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  :ي بكلمة صيانةنماذا نع

 . هي المحافظة على الجهاز وإبقاؤه يعمل بالشكل المطلوب
اإلصالح بكل  ثم التأكد من تمام استبدال األجزاء العاطلة ايضا على أنها اكتشاف األعطال و تشخيصها ثم إصالحها أو تعرف

 .س الجــودة المتوفرة إن أمكنمقايي الوسائل المتاحة لتأكيد جودة اإلصالح و المعايرة على
 : أنواع الصيانة

 .الصيانة التي تتم بشكل دوري على فترات زمنية معينة هي: الصيانة الدورية  .1
بغرض   والغبار والعوامل البيئيةلألتربة هصيانة تتم في أي وقت حسب حاجة الجهاز ومدى تعرض هي: الصيانة الوقائية  .2

يمكن االستفادة منه لمدة طويلة جدًا  حتى،  الشخصي وغيرهاآللي جوانب االهتمام بالحساب وتعتبر من أهم(حماية الجهاز 
 .دون تلف

   . عند حدوث عطل معين هي صيانة تتم: اضطرارية عالجية أو صيانة  .3
 

 الخسائر الصيانة الوقائية لحاسوبك الشخصي تجنبك الكثير من
 "الوقائيةالصيانة  " فى البداية البد ان نتعرف عن معنى

حدوثها وذلك بعمل الصيانة الوقائية  قبل األعطالفهى وسيلة لتقليص مصروفات الصيانة هو محاولة الحيلولة دون وقوع 
توقف  خسائر ال توفر فقط تكاليف تصليح االعطال بل ما هو اهم من ذلك هو توفير الوقائية الالزمة والمستمرة فالصيانة

الشخصي عن اشياء قد تكون واضحة وجلية لدى  الحاسب نا في حاجة الى تنبيه مستخدمالجهاز عن العمل ونعتقد اننا لس
العطل،  احتمال حدوث والشرب قريبا من الجهاز خوفا من اندالق بعض السوائل على االجهزة ومن ثم الجميع مثل تجنب االكل

في هذا العرض على بعض العوامل التي من الخارجية للحاسوب وسنركز   استعمال لوحة المفاتيح والملحقاتإساءةكذلك عدم 
اضافة الى مشاكل الكهرباء  والمغناطيس  من ذلك الحرارة الزائدة وتعرضه للغبارلألذىالحاسب الشخصي  تعرض المحتمل ان

  . والمياه
 

 الحاسب الشخصي وتعرضه للتلف وكيفية الوقاية منها العوامل التي من تؤثر على
 
  .  الوقاية منهاالحرارة الزائدة وكيفية -1

السابق وذلك بفضل تطور االجهزة الجديدة اال ان ذلك ال يعني ان نهمل  مشكلة الحرارة لم تعد مشكلة كما كانت عليه في
 .المشكلة هذه
 

 أسباب المشكلة
 .لفترة طويلة الشعة الشمس مما قد يؤدي الى االضرار بالجهاز تعريض الجهاز -
 .المثبتة بالجهازتوقف مروحة التبريد الداخلية  -
 

 : - وحلهاالمشكلةوللتغلب على هذه 
 تشغيل الحاسب في بيئة مكيفة -١
يجب وضع الجهاز في مكان بعيد عن اشعة الشمس المباشرة حيث ان تعرض االجهزة االلكترونية الشعة الشمس  -٢

 . المباشرة يعرضها للتلف
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  او اضافة مروحة خارجية (Case) تثبيت مروحة مناسبة في مزود الطاقة بالصندوق المعدني -٣
تعطل الجهاز ، لهذا يجب تفقد مخارج الهواء  يجب تفقد المروحة الداخلية باستمرار فقد تتعطل دون ان نعلم ويسبب ذلك -٤

 صوتا عند العمل الهواء الحار من تلك المخارج حيث ان كثيرا من المراوح قد ال تصدر بين الفترة واالخرى والتأكد من خروج
 ،اما عن درجة حرارة تركيب مجسات للحرارة بالجهاز لتقوم بإغالق الجهاز عند وصول درجة الحرارة الى النقطة الحرجه -٥

وذلك ألن ، فهرنهايت درجة 85: 60 بين ان تكون IBMالوسط التي يجب تشغيل الحاسب الشخصي فيها فقد اقترحت شركة
جدا  وعالية ان تباين درجة الحرارة بين منخفضة جدا كما درجة 125 جة حرارةداخليا في در الدوائر االلكترونية يمكن ان تعمل

الغرفة منخفضة وعند التشغيل الجهاز ترتفع درجة  تسبب صدمة حرارية وهذا يحدث في فصل الشتاء عندما تكون درجة حرارة
عند شراء جهاز  .مة الحراريةفهرنهايت وهذا الفرق بين درجتي الحرارة قد يسبب الصد 120 من حرارته لتصل الى اكثر

، فقد يؤدي استخدام مروحة رخيصة الى تعطلها ومن ثم الى  الحاسب يجب االهتمام بمزود الطاقة والمروحة ونظام التبريد
  . تعطل الجهاز عن العمل وما يترتب على ذلك من خسائر مادية اضافية

 
  . وكيفية الوقاية منها الغبار2- 

 تي تضر بجهاز الحاسب هو الغبارإن أبرز احد االشياء ال
 

 أسباب المشكلة
عندما يتراكم الغبارعلى لوحات الشرائح ويصبح طبقة عازلة ومن ثمينتج عزال حراريا مما قد يلحق اضرارًا بليغة  -

 ,بالجهاز
 او الفراغمنافذ الهواء في مزود الطاقة او القرص الصلب  الحساسة للجهاز مثل سد الغبار لبعض الفراغات والمنافذ -

 .القراءة في محرك االقراص المرنة والقرص المرن نفسه الموجود بين الرأس
 .المصدر االكثر انتاجا للغبار واستقباال له الطابعة -
دراسة  احد الكتاب المتخصصين في مجال الحاسب إلى انه اطلع على الدخان وقد اشار احد المصادر الغنية للغبار وهي رماد -

االمريكية تبين منهاان التدخين بالقرب من الحاسب  ارة المخاطر والسالمة المهنية في الواليات المتحدةاجريت منقبل اد
 . %40يقلل من عمر الحاسب بنسبة

 : -وللتغلب على هذه المشكله وحلها
 6  المنزلية وكليجب القيا بازالة الغبار بشكل دوري والطريقة المثلى التى ينصح بها إزالة الغبار كلسنة ذلك لالجهزة -١

، إضافة اجزاء فيجب تنظيف الجهاز من الغبار لفتح الجهاز لعمل اي صيانة او اشهر لالجهزة المكتبية وكذلك عندما نحتاج
لهذا  مملوءة بالغاز المضغوط خاصة نفخ اجزاء الجهاز بهواء مضغوط هذا ويوجد علب وافضل طريقة الزالة الغبار هي

 .الغرض
  .الوقائية اال ان فائدتها قد تكون محدودة حيث يتم استعمالها فقط عند عدم استخدام الجهاز استخدام االغطية -٢
 .عن جهاز الحاسب حتى ال ينتقل األتربة مرة اخرى يجب كنس وتنظيف ونفخ الطابعات باستمرار ولكن يتم هذا بعيدا  -٣
 . تجنب التدخين اثناء استخدام الحاسب او بالقرب منه -٤
 

 . وكيفية الوقاية منها ت المغناطيسيةالمجاال3- 
 

  أسباب المشكلة
الموجودة في االقراص الصلبة واالقراص  وجود المغناطيس سواء الدائم او الكهرومغناطيسي يؤدي الى فقدان البيانات -١

 .المرنة
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ومن ذلك التداخالت الشخصي وخاصة الشبكات  الموجات الكهرومغناطيسية الضالة قد تحدث كثيرا من المشاكل لحاسبك -٢
بغير ارادتنا  والتداخالت الكهرومغناطيسية قد تحدث عندما تشع او تتسرب الكهرو مغناطيسية الكهرومغناطيسية والتشويش

 .وهذا بدوره يحدث التداخالت في المكالمات والتداخالت فيالتردد الالسلكي
 : -وللتغلب على هذه المشكله وحلها

 
وجود المغناطيس حول  يبا من المغناطيس او االجهزة التي يوجد بها مغناطيس او تجنبالوسائط قر تجنب وضع هذه -١

يمكن ان ال نلقي لها اهتمام وتوجد بكثرة حول الحاسب مثل  اجهزة الحاسب، هناك آالت كثيرة يوجد فيها مغناطيس
وعلى ، تكون من المغناطيس القديمة ذات الجرس كذلك تلفونات الجوال والسماعات وبعض مشابك الورق قد التلفونات

معزولة وآمنة من المغناطيس اال انه من االفضل عدم وضع االقراص  الرغم من ان كثيرًا من مصنعي السماعات يدعون انها
 عليها

الحاسب ومنطقة الشرائط واالقراص  والوقاية خير من العالج وخير نصيحة هي ابعاد كل ما هو مصدر للمغناطيسية عن -٢
 قرب المغناطيس يعني كارثةفالمغناطيس 

 . الكهرباء وكيفية الوقاية منها4 - 
 اكثر المشاكل التي قد يتعرض لها الحاسب الشخصي هي بسبب عدم ثبات التيار الكهربي

 
  أسباب المشكلة

 .ومنخفض وانعدام التيار الكهربي وضعفه وتذبذب التيار بين عالي شدة التيار   
مشاكل الكهرباء وذلك بكثرة تشغيل الحاسب واطفائه في وقت زمني  لسبب االول لحدوثقد يكون مستخدم الحاسب هو ا   

 التعرض الي مشكلة تواجه وجيز عند
 

 : -وللتغلب على هذه المشكله وحلها
 .الحاسبات الجديدة من التطور بحيث يحمي الجهاز من تغيرات التيار الكهربائي واصبح مزود الطاقة في -١
براء الحاسب بترك الحاسب يعمل على طول الوقت وعدم اغالقه حيث ان الجهاز عند تشغيله يسحب من ينصح كثير من خ  -٢

سببا في الحاق  اضعاف ما يحتاج من الطاقة بعد التشغيل ولهذا قد تكون هذه الطاقة الشديدة الطاقة من اربعة الى ستة
 .باردة ولكن يشترط أن يكون الجهاز في بيئة مكيفة األذى به

 .(Stabilizer) ستخدام اجهزة مثبتة لتيار الكهرباءا -٣

  
 

  ) ESD( تفريغ الكهرباء االستاتيكية
االضافات او   كاجراء بعضاالذى خاصة تفريغ الشحنات االستاتيكية هي إحدى المشاكل التي تعرض الحاسب الشخصي الى

 االصالحات وخاصة الفنية
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 أسباب المشكلة
 الشرائح قد تعرضها الى الدمار او تقلل من عمرها تفريغ الشحنات االستاتيكية في  -

 استعمال موكيت لفرش االرضيات غير مضاد لالستاتيكية - 
 . تواجد األجهزة في أماكن جافة  -
 

  :-وللتغلب على هذه المشكله وحلها
فدرجة شعور االنسان بالكهرباء االستاتيكية ، يجب اخذ الحذر عندالتعامل مع مكونات الحاسب في وقتالبرد واالماكن الجافة -١

 .  فولت٢٠٠ فولت بينما الدرجة التي تضر بالشريحةهي ٣٠٠٠في المتوسط عند
 . لتجنب مشاكل الشحنة االستاتيكية هي تفريغها قبالالقتراب من الحاسب -٢
معصم اليد وذلك عند التعامل مع الحاسب ، وفي حالة عدم وجود الحزام يتم  ستخدام حزام ضد االستاتيكا يتم لفه حول ا-٣

 .مزود الطاقة بعد تشغيله قبل لمس اي من مكونات الحاسب لمس

 

رفع درجة الرطوبة في االماكن التي يوجد بها الحاسبات وذلك باالجهزة الخاصة برافع الرطوبة او بوضع بعض النباتات او  -٤
 .احواض االسماك

استعمال موكيت لفرش االرضيات ضد االستاتيكية اذا كان البد من استخدام موكيت،وكذلك تجنب لبس المالبس  -٥
 .اتيكاواالحذية المنتجة لالست

 وضع حصيرة ضد االستاتيكيا تحت الحاسب الشخصي -٦
  مراعاة نقل الشرائح باستخدام اغلفة ضد االستاتيكا -٧

 

 يجب مسك الشريحة من جسمها وليس من دبابيس التوصيل.8
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 . المياه والسوائل وكيفية الوقاية منها5- 

  المياه والسوائل هي اسهل االخطار اكتشافا واسهلها تجنبا
 أسباب المشكلة

 سكب السوائل والمياه على مكونات الجهاز من قبل المستعمل -
 ربات المياه من المواسير القريبةتس -
 االغراق عن طريق الفيضانات -
 . المشروبات قريبا من الجهاز عادة يتم سكب السوائل من الشخص المستخدم للجهاز وذلك عن طريق جلب -

 
 : -وللتغلب على هذه المشكله وحلها

 .منع جلب السوائل والمشروبات قريبا من الحاسب يجب -١ 
 وفي حالة حدوث سكب أحد لوحة المفاتيح بحيث يسمح بالكتابة دون عائق فيفًا من البالستيك لتغطيةإستخدام غطاء خ -٢

 ماء ثم القيام بتجفيفها شرط ان تكون و تنظيفها في الحال عند اقرب صنبور المشروبات على لوحة المفاتيح فيتم اخذها
 . المياه المستخدمة نظيفة

 الغراق فيجب تفكيك اجزائها ومن ثم تنظيفها باقمشة غير مولدة لالستاتيكال عند تعرض مكونات الحاسب الشخص -٣
  استخدام المواد الخاصة بتنظيف الحاسب عند القيام بعملية التنظيف -٤
قم بفك اجزاء وكروت الجهاز ثم تنظيفها بالوسائل الخاصة لتنظف حواف البطاقات  عند تعرض جهازك لحالة اغراق -٥

 . والموصالت
 موصالت ومحاليل التنظيف التي قد تحدث اكسدة لمكونات الجهاز خاصة  تجنب استخدام السوائل المشروباتيجب -٦

 .الدوائر غير موصلة وغير فعالة تلك االلكترونية حيث عند تتعرضها للسوائل والغازات يجعل الدوائر
بعيدا عن ارضيات الغرف والمكاتب وكذلك و ذلك عن طريق تخزين االجهزة  خير وسيلة للوقاية هي تجنب حدوث االغراق -٧

وكذلك ، الممكن حدوث تسرب المياه خاللها االسقف غير المعزولة للماء او التي من في االعتبار عدم وضع الجهاز تحت االخذ
  . المياه والمجاري عدم وضع الجهاز قريبا من مواسير

 
والتدخين أكثر العوامل المؤثرة على صحة الحاسبات  ية والسوائلالنهاية البد ان ُنذكر ان الكهرباء والغبار والمغناطيس وفى

  . يغفلها الكثير من المستخدمين رغم أهميتها لحمايته ومراوح تبريد الجهاز

 
  الصيانة العالجية: ثالثا 

 .وهى كما ذكرنا سابقًا تتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز و بغرض إصالح الجهاز
ت محددة للتعامل مع أعطال الحاسب بحيث تصل فى نهاية هذه الخطوات الى حل لمشكلة ما وهناك نموذج ثابت وخطوا
 . تواجه أحد العمالء لديك

لنفرض انك أحد العاملين بمركز صيانة ما وجاءك احد العمالء بحاسبة الشخصى يشكو من حدوث مشكله ما فى جهازه ماذا 
 ستفعل ؟

تفسار عن طبيعة المشكله التى تواجه العميل كبداية لتحليل المشكلة الموجودة بالتاكيد فى بداية االمر ستقوم باالس -١
 .بالجهاز وتحديدها

 . تقوم بتجميع المعلومات الخاصه بهذه المشكله وتدوينها -٢
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التعامل مع العديد من المشاكل المشابهه لهذه المشكله او من خالل  إستخدام أحد الحلول السريعة من خالل خبرتك فى -٣
 . السريع عن طريق االنترنت لبحثا
 قبل البدء فى تطبيق هذه الحلول البد ان تقوم بحفظ نسخه من البيانات الموجوده على االقراص الصلبة بالجهاز -٤

(Backup) وذلك لتفادي اى مشكله قد تحدث اثناء عمليات االصالح . 
لعاطل بالجهاز من خالل ازاله احد االجزاء التى تشك فى انه الجزء ا تقوم بنظرية االحالل والتبديل بحيث انك تقوم بتحديد -٥

ام ال وتظل هكذا حتى تصل الى حل  المشكله وتبديله باخر سليم وتشغيل الجهاز لترى هل ما زالت المشكله قائمه سبب
  . للمشكله بتحديد الجزء العاطل بالجهاز

تم فيه تدوين أسباب المشكله وكيفية وصولك لحل هذه فى شكل تقرير ي فى النهاية تقوم بسرد كل شىء عن المشكله -٦
واالستفادة منه فى المشاكل الشبيهه بهذه  لربما تكررت المشكله أمامك مره اخرى فتستطيع العوده لهذا التقرير المشكله
 . المشكله

 
 :للحاسب البيئة المناسبة

 :البيئة المحيطة بالحاسب مالئمة له يوجد بعض المالحظات لجعل
 .أكد من تأمين شروط حماية الطاقة الكهربائيةت ـ 1
 .تسخين ـ ال توصل على نفس مقبس الحاسب الجداري أي عناصر 2
 .خط الطاقة الذي يغذي الحاسب ـ ال تشغل محركات ضخمة على نفس 3
 .الحاسب عن مصادر الضجيج ـ إبعاد 4
 .الحرارة ـ اخفض معدل 5
 .على ضبط حرارة الحاسب الداخلية بشكل جيدحالة عمل دائم  ـ يساعد إبقاء الحاسب في 6
 .الطاولة ـ تأكد من عدم وجود أي مصدر لالهتزاز على نفس 7
 

 األمان احتياطات
أو موت ، لذلك  احتياطات األمان بدقة تامة ألنها مسألة حياة صيانة األجهزة البد و أن يقوم بتنفيذ مجال كل إنسان يعمل في

فنية توضح أسلوب التعامل مع  األجهزة فهناك تعليمات األمان لها عند صيانة ذ احتياطاتتتعدد المصادر التي ينبغي اتخا
 : االحتياطات عليها و احتياطات أمان للعامل عليها ، ومن هذه األجهزة و احتياطات أمان للحفاظ

  : وتشمل نضد الكهرباء أما احتياطات/ أ
 توصيل التيار الكهربي أثناء بيةالكهر/ تجنب العمل داخل الدوائر اإللكترونية  - .1
 عدم لمس األجزاء المكشوفة باليد - .2
 بتوصيل أحد أطرافها باألرضي المكثفات تفريغ – .3
 المعزولة المفكات و المفاتيح و األجزاء استعمال - .4
 وائر الكهربيةذلك في التأثير على الد حتى ال يتسبب) مثل أماكن التوصيل (األجزاء الحساسة باليد  عدم لمس - .5
 جسم اإلنسان أو المغناطيسية الخارجية أو الشحنات الكهروستاتيكية في عدم تعريض الجهاز للمؤثرات الكهربية - .6
وأشعة الشمس و الضوء  الجهاز للعوامل الطبيعية القـاسية مثل الحرارة و الرطوبة و السوائل تعريض مكونات عدم - .7

 المباشر القوى
 : وتشمل ضد الحركةاحتياطات أمان /ب

 .عـلى السيور أو لمس عدم إعاقة األجزاء الميكانيكية بأصابع اليد أو وضع اليد - .1
 .برفق عند الفك و التركيب الموتور أثناء الحركة والتعامل مع األجزاء الميكانيكية - .2



  

 

 

 ٧  attafawg@hotmail.com   ٤١٤١٠٥  شرقي مستشفى تريم  تلفون- الشارع العام – تريم –حضرموت 

 : وتشمل احتياطات أمان ضد الطبيعة/ج
 .السوائل و األحمالعدم تعريض الجهاز للحرارة والرطوبة و  - .1
 .حرارتها عالية المكونات باألصابع عند التشغيل فقد تكون عدم لمس - .2

 : صيانة األعطال مبادئ
 .الكمبيوترية ووظيفة كل جزء منها في المنظومة الكمبيوتر مكونات بمعرفة أوال يجب عليك اإللمام .1
 . لكل مكون علي حدة الداخلي التكوين يجب أن تعرف .2
 .األجزاء مع بعضها البعض هذه تتعامل ب أيضا معرفة كيفيج .3
 .الشائعة المشاكل معرفة بعض .4
 .لمشاكل العلمي في حال تتبع األسلوب .5
 

 : مشكلة كيف أتصرف عند حدوث
أو  Keyboard Not Foundعلي الشاشة مثل المشكله إما من الرسائل التي ستظهر لك تحديد المكون الذي تحدث به -١

 . التي يصدرها الجهاز مثل الصافرات تاألصوا
 بعد المشكلة هل هي عند بدء تشغيل الجهاز بالضبط أو عند تحميل نظام التشغيل أو فيها التي تظهر تحديد المرحلة  -٢

 . هكذا تحميله و
 . المشكلة االخري التي تحدث مع هذه تحديد الظواهر والشواهد -٣
 . المشكلة بالضبط قبل ظهور حدثت تحديد األحداث التي -٤ 

 : المعلومات المطلوبة عن المشكلة
األسباب  معرفة األسباب التي أدت لها فنقوم بإزالة هذه التي حدثت قبل ظهور المشكلة يمكننا إذا استطعنا معرفة األحداث   

 . فتحل المشكلة
والتي -لول و االحتماالت المناسبة أن تجرب الح يجب عليك، يحدث أي شئ غير طبيعي مثال  اذا ظهرت المشكلة بدون أن   

  و الخطأةبطريقة المحاول  واحد تلو اآلخر-الكمبيوتر غالبا ما تأتي بالخبرة الشخصيه و كثرة التعامل مع
 تكون األسباب تنحصر في تثبيت الذاكرة أو كارت صافرات في بدء تحميل الجهاز فغالبا ما مثال اذا أصدر الجهاز أصوات   

 .حتي تحل المشكلة فنقوم بتثبيتهم الواحد تلو اآلخر، وسيسور الشاشة أو البر

  : عند الصيانة قواعد هامة
  . بشكل الصحيح اي عنف عند الفك والتركيب معناه أن العملية ال تتم -١
 بعض حتى ال تختلط ببعضها الواألغطيةالبراغي  عند فك أي جزء فقد يتبع ذلك فك جزء آخر لذلك يجب االحتراس عند فك -٢
 . يبدأ التركيب بآخر شيء تم فكه -٣
 . هأداة أو طريقة للفك وله وسيلته الخاصة في تنظيف لكل جزء  -٤
  . يوجد مكان آخر للقطعة لكل قطعة مكانها الخاص بها حيث ال  -٥
 

  : هي الخطط المتبعة لصيانة الحاسوب
المتعطل تسمى هذه العملية  الخطوات لتحديد الجزءمن   يتم على سلسلةهحدوث عطل في الحاسوب فإن تتبعه واكتشاف عند

  اتباعها للوصول إلى العطل العديد من الخطط التي يمكن بخطة تتبع األعطال وهناك
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  ) PC Tool Kit(األدوات الالزمة لعملية الصيانه

لصيانة أن تكون لديه القدرة يجب على القائم با وهى األدوات التي تساعد على إنجاز الكثير من مهام الصيانة و اإلصالح ، و
 على استعمالها

 ) Hardware Maintenance(أدوات للتعامل مع الجهاز كمكونات مادية: أوال 

 مجموعة مفكات صليبه وعادة متنوعة1- 
 . وتستخدم لفك وتركيب مكونات الحاسب بسهوله ويسر.ويفضل أن تكون ذات رأس مغناطيسية لسهولةالتقاط المسامير

 

  
 

 ) Tweezers(ملقاط2- 
  .الموجودة على اللوحة االم (Jumpers ) مثل الـ  الصغيرةاألجزاء اللتقاطويستخدم 

 

 

  الكشاف الضوئى3- 
 . األم اللوحة في الحروقات الكتشافويستخدم لرؤية أدق التفاصيل في المناطق المظلمة فى علبة النظام ويستخدم أيضا 
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  ) agnifierM(المكبر4- 
ويستخدم لفحص اللوحة األم فى حالة وجود حرق او تشوه فيها ويستخدم ايضا للبحث عن المسامير التى قد تسقط أثناء 

  . عملية الصيانة
 

 

 ) Blower(مزيل األتربة5- 

والتى تعيق جريان الهواء وتؤدى الى  (System Case) ستخدم إلزالة االتربة والجزيئات المتراكمة من داخل علبة النظامي
 . ارتفاع درجه الحراره مما قد تؤثر على سرعة وكفاءه الحاسب

 
  ) MultiTool (األداة متعددة الوظائف6- 

 -: وهى بالفعل متعددة الوظائف إذ أنها تحتوى على
  إبرة -4 كماشة -3 مفك عادة -2 مفك صليبة -1

 

  

  ) MultiMeter(الملتيميتر7- 
 -: وقياس لكل من (Test) ويستخدم كوسيلة إختبار
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  التيار الكهربى -1
 الفولت -2
 المقاومة -3
 المصهرات -4

 البطاريات -5
 شحنة الدايود -6

 

 
  سوار المعصم - مفرغ شحنات استاتيكية8- 

ية الموجودة على الجهاز إلى وهو عبارة عن حزام يلف حول معصم اليد به سلك يوصل لألرضي لتفريغ الشحنات االستاتيك
 القائم باإلصالح مـن الصدمة الكهربية األرض مباشرة لحماية

 

  وجود الحد األدنى من قطع الغيارالهامة9- 
 – قرص مرن – مروحة – كابالت كهرباء – كابالت بيانات –كارت صوت  -Hard Disk –  شرائح الذاكرة–كارت الشاشة  

   مسامير-محول تيار متردد

 ) Miscellaneous Items(أدوات أخرى10- 

Jumpers -  قاطع– فرشاه عرضها بوصة لزوم التنظيف وأزاله األتربة - ماص قصدير - بنسه ببوز رفيع -زرا دية / قصافة  
(Cutter) - منصهرات-قشارة سلك - جفت-)  فرشاه تنظيف– قطن – بخاخة –كحول ( نظافة أدوات ( Fuses ) -  أقراص

 تنظيف المشغالت المرنة والمدمجة
 

  ) Bag (حافظة11- 
وتستخدم لحفظ جميع االدوات السابقة بحيث يمكن اإلستعانة باى من األداوت السابقه بمجرد إحتياجك لها أثناء عمليات 

 . الصيانة
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  ) Software Maintenance( أدوات للتعامل مع المعلومات-:ثانيا 

 
 : -مثل مجموعة أصلية من برامج نظم التشغيل وتشخيص األعطال1- 

Windows CD 
Office CD 
Antivirus 

Hiern's CD  
Partion Magic  

  مكونات جهاز الحاسوب
  اللوحة األم

لجهاز جديد يقومون بالسؤال عن المعالج وحجم القرص الصلب والذاكرة، ولكن  غالب مستخدمي الحاسب عند شرائهم
لى عاتق والمسئولية الملقاة ع نوع اللوحة األم له داللة كبيرة على الدور" ما هي اللوحة األم؟"قلما يطرح هو  السؤال الذي
   .هذه القطعة 

 :مالحظات
 .الناقل نعني بكلمة السرعة احيانا األداء وأحيانا تردد

ــة األم ــه الحاســب ، دورهــا يكمــن فــي ربــط قطــع       اللوحــة األم هــي :دور اللوح ــى علي ــذي يبن القاعــدة أو األســاس ال
ــضها  ــة       الحاســب بع ــة األم بعملي ــوم اللوح ــذلك تق ــا، ك ــصال بينه ــة االت ــيم عملي ــبعض وتنظ ــشغيل ب ــام الت ــف نظ  تعري
 .بمكونات الحاسب

علــى أجــزاء عديــدة ، هنــا ســأقوم بــالتركيز علــى أهــم هــذه األجــزاء ، وســنرفق   اللوحــة األم تحتــوى: أجــزاء اللوحــة األم
 :القطع الصورة التي تمثله ونبدأ ذلك بهذه الصورة الرسمة المبسطة التي تحوي مواضع أهم هذه مع كل جزء
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 الوظيفة إجماال القطعة البند
1   
2    

3   
4  ATX 20 Pins  

5  FDD  
6  IDE  IDE   
7  NorthBridge  AGP 

8  SouthBridge  PCI   
9    

10  PCI  
11  AGP  PCI-Express  
12  ATX 12V  

13   USB  
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،  BUS تــسمى بــاص اوأو نواقــل  بقــي أن نعــرف أن أجــزاء المــذربورد تــرتبط بعــضها بــبعض بواســطة مــسارات       
ــات بواســطة   ــم الرقاق ــرتبط بطق ــالج ي ــسر BUS فالمع ــشمالي وال والج ــال ــان   ج ــات يرتبط ــم الرقاق ــن طق ــوبي م سر الجن

 .بناقل ، وهكذا
 

 مكونات اللوحة األم
 :لوحة الدوائر المطبوعة

 
 Printed Circuitry Board باللغــة اإلنجليزيــة وهــى اللوحــة التــي تركــب عليهــا جميــع مكونــات اللوحــة األم ، تــسمى 

 طبقــات بحـسب المكونــات المــستخدمة  ٨  إلـى ٤عـدة طبقــات، وهـى مــن    ، تــصنع هـذه اللوحــة مـن   PCB ويرمـز لهــا بـــ  
 الســـتخدام عـــدة طبقـــات هـــو كثـــرة التوصـــيالت التـــي يجـــب عملهـــا بـــين المكونـــات علـــى  علـــى اللوحـــة ، الـــسبب

تقــارب هــذه الوصــالت يــؤدى   اللوحة،باإلضــافة لعــدم وجــود المــساحة الكافيــة علــى ســطح اللوحــة لكــل التوصــيالت، فــان  
موقــع أخــر، لهــذا فــان كــل مجموعــة مــن الوصــالت يــتم    قالهــا مــن موقــع إلــى إلــى تــشويش اإلشــارة الكهربائيــة عنــد انت 

 .كذا عة ثانية من الوصالت و هفوقها طبقة أخرى تحتوى على مجمو عملها على جانبي طبقة ومن ثم تضع
  

 :مقبس المعالج
لــه اللوحــة ، بحــسب نــوع المعــالج الــذي صــممت  يختلــف المقــبس، هــو الموقــع الــذي يركــب بــه المعــالج علــى اللوحــة األم 

ــى     ــوى عل ــتك يحت ــع مــن البالس ــن مرب ــارة ع ــو عب ــالج       وه ــل مع ــالج، ولك ــر الخاصــة بالمع ــا اإلب ــدخل به ــات صــغيرة ت فتح
مخــصص لـــه، ســتجد بعـــض المقــابس تـــشترك فـــي     تركيــب معـــالج علــى مقـــبس غيـــر   مقبــسه الخـــاص، وال يمكــن  

 :الحالية بس، وأدناه أشهر المقابسيعني أن المعالج تستطيع أن تركبه على أكثر من مق المعالجات لكن هذا ال

  
Socket 478    Socket 775 
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  )الرقاقات طقم(شريحتا الجسر الشمالي والجسر الجنوبي 
ــوب    ــة الن الــشمال والجن ــماء غريب ــك التجــاه   أس ــسب إدارت ــان مــصنعي        يتغيــر بح ــسبب أو آلخــر ف ــن ل اللوحــة األم، ولك

ــذاكرة    اللوحــات األم قــد اتفقــوا علــى هــذه  التــسميات، الجــسر الــشمالي هــي الــشريحة التــي تكــون قريبــة مــن المعــالج وال
مــات المعلو الحديثــة ، مهمــة هــذه الــشريحة تتمثــل فــي عمليــة نقــل  PCI x16 لكــروت الــشاشة وشــقوق AGP وشــق

ــين المعــالج        ــشاشة، البيانــات ب ــالج والــذاكرة وكــرت ال ــصال مــابين المع ــل بواســطة مــا      واالت ــذاكرة الرئيــسية تنتق وال
  FSB يرمز له ب أو ما (Front Side Bus) يسمى بالناقل األمامي

 
ــن       ــي يمك ــذاكرة الت ــوع ال ــذلك ن ــدد ك ــشمالي يح ــسر ال ــتخدامها الج ــسور      اس ــض الج ــاك بع ــد هن ــا توج ــا، كم وحجمه

 .عن استخدام كرت شاشة متخصص للقيام بهذه المهمة مالية والتي تم دمج مشغل شاشة عليها مما يغنىالش
التـي تركـب عليهـا     ACR و CNR و AMR كـذلك شـقوق   PCI x1 وشـقوق  PCI الجـسر الجنـوبي يـتحكم فـي شـقوق     

ــذلك     ــا، وك ــصوت وغيره ــرت ال ــودم وك ــل الم ــروت اإلضــافات مث ــ   ك ــصلبة والمرن ــاألقراص ال ــتحكم ب ــي  ال ــضوئية والت ة وال
ــتحكم بمــداخل ومخــارج المعلومــات      ، ومــن األمــورIDE تــستخدم تقنيــة ــذه الــشريحة هــي ال المهمــة التــي تقــوم بهــا ه

 1394a/b و USB مــن األمــور التــي أضــيفت مــؤخرا للجــسر الجنــوبي الــتحكم بمــداخل  . المفــاتيح والفــارة مثــل لوحــة
والمــودم والماســح الــضوئي، وكــذلك تــم   ارجيــة مثــل الطابعــاتوالتــي يــتم مــن خاللهــا توصــيل الكثيــر مــن األجهــزة الخ  

ــث يمكــن االســتغناء عــن كــرت صــوت   ــزة الــصوت بحي ــض الــشركات التــي أضــافت    إضــافة مي ــاك كــذلك بع متخــصص، هن
 .متخصص إذا أردت عمل شبكة منزلية مكونه من أكثر من جهاز كرت شبكة للجسر الجنوبي مما يغنى عن كرت

  
 :شقوق الذاكرة

ــار وهــي ــالج ووظيفتهــا     عب ــى مــن مقــبس المع ــى الجهــة اليمن ــع ال ــشكل تق ــة ال ــذاكرة   ة عــن شــقوق طويل حمــل قطــع ال
الــشقوق يتـــراوح بــين شــق واحـــد الــى أربـــع      العــشوائية ، وطبعــا فـــان كــل لوحــة أم تـــدعم عــدد معـــين مــن هــذه       

 ذلــك فهنالــك نــوع يــدعم نــوع معــين مــن الــذاكرة العــشوائية ومثــال علــى  وهنالــك أنــواع مــن هــذه الــشقوق كــل .شــقوق
بحيـث أن كـل نـوع مـن هـذه       ddram الـذاكرة الديناميكيـة مـن النـوع     وهنالـك  sdram الـذاكرة الديناميكيـة مـن النـوع    

 وجود قفلين باللون األبيض على أجنابها، يو حيث التركيب وطريقة العمل و األداء األنواع يختلف من

 
Single Channel 

 
Dual Channel  

  
 AGP :شق

ــع كــروت الــشاشة الحاليــة تــستخدم تقنيــة   ، Accelerated Graphics Port اختــصار لجملــة وهــى AGP تقريبــا جمي
ــز عــن بــاقي الــشقوق بلونهــا المختلــف   ــغ ســر  وهــى تتمي ، AGP ، يوجــد نوعــان مــن شــقوق  MHZ ٦٦عتها عنهــا، وتبل
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، يتميــز النــوع  AGP-Pro وهنــاك النــوع المخــصص لكــروت المحتــرفين ويــسمى فقــط، AGP النــوع األساســي ويــسمى
ــر مــن       المخــصص لكــروت ــذه الكــروت لحجــم اكب ــي الحجــم ســببها حاجــة ه ــادة ف ــا، الزي ــر حجم ــه اكب ــرفين بكون  المحت

ولكــن ال  AGP-Pro علــى شــقوق AGP للكهربــاء، يمكــن تركيــب كــروت الطاقــة وبالتــالي يخــصص لهــا موقــع خــاص  
 . AGP على شقوق AGP-Pro يمكن تركيب كروت

 
 

 Express- PCI:شق 

 
 

 
ــز بلونــه األســود الــداكن فــي   ظهــر علــى اللوحــات األم المبنيــة علــى آخــر أطقــم   AGP الــشق البــديل عــن رقاقــات، وتمي

 ميجابايــت ٢٥٠وتبلـغ ســرعته فـي نقــل البيانـات     x1 عــادة بنـاقلين همــا  اللوحــات األم التـي تدعمــه، يعمـل الــشق  معظـم  
ــسرعة   PCI  ميجابايــت فــي اتجــاهين، وهــي أســرع مــن شــق  ٥٠٠واحــد أي  فــي الثانيــة فــي اتجــاه  ــذين كــان ينقــل ب ال

الـذي أخـذ مكـان     x16 لناقـل الثـاني هـو   بعـد سـنوات، ا   PCI ميجابايـت فـي الثانيـة ، ويبـدو أنهـا سـتأخذ مكـان شـق         ١٣٢
 جيجابايــت فــي الثانيــة فــي اتجــاه واحــد ٤الناقــل  فــي اللوحــات الجديــدة وتبلــغ ســرعة نقــل البيانــات فـي هــذا  AGP شـق 

  ، AGPx8 أي ضعف سرعة شق

 
 



  

 

 

 ١٦  attafawg@hotmail.com   ٤١٤١٠٥  شرقي مستشفى تريم  تلفون- الشارع العام – تريم –حضرموت 

ــوه إلــى أن ناقــل شــق   ــا أن نن فهمــا تقنيتــان مختلفتــان ، وســيقوم أحــد   PCI-X لــيس هــو نفــسه ناقــل  PCIe يجــدر بن
ــن شــقوق التوســعة     ــل ع ــال كام ــة مق ــع بكتاب ــرري الموق ــف أنو  مح ــات األم بمختل ــل   الخاصــة باللوح ــدءا مــن الواق ــا ، ب اعه

  . بالنواقل المستقبلية التي انقرضت وانتهاء
 

 PCI  :شق

 
 
ــة  PCI رمـــز  ــصار لجملـ ــو اختـ ــاPeripheral Component Interconnect  هـ ــز بلونهـ ــيض وهـــى  ، تتميـ األبـ

  .المخصصة لتركيب غالب كروت الحاسب مثل كرت الصوت وكرت الشبكة وغيرها
 

  :الضوئية المخصص لألقراص الصلبة وسواقة األقراص IDE مقبس
 

 
 

لنــوع المقــبس ولــيس للتقنيــة المــستخدمة   ويرمــز  Intelligent Drive Electronics اختــصار لكلمــة IDE مــسمى
 إبـــرة ، التقنيـــات ٤٠ويحـــوي صـــفين مـــن اإلبـــر بمجمـــوع   ســــــم٥بس حـــوالي لنقـــل المعلومـــة، ويبلـــغ طـــول المقـــ

 Advanced )لهــذا الرمــز والــذي يعنــى IBM وهنــا سأســتخدم تفــسير شــركة ATA المــستخدمة لنقــل المعلومــة هــي
Technology Attachment) التقنيــات الحاليــة المــصنعة وفــق تقنيــة ، ATA هــي ATA100 و ATA133  والفــرق 

تقــاس بالميغابايــت  قنيــات هــو بحجــم المعلومــة التــي يمكــن نقلهــا بــنفس الوقــت، ســرعة نقــل المعلومــة    بــين هــذه الت
ــاس قــدرة كــل تقنيــة بواســطة الــرقم     ATA133 الموجــود بجانــب حروفهــا، فتقنيــة  فــي الثانيــة ومــن هنــا نــستطيع قي

 Primary األول وســمى IDE ، وتحــوي كــل لوحـة أم علــى مقبــسي   ميجابايــت فــي الثانيــة١٣٣تعنـي القــدرة علــى نقـل   
IDE   والثـاني ويـسمى Secondary IDE         قـرص صـلب أو  (وكـل واحـد منهمـا قـادر علـى أن يوصــل بـه جهـازين DVD  

ــي  ــبس األساس ــسمى المق ــسمى   Primary IDE وي ــانوي وي ــبس الث ــة   Secondary IDE المق ــراص المربوط ،األق
الرئيــسي للجهــاز  ، ولــذا فــان القــرص الــصلباألساســي هــي أول أقــراص يــتم التعــرف عليهــا مــن قبــل الحاســب  بــالمقبس

يكــون كالهمــا أقــراص صــلبة أو  يجــب أن يوصــل علــى هــذا المقــبس، ويمكــن توصــيل جهــازين بكــل مقــبس، ويمكــن أن  
ــذه     ــد ه ــين، أح ــين االثن ــج ب ــراص ضــوئية أو دم ــارئ أق ــا ق ــون  كالهم ــراص يجــب أن يك واألخــر يجــب أن   (Master) األق

ـــ (Slave) يكــون ــصلب ، مجمــوع     (Slave) و (Master)، ويكمــن تحديــد ال ــرص ال ــر الموجــود فــي الق باســتخدام الجمب
  اجهـزة، ولكـن هـذا ال يمنـع مـن تركيـب جهـاز واحـد فقـط علـى          4هـو   IDE تركيبهـا علـى مقبـسين    األجهـزة التـي يمكـن   
 .المقبس األساسي
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 SATA  :مقابس

 
 
والتــي تعنـي تسلــسلية او   Serial علــى كلمـة  للداللــة S التــي سـبق التعريــف بهـا مــضافا إليـه حــرف    ATA هـي حـروف   

 بتقنيــة ATA لــذلك يمكننــا أن نــسمي تقنيــة Parallel تــزامنال التــي تــستخدم ATA متعاقبــة ، علــى عكــس تقنيــة
PATA   ــة ــا تقني ــف SATA أم ــم     فتختل ــة باس ــذه التقني ــدأت ه ــا ، وب ــا عنه ــرعة    SATA/150 تمام ــى س ــة عل للدالل

١٥٠MB/s   ــة ــتكون  والتقني ــة س ــم SATA300 المرتقب ــراص      SATA600 ث ــدا لألق ــال ج ــأداء ع ــتكون ب ــي س والت
ــة با    ــذه التقني ــز ه ــصلبة تتمي ــذه        ال ــز ه ــا تتمي ــديم ، كم ــن الق ــر م ــغر بكثي ــل أص ــزام كيب ــتخدام ح ــسهولة   س ــة ب التقني

لهــذه التقنيــة التعامــل مــع كيبــل بيانــات  توصــيلها لخــارج الجهــاز وتحويــل القــرص الــصلب الــداخلي إلــى خــارجي ، ويمكــن
  :SATA و ATA وأدناه صورة لكيبل كال من تقنية فنصف هذا الطول ، ATA بطول متر ، أما تقنية

 
 RAID :مقبس 

 ) ، وهــي إختــصار لجملــة RAID تقنيــة وإذا كنــا نتحــدث عــن القــرص الــصلب، فــال يمكــن أن نغفــل عــن الحــديث عــن  
Redundant Array of Independent Disks) ــوير ــم تط ــي       ، ت ــة ف ــسرعة والمرون ــا ال ــى تعطين ــة حت ــذه التقني ه

ــر مــن   ــرص الــصلب باســتخدام أكث ــادة حجــم الق ــرص صــلب وبــدون اســتخد  زي ــرة، تعمــل   ق ــرص صــلب ذو ســعة كبي ام ق
قـرص صـلب واحـد فـي الجهاز،بحيـث تقـوم بجمـع الـسعات الموجـودة فـي األقـراص             هـذه تقنيـة فـي حالـة وجـود أكثـر مـن       

  .SATA مع تقنية RAID ، كذلك تتوافر تقنية( Master )معها على أنها قرص صلب واحد وهو الصلبة والتعامل
  

  :لمرنةالمخصص لسواقة األقراص ا FDD مقبس
 

 
 

ــه ب      ــز ل ــرن ويرم ــرص الم ــل الق ــى FDD لتوصــيل كاب ــادة ، Floppy Disk Drive وتعن ــي الع ــه اســود   ف ــون لون يك
  . إبرة٣٤ويميز بكونه اصغر من المقابس األخرى ، ويبلغ عدد اإلبر فيه 
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  :البيوس
 

  
األساسـي لــدخول  ) البرنـامج (النظـام   وهـى تعنـى   Basic Input Output System هـو اختـصار لمـصطلح    BIOS رمـز 

ــامج مــسئول عــن أساســيات   ــذا البرن ــة، ه ــشمالي     وخــروج المعلوم ــشريحتي الجــسر ال ــتحكم ب ــل ال ــور مث عمــل الحاســب، أم
الحاســب، يــتم عملهــا مــن البيــوس ومــن ثــم توصــيلها لنظــام التــشغيل المــستخدم   والجنــوبي والكــروت التــي تركــب علــى

ــ  ــل      لعلــى الحاســب مث ــدادات الجهــاز مث ــتحكم بكــل إع ــى ال ــدرة عل ــة تعطيــك الق ــوس الحديث ــرامج البي ــره، ب ــدوز وغي  ون
ــي تــصل     ــاء الت ــدرة الكهرب ــتحكم بق ــدرة علــى ال ــا وحتــى الق ــذاكرة و تواقيتهم ــالج وال ــامج   ســرعة المع ــات، برن إلــى المكون

سمى الــشريحة يــدل ، مــ Read Only Memory وهــى اختــصار لجملــة ROM البيــوس يــتم تخزينــه بــشريحة تــسمى 
منهـا فقــط، هــذا الكــالم كــان صـحيحا فيمــا ســبق وذلــك للمحافظــة    علـى إنهــا مــن أنــواع الـذاكرة والتــي تــستطيع القــراءة  

ــامج المهــم مــن  ــف، الوضــع تغيــر اآلن مــع اللوحــات    علــى هــذا البرن  التلــف ، فيــتم حمايتــه مــن الكتابــة عليــه حتــى ال يتل
ــرامج متخصــصة ب   ــة، اآلن باســتخدام ب ــك   الحديث ــوس وذل ــامج البي ــة لبرن ــك أن تعمــل ترقي ــع    إمكان ــا تق ــشاكل ربم لحــل م

تعـديالت علـى البيـوس مثـل تعريـف قطعـة جديـدة مــن         فـي اللوحـة األم أو إضـافة دعـم لمعـالج جديـد، عنـد قيامـك بعمــل        
ــامي    ــل األم ــرعة الناق ــدادات س ــاد أو إع ــشري        العت ــا ب ــتم حفظه ــدادات ي ــذه اإلع ــان ه ــت، ف ــاريخ والوق ــر الت ــى تغيي حة وحت

ــز CMOS تـــسمى ــذه Complementary Metal Oxide Semiconductor للمـــسمى العلمـــي وهـــى رمـ ، هـ
ــستطيع  ــشريحة ال ت ــد          ال ــا تزوي ــغيرة مهمته ــة ص ــة ببطاري ــي مربوط ــذا فه ــة، ل ــة كهربائي ــدون طاق ــات ب ــزين معلوم تخ

 Dual BIOS) وقـد ظهـر فـي بعـض اللوحـات مـا يمـسى بـالبيوس المـزدوج         . الـشريحة بالكهربـاء بـصورة مـستمرة     هـذه 
ــر       ( ــال أكب ــزدوج تعطــي مج ــوس الم ــة البي ــي الحقيق ــت، ف ــات أم جيجاباي ــي لوح ــديل   خاصــة ف ــة وتع ــستخدمين لترقي للم

خطــأ أثنــاء ترقيــة البيــوس، ســيعطي البيــوس المــزدوج   البيــوس بــدون أي خطــورة تــذكر أو خــوف، فعنــدما يحــدث خلــل أو 
ــوس   ــسخة األصــلية للبي ــادة الن ــشكلة، وإ  فرصــة إلع ــدون أي م ــا     ب ــيس به ــة أم ل ــي لوح ــأ ف ــل أو الخط ــذه الخل ــدث ه ذا ح

 .محترف فسيكون الحل هو إعادة اللوحة األم إلى المصنع أو إعادة برمجة البيوس عبر فني البيوس المزدوج
  

 USB 2.0 منفذ
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 ، ويعــود الفــضل USB1.1 يعتبــر امتــداد لــــ ، وهــو (Universal Serial Bus) هــو اختــصار لجملــة USB2.0 منفــذ 
ــى شــركات USB2.0 لتطــوير ــد  Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC and Philips :إل ، فق

 .  ميغابت بالثانية٤٨٠إلى  استطاعت تطوير هذا المنفذ حتى وصل
  

  :الداخلي USB مقبس
 
ــذي      ــن منف ــر م ــوي أكث ــن أن تح ــة ال يمك ــذ الخارجي ــة المناف ــة   USB لوح ــا أربع وأحيان

الحاجـة   ولـذلك دعـت   USB  منافـذ ٨منافـذ، بعـض أطقـم الرقاقـات تـدعم مـا مجموعـه        
 ة علـى اللوحـة األم بحيـث يـستطيع الفنـي إضـافة هـذه       إلـى عمـل هـذه المقـابس مباشـر     

المنافـذ متـى كــان بحاجتهـا ، وكـل مقــبس مـن المقــابس التـي تراهـا فــي الـصورة أعــاله         
ــه ــذ إمــا علــى واجهــة الهيكــل أو     يمكن ــذين ، ويــتم تركيــب هــذه المناف أن يوصــل بمنف

ن التوســعة فــي الجهــة الخلفيــة مــن الهيكــل كمــا هــو مبــين فــي الــصورتي    فــي فتحــات
  :أدناه

 
 

 :لوحة الوصالت الخارجية

 
ــا ــة      بالمق ــي، مقبــسى لوح ــة ه ــالت الخارجي ــى لوحــة الوص ــودة عل ــذ   س الموج ــاتيح والفــارة، منف ــبسUSB المف  ، مق

Parallel  ــسى ــة، مقب ــة  COM للطابع ــت اللوح ــد     وإذا كان ــبس لي ــاك مق ــسيكون هن ــصوت ف ــزة ال ــى مي ــوى عل  األم تحت
كمــا هــو موضــح  LAN مقــابس الــسماعات والميكروفــون وأحيانــا تحــوي منفــذ الــشبكة  و (Joystick) الــتحكم باأللعــاب

 أعاله،  في الصورة
  

 :مقابس التوصيل بالهيكل
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ــر ، تنقــسم إلــى متحكمــات فــي الــشغيل مثــل      اختــصارا لكلمــة PW أو PWR إبرتــي غالبــا مــا تكــون صــفين مــن اإلب
Power  ، وإبرتــي وهــي موصــلة بــزر التــشغيل الموجــود علــى الهيكــل RES اختــصارا لكلمــة Reset  وهــي مخصــصة
ــق الجهــاز ، وكــذلك مجموعــة إبــر للمؤشــرات ، أربــع إبــر متتاليــة      إعــادة تــشغيل الجهــاز فــي حالــة لعمليــة الطــواريء وتعلي
 .الجهاز ككل الداخلية للجهاز ، وإبرتين لمؤشر نشاط القرص الصلب ، وإبرتين أو ثالث لمؤشر نشاط للسماعة

  
 :الكهربائي ATX مقبس ظفيرة 

 . للوحة األممقبس التغذية الكهربائية الرئيسية

  
  

  
 :الطاقة مكثفات

 
ــة  ــات الطاق ــودة ا   (Capacitors) مكثف ــن ج ــسئولة ع إلشــارة هــي الم

الــى المعــالج، هــذه المكثفــات تقــاس قوتهــا ب   الكهربائيــة التــى تــصل
ــف مــن لوحــة أم   ــاراد، أحجامهــا وعــددها يختل ــا زادت   ف ــى أخــري، كلم إل

ــؤدى إلــى     قوتهــا وكثــر عــددها كــان انتقــال اإلشــارة افــضل وبالتــالي ي
ــض       ــت بعـ ــد قامـ ــصل، وقـ ــد تحـ ــي قـ ــشاكل التـ ــة المـ ــرع وقلـ أداء أسـ

ــصنعة باإلهت  ــشركات الم ــامال ــار      م ــق ابتك ــن طري ــة ع ــات الطاق بمكثف
  .Gigabyte و Abit طرق لتبريدها لضمان أداء أفضل لها، وهذه الشركات هي

  

  يعمل؟ ما هو؟ وكيف... المعالج
اآللـي جهـاز بـال معـالج كإنـسان مـن غيـر قلـب فاإلنـسان مـن غيـر قلـب يعتبـر               المعـالج هـو القلـب النـابض لجهـاز الحاسـب        

ــب  ــت الن القلـــــ ــ  ميـــــ ــو المـــــ ــسم    هـــــ ــزاء الجـــــ ــاقي أجـــــ ــى بـــــ ــدم إلـــــ ــخ الـــــ ــن ضـــــ  . سئول عـــــ
ــسئول   ــب المــ ــب الحاســ ــو قلــ ــالج هــ ــب     والمعــ ــزاء الحاســ ــاقي أجــ ــى بــ ــات إلــ ــات والمعلومــ ــخ البيانــ ــن ضــ  . عــ

ــب        ــي الحاس ــا ف ــسابية جميعه ــات الح ــوم بالعملي ــذي يق ــزء ال ــو الج ــة  . وه ــل باللوح ــالج موص ــة   فالمع ــة خاص األم بطريق
معالجتهــا ثــم إرســال النتــائج إلــى األجــزاء األخــرى التــي   فــة أجــزاء الحاســب وليقــوم باســتقبال المعلومــات والبيانــات مــن كا

ــة          ــرعات مذهل ــي س ــسابية ف ــات الح ــة العملي ــاز كاف ــى إنج ــالج عل ــل المع ــزين ويعم ــاإلخراج و التخ ــي ب ــى  ، تعن ــافة إل باإلض
حيــث ، تعقيــدا جهــزةأنــواع البيانــات والتنــسيق بــين جميــع أجــزاء الحاســب ، و يعتبــر المعــالج مــن أكثــر األ  معالجــة مختلــف

مــن الزجــاج   ( شــعيرات معدنيــة    يحتــوي علــى ماليــين الترانزســتورات والتــي تتــرابط مــع بعــضها الــبعض بواســطة         
  . !!الشعرة الواحدة لإلنسان والتي لها سمكها أرق مئات المرات من سمك) المصهور 

 ١٠٠٠٠الغــرف أنظــف بـــ  تعتبــر هــذهحيــث ، وتــصنع المعالجــات المركزيــة فــي غــرف خاصــة جــدا تمتــاز بالنظافــة الفائقــة  
  !!مرة من غرف العمليات الخاصة بالمستشفيات

  ميكانيكية عمل المعالج
البيانات مباشرة من القرص  يأخذ فهو ال ( Hard Disk ) يريد المعالج مثًال معالجة بيانات موجودة على القرص الصلب عندما
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 لماذا ؟. الصلب 
 ب يعتبر بطيء نوعًا ماء فلتفادي هذه المشكلة عملوا المصممون اآلتيالصل ألن المعالج سريع جدًا والقرص

 . المعالج البيانات التي يريدها من القرص الصلب وتكون عن طريق خطوط التحكم يطلب
 . RAM المعالج ويقوم بوضعها في الذاكرة فراز البيانات التي طلبهاإالقرص الصلب ب يقوم

يقوم بدور الوسيط بين  ( Cache memory )  على المعالج فأن الكاش مموريءبطيئة بعض الشي RAM بما أن الذاكرة
 . نظرًا لسرعته الفائقة RAM المعالج والذاكرة

  . يأخذ المعالج البيانات من الكاش مموري ويقوم بمعالجتها
 

 :أشكال المعالج
   Slot معالجات الشق  Socket  معالجات مقابس  
  

 هالقرص الصلب ومكوناته وأنواع
ــات      هــي وحــدة التخــزين األساســية    ــي ، تكمــن وظيفتهــا األساســية فــي التخــزين الــضخم لبيان فــي الحاســب اآلل

األوفــس  وعلـى رئــسها نظــام الـشغيل ، ومــا يلحــق بـه مــن بــرامج كالتطبيقـات المــشهورة مثــل تطبيقـات      الحاسـب اآللــي ، 
وعـــروض الفيـــديو وجـــداول  كالـــصورمـــن مايكروســـوفت وغيرهـــا ، كمـــا يحـــتفظ فيهـــا المـــستخدم بوثائقـــه الخاصـــة  

 .المختلفة البيانات والمراسالت التي ينتجها عبر التطبيقات
 

 
 :المكونات الداخلية للقرص الصلب  :أوال

 :األجزاء المهمة في القرص الصلب وهذه صورة أخرى تبين

  
ــة  .١ ــراص الممغنط ــات        األق ــسي للمعلوم ــزن الرئي ــي المخ ــين وه ــن الجهت ــا م ــة عليه ــة للكتاب ــن  وقابل ــون م وتتك

 .أقراص عدة
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 .جهة من جهتي كل قرص رؤوس القراءة والكتابة يوجد رأس لكل .٢
 .لها مغناطيس إلرجاع الرؤوس إلى أدنى حد .٣

ــرؤوس مرتبطــة  ــرى ال ــبعض اآلخــر أســالك       ت ــات وال ــذه األســالكك لتوصــيل البيان ــض ه ــة ، بع ــة أســالك ذهبي  بمجموع
األقــراص وكـــذلك    وللمزيــد مـــن التوضــيح قمنــا بفـــك   كهربائيــة للــتحكم فـــي الــرؤوس بــالتوافق مـــع المغنــاطيس ،     
 :المغناطيس ليبقى رأس القراءة كما هو مبين من هذه الصورة

  
أقــراص  ٣للقــراءة والكتابــة ، ويوجــد علــى وجهــي كــل قــرص رأســان للقــراءة والكتابــة ، ولــو كــان لــديك    فكــل رأس معــد

 . رؤوس للقراءة والكتابة٦فهذا يعني وجود 
 :القرص نستعين بالرسم أدناه ية عملولكي نفهم ميكانيك

 
 :الدائري أما هذه الصورة فتحتوي تقسيم القرص
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  :دائري يقسم إلى فكل قرص

• Partition ويحوي مجموعة من الـ Cluster.  
• Cluster ويحوي مجموعة من الـ Sector.  
• Sector كوحدة واحدة على القرص الدائري وهو أصغر قطاع يمكن الولوج له.  
• Track ويحوي مجموعة وهو مقطع دائري كامل من القرص Clusters.  

 : المكونات الخارجية للقرص الصلب :ثانيا
ــر إعــدادات     • ــر، وهــي وصــلتين ومجموعــة واحــدة مــن إب ــذا Slave و  Masterونقــصد بهــا التوصــيالت واإلب ، وه

يم كمـا هـو مبــين   ، والتقــس ATA وتقنيــة IDE بـالطبع مخـصص فقـط لألقــراص الـصلبة المعتمـدة علــى تقنيـة      
 :في الصورة والرسم التالي

 

 
ــن الرســم      • ــف ع ــذي يختل ــسابقة وال ــصورة ال ــي ال ــب الموجــود ف ــضيرك الترتي ــى    ال ي ــد عل ــشرح كــل واح لكــن سن

 .حدة
ــسم األيمــن  • ــل    : الق ــى كيب ــصول عل ــة ، ويمكــن الح ــي الوصــلة المخصــصة للطاق ــة    ه ــول الطاق ــن مح ــة م الطاق

 .الخاص بالهيكل
ــر  • ــذي يحــوي اإلب فــي الــصورة واألوســط فــي الرســم    أو هــو القــسم األيــسر ٤٠ إلــى ١ ذات العــدد مــن القــسم ال

 .IDE خاصة باألقراص التي تعمل وفق تقنية وهذه الوصلة) الحزام األبيض(وهي وصلة كيبل البيانات 
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فــي الــصورة وعلــى اليــسار كمــا هــو    أزواج مــن اإلبــر والــذي يــأتي فــي الوســط٤مــن  أمــا القــسم األخيــر فيتكــون •
 .تحدد كيف تتعامل اللوحة األم مع هذا القرص التي Slave و Master م فهي إبر تعديل إعداداتالرس

 : أنواع األقراص الصلبة :ثالثا
 واآلخــر قــرص صــلب بتقنيــة  IDEقــرص صــلب بتقنيــة  ( أنــواع لألقــراص الــصلبة لكــن أهمهــا وأشــهرها همــا   هنــاك عــدة 

SATA. (   
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  LGA  تركيب المعالج وهو من نوعاوال
  صوره المعالج

 
  قوم بتركيب المعالج على اللوحة األمن

  األم ة اللوحةصور
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  والذي يتم تركيب المعالج فيه الخاص بالمعالج على اللوحه االم Socket  الةصور
 

     
 

 وذلك بإبعاد الغطاء أوًال ب المعالج على الوحه االمركناالن 
  

   المعالجبعد ذلك برفع الذراع الذي يعمل على تثبيتنقوم 

    
  

  نضع المعالج في هذا الموضع وبالطريقة الصحيحة مثل ما واضح في الصورة التي تليها
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 نقوم بتثبيت المعالج بواسطة الغطاء الخاص به والذراع الذي يستخدم للتثبيت
 

    
 

 

 ثانيا تثبيت المروحه الخاصه بالمعالج
 

  
  اللوحة األم الموجودة علىفتحة من الفتحاتتقابل نقوم بوضع المروحة على المعالج بحيث كل رجل من أرجل المروحة 

 

  
 ليتم تثبيتها مع الضغط عليها نقوم بعملية تدوير لرجل المروحة حسب السهم الموضح عليها 
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  نقوم بتوصيل أسالك الكهرباء الخاصة بالمروحة بالتوصيلة الخاصة بها على اللوحة األم

    
 
 

 

  RAM تركيب الذاكره الرام: رابعا
 

  
  إلى أن تتثبت في مكانها الصحيحنقوم بعملية تركيب الذاكرة رام من األطراف وبرفق 
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 POWER SUPPLY تركيب وحده التغذيه الكهربائيه: اخامس
 

    
 

 على الصندوق بالمسامير) الباور سبالي ( نقوم بتثبيت وحدة التغذية 

 
 

  تثبيت اللوحه االم داخل الصندوق:سادسا
  على الصندوق نقوم أوًال بتثبيت لوحة التوصيالت الخارجية 
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 ثانيًا نقوم بوضع مسامير التثبيت ليقابل كل مسمار فتحة من الفتحات الموجودة على اللوحة األم

   
 

  األم داخل الصندوقنضع اللوحةثالثًا 

 
  

   توصيل اللوحه االم مع مزود الطاقه و الكهرباء: سابعا
 

     

 التوصيلة الخاصة بالمعالج    التوصيلة الخاصة باللوحة األم مع باقي مكوناتها
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  تركيب الهارد دسك و مشغالت االقراص: ثامنا
 

    
 

 
 نقوم بتثبيت القرص الصلب داخل الصندوق في الموضع الخاص به 

  
  

 ) وكيبل البيانات –كيبل الكهرباء ( نقوم بتوصيل الكيبالت بالقرص الصلب 

  
  
  

الكيبل الخاص 
  بالكهرباء

الكيبل الخاص 
  بنقل البيانات



  

 

 

 ٣٢  attafawg@hotmail.com   ٤١٤١٠٥  شرقي مستشفى تريم  تلفون- الشارع العام – تريم –حضرموت 

  أخيرًا نقوم بتوصيل القرص الصلب باللوحة األم 

 
 

  تركيب كرت الشاشه: تاسعا
 

  
 

 نقوم بتثبيت كرت الشاشة في المنفذ الخاص به على اللوحة األم
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   تركيب التوصيالت االماميه: عاشرا
 

 
لمبة الهارد وأيضًا السماعات األمامية نقوم بتركيب التوصيالت األمامية الخاصة بزر التشغيل وزر اإلعادة ولمبة التشغيل و

 USBومنافذ 

    
 
 له  الشكل العامأصبحالفورمات و تثبيت الويندوز و تقسيم القرص وبعد ذلك سيخضع لعمليه   انتهينا من العمل و الجهازاآلن
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  عملية تقسيم وتهيئة القرص الصلب للعمل
   للقيام بهذه العمليةPartition Magicسوف نستخدم برنامج 

  : كالتالي CD وإعداد اإلقالع ليكون من Bios من السواقة وذلك بالدخول على برنامج فأول خطوة سنجعل اإلقالع يكون
 على حسب التعليمات الموجودة F10 أو F2 أو delete شغل الجهاز وعند ظهور الشاشة السوداء نبدأ بالضغط على مفتاح -١

  .عند بدء تشغيل جهاز الحاسوب في الشاشة السوداء للوحة األم 
  ومنها نختارAdvanced Bios Features لبعض اللوحات األم نقوم باختيار القائمة  Biosاشة هذا نموذج لش

 CDROM من الخيار First Boot Device 

 
  

 Boot Device Priorityونختار  Boot نذهب للقائمة  Biosوهذا النموذج اآلخر لشاشة 

  
  CDROM القرص 1st Boot Deviceنضع للخيار األول 
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 لحفظ التغييرات والخروج من البرنامج وبذلك نكون قد F10 وبعدها نضغط  ″هذه الخيارات نضغط على السهم ولتغيير 

   .CDROMأعدينا اإلقالع ليكون من السواقة 
  الخيار الثاني نضع اآلن القرص الخاص بعملية التقسيم في السواقة ونعيد التشغيل وعندما تظهر هذه الشاشة نختار

  
  لنافذةتظهر لنا هذه ا

 نجد ان االسطوانة تحتوى على كمية كبيرة من االقسام التى تحتوى على العديد والعديد من التطبيقات واذا ظغطنا على
Next الخيار األولفاننا سنجد المزيد من االقسام ولكن ما يهمنا حاليا فى هذا الموضوع هو  Disk Partition Tools  

  Enterفننتقل اليها عن طريق االسهم ثم نضط 
 

 
 

 Partition Magic Pro 8.05تظهر بعد ذلك لنا هذه الشاشة ونختار البرنامج األول 



  

 

 

 ٣٦  attafawg@hotmail.com   ٤١٤١٠٥  شرقي مستشفى تريم  تلفون- الشارع العام – تريم –حضرموت 

 
  :بعدها تظهر لنا الواجهة لبرنامج التقسيم وهي كاآلتي 

  
   createهذه المساحة بالزر األيمن ونختار الخيار لتقسيم القرص اآلن نبدأ في أول خطوة وهي بالضغط على 

  

 مساحة القرص الصلب قبل تقسیمھ
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   )C( م تثبيت النظام فيه  والذي يتPrimaryوالتي سنقوم من خاللها بإعداد القرص األساسي تظهر لنا هذه النافذة 

  
   فتظهر النافذة التالية وبها القسم األول الذي تم إعدادهOKبعد انتهائنا من هذه اإلعدادات نضغط على 

  
 فتظهر Create فنضغط عليه باليمين ونختار logicalالقسم الثاني الذي سيعتبر القرص المنطقي بإعداد مرة أخرى نقوم 

  نافذةلنا هذه ال

  
  :فتكون النتيجة كالتالي 

  

نختار ھذا الخیار للقرص األول 
 Primaryفیكون  ) C( األساسي 

Partition 

نختار نوعیة نظام التخزین 
 NTFS مثًال نظام للملفات فنختار

ھذا الخیار غیر ضروري وإنما 
 ھو عبارة تسمیة وعنوان للقرص

نختار منھا المساحة التي 
 سیأخذھا القرص 

المساحة المتبقیة من القرص والتي  القرص األول الذي تم إعداده یظھر باللون الوردي
 لم یتم تھیئتھا بعد

نختار ھذا الخیار 
لألقراص الثانویة 

 ) …;D;E;F ( المنطقیة 
 Logicalفیكون الخیار 

Partition 



  

 

 

 ٣٨  attafawg@hotmail.com   ٤١٤١٠٥  شرقي مستشفى تريم  تلفون- الشارع العام – تريم –حضرموت 

  
   Formatانتهينا اآلن من عملية التقسيم بقي نعمل اآلن تهيئة لألقراص 

   كما في النافذة التاليةFormatنضغط باليمين على القرص ونختار األمر 

  
  OK ونضغط على الزر OKنية  ونكتب في الخانة الثاNTFSفتظهر لنا هذه النافذة التالية نغير نوع نظام الملفات إلى 

  

 Eالقرص الثالث  Dالقرص الثاني  Cالقرص األول 
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 Windows xpطريقة تنصيب نظام 
 اول ما يجب توفره للقيام بتنصيب الويندوز هو توفر القرص المدمج الخاص بالويندوز اكس بي 

 معــدة علــى ان يكــون االقــالع مــن ســواقة القــرص المــدمج قبــل    Biosبعــدها يجــب ان نتأكــد مــن ان اعــدادات البيــوس    
  .القرص الصلب 

   لنظام التشغيلCDلقرص في سواقة األقراص ونعيد التشغيل ليتم اإلقالع من القرص نضع ا
  :Enter بعد ذلك سوف تظهر لك الصورة التالية إضغط على

   

 

  
  :وبعد لحظات سوف ترى شاشة مايكروسوفت الزرقاء للتنصيب وسترى عملية شحن الدرايفرات في االسفل

  
  

  :Enter ثم سترى الصوره التاليه وعندها اضغط "Setup is starting Windows" وفي النهايه سترى
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  كما في الصوره F8 وللموافقه عليها اضغط "Windows XP Licensing Agreement" ثم ستظهر لك شاشة [ 
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  .للدسك ( Partition ) وهنا سترى عملية التقسيم للهاردديسك

  Enter  التقسيم المناسب قم بالضغط على-بعد ان تختار البارتيشن
 :تقل إلى خيار عمل فورمات للدسك المراد تنصيب الويندوز اكس بي عليهوستن

يوفر مساحة كبيره للتخزين  ولكنه ال DOS-boot floppy وهو يوفر مدخل عن طريق FAT وقم باختيار نوعية الفورمات اما 
  .فقط ناهيك عن أن نسبة االمان للمعلومات جدا ضعيفه KByte ٦٤هي  clusterحيث ان مساحة
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 file-storage ولكنه يدعم أي مساحه لل DOS-boot floppy فانه اليمكن الدخول اليه عن طريق NTFS بالنسبه لل
  .االمان فيه عاليه جداكانت وكذلك نسبة  مما يتيح التخزين ألي مساحه مهما cluster زيادة على صغر حجم
  .فما فوق  ١٢٨MBلتنصيب ويندوزاكس بي وطبيعي أن تكون الذاكره من  NTFS يفضل اختيار

 واالن ستبدأ عملية فورمات أو تهيئة الدسك
 

  :  السيدي الخاص بالويندوز إكس بيثم تبدأ عملية نسخ الملفات من 
 

  
 ثم سيقوم النظام باعادة التشغيل
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 ة البدأ لويندوز إكس بيبعد ذلك ستظهر لك شاش
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 : فاتوسينتقل بك اآلن إلى إكمال بقية اإلعدادات و إكمال عملية نسخ المل
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  :واتباع الخطوات Details تستطيع اضافة أي لغة تشاء عن طريق الضغط على من هنا

  
لك قم بإدخال إسمك وليس بالضرورة أن يكون صحيحًا و يفضل لو يكون نيك نيم أو لقب و كذلك قم بإدخال إسم بعد ذ

 للشركة) أي إسم ( الشركة 

  
  :ت رقم سري صحيح تسهيًال للجميع كمافي الصورهو قد وضع Product key ثم قم بإدخال الرقم السري أو
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 Administrator وكلمة مرور لمسئول النظام أو صاحب الكمبيوتر ثم قم بوضع اسم لكمبيوترك 
  :  كما في الصورةوبعد ذلك سوف يطلب منك إدخال الوقت و التاريخ
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 ( Custom ) ريد ادخال رقم االي بي فعندها تختاركما في الصوره اال اذا كان لديك كرت للنت ورك وت ( Typical ) قم باختيار
  : أو مخصص
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 : بعد إكمال باقي نسخ الملفات سوف يقوم النظام بإعادة التشغيل كما في الصورة

  

بعد أن يقوم الجهاز بالعمل سوف ينتقل تلقائيًا إلى ضبط الشاشة و سيكون ذلك أوتوماتيكيًا من قبل النظام نفسه كما في 
  : الصور التالية

 : إلكمال العملية ( OK ) إضغط موافق

  
 : بعد ذلك ستظهر لك شاشة الترحيب و الدخول للنظام ألول مرة

  
  فيظهر لنا سطح المكتب ويكون خاليًا من كل العناصر ماعدا سلة المحذوفات
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ــار  ــب    وإلظه ــسطح المكت ــسية ل ــر الرئي ــوتر  ( العناص ــاز الكمبي ــستندات –جه ــصال   – الم ــع شــبكة االت  Internet – مواض
Explorer ( نقوم باآلتي  

 نضغط بالزر األيمن للماوس في سطح المكتب فتظهر القائمة التالية نختار منها خصائص

  

 تظهر لنا نافذة خصائص العرض نختار منها التبويب سطح المكتب
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 ونحدد العناصر األساسية المطلوب ظهورها على سطح المكتب... ) تخصيص سطح المكتب (  على الزر نضغط

  

  
  الصيانة الدورية

وتجنبك الكثير ، وسرعة ممتازة ، من جهازك يعمل بكفائه عالية  إن قيامك بعمل صيانة دورية لجهازك ولو مرة كل شهر تجعل
  . تقارير والتعليق وإعادة التشغيل والكثير من المشاكل المزعجةالخطأ و وإرسال ال من المشاكل مثل رسائل

 . وتجعل من استخدامك للحاسوب واإلنترنت عملية مريحة خالية من المشاكل
نظرًا لكثرة سلبيات تلك  وهذا غير صحيح، من المستخدمين يستعينون ببرامج صيانة خارجية ظنًا منهم أنها األفضل  كثير

  .في غنى عنها حجامها الكبيرة وربما تسببت بمشاكل أنتالبرامج باإلضافة أل
 : ولكي نقوم بصيانة للجهاز بالشكل الصحيح ودون برامج نتبع اآلتي
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  :أوال تنظيف القرص وإزالة المخلفات من الجهاز
  : الكمبيوتر نختار القرص الموجود علية نظام التشغيل شاهد الصورة من جهاز

 
 

  

  

اضغط ھنا لتبدأ في عملیة 
 التنظیف للقرص
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 أتبع الخطوات الموضحة، الصورة  بعد حساب المساحة التي يمكن تحريرها تظهر لنا هذه

  

  

  ثم نختار نعم
  ثم موافق
  بالتأكيد نعم

 التنظيف ثم ننتظر قليًال حتى تتم عملية
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 سيتم بعد إعادة تشغيل الجهاز ورة والتي تفيد وأن التدقيقبعد ذلك ستظهر لك هذه الص
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  لتحميل الملفات الناقصة لنظام التشغيل

 من قرص النظاملنقل الملفات الناقصة لنظام التشغيل  sfc /scannowيستخدم هذا األمر 
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  System Restoreاستعادة النظام
 ...XP يعد برنامج استعادة النظام من أفضل البرامج التي تصاحب أنظمة الويندو وخاصة النظام الجديد

 زلويندوويملك نظام ا...يقوم هذا البرنامج بالعودة الزمنية إلى نقطة ما تحددها له كان الجهاز يتمتع بها بحالة صحية جيدة
XP  لذلك ينصرف مباشرة الى عمل  ندوزيمشاكل في الجهاز مع الومن يعاني أحيانًا الكثير منا ف هذه الخاصية بشكل آلي

شرح هذه الطريقة التي توفر لكم الجهد والوقت والمال معًا نلذلك س الفورمات مما يستغرق منه الوقت والمال احيانُا
  :ين خطوتب

 نقطة استعادة للنظام انشاء : الخطوة األولى 
 نقوم بهذه الطريقة بعد الفورمات تمامًا وباي وقت بعد ذلك تجد ان الوندوز بكاملة صحته وعافيته 

 كيف ننشئ نقطة الستعادة النظام 
 مالحظة

ا  في هذا الوقت فأذا ظهرت مشاكل فيما بعد تقوم بارجاع النظام لهذ)ويندوز ( نظام التشغيل يجب ان تكون راضي عن  :
 < الوقت الذي قمت بانشاء هذه النقطة

 
 الخطوات 

  :نفتح برنامج استعادة النظام من قائمة ابدأ كما هو موضح في الصورة التالية 

  
 

  ستجد هذين الخياريناستعادة النظام بعد الدخول الى قائمة 
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  . التالية في الخطوةهاشرحنس الخيار االول وكما هو موضح الستعادة النظام لحالة سابقة
  .  نقطة استعادةإنشاء والخيار الثاني هو 

   تظهر لنا هذه القائمة لوضع اسم لنقطة االستعادة التالي  نضغط ثم )   نقطة االستعادةإنشاء( نختار الخيار الثاني 

  
 

  النافذة  لنحصل على هذه إنشاء ثم نضغط
  

 الخیارین لبرنامج استعادة النظام
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  .إغالق األولى نضغط اآلن علىانتهت المرحلة  ..  لهبإعطائهقمنا ذي م ال نقطة استعادة للنظام حسب االسبإنشاء النظامقام 
  النظام فيما بعد ان حدثت اي مشاكلإلرجاعوهكذا يكون لدينا نقطة 

 

 استعادة النظام من الوضع العادي للوندوز  : الخطوة الثانية
  لنظام التشغيل ويندوز ؟كيف نستعيد نسخة سابقة
 من تنصيب برنامج معين او من اي إما نظام التشغيلولكن واجهتنا مشاكل على  دخول الى الوندوزان كان الجهاز يقوم بال

اي قبل حدوث هذه ( هنا وقبل الفورمات نقوم بمحاولة ارجاع نسخة للنظام تكون سليمة  لم نتمكن من معالجته , سبب آخر
 ) . المشاكل

وينشًا تاريخ لهذا الوقت الذي . وم بالتفسير ذاتيًا الى ان النسخة سليمة عندما تستخدم الوندوز بحالة جيدة فان هذا النظام يق
 يقوم باختيار تاريخ قبل تنصيب هذا البرنامج. واحيانا عند تنصيبك لبرنامج معين . قمت باستخدام الوندوز به دون مشاكل 

 .النقاط التي قمنا نحن بإنشائها يعني يوجد نقاط استعادة غير 

  كيفية االستعادة
  .  دأبعن طريق قائمة ا برنامج استعادة النظام إلى وهي الدخول األولىالطريقة سابقة في الة وخطالاوًال نطبق 

   )الكمبيوتر إلى وقت سابقاستعادة  ( األولبعد ذلك نختار الخيار 

 اسم النقطة التي تم إنشاؤھا
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   عريض  بخط ازرقتكونبعد ان قمنا بهذا االختيار تظهر لنا نقاط االستعادة التي يمكننا استعادتها 

  

نا بإنشاء نقطتين قمالو تين استعادةطونقمتاحة لعمل استعادة للنظام فيها ثماني أيام كما نالحظ ان في هذا الشهر يوجد 
 . الوندوز ذاتيًا والثانية أنشأها ) attafawg( األولى وهي باسم 

  . التالي نضغط  الصورة ثمفي الموضحة األوقاتنختار احد 
ل للجهاز شغي تإعادة ما ستقوم به هذه الخطوة وانه سيقوم بعملالنظام الذي يخبرنا  سالة والتنبيههنا نحصل على هذه الر

   . للحالة السابقة التي قمت باختيارهاالنظام إلرجاع



  

 

 

 ٦٤  attafawg@hotmail.com   ٤١٤١٠٥  شرقي مستشفى تريم  تلفون- الشارع العام – تريم –حضرموت 

  

 هكذا تكون قد انتهيت .. دون لمس الجهاز اال بعد االنتهاءإعادة التشغيل للمتابعة وانتظار الوندوز لعمل نضغط زر التالي 
  .من عمل استعادة لنظام التشغيل 

   لصنع صورة من نظام التشغيل واستعادتهاNorton Ghostشرح برنامج 

لنظامك بتعريفاته وبرامجك المفضلة وكل ما تريده بحيث  Image من اشهر البرامج في عمل صورة Norton Ghost برنامج
والبرنامج سهل االستخدام ويمكنك الوصول  ..شكلة بالنظاميمكنك استعادة نظامك في دقائق معدودة في حال حدوث اي م

  الخاص بالبرنامج في السواقة ليتم اإلقالع الذاتي منها فتظهر الشاشة بهذه الصورة  CDالقرص اليه بوضعه 

  

   فتظهر لنا النافذة التالية … Norton Ghost 11.0.1نختار الخيار الثاني 
١ 

٢ 
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   فيتم بعدها الدخول لواجهة البرنامج والتي هي كالتالي Ghost ( Normal )بع من هذه النافذة نختار الخيار السا

  

   فتظهر النافذة التالية OKنضغط على الزر 
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 يستخدم في عمل الصورة واستعادتها والذي  Local مر  نختار االاول لعمل صورة للنظام
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 بأكمله تقوم بعمل صورة للهارد أن أردت وإذا Partition األمر نختار منها أخرىتظهر قائمة   Local األمروبالضغط على 
 ، ولكن سيكون حجم الصورة ضخم للغاية ، ولذلك غالبا يستخدم  Disk األمرنختر )   الهاردأقسام جميع أي(وليس لقسم منه 

 تظهر قائمة اخرى بها ثالث خيارات Partition و باختيار االمر,فقط  Partition االمر
 

 
 To Image لنسخ قسم من الهارد الى قسم آخر ، اما الخياران المهمان هما فهو الخيار الثاني وهو To Partition ولالخيار اال

ونختاره عند رغبتنا في  From Imageلقسم من الهارد بينما الخيار الثالث  Image ونختاره عند رغبتنا في عمل صورة
  .الى قسم معين من الهارد  Image استعادة صورة

سيظهر لنا مربع حوار نحدد منه الهارد الذي نريد   To Image قوم اوال بعمل صورة لقسم من الهارد فسوف نختار االمرسن
 عمل صورة الحد اقسامه 

 
 من الهارد نريد عمل الصورة له  Partition ثم ستظهر لنا صورة اخرى لتحديد اي قسم
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 Primary Activeعادة يكون البارتيشن االساسي الذي عليه النظام قوم بتحديد البارتيشن الذي تريد اخذ الصورة له و

Partition  ثم اضغط على موافق OK وعندها يظهر مربع حوار للحفظ قوم بتحديد المكان الذي تريد حفظ الصورة ، 
Image فيه من القائمة Look in  

  Save ثم اضغط على امر .GHO متدادوالذي عادة يكون با File Name في صندوق  Imageواكتب اسما لملف الــ 

 

  

   ال أم ان كنت تريد حفظ الملف بصورة مضغوطة ليكون حجمه اقل تسألكفتظهر لك رسالة 
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 High فسيتم ضغط الملف بصورة خفيفة بينما اذا اخترت Fast فلن يتم ضغط الملف ، واذا قمت باختيار No اخترتاذا 
سوف يسال ها ، وبعد ) fast( نختار الناتج  Image م اقل حجم لملف الصورةفستحصل على اقصى درجة من الضغط ومن ث

 وفق الخيارات التي حددتها ام ال  Image  في صنع الصورةيبدأالبرنامج اذا كنت تريد ان 
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وج الخر وبعد االنتهاء من عملها يمكنك Image سيبدا البرنامج في عمل ملف الصورة yes وبمجرد الموافقة والضغط على
  Quit من البرنامج باستخدام االمر

 

  ::كيفية استعاده الصوره
  From Image وهنا نختار Partition ثم Local نختار الخيار االول 

وبعد تحديد مكان ملف الصورة  .Gho الذي امتداده Image لتحديد مكان ملف الصورة Browsing قم بعمل استعراض 
 مربع حوار تحدد منه الهارد الذي تريد استعادة الصورة اليه في حال وجود اكثر من برنامجاليفتح لك  Open  فتحاألمرواختيار 

اليه   Imageمن الهارد الذي تريد استعادة الصورة  Partition هارد ، وبتحديد الهارد ايضا يفتح لك مربع حوار تحديد القسم
 . استعادة الصورة ام ال ، وبتحديد خياراتك ، يسالك البرنامج ان كنت تريد االستمرار في

 Restart وبالموافقة يبدا فورا في استعادة الصور وبعد ان ينتهي في غضون الربع ساعة اختر االمر اعادة تشغيل الكومبيوتر
My Computer  فيتم استعادة الصورة ونظامك كامال كما كان  

  runقائمة التشغيل  تنفذ عبرأوامر 

  لفات التي تم فتحها مؤخرًا  ويستخدم لحذف الم  recentاألمر 

  . ويستخدم في تحديد البرامج التي نريد إيقاف تشغيلها في بدء تشغيل الجهاز   msconfigاألمر 

  . ويستخدم في عملية فحص القرص الصلب chkdskاألمر 

   .Dos يستخدم في فتح نافذة نظام التشغيل  commandاألمر 

  . لمعرفة مواصفات جهازك dxdiagاألمر 

  . للوصول للملفات المؤقتة وحذفها tempر األم


