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3/2 محرك الأقراص الضوئية ( CD Drive ) : 
· وهو اختصار لكلمة ( ( Compact Disk Drive . 
· هو معدة تقوم بقراءة البيانات الموجودة على الأقراص المضغوطة . 
· يوجد منها ما هو داخلي وما هو خارجي إلا أن الخارجي منها يحتاج إلى وصلة كهرباء من الحائط . 
· يأتي بها عادة فتحة لتوصيل سماعات الرأس ( Head Phones ) . 
· تحتاج عادة بطاقة صوت أو بطاقات سكزي ( SCSI ) . 
· المحركات التي تحمل الاسم ( MPC ) يمكنها أن تتعامل مع أقراص الوسائط المتعددة التي يوجد بها الصور والأصوات . 
· تلتزم جميع محركات الأقراص بالمقياس ( ISO-9660/High Sierra ) والذي يساعد الأجهزة التي تعمل بنظام دوس أن 
تتعرف عليها . 
· تقاس سرعة محركات الأقراص الضوئية بالكيلو بايت في الثانية وتسمى بمعدل نقل البيانات . 

سرعة محرك الأقراص المضغوطة أقصى معدل لنقل البيانات 
ثمانية ( x 8 ) 1.200 ك ب /ث 
عشرة ( x 10 ) 1.600 ك ب /ث 
اثنا عشر ( x 12 ) 1.800 ك ب /ث 
ستة عشر ( x 16 ) 2.400 ك ب /ث 
أربع وعشرون ( x 24 ) 3.600 ك ب /ث 
اثنان وثلاثون ( x 23 ) 4.800 ك ب /ث 

محرك الأقراص المضغوطة القابلة للتسجيل عليها ( CD-R Drive ) : 
· يسمح هذا النوع من محركات الأقراص بتخزين البيانات بشكل دائم الأقراص الضوئية إلا أن بعض الأقراص التي تم إنشائها عن طريق هذا النوع من محركات الأقراص قد لا يعمل على محركات الأقراص المضغوطة . 
· يمكنه تخزين ما يقارب 650 جيجابايت من البيانات على الأقراص المضغوطة بحيث لا يمكن تغيرها نهائيا . 
· يمكنه تخزين 74 دقيقة مسموعة على الأقراص الضوئية . 
· تستخدم هذه المحركات برامج خاصة لتسجيل البيانات على القرص المضغوط . 
· تعمل هذه الأنواع من المحركات بسرعتين سرعة الكتابة وسرعة القراءة. 
· تشير سرعة الكتابة إلى سرعة المحرك في تسجيل البيانات والشائع منها هو X 2 و X 4 . 
· تشير سرعة القراءة إلى سرعة المحرك في نفل البيانات من القرص إلى الكمبيوتر والشائع منها X 6 و X 8 و X 12 . 

محرك الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة عليها ( CD-RW Drive ) 
· يسمح بتغير البيانات المكتوبة على القرص الضوئي لمرات عديدة. 
· يستطيع تسجيل نفس المقدار من البيانات التي تسجلها محركات الأقراص القابلة للتسجيل . 
· بعض الأقراص المنشأة بواسطة هذا النوع من المحركات قد لا تعمل على محركات الأقراص الضوئية الأخرى . 

3/3 محرك أقراص الفيديو الرقمية ( DVD ) : 
· وهي اختصار لكلمة ( Digital Video Disc ) . 
· وهذا النوع من المحركات يشغل الأقراص من النوع DVD ) ) . 
· بعض الأنواع المطورة من هذه المحركات يسمح بتشغيل أي نوع من الأقراص الضوئية . 
· يسمح بتشغيل الوسائط المتعددة و الأقراص المضغوطة وأقراص الموسيقى و أقراص الفيديو الرقمية ذات الجودة العالية . 
· تعادل سرعة محرك الأقراص الرقمية التي تسمى محركات ( x 1 ) سرعة محرك الأقراص المضغوطة x 8 ) ) ومحركات الأقراص الرقمية الجديدة المسماة ( X 2 ) تعادل سرعة محركات الأقراص المضغوطة المسماة ( X 24 ) . 

السعة التخزينية نوع القرص 
4.7 جيجا بايت جانب واحد طبقة واحدة 
8.5 جيجا بايت جانب واحد طبقتين 
9.4 جيجا بايت جانبان طبقة واحدة 
17 جيجا بايت جانبين طبقتين 

محرك أقراص الفيديو الرقمية القابلة للتسجيل 
· يسمح هذا النوع من المحركات بتسجيل البيانات على أقراص رقمية ، ومعظمها يسمح بالكتابة على الأقراص الرقمية أيضاً ،وتسمح أيضا بتشغيل جميع أنواع الأقراص الضوئية أو الرقمية . 

3/4 محرك الأشرطة ( Tape Pack up Units ) 
· بدأ استخدامه في السبعينات. 
· يقوم بحفظ كم كبير من البيانات على أشرطة كاسيت عادية تشبه كاسيتات الموسيقى . 
· يوجد منها ما هو داخلي وما هو خارجي . 
· الخارجي منها أغلى ثمناً إلا انه يمكن استخدامه مع أكثر من كومبيوتر . 
· المحركات من هذا النوع الأكثر انتشاراً تعمل بالمقياس ( QIC ) . 
· يستخدم غالباً في النسخ الاحتياطي وأرشفة البيانات . 
· يستخدم غالباً برنامجاً خاصاً بالنسخ الاحتياطي . 
· لا يناسب الأغراض التخزينية للتعامل المباشر. 

بعض أنواع محركات الأشرطة : 

خصائصه نوع المحرك 
الأكثر شيوعا ويمكنها تشغيل مستويات مختلفة من الأشرطة.توجد منه عدة مستويات ( TR-1 ) و ( TR-2 ) و ( TR-3 ) و( TR-4 ) .كلما زاد المستوى زادت إمكانية تخزين كم اكبر من البيانات .النوعيات الجيدة من هذا النوع من المحركات يمكنه تسجيل 10 جيجابايت من البيانات . ( Travan ) 
أتسرع من محركات ( Travan ) ولكنه أغلى سعراً .النوعيات الجيدة من هذا النوع من المحركات يمكنها تسجيل 23 جيجابايت من البيانات . ( DAT ) 

3/4 المحرك القابل للإزالة 
هو معدة تسمح بتخزين كمية كبير من البينات على أقراص متحركة تشبه الأقراص المرنة من حيث الشكل والحجم . 
يستخدم في أرشفة البيانات وحمايتها ونقلها. 

بعض أنواع المحركات القابلة للإزالة 

خصائصه نوع المحرك 
اشهر أنواع المحركات القابلة للإزالة.سريع جدا ويمكنه تخزين اكبر كم من البيانات بين باقي المحركات.يمكنه تخزين 2 جيجابايت من البيانات على قرص واحد. ( Jaz ) 
سريع جداً .يمكنه تسجيل 1.5 جيجابايت من البيانات على قرص واحد . ( Sy Jet ) 
مشهور جداً ومنخفض السعر .يمكنه تخزين 100 ميجابايت من البيانات على القرص الواحد . ( Zip ) 
يقبل الأقراص المرنة العادية ذات الـ3.5 بوصة .يمكنه تحزين 120 ميجابايت من البيانات على القرص الواحد . ( Super Disk ) 

4- وحدات التخزين ( Storage Unit ) 
· هي الوحدات التي يتم تخزين البيانات عليها وهي إما وحدات أساسية أو ثانوية 

4/1 وحدات التخزين الأساسية 
· وهي الوحدات الرئيسة التي يعتمد عليها الكومبيوتر في تخزين المعلومات ولا يمكن نقلها خارج الجهاز . 

4/1/1محرك القرص الثابت ( Hard Disk Drives ) : 
· ويسمى أيضا بالقرص الصلب وهو المعدة الأساسية التي يستخدمها الجهاز في تخزين المعلومات. 
· تحتوي اغلب أجهزة الكومبيوتر على محرك قرص صلب واحد داخل الصندوق الخارجي للجهاز و يسمى عادة C ، أما في حالة وجود أكثر من محرك أقراص صلبة فإنها تأخذ الأسماء D ،E ،F وهكذا. 
· تضاء لمبة محرك القرص الصلب عندما تضئ يستخدم الجهاز محرك الأقراص الصلبة . 

داخل محرك الأقراص الصلبة : 
· يخزن محرك الأقراص الصلبة البيانات مغناطيسياً على مجموعة من الأقراص الدوارة . 
· يحتوي أيضاً على عدة رؤوس للقراءة والكتابة وتسجيل البيانات على الأقراص . 

محتويات القرص الصلب : 
· ملفات البرامج : يخزن القرص الصلب البرامج التي لا يمكن استخدامها إلا عند تخزينها عليه. 
· ملفات البيانات : يخزن القرص الصلب البيانات الخاصة مثل الجداول والمستندات و البيانات والرسوم . 

تخزين الملفات : 
· حفظ الملفات : عند إنشاء مستند جديد فان الجهاز يقوم بتخزينه في الذاكرة المؤقتة ، ولاسترجاع هذه المستندات فيما بعد يجب تحزينها على القرص الصلب . 
· تنظيم الملفات : يستخدم محرك القرص الصلب المجلد والأدلة لتنظيم المعلومات ، تماما كما يحدث في حافظة الملفات . 

خصائص القرص الصلب : 
· السعة : وتقاس بالبايت . 
· السرعة : وتقاس باللفة في الدقيقة وتسمى سرعته في إيجاد البيانات بـ( متوسط وقت الوصول ) وتقاس بـالميللي ثانية أي 1/1000 من الثانية . 

أنواع الأقراص الصلبة 

خصائصه نوع القرص 
وهي اختصار لكلمة ( Enhanced Integrated Drive Electronics ) .وهي الأكثر شهرة في الأجهزة الجديدة. ( EIDE ) 
وهي اختصار لكلمة ( ( Integrated Drive Electronics .وهي طرقة سرعة لتوصيل القرص الصلب والمعدات الأخرى بالكمبيوتر .ويمكن أن تدعم حتى أربع معدات تشمل محرك القرص الصلب ومحرك القرص المضغوط ومحرك القرص الرقمي متعدد الاستخدامات و محرك الأشرطة . ( IDE ) 
وهما اختصارين للكلمتين ( Modified Frequency Modulation ) و ( Run-Length Limited ) .ولا يمكن استخدامها مع أقراص (IDE ) حيث إنها تستخدم نوعاً مختلفاً من بطاقات التحكم . ( RLL ) ( MFE ) 
وهي تحسين لوصلة ( EIDE ) ، وهي تزيد من سرعة تقل المعلومات عبر وصلة( EIDE ) . ( UDMA ) 
هذه الأنواع تعتبر قديمة جداً وشبه منقرضة . ( ESDI ) ( ST-412 ) ( ST-506 ) 
وتنطق ( سكزي ) (SCUZZY ) .تعتبر من أغلى الأنواع وهي أكثر الطرق سرعة ومرونة لتوصيل القرص الصلب والمعدات الأخرى للكمبيوتر .ويستطيع أكثر أنواعها شيوعا توصيل سبع معدات تشمل المحرك القابل للإزالة ومحرك القرص المضغوط ومحرك القرص الرقمي متعدد الاستخدامات و محرك الأشرطة والماسح الضوئي .هناك معدات ( SCSI ) تستطيع نقل بيانات أسرع وتوصيل معدات أكثر .هذا النوع من الأقراص يحتاج إلي بطاقة تحكم.مقياس ( ( SCSI يتغير باستمرار . ( SCSI ) 

القرص الصلب المحمول : 
وتأتي هذه الأنواع من الأقراص الصلبة في صندوق معدني خاص يتصل بالكمبيوتر عن طريق منفذ متوازي ويأخذ عادة الحرف ( D ) ويعتبر مثاليا لعمل النسخ الاحتياطية ( backups ). 

4/2 وحدات التخزين الثانوية 
· وهي الوحدات التي يقوم الكومبيوتر بتخزين البيانات عليها وتتميز بسهولة نقلها من جهاز إلى أخر . 

4/2/1 الأقراص المرنة ( Floppy Disk ) : 
· وهو معدة يتم تخزين البيانات عليها مغناطيسياً مما يتيح عملية نقل البيانات من جهاز إلى آخر . 
· يحتوي القرص المرن في داخله على قرص رقيق مصنوع من البلاستك يقوم بتسجيل المعلومات مغناطيسياً . 
· يمثل الأقطاب السالبة والموجبة الموجدة على القرص المرن الحالتين الثنائيتين وبالتالي يجري تخزين الأرقام والأحرف التي داخل الجهاز من خلال مغنطة بلورات القرص إلى أقطاب سالبة وموجبة. 
· تعتمد سعة القرص المرن على حجم البلورات فكلما صفرت كلما أمكن تخزين كم أكبر من البيانات. 
· يمكن حماية البيانات داخل الأقراص المرنة عن طريق إنزال اللسان المخصص لمنع الكتابة . 

سعته حجم القرص 
360 كيلو بايت 5.25 بوصة ، منخفض الكثافة 
720 كيلو بايت 3.5 بوصة ، منخفض الكثافة 
1.2 ميجا بايت 5.25 بوصة ، عالي الكثافة 
1.44 ميجا بايت 3.5 بوصة ، عالي الكثافة ( الأكثر استخداماً ) 
2.88 ميجا بايت 3.5 بوصة ، ذو كثافة عالية 


4/2/2 الأقراص الضوئية ( CD-ROM ) : 
· وهي أقراص مكونة من مادة عاكسة للضوء يمكن حملها ونقلها وتسمى أيضا بالأقراص المضغوطة. 
· يتم تخزين البيانات عليها عن طرق أشعة الليزر الصادرة من جهاز خاص للكتابة على القرص الضوئي حيث تقوم أشعة الليزر بحرق ثقوب على القرص الضوئي بحسب البيانات الثنائية المطلوبة تخزينها . 
· عند القراءة يقوم جهاز قارئ الأقراص الضوئية بالتعرف على الثقوب عن طريق انعكاس أشعة ضوئية مسطحة على سطح القرص . 
· يخزن القرص الضوئي ما يقارب 680 ميجا بايت أي ما يزيد عن ألف صفحة تقريبا . 


4/2/3 أقراص الفيديو الرقمية ( DVD-ROM ) : 
· وهي اختصار لكلمة ( Digital Video Device- Read Only Memory ). 
· تسمح بعرض الوسائط المتعددة بجودة عالية . 
· وهي تشبه الأقراص المضغوطة من حيث الحجم والشكل إلا أنها تستوعب مزيداً من البيانات . 
· يستوعب القرص الرقمي على الأقل 4.7 جيجا بايت من البيانات أي ما يعادل سبعة أقراص مضغوطة . 



4/2/4 الأشرطة ( Tapes ) 
· هي معدات تستخدم في التخزين وخصوصاً في عمليات الأرشفة حيث أنها تخزن ما هو أكثر من 4 جيجابايت من البيانات على الشريط الواحد . 

 

