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س: كيف أشتري جهازا ممول ؟
 أول قبل البدء ف الوضوع ل يفى على عاقل ما وصلت إليه التقنية من توسع وانتشار وتطور بشكل رهيب

وسريع لتعيش بعدها ف عال افتراضي وحقيقي وكل ما تتاجه تت ضغطة زر !
 ومن الطرق لدخول هذا العال الواسع والصغي (ف وقت واحد) جهاز الاسب المول ألذي أصبح بيد الصغي
 قبل الكبي . الذي سيصبح بعد أعوام ف سلة مذوفات التقنية ليأت جيل الواتف الذكية الت تمع بي الوال

والمول .
على كل حال حوارنا هذا سيكون على ثلث نقاط:

- معلومات أساسية :1
كيف يعمل جهاز الاسب المول ؟•
أحجام التخزين بالاسب ؟•
تذكر النية وخطورة النشر اللكترون !•

- ست خطوات لشراء الهاز .2
- قراءة ورقة الواصفات وناذج أسئلة استشارية  .3

 ول أنس أن أوصل الشكر لقناة الد الفضائية وبأخص برنامج حياة تك الذي طرح الوضوع لول مرة على
شاشته وكذلك القناة الول برنامج الرسى وبعض الواقع مثل لينيات وغيها واللقات موجودة  النترنت

س: لنبدأ بأولا كيف تعمل الاسب المول ؟
طبعا هو أي جهاز ليس شرطا المول حت لو كان مكتب.

طريقة العمل كالتال:
 )  ماذا يدث داخلSoftwareلو أن الستخــدم يريد أن يشغل أي برنامج ف الهاز (سأشرح بثال: 

 الهاز إل أن يعمل البنامج ويظهر على الشاشة لشك هناك سلسلة  من الطوات العقدة  لكن نبسطها
بشكل موجز (انظر الشكل) 

مثل...wordحي يضغط الستخدم على برنامج معال النصوص    
  يقومProcessor أرقام ثنائية من لوحة الفاتيح لتذهب إل العالــج 8تنطلق إشارة رقمية مكونة من 

 العال بوحدات الثلث(التحكم.النطق.التسجيل)  ويقوم الترجم الوجود داخل العال بتفسي الشارة الرقمية
 الرسلة فيفهم العال أن هذه الشارة تفيد لتشغيل برنامج معال النصوص الورد فيصدر أمر من العال إل

 ) يقوم القرص الصلب بفهم الشارة الترجة من العال ليتعرف علىHDDالقرص الصلب أو الخزن (
)RAMمضمون هذه الشارة فيستدعي البنامج ليحضره بعد ذلك إل الذاكرة (



 حينما يصل المر الذاكرة ويأخذ حجمه ليظهر على الشاشة... طبعا كل هذا المور وأكثر منها تفصيل تدث
ف جزء من الثانية.

  هنا تبدأ أهية هذه العملية وهي جودة الراكز الثلث وهي العال والقرص الصلب والذاكرة لنك إذا اخترت
معال بواصفات متازة و قرص صلب وذاكرة بجم أكب  سيكون جهازي رائع ول أحتاج لندم على شراءه

س: ما هي أحجام  التخزيـن ف الــاسب ؟
الاسب يتعامل مع أحجام كما تتعامل أي مادة بأحجامها 

تبدأ أحجام التخزين بالاسب من الصغي إل الكبي على الشكل التال:
) وجود إشارة او عدمها0 أو 1    : وهي تعن (Bitبت     

بتByte: 8البايت   
 بايتKB: 1024كيلوبايت 
 كيلو بايتMB: 1024ميغابايت 
ميغابايتGB : 1024غيغابايت 
 غيغابايتTB : 1024تيا بايت 

 MB & GB ... بينما الذاكرة تكون بجم GB & TBوغالبا ما يكون حجم القرص الصلب بالـ 

س: ما هي النشر اللكترون؟
 هنا القضية تربوية وشرعية وهي استحضر نيتك الصالة ف شراء الهاز لن هذا عمل مباح فحينما تضاف

 عليه صبغة شرعية تؤجر عليها ما دائم الهاز تت يديك ومن هنا أنبه على قضية النشر اللكترون الذي دمر
 حياة أجيالنا ونشر الرمات عب هذه الجهزة فل تنقل ما حرم ال حت ل تأث وتمل أث من شاهد أو سع إل
 قيام الساعة فحينما يسمع أو يشاهد  الرء ما يدش الياء هذا أهون  عليه من نشره فإياك أن تعل هذا الهاز
 وسيلة لنشر ما خالف الشرع سواء كان عب البيد اللكترون أو صفحات النتديات أو الشبكات الجتماعية

 ) مثل  أو البلوتوث والنشر اللكترون ليس شرا مضا بل هو نعمة كبى تستطيع منfacebookكـ(
خلل نشر الي ف أي مكان حت تبلغ الفاق ...! فأحرص

س: ما هي خطوات شراء الهاز؟
الطوة الول: حدد هدفك من الشراء ومبلغك 
قبل أن تشتري الهاز هل استخدامك للمحمول

للعمل على ملفات الوفيس فقط
 أو للعمل على  ملفات الوفيس ودخول النترنت والتصميم ومشاهدة مقاطع الفيديو والصوتيات واللعاب

الفيفة (وهو أغلب استخدامات الناس )



أو للعمل على برامج الرافيك والتصميم ثلثي البعاد  
لن تديد الدف (الستخدام) له دور ف تديد البلغ...

 فمثل: لو أن أحدا يريد شراء جهازا ممول بدف العمل على (ملفات الوفيس ودخول النترنت والتصميم
 ريال مثل نقول له يكفيك جهاز ممول4000ومشاهدة مقاطع الفيديو والصوتيات واللعاب الفيفة ومعه 

ريال4000ريال فقط والباقي يرجع إليك فل تتاج  إل جهاز بقيمة 2800بقيمة
 ريال ويريد جهاز احتراف ف الرافيك نقول انتظر ريثما يكمل البلغ ول تضع مالك2000ولو أن رجل معه 

ف أجهزة بطيئة ل تساعدك ف أداء عملك
هذه الطوة اقتصادية ويرجع ف تديدها استخدامك أو استخدام أحد أبنائك.

الطوة الثانية : اختر العال
 العال هو عبارة عن عقل الاسب الذكي والنطقي والذي يقوم بكل العمليات الرسلة من الستخدم , ويشبه

العال) مثل عقل النسان منه اليد ومنه المتاز ومنه الرديء إل غي ذلك...
Intel - AMDالعال له أكثر من شركة تصنعه أبرزها 

Intelلكن الكثر شهرة ووجودا خاصة ف البلد العربية هو 

)معالا 50وشركة صنعت العديد من العال وغيها (صنعت أكثر  
لكن الذي يهمنا ما هي العالات الوجودة ف المول وماهي أفضلها؟

قبل أن نبدأ... نتفق أول أن أفضيلة العال تكون بقدر استخدامك ومبلغك...
1-Atom(مقبول) وهو مناسب للستخدام الشخصي عمل كثي ويأخذ هذا العال تقدير :   

    لكن قد تد فيه بطء بتصفحnet bookوغالبا ما تد هذا العال ف أجهزة المول الصغية 
النترنت والعال مناسب لقدمي البامج التلفزيونية ومقدمي عروض الشركات والؤسسات.

2-Celeronوهو أعلى مستوى من سابقه ليتحمل كثرة الضغط عليه غي مضاد للحرارة : 
(جيد)  مناسب لطلب البتدائي مثل والتوسطة.

3-Pentiumيتوي على قدره تكن الستخدم العادي من لعمل عليه بقوة أكثر من سابقه :
مناسب لطلب الثانوي والامعي (لغي التخصص بالاسب الل )

4-Core 2 Dou م2010 : وهو العال التفوق والمتاز وهو من أقوى معال لا قبل عام 
 من دمه مع المول له قدره على جيع العلميات من ناحية التصاميم والنترنت وكافة عمليات

الستخدم وهو معالي ف معال واحد (ثنائي النواة)  وأنصح به ف الوقت الال 
5-Core 2 Quadكشفت إنتل عنه لقوته الائلة فهو عبارة عن معال رباعي النواة أي :  

 أربع معالات ف معال واحد ويعتب هذا العال أقوى من سابقة من حيث السرعة والكفاءة
ويلحظ أن العال هذا قليل ف أجهزة المول.

6-Core i3 م لثلث معالات من عائلة 2010 : كشفت شكة إنتل مؤخرا عام core 

وتعتب قوته ف من الدرجة الثالثة .



7-Core i5أداء قويا من أجل التطبيقات الستخدمة يوميا، بالضافة إل القدرة على :  
 وتعتب قوته من الدرجة الثانية .زيادة السرعة با يتناسب مع الهام عالية التطلبات

8- Core i7وهو معال جديد يتميز بقوة الكاملة ف جيع ملحقات الاسب ت تقييمه من : 
شركة بمسة نوم  وتعتب قوته  من الدرجة الول .

 4 أو أي رقم ما تت رقم 4فعلى الستخدم العادي أن يشتري العال رقم 

المعالجات بالشكل الجديد 

الشكل القديم
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محترف محترف محترف



 فهو ليس معالا إنا هو تقنية ثورية ف قوة أداء وكفاءة تضاف للمعال ومنهCentrinoأما العال السنترينو  
 ف بعض الحيان... ومعال السنترينو له إصداران Core 2 Douفقد تد جهاز معاله سنترينو وهو معال 

Centrino  و  Centrino2 ومعال , Centrino2 أقوى Centrinoوالشكل يبي تصميمه   
القدي والديث



):Company- اختر الشركة (3

 قوم هذه الشركات بفهوم واحد وهو تميع القطع ليصبح الهاز باسم الشركة ومن ابرز الشركات التواجدةت
على السوق منها:

 ل تستطيع أن تقول عن واحدة أفضل من الخر...فبعض الاركات أفضل من بعض ف بعض الواصفات لكن
نظام الشركات تتلف عن الفراد.

): Hard Disk- اختر حجم القرص الصلب (4
وهو عبارة الخزن لميع البامج الثبتة والغي مثبته ف جهازك أهها نظام التشغيل

فإذا نزلت مقطع من النترنت أين ينزل ؟؟ ف القرص الصلب...
فإذا كانت حجم القرص الصلب كبيا كان أوسع ف استضافة أو تميل البامج...

وغالبا ما تكون مشاكل البطء والصيانة تكون ف هذا الزء . وتقاس بـ غيغا بايت و التيا بايت

 غيغابايت فما فوق250 إل 180يكفي الستخدم العادي 

):Memory- الذاكرة (5
 وهي قطعة الكترونية يوجد با العديد من الليا اللكترونية من ترانزستورات وصمامات منطقية إل غي ذلك

 وهي السئولة عن استضافة أي برنامج جاء من قبل العال أو القرص الصلب كي يظهر على الشاشة أو أي
 وسيلة إخراج وكلما زاد حجم الذاكرة زاد حجم البامج الضافة فعند تشغيل أي برنامج أو مقطع فإنه حينئذ

يكون ف الذاكرة

غيغا بايت فما فوق1يكفي الستخدم العادي 



 ):Software & Hardware-الضافات البمية والعتادية( 6
 طبعا هنا لبد أن ننتبه أنه ف هذه الطوة السادسة غالبا ما يدع الناس فيها فتجد أن هناك هدايا مع النتج

فتغطي عيوب المول.. فيشتري الزبون مواصفات غي مناسبة له لجل هدية أو خدمة إضافية ليست مهمة له.
 والن عليك التأكد من وجود الضافات الهمة والدراجة ف السواق حسب رغبتك وتذكر إن وجود بعضها

قد يزيد السعر :
   :وهي السئولة علىwireless & Bluetooth or wi-fi الوايرلس و البلوتوث•

التصال بالنترنت ف الناطق الذكية ونقل اللفات .
:سنة واحدة تكفي الستخدم العادي .عدد سنوات الضمان•
 فأكثر.3 مناسب أن يكون عدد النافذ USBعدد منافذ •
  : غالبا إذا أردت أن تدخل ذاكرة جوالك لبد من موصلمنفذ ذاكرة(الوال والكاميا)•

USB الن ل مع النفذ الديد ل تتاج إل موصل  USBأدخل ذاكرة جوالك أو الكاميا  
مباشرة.

 ة وكرت الداعمة لللعاب أما الستخدمي العاديي من الذين ل يلعبونكرت الشاش•
اللعاب القوية وصاحبة الثارة  ل يلزمهم وجودها.

 : فالبعض يفضل وجود نظام أصلي والبعضVista...windows7اختيار نظام تشغيل. •
ل.

  إذا أدرت.GPRSخرائط •
تأكد من قوة الصوت ف السماعات ف الماكن الفتوحة.•
اسأل عن عمر البطارية كم ساعة تعمل ؟.•
 وجود كاميا مدموجة  و ريوت كنترول للتحكم بالهاز عن بعد وأزرار تعمل بصية•

اللمس  والبصمة السرية .

س: كيف أقراءة ورقة الواصفات 



س: ماذا عن أجهزة أبل ؟
 أبل شركة كبى ولا الصيت العروف فأبل ل تعرف الفيوسات ول برامج مكافحة الفيوسات إل ما ندر بل

 ) إنا تتعامل مع امتداد آخرsetup.exeل تتاج لتثبيته على ممول أبل ول تقبل بامتداد برامج ويندوز (
 ) وتتلف تقنية تميع قطعه عن بقية أجهزة المول ما يكسبها قوة وتفرد ف نظامها لكن قدdmgوهو (

 تكون الشكلة ف أبل – وليست مشكلة للمتخصصي– هي عدم رواج نظامها وبرامها ف العال العرب كما هو
 الال ف أنظمة ويندوز خاصة لن ل يعمل على أبل أي الستخدم العادي فهي تتلف بطبيعة الال عن نظام
 ويندوز فتختلف عليه جيع معلوماته ف ويندوز فيحتاج إل أن يتعلم من جديد كي يعرف كيفية التعامل مع
 نظام أبل ... باختصار الذي يريد أن يطور نفسه لتعرف على أبل فليشتريه وإل فل... وبإمكانك زيارة أي

معرض أو مل متخصص ف أبل كي تعرف عن قرب

س: كيف أحافظ على بطارية الهاز المول ؟
  سنوات بعدها إما أن تعطب3أول لبد أن تعرف أن عمر البطارية الفتراضي لكل جهاز غالبا ما يكون 

 ساعات تكون ساعتي وهكذا8البطارية وإما على أقل الحوال تتغي مدة العمل عليها فبدل أن تكون 
 أما عن وسيلة الافظة على عمرها فهي أن ل تشحن البطارية والهاز يعمل اشحن البطارية والهاز ف وضعية

إيقاف التشغيل.

س: باذا تنصح من يريد أن يشتري جهازا ممول ؟
 نصيحت أن ل يستعجل قبل أن يشتري وأيضا يشاور من لديه البة ف الجهزة ول يعل صاحب الل الذي

يريد أن يشتري منه هو الصحيح الطلق لن بعضهم يريد أن يتخلص من البضاعة بأي طريقة .

س:كيف تافظ على جهازك المول من مشاكل البطء ف التشغيل ؟
) .CD) أو القراص الضغوطة (USBكن حذرا من مصادر الفيوسات سواء عن طريق الفلشات (•
ابتعد عن برامج تذف ملفات النظام كالبامج القرصنة أو النسياق للمواقع الختراق والباحية .•
حافظ على أن يكون جهازك ذو نسخة أصلية لنظام التشغيل.•
ركب برنامج حامي فيوسات أصلي مع تديثه كل فترة .•

س:ما هي الواقع الت تنصح با من حيث التقنية ؟
طبعا أسعد بزيارتكم لوقعي النترنت موقع الفتش اللكترون.

 موقع بوابة النترنت الرقمية.

وموقع اقلع سوفت للبامج.
وموقع كتب للشروحات التقنية .

س: كلمة أخية..



  طبعا هذا الوضوع متطور جدا فهو ليس ف ناية الطاف هو الخي بل كلما جاءت تقنيات جديدة نطور هذا
 الوضوع , وهناك معلومات كثية أعرضت عنها ليست مهمة ف نظري للمستخدم خشية الطالة ف بيانا.

 فأنصح جيع من قرأ هذا الوضوع أن يتابع  كل الديد ...... ول تنسوا من دعواتكم – وانشروا هذا البحث
لن يستفيد


