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�حجمه� �و �متعددة. �بمهام �للقيام �يستخدم �الكومبيوتر إن

�إن�الكومبيوتر�غ0/�قادر��كفاءتهيتضاءل�شيئا�فشيئا�و� ت23ايد.

�هذا� �7ي �فهو�ليس�إ:�جهاز. �يس<=لك �ال@? �الطاقة �إنتاج عEي

 الفصل�سM=تم�ببنيته�الداخلية�و�مبدأ�تشغيله.
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����א������������1.1��؟���ذא� �
  

��من�الكومبيوتر�يتكون�من�صندوق�يحمل�إسم����اSركزيةإن�الجزء� سا و��الوحدة

;ي�إحدي�العناصر�الث6ث�ال4��تشكل�مع�الذاكرة�ا/ركزية�و�وحدة�)خراج�و�)دخال�

القلب�ا/حرك�للكومبيوتر�و�مهمHIا�تنفيذ�الEFامج�ا/دونة�Bي�الذاكرة�و�يقسم�عملها�إ>ي�

�هذه� �معالجة �ا/ركزية، �الذاكرة �Bي �ا/وجودة �الثنائية �ا/علومات �قراءة :� �أقسام ث6ثة

�وفق �ا/علومات �الجديدة �ا/علومات �كتابة �الEFنامج، �لتعليمات �ا/عالجة�ا �من الناتجة

وفقا�لساعة�الكومبيوتر�و�يمكن�تقسيم�هذه�العمل�ن�هذا�و داخل�الذاكرة�ا/ركزية�فيد

الوحدة�إ>ي�ث6ث�وحدات�وظيفية�:�وحدة� مر�و�التحكم،�وحدة�ا/عالجة،�وحدة�النقل�

إن�هذه�الوحدة�ا/ركزية�تشمل�أغلبية�الدارات� لك`Eونية�ال6زمة�لتشغيل��.�الداخلية

 الكومبيوتر.
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.�1البطاقة�Uمن6حظ�أن�أهم�الدارات�ا/طبوعة�يتمثل�Bي��.)1-1الشكل�(فتحوا�cن�الوحدة�ا/ركزية�إ

 .)1-2الشكل�(�2اSدمجة�الدارةالعنصر�الشه�El لك`Eونية�و�من�بيHkا�من�العناصر�د�يHijا�تحمل�العد
 

 
 

�.� �وظيفة�محددة �مدمجة إن�لكل�دارة

�مع ��أن��ح4 �علينا �معرفHIا صعوبة

�تحمل�دارة� نعلم�أن�البطاقة� م

�الساعة �مهمHIا �دارات��3مدمجة و

�ذاكرات� �تخدم �أخري مدمجة

 الكومبيوتر�.
  

 

و�تحمل�خاصة�الدارة�ا/دمجة� ساسية�:�ا/عالج�(ميكروبروسسEl).�إن�هذه�الدارة�;ي�ال4��توجه�

� �الكومبيوتر. �الثنائيةعمل �الرموز �تعالج �v4ف�� ��0(البينElية �بإجراء��)1و �يقوم �بواسطHIا و

�(أو�برنامج)� �نظام �يقوم �عندما �أك|�Eتعقيدا �أخري �و�عمليات �و�ا/قارنات الحسابات

فجميع�ا/هام�و�الوظائف�ال4��يقوم�~Hا�الكومبيوتر��.بتحديد�الوجهة�ال4��يجب�اتباعها

 يجب�أن�تEFمج�مسبقا.
 

                                                 
1
 حاملة�معلومات�تتألف�عادة�من�الكرتون�الخفيف�أو�ورق�مقوي  
2
�دارة�ألك`Eونية�تجمع�Bي�علبة�وحيدة�ا/ركبات�واجبة�أم�سالبة�و�تكون�ضرورية�لتحقيق�وظيفة�ما.� �
3
  دورية�أو�دالة�تعطي�تأشElات�الوقت�داخل�نظام�معlنو�هو�جهاز�يؤمن�إشارات� 
4
  و�هو�نظام�عد�يتكون�من�قاعدة�ثابتة�تتألف�من�الرقمlن�صفر�و�واحد 

�Wدא$��و#�������"�������������1-1א�!���  

قارئ� سطوانات� القرص�الصلب البطاقة� م ا/عالج�الدقيق

 اللينة�و� قراص

 روابط�التمديد
 وسيط�عرض

 ذاكرات

א&���"���#��א�  

�'��Wدא�1-2א�!������(  
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Bي�الواقع�ا/عالج�يس�ي�إ>ي�البحث�و�تخزين�ا/علومات�Bي�دارات�مدمجة�أخري�ا/حيطة�

�إن�عمل�الكومبيوتر�حسب�إيقاع�ساعته� و��ةضروري�يو�; ).3-1(الشكل��Horlogeبه.

� �تمتلك�واحدة. �ما �تلكل�الدارات�ا/تطورة�شيئا �نقطة��مثللتبسيط�نقول�إHiا أساسا

 اعة�لتحديد�الوقت�Bي�الزمن).(لنفرض�أننا���نملك�ساسHIداء�
 

إن�ا/عالج�الدقيق�باستطاعته�التواصل�و�تبادل�ا/علومات�مع�أنظمة�ألك`Eونية�أخري�

�ا/نافذ �أيضا ��تسم �)دخال/)خراج �منافذ � لك`Eونية�بفضل � جهزة �بإمكان �إن .

�الذي�يحمل�إسم�الجهاز� �ع�EFمنفذ�)دخال/)خراج، ا/حيطي.�تبادل�ا/علومات�معه

بإمكان�بعضها�أن�يكون�داخل�الوحدة�ا/ركزية�مثل�قارئ�� قراص�اللينة�أو�القرص�

 الصلب.
 

و�وصف�الوحدة�ا/ركزية�يسمح�لنا�بتجسيم�بنية�إن�)عتماد�ا/تبادل�للدارات�ا/دمجة�

 ).4-1الكومبيوتر�(الشكل�

 

 
 

 

א�-�,���دو)��*+�*��،���  T = 10-6 S  

 f = 1/T, f = 106 Hz = 1 Mhz *+�א�.دد�

��12���13���W��0#�ل�א�-�,��1-3א�!���  
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1K 2��+*��א&����12؟� 
 

� 5Bitsا/سماة�1أو��0إن�ا/عالج�ا/وصوف�مسبقا�يعالج�رموزا�بينElية�

� �القيمة �تأخذ �خانة �كل ��0خانات. �القيمة � لك`Eونيات�1أو �Bي .

 تمثل�مستويات�كهربية.�و�cحاد� صفار�

 (مستوي�عا>ي).�1فولت�تناسب��5شدة�من�+ -

 (مستوي�منخفض).�0فولت�تناسب��0شدة�من� -

 معلومة�عبارة�عن�مجموعة�من� صفار�و�cحاد�مجمعةكل�

  

� �من �مجموعة �كلمة. خانات��B8ي

  )5-1(الشكل��6�Octetتتناسب�مع�ثمانية
 

،�لكن�غدا�32�Bitsكلما�كان�ا/عالج�أك|�Eتطورا�كلما�كان�بمقدوره�معالجة�كلمات�أطول�تصل�cن�إ>ي�

كل�معلومة�؟�كلما�كانت�ساعة�الكومبيوتر�ذات�تردد�أع¶ي�كلما�كان�ا/عالج�أسرع�Bي�معالجة�ا/علومات.�

�من� �ع�EFقناة �أخري �إ>ي �مدمجة �دارة �من �تنتقل ��ال4 �ثمانيات �أو�عدة �واحدة �ثمانية �من �مكونة إذا

�� .7�busناقلة س6ك�الكهربية�تسم

Bي�لوحة�ا/فاتيح�ترسل�هذه� خElة�إ>ي�الكومبيوتر�الكلمة�التالية��aف�:�عندما�تضغط�ع¶ي�الحر ��5�ل

01100001�� �يوجد �للثمانية ��256بالنسبة �بمساعدة �م¶ئ ��1أو��0احتمال �من ح4���00000000تبدأ

11111111��� .2x2x2x2x2x2x2x2 = 28يع½

                                                 
  وحدة�تخزينية�لذاكرة�ممغنطة  5
  مضاعف�لثماني�خانات��و�تشكل�وحدة�تخزينية�Bي�الذاكرة  6
  بlن�طرفlن�أو�أك|�Eيكون�احدها�ا/نبع�و�cخر�ا/صبسلك�أو�مجموعة�اس6ك�موصلة�متوازية�مهمHIا�نقل�ا/علومات�  7

 التغذية

 الذاكرات

 الساعة

منافذ
�

ج
Yخرا

خال/
Yد

 

  جهزة�ا/حيطية

ةشاشال  

 لوحة�ا/فاتيح

 الفأرة

 الطابعة

 بطاقة�استقبال

Sعالجا  

1-4���������������Wא�!���  

اتثماني�ثمانية��تتشكل�الخانة�من  

�Wא�35�1-5����6א�!����  
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�¿lيتعلق� مر�ب�256بإمكاننا�أيضا�ترم��جدول�رموز�إشارة�ممl¿ة�أنظر�ال`Eمl¿�العالم
8ASCII�)aلها�الرمز��

ASCII�97� �طباعة �أجل �من .(aالرمز��� �بوضع �ا/عالج �)دخال�ASCII�97يقوم �منفذ )خراج�/ع¶ي

 ا/خصص�للطابعة.

 

1K 3�0؟������7���8א&��12��� �
 

يكون�الجهاز�ا/حيطي�قادرا�ع¶ي�استقبال�ا/علومات�ا/رسلة�من�طرف�هناك�العديد�من�)مكانيات�لكي�

�الجهاز�ا/عالج �مع �منفذ�)دخال/)خراج�و�الرابطة �ع¶ي �متواجدة �ذلك�تكون�ا/علومات�دائما �و�مع .

 حسب�إجراءات�دائما�خاصة�بالجهاز�ا/حيطي.بالعملية��ا/حيطي�;ي�ال4��تقوم

 هناك�نوعlن�من�الروابط�:

- E6-1(الشكل�،�ا/علومات�تنتقل�ع¶ي�سلك�واحد.�الخانات�ترسل�واحدة�واحدة�يربط�تسلس.( 

�ربط�متوازي  - �ا/علومات�تنتقل�ع¶ي �آن�واحد��8، �الخانات�الثمانية�للثمانية�ترسل�Bي اس6ك.

 ).7-1(الشكل�
 

 
 
 

1. 4���0�6�����"�  א���������9

  

)�Software)�و�مكونات�لينة�(hardwareيتكون�من�مكونات�صلبة�كاjجهزة�(�إن�النظام�ا/علوماتي

�إعطاء�تحديد�/كونات �النظام�يع½��اعطاء�مجموع�عناصر��9كالEFامج. �النظام�هذا �كفاءات�هذا و�

 عند�شراء�كومبيوتر�من�ا/ناسب�Èستع6م�عن�مكوناته.
 

                                                 
�( American Standard Code for Information Interchange رمز�مأخوذ�من�أو>ي�التالية  8��  ) مريكي�لتبادل�ا/علومات�الرمز�القيا
 نظاما�معلوماتيا�فاع6.�شكلو�;ي�عملية�جرد�العناصر�ا/كونة�للكومبيوتر�و�الع6قات�القائمة�بيHkا�و�خصوصية�كل�واحدة�مHkا�ح4��ت� 9

 

���>-�W�-1א;�ول�א���:���א�	���1-6א�!��� ���>�אز=��Wא;�ول�א���:���א�	���1-7א�!���   

8�E�@�6F�������BCDא  
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)�… ,DOS, Windows, Linux, UnixالEFامج�بسيطة�نسبيا،�يتكون�من�نظام�التشغيل�(إن�اختيار�تحديد�

الذي�وظيفته�تتج¶ي�Bي�تبسيط�استخدام�الكومبيوتر�و�مع�التقدم�بامكاننا�اضافة�ال4��من�بيHkا�ويندوز�

 معالج�النصوص،�مجدول،�برنامج�للرسومات�و�ألعاب�(تعليمية،�ترفHÏية،�...).
 

كونات� جهزة�معقد�نظرا�للتطور�ا/ستمر��فإذا�درسنا�مختلف�ال`Eويجات�ا/خازن�إن�اختيار�تحديد�م

ميكاأك4��و�بامكانه��B1ي�العموم�ذاكرة�من��286كانت�ذاكرة�ا/عالج��1991بامكاننا�م6حظة�أنه�Bي�العام�

 ميكاهرتز.�12العمل�ب`Eدد�
 

يكاأك4��و�يعمل�بسرعة�أسرع،�كما�م�4و�ذاكرته�القاعدية�أقل�من��486ا/عالج�أصبح��B1993ي�العام�

ميكاهرتز.�كما�ن6حظ�تطورا�هائB�6ي�سعات��66الذي�تردده�وصل�إ>ي��486�DX2 66هو�الحال�للمعالج�

و��عطائكم�فكرة�أك|��E.1993ميكاأك4��Bي��525مرورا�إ>ي��1991ميكاأك4��Bي��40لÒقراص�الصلبة�:�من�

 عالجات.وضوحا�راجعوا�الجدول�التا>ي�الخاص�بتطور�ا/

 
���W	�)�א&2�;�1��0א;�ول� �

 

�ترازيستورات�فالجدول� �من�ناحية�عدد أما

�زاد� �مما �عددها �تضاعف �يظهر التا>ي

� �ا/ردودية �و �ظل�الكفاءة �التطور فإيقاع

�إن�تعقيد�هذه� جهزة�ممست �يومنا. ��ح4 را

� �مر�من ��2.800ا/تآلفة �ل  Intelترازيستور

�للمعالجات��4004 �ا/6يlن �عشرات إ>ي

ا/عاصرة�و�خ6ل�نفس�الف`Eة�مرت�كفافئHIا�

� �من �Bي��60.000للمعالجة �منفذة تعليمة

� �ل �م6ي�ElلÒجهر �Intel 4004الثانية ة�إ>ي

 . ك|�Eكفائةالحالية�
 

�1א;�ول� J1��F��0د���אز"->�)א�,�(�	��W1970��G#2005 

عدد دقة تـردد عرض

تراتزيســـتور gravure (µm)النقش الساعة اSعلومات

1971 4004 2 300 108 kHz 4 bits/4 bits bus
1974 8080 6 000 6 2 MHz 8 bits/8 bits bus 0,64
1979 8088 29 000 3 5 MHz 16 bits/8 bits bus 0,33
1982 80286 134 000 1,5 6 MHz 16 bits/16 bits bus 1
1985 80386 275 000 1,5 16 à 40 MHz 32 bits/32 bits bus 5
1989 80486 1 200 000 1 25 à 100 MHz 32 bits/32 bits bus 20
1993 Pentium 3 100 000 0,8 à 0.28 60 à 233 MHz 32 bits/64 bits bus 100
1997 Pentium II 7 500 000 0,35 à 0.25 233 à 450 MHz 32 bits/64 bits bus 300
1999 Pentium III « !!! » 9 500 000 0,25 à 0.13 450 à 1400 MHz 32 bits/64 bits bus 510
2000 Pentium 4 42 000 000 0,18 à 0.065 1,3 à 3.8 GHz 32 bits/64 bits bus 1 700
2004 Pentium 4D « Prescott » 125 000 000 0,09 à 0.065 2.66 à 3.6 GHz 32 bits/64 bits bus 9 000
2006 Core 2™ Duo 291 000 000 0,065 2,4 GHz (E6600) 64 bits/64 bits bus 22 000
2007 Core 2™ Quad 2*291 000 000 0,065 3 GHz (Q6850) 64 bits/64 bits bus 2*22 000 (?)
2008 Core 2™ Duo (Penryn) 410 000 000 0,045 3,33 GHz (E8600) 64 bits/64 bits bus ~24 200
2008 Core 2™ Quad (Penryn)2*410 000 000 0,045 3,2 GHz (QX9770) 64 bits/64 bits bus ~2*24 200

2008 Intel Core i7 (Nehalem) 731 000 000 0,045 (2008) - 0,032 (2009)
2,93 GHz (Core i7 940) - 3,2 GHz 

(Core i7 Extreme Edition 965)
64 bits/64 bits bus ?

السنة tسم

اSعالجـات�الدقيقـة�مـن�

�مراحــل�خــط�أنابيــب� ندو

MIPSمتشــابكة�

�ول�����1��2008�G#�1971�F��I��0,�ض�6�@��א&��12���0�
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�مدي� �ع¶ي �ا/عالجات �تاريخ إن

lحقيقة�الث6ث� � خElة �السنة ن

�عرفته� ��تق½ �تطور �أروع هو

دة�و�كذا�البشرية�من�ناحية�ا/

فزيادة�عدد�من�ناحية�الحجم�

�زيادة� �إ>ي �يؤدي ال`Eازيستورات

�Bي� �ا/نفذة �التعليمات عدد

� �الثانية �يؤ مما �إ>ي�دي بدوره

  زيادة�الكفاءة�و�السرعة.
�1ول��א; J2�����J��&�0א�د�א�>3�12�,�(�	��W��6�5א�� �

�CD-ROMبوصة�يحتضر.� قراص�ا/ضغوطة��3.5وحده�القارئ��1995بوصة�اختفي�Bي��5.25القارئ�

� �العام �1994ظهرت�Bي �و�خ6ل ،1995� �ظهرت�� �و�الصوت�و�جامعالوسائط�ا/تعددة �الصورة �بlن ة

 الفيديو.
 

  ���Tansistorא�.אز"->�)

��Bي� لك`Eونيات�و�هو�مكون�من���)�و�Bي�الوسط�C)،�مجمع�(Eث6ث�دبابيس�:�ا/رسل�(إنه�عنصر�أسا

)�Bي�الوسط�Bي�الشكل�و�Bي�تركبة�ال`Eازيستور�لكن�ليست�دائما�Bي�التدبيس�عندما�نش`Eي�Bالقاعدة�(

ترازيستورا�باÛمكان�أن�تكون�القاعدة�Bي�اليمlن�أو�اليسار�.�إن�التيار�الكهربي�يمر�من�ا/جمع�إ>ي�ا/رسل�

 /جمع�حسب�نوعية�ال`Eازيستور�و�ذلك�عندما�يأتي�التيار�إ>ي�القاعدة.أو�من�ا/رسل�إ>ي�ا
 

������א�.אز"->�)� �
� �

(سالبة)،��N(موجبة)�و�الطبقة��Pو�;ي�عنصر�ألك`Eوني�آخر�الطبقة��BDiodeي�الدييود�

�Bي� �إما �الطبقات، �من �كومة �ع¶ي �إذا �سنحصل �أخري �نضيف�طبقة �ال`Eازيستور ع¶ي

� )PNP)�أو�(ترازيستور�NPNحيث�)سم�(ترازيستور��PNPأو�Bي�ال`Eتيب��NPNال`Eتيب�

� �و��Bالذي�قد�تكونون�سمعتم�عنه�حيث�أشكالهم�ها;ي �القاعدة ��Eا/جمع�و��Cتع½

ا/رسل�و�السهم�ا/رسل�تش��Elإ>ي�اتجاه�مرور�الكهرباء�و��إذا�با/قابل�نوعية�ال`Eازيستور�

� :NPNالخا�� �يش�Elإ>ي �السهم �كان �أو�إذا �ا/رسل �من �التيار�يخرج �إ>ي��PNPرج السهم

 تمهلوا�فإن�ترتيب�كومة�الطبقات�يغ�Elالكل.�،الداخل�:�التيار�يدخل�من�ا/رسل
� �� �

� �
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� �حالة �ا/جمع��BNPNي التيار�يمر�من

� بق�تيار�ع¶ي�القاعدة�طنحو�ا/رسل�إذا

فولت�عن�طريق�ا/رسل��0.6من��تهشد

� �نح�PNPبينما �ا/رسل �و التيار�يمر�من

� �إذا �القاعدة�ا/جمع �ع¶ي �تيار طبق

� �من �طريق��0.6-شدته �عن فولت

�الواقع�.ا/رسل �لديكم��Bي �كان إذا

� � حمر��NPNترازيستور �السلك بربط

�و�السلك� سود� �بالقاعدة �E`للفولتمي

� �قراءة �يجب �ع¶ي��0.6با/رسل فولت

�ا/جمع �اتجاه �يمر�التيار�Bي �لكي �- قل

�حالة� �Bي �لكن �اليسار) �(ع¶ي ا/رسل

PNPب�� �نفس �الاجراء (الطريقة�ربط

� �قراءة �يجب �لكي��0.6-السابقة) فولت

� �Èتجاه �Bي �التيار جمع�ا/�-رسلا/يمر

 (ع¶ي�اليمlن)

 

 

� �السلك� سود�تنبيه �أن �لظننتم �أضعها �لو�لم ��jن½ �؟ �وضعت�مقاومات�/اذا �أني ��حظوا :

�ء�للفولتمي`�Eربط�مباشرة�بال�Þال�(نlع¶ي�اليم)شحنة�(ع¶ي�اليسار)�أو�مباشرة�مع�(+)�التغذية�

 مباشرة�ع¶ي�Hiايات�ال`Eازيستور.الخاطئ�علينا�أن�نقيس�جيدا�

 

 ،�)Commutation et Amplificationل�و�التضخيم�(يإن�لل`Eازيستور�وظيفتان�:�التحو 

 

�K<א�����Lو"�� �Commutation 

�عندما�يصل�تيار�إ>ي�القاعدة�و�تكون� �0.6-فولت�(أو�من��0.6من��التوتر إن�Èستخدام� بسط�هو�:

،�ال`Eازيستور�يمر�)�بالنسبة�للمرسل�مثل�ما�موضح�Bي� سفلPNPفولت�إذا�كان�ال`Eازيستور�من�نوع�

ي�حالة�التوقف�و�هذا�يعنل�أنه�يتصرف�مثل�قاطع�موجه.�للرجوع�إ>.�حالة�اSرورإ>ي�التوقف�حالة�من�

�0.6يكفي�ايجاد�شدة�أقل�من�عدم�تمرير�التيار�من�ا/جمع�نحو�ا/رسل�(أو�من�ا/رسل�نحو�ا/جمع)،�

�(أو� �با/رسل �مقارنة ��0.6-فولت �نوع �من �كان �إذا �سلسلة��).PNPفولت �عنصر�Bي �وضع �أيضا يكفي

 .�)DELلتشغيل�هذا�العنصر�حسب�الطلب�(مث�6القيام�بتشغيل�صمام�(
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 هذا�شكل�للتبسيط�:

للمكثف.�ع¶ي� طراف��التوتر ;ي��Ucلنضع�النقاط�ع¶ي�الحروف،�

� �ا/رسل �توجد��Eلكن �� �با/كثف، �مباشرة �مرتبط لل`Eازيستور

� �إذا �ا/كثف �و �ا/رسل �بlن ��UC = UBEمقاومة ،� نشغل�عندما

� �(Bat)البطارية �البداية �Bي �نجد ،UC = UBE = 0 Voltsإذا��

�متوقف �ال`Eازيستور �ا/قاومة �~Hدوء. �يشحن �ا/كثف �إن �ثم .R1�

كبElة،�كلما��R1تسمح�بتحديد�زمن�شحن�ا/كثف.�كلما�كانت�قيمة�

  فولت.�0.6اعطي�وقتا�للشحن�و�بالتا>ي�كلما�اعطي�وقتا�للتوقف�

،�يصبح�ال`Eازيستور�ممرر�و�ي`Eك�التيار�يمر�ح4��حlن�حيث�يكون�التيار�ا/ار�التوترعند�الوصول�لهذه�

�إن�الصمام� �تلك�الحالة�التشبع. :� �Bي�التشغيل�تدريجيا.��DEL (DI)من�ا/جمع�إ>ي�ا/رسل�ثابتا سيبدأ

 تسمح�بالحد�من�التيار�ا/ار�لسببlن�:��R2ا/قاومة�

 �DELعدم�هدم� -

 كمية�كبElة�من�التيار�Bي�ا/جمع�عدم�هدم�ال`Eازيستور�ب`Eك�مرور  -

 

 ؟��PNPترازيستور�من�نوع��و�عندما�نستخدم

(نثبت�هذه�� UE = 5 Voltsع¶ي�ا/رسل�مقارنة�بالكتلة��التوتر تكون�

�التوتر )�U = R X Iو�حسب�قانون�أوم�(�R2القيمة�بد�لة�ا/قاومة�

� �أطراف�ا/كثف، �(�UCع¶ي �القاعدة �ع¶ي ��ال4 �نفسها �Bي�UB;ي ،(

).�الفرق�بlن�)ثنتlن�UC = UB = 0 Voltsالبداية،�تكون�معدومة�(

 .UB – UC = 0 – 5 = -5 Voltsهو�إذا�:�

 

)،�يكون�5-�>��0.6-فولت�(عندما�تكون�أوجية�:���0.6-أن�تكون�أوجية،�مساوية�لــــ��UBEالتوترمثلما�ع¶ي�

� �و�الصمام�يعمل. �و�عندما�يكون�و�لكن�ا/كثف�يشحن�تدريجياال`Eازيستور�ممررا .UC�� لهم��UB و�إذا

�0.6-ما�يجب�أن�يكون�أوجيا�مثل��UB – UE = 4.5 – 5 = -0.5 Voltsفولت،�عندنا�:��4.5شحن�من�

،�يمر�ال`Eازيستور�إ>ي�حالة�التوقف�و�الصمام�ينطفئ.�عندنا�إذا�الظاهرة�0.6-�>�0.5-فولت�و�أن�يكون�

 ا/عكوسة�:�ال`Eازيستور�يتوقف�عندما�يصل�التيار��إ>ي�القاعدة.

 

M�NO<א�����Lو�Amplification 

 إن�ال`Eازيستور�بامكانه�تضخيم�شيئان�:�التيار�و�التوتر

- W�(��<א��M�NO� 

 الذي�يمر�ع�EFا/جمع�يتناسب�مع�الذي�يمر�ع�EFالقاعدة�حسب�الع6قةعلينا�أن�نعلم�أن�التيار�
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�I c = ß X Ib  حيث�بي� �التضخيم�ßتا �و�الذي�بامكانه�الذي��،معامل �ال`Eازيستور، يتوقف�ع¶ي

   التغ�Elحسب�درجة�الحرارة�الخارجية.

  

��M�NO�Wא�>���� - �
،�و�ذلك�باضافة�مقاومة�ع¶ي�مستوي�ßيجب�التخلص�من��هنا

� ��تسم �الفعلا/رسل، �ردود �ا/قاومة�يرمز�مقاومة�ضد �هذه .

 �REلها�ب�

REي�مقاومة�ضد�ردود�الفعل�; 

RCلكي�����Elي�مقاومة�الشحن،�محسوبة�لتجنب�مرور�تيار�كب;

 يتلف�ال`Eازيستور.

RB�:ي�أيضا�مقاومة�للحماية.�التضخيم�يحسب�كالتا>ي�; 

= AV  
�C

�E
�، 

 RC�:تحسب�كالتا>ي��RC = 
�alim

�Cmax
علينا�،�

 أن�نقدر�هامشا�للحماية

��jRCن� �وجدنا �طاقة�و�كذلك�إذا ��2KΩلها �التوتر�التغذية�و�  KΩ )Ualim 2.2نضع ;ي��ICmax;ي

�من�لدن�ا/صنع) �معطاة �القيمة �هذه �ا/جمع �با�مكان�عبورها ��ال4 �للشدة �العليا �القيمة �إن .RE�

�تحسب�  = REكالتا>ي�:
�C

�V
� ،AVتثبت�بواسطة�التوتر�الداخل��Ueو�التوتر�الخارج��Us��،الذي�نود

 = AVإذا�� Us = AV x Ueمثل�
�s

�e
.  

 مثال�:�

فولت.�التوتر�الداخل�ا/حصول�عليه�مث�6ع¶ي�ميكروفون�هو��5يجب�أن�يكون�لدينا�توتر��خارج�من�

فولت�علينا�الحصول�ع¶ي�تضخيم�من��0.05من�
��

�	
�=�




�.�

 علينا�إذا�الحصول�ع¶ي��100=��

100 =  
�C

�E
 �:�RC،�لنحسب��
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و�مع�ذلك�فإن�لوحة�ا/فاتيح�لم�تعرف�تطورا�إ��ما�قل�لنشاهدها�من�قريب�و�لتحدد� زرار� ساسية�

 ).8-1(الشكل�

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زر�الهروب�(الخروج)
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 ,Entrée , Echap)،�أزرار�التحكم�(�F12ح4����F1هناك�ث6ثة�أشكال�من� زرار�:� زرار��الوظيفية�(�من�

ALT, CTRL, Alt Gr, Impr Ecran, Arrêt Défil, Pause, NumLock, CapsLock, Tab, Shift, Insert, 

Suppr, Fin, PageUp, PageDown, les flêches de Direction.و�أزرار�الطباعة�( 

 

1. 5����P!<م�א��R6  

علوماتي�يكون�عادة�ا/نظام�ال.�إن�10إن�ا/علومات�ا/عالجة�من�طرف�ا/عالج�الدقيق�تخزن�Bي�ملفات

Bي�كل�الحا�ت،�يشكلون�متتالية�من� وامر�ال4��يجب�تنفيذها.�هذه�و�مكون�من�عدد�من�ا/لفات.��

 و�الذاكرات�ليس�بمقدورها�احتواؤها�Bي�آن�واحد.�ك�EFشيئا�فشيئاتا/لفات�

 قد�يوجد�ا/لف�إما�:��

 )ROM�)Read Only Memory(أو�مEFمج�مسبقا)�ا/سماة��11الذاكرة�اSيتةع¶ي� -

 )Random Access Memory(�RAM)�ا/سماة�13(أو�مؤقت�12الذاكرة�الحيةع¶ي� -

 (القرص�الصلب،�قرص�لlن،�قرص�مضغوط)�الذاكرة�الكثيفة�التخزينع¶ي� -
� 

�،Elتحكم�يمن�الضروري�ايجاد�برنامج�تسي

�التنظيم�و�خاصة�لذاكرات� Bي�مجمل�هذا

�نظام� �من �يأتي �اسمه �ا/كثف. التخزين

 .DOSأ��و�هو���14القرصتشغيل�

 

                                                 
 مجموعة�منظمة�من�ا/علومات�من�نوع�واحد�يمكن�استعمالها�Bي�مجال�التطبيقات�أو�Bي�مجال�ا/عالجة�و�قد�تم�تحديد�أولها�و�آخرها.� 10
11
 ذاكرة�تحتفظ�بالتعلومات�بعد�انقطاع�التيار�الكهربائي� 

12
 و�;ي�ذاكرة�مدمجة�تحتوي�ع¶ي�قسم�ذاكرة�ميتة�و�قسم�آخر�ع¶ي�ذاكرة�حية� 

  نHIاء�من�تنفيذ�الEFنامجبعد�È توجد�داخل�الكومبيوتر�ملفات�و�مناطق�مؤقتة�تستخدم�لحlن�انHIاء�تنفيذ�الEFنامج�و�تكون�ضرورية�لعملية�التنفيذ�و���يتم�تحريرها�إ��  13
ات�و�هو�نظام�تشغيل�قديم�Húتم�بإدارة�ا/علومات�ا/سجلة�ع¶ي�ذاكرات�خارجية�مHkا� قراص�ا/مغنطة.�يستعمل�Bي�تشغيل�غالبية�الكومبيوتر » دوس«نظام�  14

  الصغElة�أي�الشخصية�حيث�يقوم�بمجمل�أعمالها.

Uزرار�الوظيفية�12ح@?�ف�1من�ف  

 زر�التنصيص
 زر�اSوافقة زر�ال3/دد�(يسمح�ائما�بعرض�القائمة)

א&����S،�א�ز)א)��1-8���#���Wא�!���
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�بتحميل� قم�بتشغيل�الجهاز�يقوم�مباشرة

�Bي� �دوس) �(ملفات �النظام �ملفات بعض

ة�الذاكرة�الحية�و�ينفذها.�بامكاننا�مشاهد

ربما�Bي�يوم��تسرد�ع¶ي�الشاشةعدة�رسائل�

� � يام �بفضل�من �فهمها �من ستتمكنون

 عمل�الجاد.�الو��حب�التطلع

 
��1א�!��� J9��Wوز���T���Tو"� �

و�)�Secteur de Bootمقطع�Èنط6ق�(�عبارة�معون�تبحثون�عن�فهمها�تأكدوا�أنكم�ستسأما�إذا�كنتم���

 للكومبيوتر�.�الHIيئة�(البدئ،�تشغيل)�مجموع�عمليات�اعادةHiاية�معناها�و�ا/تخصصlن�;ي�خاصة�ب

 

JJJ<Äe^i< <


