   يشمل

 انواع تقنيات الشحن الالسلكي 4-4-2

 non-radiativeيمكن تقسيم تقنيات الشحن الالسلكي الى الشحن غير المشع القائم على االقتران  عامة  و     

coupling-based charging ع القائم على الترددات الراديويةالشحن المشوradiative RF-based 

charging .االقتران بالسعة. اما ول يتضمن ثالث تقنيات: االقتران الحثي و اقتران الرنين المغناطيسي و فاأل

نتيجة لبعض المحددات فان وغير الموجهة. لى الترددات الراديوية الموجهة والثاني فيتضمن نقل الطاقة القائم ع

 .(1-4)دول الجالمبينة في  طرائقال بأحد لشحن الالسلكي عادة ما ُينفذا
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 مقارنة بين تقنيات الشحن الالسلكي 1-4 جدول

 مسافة الشحن المؤثرة السلبيات االيجابيات تقنية الشحن الالسلكي

امنة على االنسان، سهل  االقتران الحثي

 .التنفيذ

مسااافة شااحن قصااير، 

غيااار  تاااأثير حاااراري،

مناسااااااب للتطبيقااااااات 

المتنقلة، تحتاج محاذاة 

باااين الشااااحن و  جيااادة

 .الجهاز المراد شحنه

مااان بضاااعة ملمتااارات 

 .الى بضعة سنتمترات

اقتااااااااران الاااااااارنين 

 المغناطيسي

محااااااااذاة حااااااارة باااااااين 

الشااااااحنات و االجهااااازة 

المااااراد شااااحنها، شااااحن 

فااااي اكثاااار ماااان جهاااااز 

، كفااااااءة نفساااااه الوقااااات

شاااحن عالياااة، ال تحتااااج 

خااط رؤيااة بااين الشاااحن 

 .والجهاز

للتطبيقااات  مالئاامغياار 

المتنقلاة، مسااافة شااحن 

 .محدودة، تنفيذ معقد

مان بضااعة ساانتمترات 

 .الى بضعة امتار

االشعاع الراديوي 

 غير الموجه

طاااااول مساااااافة الشاااااحن 

 مالئماااااااااااةالماااااااااااؤثرة، 

 .للتطبيقات المتنقلة

غيااار امناااة فاااي حالاااة 

التعااااااااارض العاااااااااالي 

لتاااارددات الراديويااااة، 

كفااااءة شاااحن واطئاااة، 

 .تحتاج خط رؤية

ماان عشاارات االمتااار 

 .الى عدة كيلومترات

 

 :والتي تتضمن ثيالح يوضح الخطوات العامة لعملية الشحن القائم على االقتران (2-4) الشكلو

 الى تيار متناوب. الفولتية المصدرية والتي تحول -1

 .تيار متناوب عالي التردد يولد بدوره مجال مغناطيسيال -2

 .من قبل ملف االستقبال الى تيار متناوب مرة ثانية المجال مغناطيسي يتم تحويل -3

 .بملف اإلستقبال تيار مستمر يقوم بشحن البطاريةل المجال مغناطيسي الى ُيحو -4



164 
 

 

 الحثي االقتران على القائم الشحن لعملية العامة الخطوات 2-4 الشكل

الشركات الرئيسة المصنعة للهواتف لكن اثنان منها تم اعتمادها دوليا من وعدة معايير شحن السلكية أقترحت 

تحديد إلى  باإلضافة. WPCتحاد الطاقة الالسلكية إ Qiالمعيار االول وقد طور . A4WPو  Qiهي الذكية و

 البيانات بين الشاحن الالسلكي والجهاز المراد شحنه، نقل الطاقة السلكيا فان هذا المعيار يحدد ايضا نقل

يستخدم وقادر على تعديل كثافة نقل الطاقة حسب طلب الجهاز المراد شحنه.  Qiالشاحن المتوافق مع معيار 

 300-80واط بترددات  120تجهيز طاقة تصل الى  وبإمكانههذا المعيار تقنية االقتران المغناطيسي الحثي 

. للحصول على اقتران ضيق يجب ان يوضع الجهاز المحمول بمحاذات صحيحة مع الشاحن kHzكيلوهرتز 

 .(3-4) الشكلب يتضحكما  لتحقيق المحاذاة طرائقثالث  Qiويحدد معيار 

  عن طريق الجذب  للموضع الذي يحقق محاذات دقيقة وذلكالجهاز التموضع الموجه، إذ ُيقاد

 المغناطيسي.

  ،موقعه ليحقق محاذاة مع  ييرغبتيقوم الملف االبتدائي  إذالتموضع الحر مع ملف ابتدائي متحرك

 الجهاز المحمول.
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 واحد بغض النظر عن  التموضع الحر مع مجموعة ملفات، ويسمح بشحن اكثر من جهاز في آن

 موقعها.

 

 Qi يارالمحمول مع الشاحن حسب مع محاذاة طرائق 3-4 الشكل

 Alliance for Wirelessالتحالف من اجل الطاقة الالسلكيةالذي هو و A4WPالمعيار الثاني ويهدف 

Power  يقترح هذا المعيار توليد مجال كهرومغناطيسي اكبر و نح حرية مكانية للطاقة الالسلكية،مإلى

شحن اكثر  باإلمكان متار وإلى عدة أالمسافة العظمى للشحن وتصل باستخدام االقتران الرنيني المغناطيسي. 

تتبنى رابط بلوتوث  A4WPمن جهاز بنفس الوقت مع اختالف الطاقة المطلوبة. االنظمة المتوافقة مع 

للسيطرة على مستويات الطاقة و التعرف على االحمال  Bluetooth Low Energy BLEمنخفض الطاقة 

 الصحيحة و حماية االجهزة غير المتوافقة.

 Li-Fiفاي  يال 4-5

 الضوء على هي تقنية اتصاالت السلكية ضوئية عالية السرعة تعتمد Light Fidelity (Li-Fi)الي فاي      

 هندسة أستاذ ابتكار من وهي ،WiFi فاي الواي التقليدية الراديو ترددات من بدال البيانات لنقل كوسيلة المرئي

للنزعة نحو الترددات االعلى في  ا  ستمرارإهذه التقنية وُتعد . "هاس هارلد" بأسكتلندا أدنبرة بجامعة االتصاالت

منطقة الطيف الكهرومغناطيسي وتهدف الستغالل كم هائل من الطيف الكهرومغناطيسي غير المستخدم في 

نه اكبر من طيف الترددات الراديوية هذا الجزء من الطيف إميزات ومن  .(4-4) الشكلالضوء المرئي كما في 

 مرة. 10.000المستخدمة بحدود 
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 الكهرومغناطيسي الطيف 4-4 الشكل

 فأنهافر بكثرة لذا ااالبيض المتو light emitting diode LEDالباعث للضوء  الثنائيتستخدم هذه التقنية 

وبسرعة عالية  الثنائيتشغيل سلكيا  للبيانات. وبإطفاء وال توفر نقال   نفسه الوقتممكن ان تضيء غرفة وفي 

 photoالكاشف الضوئي بإمكانبنفس الوقت بالضوء بحيث ال تالحظها العين و تضمين البياناتباإلمكان 

detector (5-4) الشكلويحولها الى تيار كهربائي ليتم التعامل معها كبيانات كما موضح في  ان يتحسسها. 

 Li-Fi في حين إنهوائي ومستقبالت معقدة. الراديوية دوائر راديوية واالتصاالت باستخدام الترددات تتطلب 

تضمين مباشرة مشابهة لتلك المستخدمة في اجهزة االتصاالت تحت الحمراء  طرائقابسط بكثير اذ تستخدم 

 بعد.  منالقليلة الكلفة كوحدات التحكم 

 

 LEDالباعث للضوء  الثنائيباستخدام  البيانات نقل 5-4 الشكل
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واحد باعث للضوء باستخدام  مايكروي ثنائيمن  Gb/s 3و قد سبق وان تم الوصول الى سرعة تتجاوز 

 DCO-OFDM direct current التيار المباشر االمثل تقسيم الترددي المتعامد الضوئي ذيتضمين دمج ال

optical orthogonal frequency division multiplexing modulation. 

 Optical Attocellsالضوئية الصغيرة  الخاليا 4-5-1

 ذلك ، المستخدم في االتصاالت الالسلكية الخلوية، ليشملsmall cellمفهوم الخلية الصغيرة يمكن تعميم      

ولكونها تعمل في الطيف  Attocellالضوئية يطلق عليها  Access Point AP. نقطة الوصول Li-Fiتقنية 

، Attocellsاليا، الضوئية ال تتداخل مع الشبكة الخلوية الماكروية. هذه الخ Attocellالضوئي المرئي فان 

 .RFتحسن التغطية الداخلية باالضافة الى كونها تحسن سعة الشبكات الالسلكية ذات التردد الراديوي 

عدة ما يستوجب نشر التداخل بين تغطية الغرف متمنع الجدران محدود جدا و  Attocellان تغطية كل خلية 

ة الن الغرف تحتاج الى اضاءة والبنى شكلم ال تعتبر هذهولتغطية مساحة معينة.  Attocellsنقاط وصول 

يوفر تغطية  Li-Fi Attocellsبسيطة. ان عملية نشر عدة  إلضافاتتحتاج افرة مسبقا والتحتية الضرورية متو

. هذا التوزيع يعني ان الغرفة تحتوي عدد من لإلضاءةبيانات في كل الغرفة و بنفس الوقت توزيع منتظم 

Attocell شبكة  شكلتAttocell  لتقليل التداخل بين الخاليا داخل الغرفة  طرائقخلوية كثيفة جدا مما يتطلب

المستخدمة لتقليل التداخل  طرائقبينما ال يوجد تداخل بين الخاليا في الغرف المختلفة التي تفصلها جدران. ال

ضوئية، لكن هناك صفات في الشبكات الخلوية ذات التردد الراديوي ممكن استخدامها في الشبكات الخلوية ال

 جديدة لتقليل التداخل في الشبكات الخلوية الضوئية. طرائقالضوئي يمنح فرص ل لإلشعاعفريدة 

المقترحة في االرسال النازل تستخدم عدة مرسالت ذات نمط انبعاث ضيق في كل  طرائقاحدى ال

Attocellular AP  مما يؤدي الى تقليل كبير في التداخل. هذه التقنية تسمح بان تقسم منطقة التغطية الخلوية

 الشكلالى مناطق ذوات تداخل قليل و مناطق ذوات تداخل اكبر، عادة على اطراف الخاليا كما موضح في 

(4-6). 

كجزء من شبكة هجينة تتضمن ترددات راديوية و ترددات  Li-Fi Attocellsلذلك، من الممكن نشر  باإلضافة

اتمام عملية تسليم المستخدمين بين الخاليا  باإلمكان فضوئية مرئية. وبما انه ال يوجد تداخل بين النوعين 

 المختلفة بسهولة مما يسمح بحركة المستخدم بحرية و يوفر سرعة عالية لنقل البيانات.
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 مراكز الخاليا و في اطراف الخاليا  فياالشارات  مساهمة توضيح 6-4 الشكل

 التطبيقات  4-5-2

 في غرف العمليات اذ يمنع فيها  ستخدام هذه التقنية في المستشفيات وخصوصا  باإلمكان إWi-Fi  بسبب

لذا فهي امنة ووحدات االضاءة تعتمد على الضوء و Li-Fiالتخوف من الموجات الراديوية بينما تقنية 

 موجودة في المستشفيات.صال أ

  كذلك في الطائرات تمنع تقنيةWi-Fi  جهزة الطائرة و لذا فان أبسبب التخوف من التداخل معLi-Fi 

 مثل لتالفي هذه المشاكل.ن تكون البديل األأممكن 

  تقنيةWi-Fi ماكن الحساسة مثل محطات ددات الراديوية ممنوعة في بعض األخرى من الترأنواع أو

 باإلمكان نظمة المراقبة. لهذا أات البتروكيمياويات لكنها تحتاج الى تناقل المعلومات مثال في الطاقة ومحط

 خرى.لتجنب المشاكل الناتجة عن التقنيات األ Li-Fiستخدام تقنية إ

  لذلك لإلشارةمتصاص الماء إالموجات الراديوية غير مجدية داخل الماء بسبب قوة .Li-Fi  ن تكون أممكن

 لالتصاالت القصيرة المدى.الحل 

 استخدام  باإلمكانLi-Fi مع بعضها بمسافات  يةحجهزة المحمولة كالهواتف الذكية واالجهزة اللولربط األ

 قصيرة موفرة بذلك عملية امنة لنقل البيانات بسرعة عالية.



169 
 

  استخدام مصابيح الشارع لتصبح نقاط اتصال بتقنيةLi-Fiلسيارات ، كذلك اشارات المرور ومصابيح ا

ممكن ان توفر اتصال بين السيارات و كذلك مع جانب الطريق مما يسهم في السالمة على الطريق وتنظيم 

 حركة المرور.

 Cloud Computing الحوسبة السحابية 4-6

لعقود القليلة الماضية انتقل عمل الشركات و الحكومات من النظام الورقي المطبوع التقليدي الى ا خالل    

تطوير برامج خاصة لتسهيل زن البيانات و تشغيل التطبيقات وااللكتروني اذ بدأت تستخدم الحواسيب لخالنظام 

خصوصا الحكومة االلكترونية و و اإللكترونياعمالها. رغم التسهيالت التي وفرتها هذه االنتقالة الى النظام 

الى الحاجة الى اماكن لهذه االجهزة.  باإلضافةادارة ن هذه االجهزة تحتاج الى صيانة والتجارة االلكترونية اال ا

خر لهذا بدأت الشركات و الحكومات آم هذه االجهزة تختلف من وقت الى لذلك فان الحاجة الستخدا باإلضافة

هم الحلول ما يسمى بالحوسبة أتوفير الموارد و كفاءة العمل(. ومن بالبحث عن حلول لضمان عاملين مهمين )

 التي توفر خدمات متعددة للمستخدم عن طريق االنترنت. Cloud Computingالسحابية 

 يعرف المعهد االمريكي الوطني للمعايير و التكنولوجيا الحوسبة السحابية على انها نموذج لتمكين الولوج بناءا  

)مثال شبكات، خوادم، خزن، تطبيقات، خدمات( والتي  لألعدادعلى الطلب الى موارد حسابية مشتركة قابلة 

 توفيرها باقل جهود ادارية او تفاعل من مجهز الخدمة. اإلمكان ب

ان الحوسبة التقليدية تعتمد على وجود البيانات و البرامج على اجهزة المستخدم الخاصة او اجهزة الشركات. 

على العكس من ذلك فان الحوسبة السحابية مبنية على مبدأ عدم الحاجة لخزن المستخدم لبياناته على اجهزته 

عمل ال من ذلك يكون تخزين البيانات وبدلعدم الحاجة الى وجود برامج متنوعة و معقدة.  باإلضافةالخاصة 

 عبر االنترنت. واسيبالبرامج على ح

 : ات التي تقدمها الحوسبة السحابيةانماط الخدم

 :Software as a Service – SaaSالتطبيقات البرمجية كخدمة  -1

من خالل متصفح  رئيسةاستخدام تطبيقات تعمل على البنية التحتية للسحابة بصورة  بإمكانيةيزود المستهلك     

معرفة كيفية عمل النظام و الخوادم والشبكات  بإمكانهوليس النظام . ال يمتلك المستهلك السيطرة على االنترنت

 وانظمة التشغيل والخزن وال حتى التطبيق نفسه باستثناء ضبط اعدادات التطبيق وبصورة محددة.

 :Platform as a Service –PaaSموارد البرمجة كخدمة  -2

يوفر للمستهلك امكانية تكوين و تخزين و نشر التطبيقات من خالل توفير بيئة مالئمة تتضمن مجموعة من    

اللغات و االدوات البرمجية. وهو يوفر على مطوري البرامج اعباء و تعقيدات البنى التحتية )ضبط اعدادات 
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و   Google App Engineهذا النوع  وادارة العناصر كالخوادم وقواعد البيانات(. من االمثلة على

Microsoft Azure. 

 :Infrastructure as a Service - IaaSالبنية التحتية كخدمة  -3

يوفر للمستهلك امكانية استخدام المعالجة و الخزن و الشبكات و موارد حسابية اساسية اخرى مما يسمح له     

هذه الخدمة تمنح و الخدمات والتطبيقات. وبذلك فبنشر وتشغيل اي برنامج وذلك يتضمن انظمة التشغيل 

 .virtual machinesامكانية تحكم اكبر بالموارد عن طريق استخدام الماكنات الوهمية المستهلك ولوج و

 ،السابقة هناك مصطلحات كثيرة ترتبط بالحوسبة السحابية وبعدة أشكال مختلفة رئيسةالى االنماط ال باإلضافة

 حتى أنظمة التشغيل السحابية.سحابية والتطبيقات السحابية بل وفهناك خدمات التخزين السحابي، الموسيقى ال

 بعض األمثلة عن الخدمات السحابية :

 .Gmail, Yahoo, Hotmailخدمات البريد اإللكتروني:  -1

 .Google Drive, Dropbox, SkyDriveخدمات التخزين السحابي:  -2

 .Google Music, Amazon Cloud Player, iTunes/iCloudوسيقى السحابية: خدمات الم -3

 .Google Docs, Photoshop Expressالتطبيقات السحابية:  -4

 .Google Chrome OS, Jolicloudأنظمة التشغيل السحابية:  -5

  فوائد الحوسبة السحابية 4-6-1

 ،البيانات من أي مكان وفي أي زمان عبر األنترنت تسمح للمستخدم بالوصول إلى التطبيقات والخدمات و -1

 ألنها مخزنة على خوادم الشركة المقدمة لخدمة الحوسبة السحابية وليست على أجهزة المستخدم.

التطوير من خالل تغيير االعدادات بدون الحاجة لشراء اجهزة و خوادم جديدة عالية سهولة التوسيع و -2

 المواصفات. 

حيث لم يعد من الضروري شراء أجهزة الحاسوب ذات المواصفات العالية و خوادم عالية  تخفيض التكاليف -3

بل يمكن ألي جهاز حاسوب عادي وباستخدام أي متصفح  ،الكفاءة من حيث السرعة والذاكرة وسعة التخزين

 الوصول للخدمات السحابية المقدمة. لالنترنت

استمرارية الخدمة و كفاءتها تقع على عاتق الشركة حيث ان ضمان  ،دائم الشكلضمان عمل الخدمة ب -4

 المقدمة لخدمة الحوسبة السحابية.
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تجارب علمية مستفيدا من البني التحتية الضخمة التي تقدمها الخدمات ة القيام بعمليات حسابية معقدة وامكاني -5

 السحابية.

 عيوب ومساوئ الحوسبة السحابية  4-6-2

فان االنقطاع عنه سيؤثر على التمكن من استمرارية  باألنترنتتصال إبسبب حاجة التطبيقات السحابية إلى  -1

 Java وجافا سكربت HTML 5سرعة االنترنت عامل مؤثر، لكن وجود بعض تقنيات تكون الخدمة و كذلك 

Script  و القيام بالمزامنة باألنترنتيمكن أن تعمل دون اتصال التي  االنترنتالحديثة مكن تطوير تطبيقات ،

 عند توفر االتصال. 

خشية من األمــان والخصوصية: اذ ان عملية خزن كل المعلومات الخاصة بالمستخدم او الشركة تسبب  -2

لكن تجدر  لشركة المقدمة للخدمات السحابية.اهذه المعلومات في حالة اختراقهم إلى امكانية وصول المخترقين 

و في كثير من االحيان تكون الحماية التي توفرها  الحواسيب الشخصية معرضة لالختراق ايضا  االشارة الى ان 

 شركات خدمات الحوسبة السحابية اكثر امنا من الحماية الموجودة في الحواسيب الشخصية.

اتها في عدم امكانية تحديد مكان حفظ المعلومات و الملفات وبالتالي فان بعض الجهات ال ترغب بتواجد ملف -3

 منها السياسية. ةمختلف ألسبابدول معينة 

 ال تزال التطبيقات السحابية دون مستوى نظيراتها التقليدية. -4

 الموثوقية، بمعنى مدى ضمان ان الملفات تحذف من الخادم عندما يحذف المستخدم ملفاته. -5

 خلل.االعتمادية، مدى ضمان ان الملفات يمكن استعادتها في حالة حدوث  -6

 الحوسبة السحابية المتنقلة 4-6-3

اعتمادية كبيرة حيث ان  اصبحت لديهتوفر االجهزة المتنقلة خصوصا الهواتف الذكية ان انتشار و    

النقل تف وخفة وزنها وقابليتها للحمل واالشخاص ال يغادرون منازلهم دونها. لكن الحجم الصغير لهذه الهوا

قدرات المعالجة مما يعيق تنفيذ الحسابات كثيفة البطارية وسعة الخزن ودات شديدة من حيث عمر تفرض محد

اذ للموارد  اإلستخدامكثيفة تكون تطبيقات المحمول بعض ان للموارد وتخزين البيانات الضخمة.  اإلستخدام

ة كبير RAMذات امكانيات كبيرة لمعالجة البيانات، وذاكرة  CPUوحدة معالجة مركزية  الىتنفيذها  يحتاج

هذه محتويات، وبطارية ذات عمر طويل ولتحميل البرنامج والبيانات، وقرص تخزين ذو سعة عالية لخزن ال

االلعاب ثالثية االبعاد و نظم المؤسساتومن هذه التطبيقات، المميزات غير متوفرة حاليا في االجهزة المحمولة. 

 برامج التعرف على الصوت.و
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للموارد  اإلستخداملتخفيف هذا القصور في االجهزة المحمولة، قام الباحثون باقتراح اطر لتنفيذ الحسابات كثيفة 

 Mobile Cloudداخل الموارد السحابية خارج االجهزة المحمولة والذي انتج الحوسبة السحابية المتنقلة 

Computing MCCتجاهل قصور االجهزة  بإمكانهمقلة . نتيجة لهذا فان مبرمجي تطبيقات االجهزة المتن

 المستخدم لن يتأثر اثناء تنفيذ هذه التطبيقات.فان المتنقلة اثناء برمجة التطبيقات وكذلك 

جودة الخدمة تم اقتراح عدة حلول مبنية على اساس الحوسبة السحابية على اختالف المتطلبات الحسابية و بناءا  و

 .(7-4) الشكلكما في  هياكل محتملة ةالمتنقلة مما انتج اربع

 : DISTANT IMMOBILE CLOUD السحابة الثابتة البعيدة -1

تتواجد في شركات مسؤولة  stationary serversتتضمن سحب مكونة من عدد كبير من الخوادم الثابتة    

غالبا ما تكون بعيدة عن االجهزة المحمولة ه الموارد قابلة للتطوير ومرنة وعن توفير هذه الخدمة وتكون هذ

ويتم الوصول اليها عبر االنترنت. تكون هذه السحب اكثر امانا لكنها بنفس الوقت اكثر تعرضا للهجمات. 

 البيانات الناتج عن بعد المسافة.وتتأثر الكفاءة والفعالية بتأخر نقل 

 : PROXIMATE IMMOBILE CLOUDالسحابة الثابتة القريبة -2

النوع الثاني يتضمن حاسبات ثابتة متواجدة في االماكن العامة قرب االجهزة المحمولة. ان عدد الحاسبات     

لكنها ال تقوم بمهمات  يعةفي االماكن العامة كمجمعات التسوق وصاالت السينما والمطارات يتزايد بصورة سر

 باإلمكان حسابية معقدة بل تقتصر على تشغيل الموسيقى او عرض االعالنات او تنفيذ تطبيقات بسيطة. لذلك 

ستقلل  فأنهااستغالل هذه الموارد للقيام بحسابات مكثفة نيابة عن االجهزة المحمولة محدودة الموارد. كذلك 

نفس واعتمادا  على . باألنترنتعدم الحاجة لالتصال قرب المسافة و بكة االنترنت بسببالزخم على شر ويالتأخ

 بكات الهاتف المحمول لنفس الغرض.االستفادة من مشغلي ش باإلمكان المبدأ 

 : PROXIMATE MOBILE CLOUDالسحابة المتنقلة القريبة -3

بلعب دور الخوادم. الفائدة في هذا النوع، تقوم عدة اجهزة محمولة وخصوصا الهواتف الذكية وااللواح     

هذا النوع من السحب هو قرب هذه الموارد )االجهزة المحمولة المجاورة( من اجهزة المحمول من  رئيسةال

الخوادم المحمولة الن الطرفان اجهزة مبنية تجاوز عدم التجانس بين الزبائن و باإلمكان الطالبة للخدمة. كذلك 

 دم يكون مقيدا بمحدودية مواردها.وانظمة تشغيل محمولة. لكن عمل هذه االجهزة كخوا ARMعلى معالجات 

 HYBRID CLOUD:   السحابة الهجينة -4

يهدف هذا التنوع الى و البعيدة، الثابتة والمتحركة، ويتكون هذا النوع من عدد من الموارد السحابية القريبة    

المتاحة  توالخيارا بين متطلبات المستخدم )السرعة والقدرة الحسابية بصورة اساسية( احداث توازن
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)الموارد(. البرامج ذات متطلبات زمن وصول قصير يتم وضعها في الموارد االقرب بينما البرامج االقل 

في البيئة  حساسية لزمن الوصول يتم وضعها في الموارد االبعد. لكن عمليات نشر وادارة وجدولة الموارد

 لمتنقلة ليست مهمة سهلة التنفيذ.ا

 

 المتنقلة السحابية الحوسبةهياكل  انواع 7-4 الشكل

 تطبيقات حديثة في الرعاية و االدارة الصحية 4-7

تشهد االدارة الصحية و ،جدا هي الرعاية و االدارة الصحيةاحدى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الواعدة     

 من االستجابة التفاعلية للحاالت الحادة الى الطريقة االستباقية عن طريق الكشف المبكر للحاالت انتقالة

ادارة الرعاية الصحية طويلة االمد. مع التقدم في التكنولوجيا و اتصاالت المعلومات فان والوقاية و المرضية

لتسهيل  باإلضافةية الصحية الكثيرة. التطبيقات الصحية المتنقلة اصبحت الحلول االسرع لمشاكل انظمة الرعا

تحفيز  بإمكانهاسالسة الولوج الى السجالت التاريخية، فان التكنولوجيا المتواجدة في كل مكان ادارة و

 دور فعال و ادارة حاالتهم، وهذا له اهمية خاصة في ادارة الحاالت المزمنة. ألخذالمستخدمين 

جمع قاعدة بيانات كبيرة من السجالت. االنظمة لخدمات واالسجالت الطبية االلكترونية تسمح بشخصنة 

المدركة للسياق لتسهيل التشخيص والعالج االنظمة ب البيانات و برامج دعم القرار والشخصية ستستغل تنقي

 نمط الحياة للفرد.بناء على التركيب الجيني و الرعايةو
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 المراقبة الصحية في كل مكان 4-7-1

برزت انظمة المراقبة الصحية القابلة للبس المدمجة في االنظمة الصحية المتنقلة في كل مكان كتكنولوجيا     

مختارة للمراقبة الجوالة. هذا المنهج يسهل المراقبة المستمرة كجزء من عملية التشخيص او الرعاية المثلى 

مراقبة الطبية الشخصية تستخدم لجمع البيانات بمساعدة الحاسوب. االنظمة التقليدية لل التأهيللحالة مزمنة او 

يسهل االتصال بالزمن الحقيقي وصال في كل مكان يسمح بالمعالجة ولغرض معالجتها دون وجود اتصال. االت

 المراقبة الصحية المستمرة.يرات والتأهيل بمساعدة الحاسوب والتحذ

 دات مهمة من اهمها:ان عملية تبني االنظمة الحالية للمراقبة المستمرة تواجه محد

 .صعوبة توصيل االسالك بين المتحسسات و وحدة المعالجة -

 .التداخل بقنوات االتصال الالسلكي المشتركة -

 .عدم وجود الدعم لجمع المعلومات الكثيفة و اكتشاف المعرفة -

 الشكلتوفر شبكات الجسم الالسلكية المتكونة من متحسسات ذكية حل من اجل مراقبة جوالة مستمرة مخفية. 

 للمراقبة الصحية في كل مكان.  إنموذجيمعمارية نظام  يوضح (4-8)

 

 الصحية للمراقبة إنموذجي نظام معمارية 8-4 الشكل
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االشارات و الفيزيائيةفعاليات الشخص  وظيفتها مراقبة مجموعة من المتحسسات على الجسماذ يتم توزيع 

، هااالتصال معو هذه المتحسسات بالسيطرة على personal serverيقوم خادم شخصي بدوره الفيزيولوجية. 

. mHealth systemاالتصال بالنظام الصحي المتنقل  م بدمج المعلومات من المتحسسات ويقوم هذا الخادو

مستخدم بكثرة اتف الذكي بسبب كونه سهل الحمل وشخصي هو الهلأدية وظيفة الخادم امن افضل الخيارات لت

من ثم معالجة البيانات قبل ارسالها عبر ت الضرورية لالتصال بالمتحسسات واباإلمكانوقد يكون مجهز 

 االنترنت.

 :ومنها متنوعة و خفيةحاالت االنظمة الصحية المتنقلة لمراقبة ويمكن استخدام 

 .مراقبة المرضى بعد العمليات الجراحية -1

 .مراقبة المرضى ذوي االمراض المزمنة -2

 .واالقران لمراقبة كبار السن األقاربمع جتماعي االتواصل ال -3

 .لتعامل مع السمنة المفرطة(االصحة العامة )مثال مراقبة نمط الحياة و -4

 .مراقبة التمرن و الصحة -5

 .رجال االطفاء واشاراتهم الحيويةمراقبة حالة الجنود و  -6

 .الرعاية الطبية الطارئة -7

 .التأهيل بمساعدة الحاسوبو المعالجة -8

 .تطوير خدمات طوارئ جديدة مع مراقبة مطولة -9

ذو تحديات ة لكن القطاع الصحي يبقى معقدا والسعي لتطوير انظمة الصحة المتنقلبالرغم من التطور المستمر و

 اهمية:ومن اكثرها 

 مثل هذهتطبيق من يجب ان يتحمل تكاليف تطوير و عدم كفاية الموارد المالية اذ انه من غير الواضح -1

 نظمة.اال

ن جهة )مستشفى االمن اذ ان معلومات المريض يجب ان تتناقل الى اكثر متخوفات من حيث الخصوصية و -2

 امن بعض المعلومات.صية ولخصوبنفس الوقت يجب ان يكون هناك حفاظ و طوارئ وتأمين( و

 جدوى النظام بسبب عدم وجود دراسات معتمدة لتقييم النظام. ألثباتعدم كفاية االدلة  -3

 الخاصة.ت المعنية والية تحديد االدوار والصالحيات في القطاعات العامة وصعوبة التنسيق بين الجها -4
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 شبكات متحسسات الجسم 4-7-2

ساعد تطور التكنولوجيا في مجاالت الدوائر المتكاملة واطئة القدرة و االتصاالت الالسلكية و تخزين الطاقة     

تدمج هذه الشبكات متحسسات ذكية والمعروفة ايضا بشبكات متحسسات الجسم. تطور شبكات الجسم و على

بسطح الجسم او مزروعة داخل تكون المتحسسات ملتصقة وشبكات. الواطئة التكلفة خفيفة الوزن مع منصات 

و  ECGالجسم او موضوعة في المالبس وتكون مسؤولة عن مراقبة االشارات الحيوية )من خالل متحسسات 

 متحسسات اخرى(.و  ضغط الدم و اخرى( ومراقبة الحركة )من خالل متحسس التسارع و الجيروسكوب

تسمح بدمج كبيرة راحة المستخدم و زيد بصورةاالتصاالت الالسلكية داخل شبكات متحسسات الجسم ت

معايير ان متحسسات مزروعة مثل اجهزة ضبط نبضات القلب و اجيال مستقبلية من مراقبات جلوكوز الدم. 

كل المعايير و ANTو  Zigbeeو  Bluetoothاالتصاالت الالسلكية المستخدمة عادة في هذه الشبكات هي 

  Kbps 250و Bluetoothبالنسبة الى  Mbps 3-1مع سرعة نقل بيانات  GHz 2.4تعمل على تردد 

 . ANTبالنسبة الى   Mbps 1و Zigbeeبالنسبة الى 

. ECGعمل مخطط كهربائي للقلب  باإلمكانكذلك م الهاتف الذكي لقياس ضغط الدم وحاليا استخداويمكن 

)حسب ارادة الفرد( تها مشاركسمها وعرضها على الشاشة وخزنها وبيانات هذه التطبيقات يتم تحليلها ور

 االلكتروني لبريداالى الطبيب عن طريق  ECGالمريض ارسال تخطيط القلب  فبإمكانبالتالي مباشرة. و

 مستقبال ضمن نظام الكتروني متكامل.تلقائية ان تكون مكن يهذه العملية الستشارته و

و هناك متحسسات يتم تطويرها لتكون ضمن الهواتف الذكية من ضمنها متحسسات مراقبة تعرض الشخص 

منظم عن طريق تطبيق كذلك يمكن ان يكون العالج موثق واو تلوث الهواء او مبيدات في الطعام. و لإلشعاع

 ير للمريض.المقادة انتظام المريض بتناول العالج واصدار تنبيهات لتأكيد المواعيد ولمتابع

مختبرية للدم والنفس والبول  يوجد ايضا توجه لتطوير اضافات للهواتف الذكية تمكنها من اجراء تحليالتكما 

ية العرق هذه االضافات ستقلل من تكلفة التحليالت و تسهل على الشخص متابعة حالته الصحية بصورة دورو

ادراجها من  باإلمكان المختبرات. هذه التحليالت ت ومستشفيايقلل الزخم على المما يقلل التكلفة على الشخص و

من ثم لتشخيص الحاالت المرضية مباشرة واالستشاريين تروني متكامل يتصل بالمستشفيات وضمن نظام الك

 وصف العالج مباشرة للمريض دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

كذلك الحنجرة وذن واستخدامها لفحص األ باإلمكانوبصورة مشابهة يتوجه باحثون لتطوير اجهزة ذكية 

الى امكانية  باإلضافةمعرفة الكسور. وتطبيقات تقوم بتحليل الصورة و X-rayتزويدها بقابلية توليد باإلمكان 

تطوير تطبيقات لمعالجة الصور للكشف عن االمراض المحتملة للجلد بعد ان يتم اخذ صورة عالية الوضوح 

 للمنطقة المصابة.
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خدام نسبة است (9-4) الشكلبيعة اهتمام مستخدمي الهواتف الذكية بالتطبيقات الصحية يوضح ولمعرفة ط

 التطبيقات المختلفة.

 

 الصحية المختلفة في الهواتف الذكية التطبيقات استخدام نسب توزيع 9-4 الشكل

 Augmented Reality الواقع المعزز 4-8

معلومات صورية او صوتية او فيديوية افتراضية على بيئة  بإضافةالواقع المعزز هو تكنولوجيا تسمح     

بكون البيئة التي يشاهدها  Virtual Reality (VR)حقيقية حية. يختلف الواقع المعزز عن الواقع االفتراضي 

( بينما في الواقع المعزز تكون البيئة simulatedالمستخدم في الواقع االفتراضي هي بيئة افتراضية )تمثيلية 

مع العناصر  real timeمعلومات من النظام. عملية التعزيز تكون عادة بالوقت الحقيقي  ةضافمع اية حقيق

. بمساعدة تكنولوجيا الواقع المعزز )مثال المبارأةالمحيطة كما في نتائج المباريات الرياضية على التلفاز خالل 

قيقي المحيط بالمستخدم ول العالم الحاضافة الرؤية الحاسوبية والتعرف على االشياء( تصبح المعلومات ح

قابلة للتغيير رقميا. هذه المعلومات قد تكون افتراضية او حقيقية، مثال رؤية معلومات اخرى متحسسة تفاعلية و

 او مقاسة مثل الموجات الراديوية الكهرومغناطيسية الموضوعة تماما مع موقعها الحقيقي في الفضاء.

قل الناجح ان يتمكن المستخدم من التركيز على استخدام النظام بدال من المعدات من اهداف الواقع المعزز المتن

تحقيق هذا الهدف بوجود  باإلمكان الحاسوبية وبالنهاية يكون المستخدم غير مدرك لوجود هذه المعدات. اصبح 

 تكنولوجيا التتبع المضمنة في المحيط.الوزن واالجهزة القابلة للبس او المحمولة الخفيفة 
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االرتباط زدياد امكانياتها من حيث العرض ومعالجة البيانات وبسبب سعة انتشار الهواتف المحمولة و او

اصبحت من انسب االجهزة لهذه التقنية بتطبيقاتها المختلفة. كذلك فان الهواتف المحمولة اصبحت مزودة بكثير 

 global positioning system GPSالى تضمنها تقنية تحديد الموقع الجغرافي  باإلضافةمن المتحسسات 

 تفاعلية.التطبيقات لمثل هذه المما يجعلها مالئمة جدا 

تحسس المحيط فان هناك ضرورة عزز من اجهزة لمعالجة البيانات وعرضها واضافة لما تتطلبه تقنية الواقع الم

قريبة او بعيدة تحتوي على قواعد بيانات تتضمن  serversفي كثير من التطبيقات لوجود اتصال بخوادم 

وعن طريق المتحسسات االخرى  GPSمعلومات عن المحيط. فبعد التعرف على الموقع الحالي عن طريق 

يقوم الجهاز باالتصال بالخادم ليسحب المعلومات الخاصة بالمحيط الموجه نحوه الجهاز ليقوم  اريالكامو

. هذه الحاجة لنقل اريد تضمينها مع الصورة الحقيقية الملتقطة من الكامبعرضها للمستخدم على الشاشة بع

الى  باإلضافةالبيانات اصبحت ممكنة بوجود االجيال الجديدة من الشبكات الخلوية ذات سرع نقل بيانات عالية 

 . Wi-Fiو  Bluetoothامكانيات الهاتف االخرى لالتصال مثل 

 الواقع المعزز الى نوعين:بصورة عامة يمكن ان تصنف تكنولوجيا 

الواقع المعزز المبني على العالمات: هذا النوع يحتاج الى رقع محددة لتسجيل موقع االجسام ثالثية االبعاد  -1

في صورة العالم الحقيقي. اضافة لذلك يحتاج هذا النوع من الواقع المعزز الى اجهزة للتعرف على العالمات 

را الهاتف الذكي ليتم بعدها توليد العنصر االفتراضي من خالل برامج الواقع او كامي االنترنت)رقع( ككاميرا 

 (.10-4) الشكلبالمعزز و اخيرا عرضها على شاشة مستقلة او على شاشة الهاتف نفسه كما موضح 

 

 العالماتالواقع المعزز المبني على  مبدأ 10-4 الشكل
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االشياء بل يعتمد على عالمات للتعرف على االماكن والواقع المعزز بدون عالمات: هذا النوع ال يعتمد  -2

 GPSاو نظام تحديد الموقع الجغرافي  ةالالسلكيعلى معلومات مأخوذة من االجهزة المتنقلة مثل الشبكات 

 لتحديد المكان ومن ثم يتم اضافة معلومات مولدة عن طريق الحاسوب.

 تطبيقات الواقع المعزز 4-8-1

 .التعليموالسياحة  ماهاال و لمجالين سنتطرقجد تطبيقات كثيرة لهذه التقنية وتو    

 السياحة: مجال في المعزز الواقع - أ

المعالم بمعلومات ارشادية حول المنطقة و احدى التطبيقات الحالية والقابلة للتطوير هي تزويد المستخدم    

نحو اجسام او  GPSالمستخدم ان يوجه الجهاز المدعوم بخدمة تحديد المواقع  بإمكانالمهمة الموجودة. اذ 

مشاهدة معلومات اضافية افتراضية من خالل مالحظات مضافة على  بإمكانهبنايات في محيطه. و بعدها 

كم المعلومات في توى وحنوع الم (.11-4) الشكلكما في  المعروضة على شاشة الجهاز اريصورة الكام

مختلفة  ألنواعمكن ان تتضمن فديو او صور او نص او رموز يالفتراضية تختلف بين التطبيقات والمالحظات ا

لذلك من الممكن  باإلضافة. آثارمطاعم ووصف لمواقع جاذبة للسياح وتوفير البيانات وتتضمن من المعالم. 

مواقف السيارات و ATMو مكائن الصراف االلي  Wi-Fiعرض معلومات مفيدة اخرى كمواقع وجود خدمة 

خدمين اخرين كمقاطع والطقس. بعض التطبيقات الحالية تسمح بالولوج الى معلومات تم تسجيلها من قبل مست

 تعليقات حول مكان معين.فيديو وصور و

 

 يوجه الذي المبنى عناذ تظهر للمستخدم معلومات  السياحة مجال في المعزز الواقع على مثال 11-4 الشكل

 نحوه اريالكام
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كذلك فان المواقع االثرية والمواقع ذات الموروث الثقافي بدأت تستخدم تقنية الواقع المعزز لتمكين الزائر من 

( شخوص وابنيةا سواء كانت ملموسة )مثل اجسام وغير موجودة حاليمحتويات ثالثية االبعاد وقيمة ومشاهدة 

االساطير(. وقد تم استخدام دليل واقعي معزز متنقل في موقع اولمبيا المراسيم واالزياء وام غير ملموسة )مثل 

 معالم المعبد القديم غير الموجودة. إلظهارالقديم في اليونان 

 ان تضاف: باإلمكان الى ما تم طرحه فهناك خصائص ووظائف  باإلضافة

 امكانية البحث للولوج الى معلومات متعلقة. 

  الدفعالحجز وامكانية. 

 جهات سياحيةامكانية ايصال واستالم اراء ومعلومات من والى سياح اخرين و. 

  امكانية الحصول على اتجاهات للوصول الى نقاط اهتمام بعد مشاهدتها واختيارها في رؤية الواقع

 .المعزز

 تغيير المحتوى المرئي في رؤية الواقع المعززامكانية تصفية و. 

 :التعليم مجال في المعزز الواقع - ب

يحسنوا من ممارساتهم ين ان يعززوا من حافزهم للتعلم والمتدربالطالب و بإمكانيرى عدد من الباحثين ان 

 بالرغم من كثرة البحوث خالل العقدين الماضيين اال ان عمليةوالمعزز. وية باستخدام الواقع االفتراضي والترب

التعلم التقليدية  طرائقالتدريب ال تزال تواجه تحديات بسبب مشاكل دمجها مع تبني الواقع المعزز في التعلم و

 عامة لتبني التكنولوجيا الحديثة.الممانعة الوتكاليف تطوير وادامة نظام الواقع المعزز و

االرض من خالل مشاهدتهما بصورة لطالب معرفة العالقة بين الشمس وا بإمكانالفلك مثال  موضوعفي 

الطالب التحكم بزاوية الرؤية لفهم كيفية عمل  بإمكانوثية االبعاد مضافة الى بيئة حقيقية محددة. افتراضية ثال

للعناصر التي سبق ان تمت رؤيتها. مثال اخر لتطبيق الواقع المعزز في الفلك  باإلضافةالعناصر غير المرئية 

االبراج عندما يقوم النجوم ومعلومات عن  بإضافة. اذ يقوم البرنامج Googleمن  SkyMapهو برنامج 

 المستخدمين بتصفح السماء بالكامرة الموجودة في هواتفهم الذكية.

ممكن ان تظهر هذه انه من الهيكل الجسم اذ الواقع المعزز لدراسة التشريح و استخدام باإلمكانكذلك 

منفردة من قبل الطالب ها بصورة مجسمة في الصف او بصورة لشكلجسم االنسان و بأعضاءالتكنولوجيا قائمة 

المر ال يقتصر او (.12-4) الشكلكما في  عن طريق الحاسوب المحمول او الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا

اضافة شرح نصي او صوتي او فيديوي مع مجموعة  باإلمكانانما على عرض صورة اعضاء الجسم و

 عرض الشرح.يح له اختيار العضو واختيارات للمستخدم تت
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 التشريح مجال فيعلى الواقع المعزز  مثال 12-4 الشكل

 لألطفاللوجود تطبيقات تعليمية  باإلضافةالفيزياء ف العلوم كالرياضيات والكيمياء ووهذا ينطبق على مختل

 االشكال مما يزيد من تفاعل الطفل.و لألحرفالكلمات عن طريق عرض صور مجسمة تسهل تعلم الحروف و

دور في مجاالت التدريب المهني  الى التعليم بمختلف المراحل الدراسية فان الواقع المعزز بدأ يلعب باإلضافة

تطبيق على الهواتف الذكية  إلصدار باألعدادالتصميم. اذ تقوم شركات صناعة السيارات والتصنيع والتصليح و

كاميرا نحو اجزاء السيارة الداخلية ورش الصيانة يسمح للمستخدم بتوجيه ال ألصحابيوزع مع دليل المالك او 

كما هو واضح في  الصيانة بأعمالاو المحرك لتظهر له معلومات عن هذه االجزاء وآلية عملها و كيفية القيام 

 . (13-4) الشكل

 

 اجزاء على التعرف على ستخدميساعد الم اللوحية االجهزة و الذكية الهواتف على تطبيق 13-4 الشكل

 و االطالع على معلومات اضافية عن هذه االجزاء السيارة
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 Googleوالتطبيق Cardboard Cameraومن التطبيقات العملية الشائعة االستعمال هما التطبيقين 

Translate  من انتاج شركةGoogle ثالثي  افتراضيتحويل هاتفك لكاميرا واقع حيث يقوم التطبيق االول ب

بإنشاء صور خاصة بالمستخدم بهذه الوضعية، مع إمكانية إضافة بعد آخر وهو الصوت  حيث يقوماألبعاد، 

 º 360 ـال ذات ورامية ـــــور البانــــــالصمع ب ـــــــا إلى جنـــحيث يدعم التطبيق إضافة تسجيل الصوت جنب  

 .(14-4) الشكلالصور التي تكون زاوية النظر فيها مناسبة من جميع االتجاهات( الحظ )

 

 Cardboard Cameraصورة بانورامية ملتقطة بالتطبيق  4-14

عمل على زيادة دقة المشاهدة ت تيال VR BOXالواقع االفتراضي  نظارةوغالبا  ما يترافق مع هذا التطبيق  

 ، حيث يوضع الهاتف المحمول داخل هذا الصندوق لغرض االستعمال،وتفاصيل الصورة وتركيز المستخدم

 .IOSونظام  Androidهذا التطبيق يعمل مع نظام ، ان (15-4) الشكلالحظ 

 

 VR BOXالواقع االفتراضي  نظارة 4-15
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فهو يقوم باالعتماد على الكاميرا الخاصة بالهاتف المحمول من اجل  Google Translateاما بالنسبة للتطبيق 

نص الكلمة المطلوب ترجمتها في حالة الضغط فوري، او الضغط على  الشكلترجمة النصوص المكتوبة ب

 (.16-4) الشكلالحظ عليها، 

 

 Google Translateالترجمة باستعمال تطبيق  4-16

 قم بما يلي: Google Translateومن اجل تطبيق استخدام برنامج 

 (:17-4) الشكل، كما في Google Playافتح الهاتف المحمول وادخل الى المتجر  -1

 

 Google Playالدخول الى المتجر  4-17
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 قــــــم التطبيــــــث اســــــع البحـــــاكتب في مرب، Google Playللمتجر رئيسةستظهر النافذة ال -2

Google Translate ،  (:18-4) الشكلكما في 

 

 Google Translateالبحث عن التطبيق  4-18

، كما (Google)ترجمة  قم بالضغط على التطبيق االولتظهر نافذة خاصة بنتائج البحث عن التطبيقات،  -3

 (:19-4) الشكلفي 

 

 Google Translateالضغط على التطبيق  4-19
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، قم بحميل التطبيق على الهاتف المحمول عن Google Translateتظهر نافذة فيها شرح عن التطبيق  -4

 (:20-4) الشكلطريق الضغط على الزر تثبيت، الحظ 

 

 Google Translateالتطبيق  تثبيت 4-20

، انتظر لحين اكتمال عملية التثبيت، Google Translateيظهر عداد يبين نسبة التقدم في تثبيت التطبيق  -5

 (:21-4) الشكلالحظ 

 

 Google Translateالتطبيق  نسبة التقدم في تثبيت 4-21
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 Googleستالحظ وجود ايقونة التطبيقانتقل الى نافذة التطبيقات الموجودة في الهاتف المحمول،  -6

Translate (:22-4) الشكل، الحظ 

 

 على الهاتف المحمول Google Translateايقونة التطبيق  4-22

لغرض تشغيله، ستظهر نافذة تشير الى البدء بتشغيل التطبيق  Google Translateاضغط ايقونة التطبيق  -7

 (:23-4) الشكلوتستمر عدة ثواني، الحظ 

 

 Google Translateتشغيل التطبيق  4-23
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، اضغط على عالمة الكاميرا الموجودة وسط نافذة التطبيق على Google Translateسيتم فتح التطبيق  -8

 (:24-4) الشكلاالتجاه االيسر، الحظ 

 

 Google Translateتشغيل الكاميرا من خالل التطبيق يوضح  24-4 الشكل 

 اسفلاضغط على عالمة الكاميرا الموجودة بعد محاذاة النص ، Google Translateسيتم فتح التطبيق  -9

 (:25-4) الشكلنافذة التطبيق، الحظ 

 

 Google Translateمحاذاة النص والتقاط صورة ضمن التطبيق يوضح  25-4الشكل  
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 (:26-4) الشكلسيتم ظهور الصورة الملتقطة والكلمات محاطة بهالة بيضاء، الحظ  -10

 

 Google Translateالصورة الملتقطة ضمن التطبيق يوضح  26-4الشكل      

مثال، ستالحظ ظهور معناها في  PROBLEMSقم بالضغط على اي كلمة من الكلمات ولتكن الكلمة  -11

 .اللغة العربية )مشاكل(

حديد الكل( )تاما اذا رغبت في ترجمة جميع الكلمات الموجودة في الصورة الملتقطة فقم بالضغط على  -12

 الموجودة اسفل الصورة.

اي صورة من خالل الضغط على عالمة تلقائي دون التقاط  الشكلويمكن تفعيل خاصية الترجمة الفورية ب -13

حيث سيتم تحميل الملف الخاص بالترجمة  (،25-4) الشكل العين الموجودة اسفل النافذة في التطبيق، الحظ

 بعد اكتمال التحميل. الفورية ثم العمل على الترجمة الفورية
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 .الالسلكي للشحن كتقنيات المستخدمة الموجه غير الراديوي االشعاع و الحثي االقتران بين قارن .6
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 .باختصار عنها تكلم السحابية؟ الحوسبة خدمات انماط ما .10

 السحابية؟ الحوسبة الستخدام الموثوقية و الخصوصية و االمنية حيث من التخوفات هي ما .11

 االفتراضي؟ الواقع عن المعزز الواقع يختلف كيف .12

 التراثية؟ االثرية المواقع في المعزز الواقع تقنية استخدمت كيف .13

 الجسم؟ متحسسات بشبكات المقصود ما .14

 املى الفراغات االتية: .15

 مع المقاومة................... يتناسب الروابط في االشارات تأخر -أ     

 .................. من المتر.يساوي النانومتر -ب     

 ...................التقنية يتضمن االقتران على القائم المشع غير الشحن -ج     

 .................. مرة.بحدود المستخدمة الراديوية الترددات طيف من اكبر المرئي الطيف -د     

 ...................Attocells الضوئية الوصول نقاط خصائص من -ه     

 ...................القريبة المتنقلة السحابة خصائص من -و     

      ...................في Google Translateيستخدم التطبيق  -ز     

 رابعاسئلة الفصل ال


