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 -  األقراص الصلبة -
 .بني املكوٌات الداخمية لموحدة املسكصية الكسظ الضمبوَ  :وكدوة    

ذاكسة داخمية دائىة التدصيَ ال تؿكد حمتواِا عٍد اٌكطاع التياز  :الكسظ الضمب تعسيـ .1

 .IBMوَ طسف غسكة  1556الكّسبائي متتاش بطعة التدصيَ الكبرية أوه ظّوز هلا كاُ ضٍة 

 ميكَ اختصاهلا ؾيىا يمي: :خضائط االقساظ الضمبة .2

اليت ميكَ ختصيٍّا داخن  ضعة التدصيَ: متتاش بكربِا وٌكضد بّا حذي  املعمووات 

 املغاعؿات التالية:وهلا   GIGAOCTETSواليت ميكَ قياضّا ب  الكسظ الضمب

 
 

وخيتمـ وَ  شوَ البموؽ: وٌكضد بْ الوقت الالشً لموصوه إىل وعمووة وا داخن الكسظ الضمب 

 ثاٌية 11113قدز شوَ البموؽ حبوالي  1551قسظ صمب إىل آخس ؾؿي ضٍة 

(millisecondes13) ثاٌية  11110ؾيرتاوح بني  اأوا حالي

(millisecondes0 )  1111105و ( ثاٌيةmicrosecondes05) 

بوصة بالٍطبة  5125أو  315طوه قطس الكسظ الضمب الري يكدز باحلذي: وٌكضد بْ  

 هألدّصة احملىوبوصة بالٍطبة  215لألدّصة املكتبية و 
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وعده الٍكن: وٌكضد بْ كىية املعمووات اليت يتي ٌكمّا وتطمطمة يف الجاٌية ويكاع ب  

MO/S   5وقد تضن إىل حوالي يف االقساظ احلالية. 511و  151ويرتاوح بنيGo 
  

 : اىل ميكَ تكطيىّا :أٌواع األقساظ الضمبة .3

إلحتوائّا مسيت ِكرا ألُ وبدأ عىمّا ويكاٌيكي  :)HDD)األقساظ امليكاٌيكية -1.3

 عمى حمسك

 
 

o كوُ الكسظ الضمب وَ:يت :بٍية األقساظ امليكاٌيكية 

o ية املكوٌات الداخمية لمكسظ غطاء خازدي وضٍوع وَ وادة صمبة يعىن عمى محا

 ٌظسا حلطاضيتّا

o  حبيح يػطى  الصداجوضٍوعة وَ املعدُ أو  ِي أقساظاالقساظ املىػٍطة الدائسية

وكن  وجال( أكطيد احلديدلمىػٍطة)وادة قابمة  بطبكة وَ قسظ وٍّا كن اودّ

 ِاظ وجبتة وَ وسكصِا عمى حموز  يعىن عمى تدويس األقسا

حيتوي ودّا كن قسظ عمى دوائس وتىسكصة تطىى املطازات ؾأوه وطاز يطىى 

 حتى ٌضن اىل حاؾة الكسظ1ثي املطاز  1املطاز 

 تػكن أضطواٌة مجيع املطازات اخلاصة جبىيع األودْ واليت هلا ٌؿظ اإلضي

يكطي املطاز إىل وكاطع تطىح بتدصيَ عدد ثابت وَ املعمووات يطاوي 
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512Bytes 

 
o  ميتد )حاون(تجبت زؤوع الكساءة/الكتابة عمى ذزاع أؾكي  : الكتابةو زؤوع الكساءة

عمى كن وَ الططخني العموي والطؿمي لكن واحدة وَ األقساظ الدائسية والرزاع األؾكي 

 وإياباً بني وسكص األقساظ وحاؾتّا اخلازدية وبطسعة كبريةيتخسك ذِاباُ 

o يتكوُ الكسظ الضمب وَ بطاقة الكرتوٌية تطىى املساقب  :كرتوٌيةاإلل زةالدا

 تطىح بسبط ِرا االخري وع البطاقة االً بّدف تباده املعمووات

 :إىل غكن وٍؿر التوصين بالبطاقة األً  حطبميكَ تكطيىّا :األقساظ امليكاٌيكيةأٌواع  

o  األقساظ الضمبة ذات املٍؿرSCSI  (Small Computer System Interface) 

 
 

o  األقساظ الضمبة ذات املٍؿرIDE (Integrated Drive Electronics) 
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o  األقساظ الضمبة ذات املٍؿرSATA (Serial Advanced Technology Attachment  )  

 
 
 

وتعين حمسك صمب   Solid State Driveِي إختضاز ه :(SSDاألقساظ اإللكرتوٌية )-2.3

يتي ختصيَ املعمووات يف ِرا األخري عمى وِو عبازة عَ ذاكسة ثاٌوية دوُ أدصاء ويكاٌيكية  ثابت

 وطتوى ذاكسات ؾالش 

 

 : SSD ؾوائد ومميصات الـ 

 



 

5 

 

 وجن : SSD وٌوع الكسظ يعطياُ عدد وَ الؿوائد لكسظ الـعدً احلسكة 

 

 الكسظ امليكاٌيكي وَ حيح شوَ البموؽ ووعده الٍكنأضسع بكجري وَ  SSDقسظ الـ  -

حتضن بطبب احلسكة، ؾاألبسة قد  االقساظأغمب وػاكن ؾتكمين ؾسصة العطب بػكن كبري،  -

 تتعطن أو قد تٍددش األقساظ املػٍاطيطية.

مَ ؾ SSD ـعمى عكظ ال ؾاالقساظ امليكاٌيكية حتدخ عذيذا أثٍاء العىنأقن عذيذاً،  -

 ؾال يودد إبسة كتابة وال قسظ وػٍاطيطي يدوز بطسعة عالية. تطىع ذلك،

 أقن إصدازاً لمخسازة، ؾعدً ودود حسكة جيعن احلسازة الضادزة قميمة دداً أو غبْ وعدووة. -

 SATAيتي توصين الكسظ عرب املٍؿر -

 :والحظة 

أوا  4Toعمى عكظ امليكاٌيكية اليت تعدت  512Goمل تتذاوش ضعة االقساظ االلكرتوٌية 

دج عمى عكظ 12111حوالي  120Goذو  SSDؾيىا خيط الطعد ؾتبمؼ تكمؿة قسظ 

HDD  دج 2111اليت تكدز ب 


