لوحة النظام 2

3- وسائط التخزين ( Storage Instrumentality ) 
· وهي المعدات التي تستخدم في تسجيل أو استرجاع البيانات من وحدات التخزين الثانوية . 
3/1 محرك القرص المرن ( Floppy Disk Drives ) : 
· هو أداة تستخدم لتخزين المعلومات على القرص المرن واستعادته منها ويسمى عادة ( A ) . 
· يقوم بتخزين المعلومات عن طريق إمرار رأس مغناطيسي على القرص والذي يقوم بالتأثير على بلورات مادة القرص وتكوين أقطاب سالبة أو موجبة منها . 

أنواع محركات الأقراص المرنة : 

خصائصه نوع محرك أقراص 
وهذا النوع هو الأقدم ويشغل مساحة كبيرة في الصندوق ويخزن المعلومات على أقراص ذات حجم 5.25 بوصة . كامل الارتفاع ( Full Height ) 
وهذا هو النوع الحديث من محركات الأقراص المرنة وهو يشغل نصف مساحة محرك الأقراص كامل الارتفاع ويخزن المعلومات على الأقراص ذات حجم 3.5 بوصة عالية الكثافة ( High Density ) . منتصف الارتفاع ( Half Height ) 
وهو أحدث أنواع محركات الأقراص حيث انه يحتوي على محركين للأقراص أحدهما للأقراص ذات الحجم 5.25 بوصة و الأخر للأقراص ذات الحجم 3.5 بوصة وبالتالي يوفر هذا النوع من المحركات المساحة داخل الصندوق . مزدوج ( Combo Drives ) 

1/3 الماسح الضوئي ( Scanner ) : 
· اسمه مأخوذ من علم المساحة و هو معدة تقرأ الرسوم والنصوص وتدخلها إلى الكمبيوتر ، وتتكون إما ملونة أو تستخدم اللون الأبيض والأسود ودرجات الرمادي ، ويتم امرر حزمة ضوئية على المستند الذي يحوي الصور المطلوب إدخالها ، ومن خلال انعكاس الضوء يقوم الحاسب بالتعرف على الأجزاء البيضاء و المظلمة من الصورة ، وبالتالي تنقل الصور إلى داخل الجهاز ، بعضها يسمح بنقل ما يزيد عن 72 أو 300 أو 1200 أو 2400نقطة ضوئية بالبوصة . 

بعض أنواع الماسحات الضوئية : 

خصائصه نوع الماسح 
أرخص أنواع الماسحات و يمكنه مسح صور عرضها 4 بوصات وهو ملائم لمسح التوقيعات والشعارات والصور الفوتوغرافية الصغيرة . الماسح المحمول باليد( Handheld Scanner ) 
أفضل من الماسح المحمول وأرخص ثمناً من الماسح المسطح إلا أنه لا يمكنه مسح غير الأوراق المنفردة . الماسح ساحب الأوراق 
وهو الأغلى والأكثر استخداماً وهو يشبه آلة تصوير المستندات . الماسح المسطح 


1/4 قارئ الأعمدة ( ( Bar Code Reader : 
· يقوم بإمرار حزم ضوئية على مجموعة الأعمدة والتي توجد على المنتجات التجارية ا مجموعة الأعمدة إلى داخل الجهاز ، وتمثل هذه الأعمدة المتفاوتة في العرض والمسافة تعريف بالمنتج والصانع وسعره . 

1/5 القلم الضوئي ( Light Pen ) : 
· يستخدم لإدخال الرسوم والخطوط والأشكال ويعتمد في عمله على موقع الحزم الضوئية الصادرة من القلم حيث يتم توجيه القلم الضوئي إلى شاشة الجهاز ليقوم بالتعرف على موقع الضوء وإدخال البيانات المطلوبة في ذلك الموقع . 

1/6 مدخل الأصوات ( Voice Recognition Device ): 
· تتيح التقنية الحديثة التعامل مع الكومبيوتر عن طريق الأصوات حيث تتوفر أجهزة خاصة تقوم باستقبال الأصوات الصادرة من المتكلم وتحوياها عبر جهاز الميكروفون إلى إشارات رقمية والتعرف على معانيها وإدخالها إلى داخل الجهاز . 

1/7المودم ( Modem ) : 
· يتيح المودم عملية تبادل المعلومات عبر خط الهاتف حيث يقوم بترجمة المعلومات إلى صيغة يمكن إرسالها عبر الهاتف في عملية الإرسال أو صيغة يستطيع الكمبيوتر فهمها في عملية الاستقبال . 
· تضمن مقاييس المودم أن تتصل أجهزة المودم التي ينتجها مصنعون مختلفون ببعضها ، وعادة ما يستخدم مقياس V90. 
· يحتاج المودم إلى برنامج اتصالات إدارة تبادل المعلومات ويأتي عادة مع المودم عند شرائه . 
· قبل عملية تبادل المعلومات تتم عملية المصافحة أو التعارف والتي تحدد الطرقة التي سيتم من خلالها تبادل المعلومات . 
· يستخدم المودم نظام التحكم بالأخطاء لضمان وصول المعلومات بشكل صحيح . 
· تعتمد سرعة المودم على : 
1. مدى سرعة استقبال وإرسال المعلومات وتقاس بالبت في الثانية . 
2. نوعية خطوط الهاتف المستخدمة في المنطقة . 
3. نوعية الشبكة المستخدمة وأفضلها ( ISDN ) 
4. عملية ضغط الملفات المر سلة. 
5. نوعية الملفات المرسلة . 

أنواع المودم : 

1- مودم داخلي ( INTERNAL ): هو عبارة عن لوحة دوائر متصلة بفتحة توسعة في الكمبيوتر ، وهو أقل سعراً ولكنه أصعب 
إعدادا . 
2- مودم خارجي ( EXTERNAL ) : هو عبارة عن صندوق صغير يتم توصيله بمؤخر الكمبيوتر . 

1/7 الكاميرا ت الرقمية : 
· تتيح للمستخدم التقاط الصور واستخدامها على الجهاز مباشرة حيث يمكن وضع الصور الفوتوغرافية في مستندات أو على الشبكة العنكبوتية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني . 

البرامج : 
· يأتي مع معظم الكاميرات الرقمية برامج لتحرير الصور وأشهر هذه البرامج : 
1. برنامج فوتو ديلوكس ( PHOTO DELUXE ) من شركة أدوبي . 
2. برنامج بكتشر إت ( PICTURE IT ) من شركة مايكروسوفت . 

الخصائص : 
1. شاشة عرض كريستال سائل ( LCD ). 
2. فلاش وعدسة زوم في بعض الكاميرات. 
3. إمكانية توصيل بعض الكاميرات بالتلفزيون . 

درجة الوضوح : 
وتقاس بالبكسل والكاميرات ذات درجة وضوح 1152x 864 أو أكثر تسمى بكاميرات الميجابكسل. 

الذاكرة: 
تقوم الكاميرات الرقمية بتخزين الصور لكي يتم نقلها على الجهاز وهي نوعين : 
1. الذاكرة المدمجة : وهي تستطيع تخزين 20 صورة على الأقل . 
2. الذاكرة القابلة للإزالة : وهي إما تكون بطاقات ذاكرة أو أقراص مرنة يتم وضعها داخل الكاميرا لتخزين الصور . 


2- وحدات الإخراج( Output Unit ) 
· تقوم هذه الوحدة بإخراج البيانات من الكومبيوتر إلى المستخدم حيث أنها تعمل كوسيط بينهما . 

2/1 الشاشة ( Monitor ) : 
· وتسمى أيضاً بالعارضة بالعارضة وتستخدم لعرض النصوص والصور التي تنتجها بطاقة الفيديو تتصل الشاشة ببطاقة الفيديو عن طريق كبل . 

مقاييس الشاشات: 

يتم قياس حجم الشاشة قطرياً عن طريق سطحها الخارجي ، ومن أحجامها 14،15،17،21 بوصة. الحجم 
وهي المسافة بين النقاط المتناهية الصغر وتحدد مدى حدة الصورة أي كلما قل التباعد زادت الحدة . تباعد النقاط ( Dot Pitch ) 
ويحدد سرعة الشاشة في إعادة رسم أو تحديث الصور ، وكلما قل معدل الإنعاش قل الوميض على الشاشة مما يقلل من إجهاد العين ، ويقاس بالهيرتز والكيلو هيرتز ويحدد الزمن المطلوب لإعادة رسم الشاشة كاملة بالثانية . معدل الإنعاش 
وتظهر عادة في أسفل الشاشة وتستخدم في التحكم في درجة الإضاءة والتباين وغيرها من الخصائص . أدوات التحكم 
وتقاس بعدد البكسلات الرأسية والأفقية والبكسل هو اصغر عنصر على الشاشة درجة الوضوح 


بعض أنواع الشاشات : 

خصائصها نوع الشاشة 
أو (CGA) أو ( EGA ) : أقدم أنواع الشاشات حيث تظهر صورها ونصوصها بشكل منقط . شاشة هيركيليز( Herecules ) 
تحتاج غالباً إلى بطاقة ذات 16 بت وفتحة توسعة ذات 16 بت بدرجة وضوح 480 x 640 ، و هذا النوع هو الأكثر شيوعا في بداية التسعينات. شاشة ( VGA ) 
وهذا النوع يتيح ألوان أكثر على الشاشة وصوراً أكبر ويتيح هذا النوع من الشاشات عرض لقطات الفيديو . شاشة ( SVGA ) 
وهذا النوع غالي الثمن ويستخدم للعمليات الرسومية المتقدمة . شاشات ( XGA )أو ( 8514/A ) 
هي التي تستخدم الكريستال السائل ( Liquid Crystal ) و الموجودة في الساعات الرقمية وهي أغلى ثمناً وأخف وزناً من الشاشات المكتبية وأقل استهلاكا للكهرباء. اللوحات المسطحة( Flat-Panel ) 

2/2 الطابعة ( printer ) : 
· وهي معدة تقوم باستقبال البيانات من الشاشة ونسخها على ورق . 

الخطوط المقيمة : 
· هي الخطوط الموجودة داخل الطابعة ، وتتم طباعتها بشكل أسرع من الخطوط المخزنة على الجهاز . 

أنواع الخطوط المقيمة : 

1. خطوط تروتايب : يتم عرضها باستخدام معادلات رياضية ،ولذلك يمكن تغير حجم الخط دون تشويه للحرف وبالتالي طباعته كما يظهر على الشاشة . 
2. خطوط نقطية : تقوم بتخزين كل حرف كصورة مكونة من عدة نقاط ، فعند تغير حجم الخط فإن ذلك يؤدي إلى تشويه شكل الحرف . 

التخزين المؤقت : 
· هو برنامج على جهاز الكمبيوتر يقوم بتخزين المعلومات المطلوب طباعتها وهو يسمح بالعمل على الجهاز دون الانتظار لإتمام عملية الطباعة . 

الذاكرة الوسيطة : 
· هي جزء من الذاكرة في الطابعة وتقوم بتخزين البيانات المطلوب طباعتها وعند امتلائها يجب على الجهاز الانتظار قبل إرسال معلومات جديدة . 

أهم مقاييس الطابعات: 

تقاس سرعة الطابعات بالحرف في الدقيقة أو بالصفحة في الدقيقة . سرعة الطابعة 
وهي تحدد جودة الصور التي تنتجها الطابعة وكلما كانت درجة الوضوح أكبر كانت الصور أوضح ، وتقاس بالنقطة في البوصة . درجة وضوح الطابعة 

أهم أنواع الطابعات: 

الطابعة النفاثة والليزرية: 

الطابعة الليزرية الطابعة النفاثة الخصائص 
تستخدم آلية تشبه آلية تصوير المستندات. تحتوي على رأس طباعة يقوم برش الحبر على الورقة عبر ثقوب صغيرة. آلية العمل 
من 4 إلى 20 صفحة في الدقيقة.تتحكم وحدة المعالجة المركزية الموجودة في داخلها بسرعة الطابعة. من 1 إلى 4 صفحات في الدقيقة. السرعة 
بين 300 نقطة إلى 1200 نقطة في البوصة. بين 180 و720 نقطة في البوصة . درجة الوضوح 
تقبل الورق مقاس 8.5 x 11 بوصة ، المغلفات البريدية ،الورق الشفاف،العناوين. تقبل الورق مقاس 8.5 x 11 بوصة ، المغلفات البريدية ،الورق الشفاف،العناوين. الورق 
تستخدم مسحوقاً ناعماً من الحبر( تونر ). تستخدم حبرا ًمخزن في خراطيش. الحبر 
تستخدم ألوان فائقة الجودة. تستخدم أربع ألوان أساسية وهي الأحمر و الأزرق والأصفر و الأسود.كلما زادت الألوان الأساسية المستخدمة أنتجت صوراً أفضل . الألوان 

لغات طابعات الليزر: 
1- لغة PCL :اختصار لكلمة ( Printers Control Language ) ، من إصدارات شركة هيولت باكارد وهي مستخدمة مع أغلب طابعات الليزر . 
2- لغة ( Post Script ) :تساعد على طباعة المستندات الأكثر تعقيداً والتي تتضمن ألواناً وصوراً وأنماط خطوط وبالتالي فإن الطابعات التي تستخدم هذه اللغة هي الأغلى ثمناً . 

ذاكرة طابعة الليزر : 
· تعتبر الذاكرة مهمة بالنسبة للطابعة الليزيرية وهي تتراوح بين 4 و 8 ميجابايت . 

الطابعة النقطية ( Dot Matrix ) : 
· أكثر إثارة للضوضاء و أرخص ثمناً وأقل جودة وهي تستخدم أسنان صغيرة تقوم بالضغط على شريط الحبر لطباعة النصوص والرسوم . 

الطابعة ذات العجلة الدوارة ( Daisy Wheel ) : 
· الأكثر إثارة للضوضاء على الإطلاق ، تستخدم نفس آلية الآلة الكاتبة في الطباعة حتى في أشكال الحروف. 

طابعة الحبر الصلب : 
· تنتج صوراً عالية الجودة وسعرها منخفض نسبياً وهي مثالية لطباعة الصور الملونة على الورق العادي أو الورق الشفاف . 

طابعة التصعيد الصبغي : 
· أغلى أنواع الطابعات وتنتج صور ملونة أشبه بالصور الفوتوغرافية . 

الطابعة متعددة الوظائف : 
· يمكن أن تعمل كجهاز فاكس أو ماسح ضوئي أو آلة نسخ مستندات إلى جانب عملها كطابعة ملونة . 

2/3 أجهزة الرسم البياني ( Plotter ): 
· وهي تقوم بطباعة الرسوم والمنحنيات والمخططات ،وتستخدم أقلام طباعة ملونة يتم تحريكها وفق المخطط أو الرسم المطلوب إخراجه ، وتستخدم عادة من قبل المهندسين و المعماريين لإخراج الرسوم والمخططات المعمارية والميكانيكية و الصناعية . 

2/4 السماعات الصوتية ( Speakers ) : 
· تتيح هذه السماعات سماع الأصوات الصادرة عن التطبيقات المختلفة داخل الحاسب كبرامج الألعاب أو برامج الاتصالات الهاتفي أو الفيديو . 
 
 

