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 مقدمه فى علوم الحاسب و أساسيات الصيانه

 أٔٛاع اٌؾبعجبد

 :رخزٍف اٌؾبعجبد ثبخزالف ؽشق اعزخذاِٙب ٠ّٚىٓ رمغ١ّٙب ئٌٟ ِب ٠ٍٟ

  (Personal Computer)الحاسب الشخصي

ثٛػؼٗ فٛق عطؼ  أٚ ؽبعت عطؼ اٌّىزت ٔز١غخ ألْ ؽغّٗ ٠غّؼ (pc) ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌؾبعت اٌشخظٟ ػبدح

ٚاألػّبي إٌّض١ٌخ الْ أعؼبسٖ فٟ ِزٕبٚي اٌشخض  شش اعزخذاَ اٌؾبعت اٌشخظٟ فٟ اٌّىبرتاٌّىزت ٌٚمذ أز

 .األوضش اعزخذاِب فٟ اٌؼبٌُ اٌؼبدٞ ٠ٚؼزجش ا٢ْ اٌؾبعت

 (laptop)  الحاسبات المحمولة

ثظغش اٌشبشخ ٌٚٛؽخ  ؽبعجبد طغ١شح ِؾٌّٛخ فٟ ؽغُ ؽم١جخ ا١ٌذ ٠ّىٓ اٌزٕمً ثٙب ثغٌٙٛخ. ٚ٘ٝ رز١ّض ٚ٘ٝ

اٌطج١ؼٟ ٚرٌه فٟ ؽبالد عبػبد اٌؼًّ اٌط٠ٍٛخ.ٚرؼزجش  اٌّفبر١ؼ.وّب ٠ّىٓ رٛط١ٍٙب ثشبشخ ٌٚٛؽخ ِفبر١ؼ فٟ اٌؾغُ

 ٔفظ لٛحاٌؾبعت اٌشخظٟ سغُ اسرفبع عؼش٘ب ػؼف عؼش اٌؾبعجبد اٌشخظ١خ ٚ ٠شعغ اٌؾبعجبد اٌّؾٌّٛخ فٟ

 .رٌه ٌظغش ؽغّٙب

  (palmtop)حاسب الكف

ٚ ٠ّىٓ ٔمً اٌٍّفبد اٌّخضٔخ ػ١ٍٗ ئٌٝ اٌؾبعجبد اٌشخظ١خ، ٠ٚؼزجش ِٕخفغ ٚ٘ٛ ؽبعت طغ١ش فٟ ؽغُ اٌىف 

 . اٌغؼش ِمبسٔخ ثبٌؾبعت اٌّؾّٛي

 (servers) أعٙضح اٌخبدَ

رخض٠ٓ اٌج١بٔبد ٚئداسح  أعٙضح ؽبعت رغزخذَ فٟ شجىبد اٌؾبعت ٌزىْٛ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٌٍشجىخ ؽ١ش ٠زُ ٟٚ٘

ٌززّىٓ ِٓ اعز١ؼبة ػذد اٌؾبعجبد اٌىج١ش ػ١ٍٙب ، ٚفٟ اٌٛالغ  وفب٠خاٌشجىخ، ٠ٚغت أْ رىْٛ ٘زٖ اٌؾبعجبد ل٠ٛخ 

اٌشخظ١خ ٚاٌخبدِخ  اٌؾبعجبد اٌشخظ١خ أطجؾذ رغزخذَ وؾبعجبد خبدِخ ٚثذأ اٌفشق ث١ٓ اٌؾبعجبد ِغ رطٛس لٛح

 .٠زمٍض فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ ش١ئبً فش١ئبً 
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 رؼش٠ف اٌؾبعت

ثضالس  اخزٍف اٌؾغُ ِّٚٙب اخزٍفذ اإلِىب١ٔبد فبٌؾبعت ٠مَٛ ٌّؼبٌغٗ اٌّؼٍِٛبد ِّٙب رؼزجش اٌؾبعجبد ِبو١ٕبد

صُ ثؼذ رٌه ئخشاط إٌزبئظ اٌّؼزّذح ػٍٟ  ِٙبَ سئ١غ١ٗ ٟٚ٘ : لجٛي اٌّؼٍِٛبد صُ ِؼبٌغزٙب ثأٚاِش ِغجمخ ِٚؾذدح

االعزفبدح ٚ ل١بَ اٌؾبعت ثأداء ٘زٖ اٌّٙبَ ٠غؼً ِٓ اٌغًٙ اٌزؼبًِ ِغ اٌّبو١ٕخ األػّبي اٌزٟ رّذ. اٌّؼشفخ ثى١ف١خ

 .. ِٓ ٔزبئغٙب

 ِظطٍؾبد ِّٙٗ

ال ٠غزط١غ  أ٠خ ِؼٍِٛبد ِىزٛثخ ثطش٠مخ رّىٓ اٌؾبعت أْ ٠زؼبًِ ِؼٙب ، فبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٟ٘: (data)اٌج١بٔبد

 .ِؼٙب ال ٠ؼزجش٘ب اٌؾبعت ث١بٔبد اٌؾبعت اٌزؼبًِ

 

 .شٟ٘ ػ١ٍّخ رؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد ِٓ شىً ئٌٝ آخ: (processing) اٌّؼبٌغخ

 

ٟ٘ ػ١ٍّخ ئظٙبس أٚ اعزشعبع اٌج١بٔبد فٝ شىً ٠زّىٓ ِغزخذَ اٌؾبعت ِٓ : (data output) ج١بٔبدئخشاط اٌ

 . فّٙٙب

 

 .٠ٚغّٝ راوشح فٟ ػبٌُ اٌؾبعت -ٟ٘ ػ١ٍّخ االؽزفبظ ثبٌج١بٔبد العزشعبػٙب الؽمبً : (storage)اٌزخض٠ٓ

 

ٟٚ٘ ِؼٍِٛبد ػٍٝ شىً ٔض  : إٌظٛص ٠زؼبًِ اٌؾبعت ِغ اٌج١بٔبد فٝ أسثؼخ طٛس ٘ٝ : أٔٛاع اٌج١بٔبد

 طٛس ٚسعِٛبد، ٚف١ذ٠ٛ ِمشٚء )وٍّبد ٚأسلبَ( ِضً اٌىالَ اٌزٞ رمشأٖ ا٢ْ، وّب ٠زؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ػٍٝ ١٘ئخ

 .طٛد سعَٛ ٚطٛس ِزؾشوخ(، ٚوزٌه ػٍٝ ١٘ئخ
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 ِىٛٔبد اٌىّج١ٛرش

 Software  ، ٚاٌجشِغ١بد Hardware ٚ٘ٝ ٔٛػبْ اٌّىٛٔبد اٌّبد٠ٗ أعٙضح

  Hardware نات المادية للحاسب األجهزةالمكو

اٌٛؽذاد اٌّبد٠خ ٟ٘ أٞ عضب ٍِّٛط ِٚشئٟ فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ أٚ ِزظً ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ. ٚرٕمغُ اٌٛؽذاد اٌّبد٠خ 

 : ئٌٝ صالس ألغبَ ٟ٘

 ٚؽذاد اإلدخبي Input Unite.  

 ٚؽذاد اإلخشاط output Unite.  

 ٚؽذح اٌّؼبٌغخ اٌّشوض٠خ CPU.  

 

  Input Unite اإلدخبيأٚال: ٚؽذاد 

 . ٚ٘ٝ رٍه األعٙضح ٚاٌٛؽذاد اٌّغئٌٛخ ػٓ ئدخبي اٌج١بٔبد ٚاٌجشاِظ اٌّخزٍفخ ٌٍغٙبص

  : أِضٍخ ٌٛؽذاد اإلدخبي

 : Key Board ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ .1

اٌّفبر١ؼ فٟ ئدخبي  ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ِٓ أُ٘ ٚؽذاد ئدخبي اٌج١بٔبد ٌٍؾبعت ا٢ٌٟ. ٚرغزخذَ ٌٛؽخ رؼزجش

 :ف ٚ أسلبَ. ٚ رؾزٛٞ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ػٍٟث١بٔبد ِٓ ؽشٚ

o  ،ِفبر١ؼ اٌؾشٚف ٚاٌشِٛص أ، ةB  ،A  ،" ، &.  

o ِفبر١ؼ اٌٍٛؽخ اٌشل١ّخ ٚ اٌزٟ رغزخذَ فٟ ئدخبي األسلبَ ٚ اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ. 

o ِفبر١ؼ األعُٙ ٚ اٌزٟ رغزخذَ فٟ رؾش٠ه ِإشش اٌىزبثخ. 
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 : Mouse اٌّبٚط .2

 .ٚ ٌٍفأسح صساْ أ٠ّٓ ٚ أ٠غش ٟ٘ ئؽذٜ ٚؽذاد ئدخبي اٌؾبعت ا٢ٌٟ.

رؾش٠ه اٌفأسح ٠زؾشن ِإشش اٌفأسح فٟ ع١ّغ االرغب٘بد  ٚلذ ٠ٛعذ صس فٟ اٌٛعؾ فٟ ثؼغ االٔٛاع . ػٕذ 

  . ٚ ٘ٛ ػٍٟ شىً عُٙ ػٍٟ اٌشبشخ.

 :(Scanner) ٟاٌّبعؼ اٌؼٛئ .3

ا٢ٌٟ إلدخبي اٌظٛس  اٌّبعؼ اٌؼٛئٟ ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد ئدخبي اٌؾبعت ا٢ٌٟ. ٚ ٠زُ رٛط١ٍٗ ثبٌؾبعت ٠ؼزجش

 .اٌشبشخ ٚئػبدح اعزخذاِٙب ٚ اٌزغ١١ش ف١ٙب ٚ اٌشعِٛبد ثغ١ّغ أٔٛاػٙب ثؾ١ش رغزط١غ سؤ٠زٙب ػٍٟ

 :ا١ٌّىشٚفْٛ .4

فٟ ئدخبي األطٛاد ثؾ١ش ٠ّىٕه ئدخبي ٚ  ٘ٛ أ٠ؼب ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد ئدخبي اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚ ٠غزخذَ

 . رغغ١ً طٛره أٚ ثؼغ اٌّؾبدصبد أٚ اٌّؾبػشاد

 :(Digital Camera) اٌىب١ِشا اٌشل١ّخ .5

إلدخبي طٛس رُ اٌزمبؽٙب  أ٠ؼب ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد ئدخبي اٌؾبعت ا٢ٌٟ. ٚ ٠زُ رٛط١ٍٙب ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ ٟ٘

 .ثؾ١ش رغزط١غ ِشب٘ذرٙب ػٍٟ اٌشبشخ ٚ اٌزغ١١ش ف١ٙب

 (Disk drives) ٚؽذٖ االعطٛأبد .6

 CD ROM ٚاالعطٛأبد اٌّذِظ floppy disk  ٠ّىٓ ئدخبي اٌج١بٔبد ػٓ ؽش٠ك االعطٛأبد اٌّشٔخ

  . DVD ٚاالعطٛأبد اٌشل١ّخ

 output Unite  صب١ٔب: ٚؽذاد اإلخشاط

اٌؾبعت ٚفمب ٌٍزؼ١ٍّبد ثزٕف١ز٘ب  رٍه اٌٛؽذاد اٌّغئٌٛخ ػٓ ع١ّغ ػ١ٍّبد ػشع ٚاعزخشاط إٌزبئظ اٌزٝ لبَ ٚ٘ٝ

 اٌزٟ لبَ اٌّغزخذَ ثاطذاس٘ب ئ١ٌٗ
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  : أِضٍخ ٌٛؽذاد اإلخشاط

  Monitors شبشخ اٌؼشع .1

ٌٍؾبعت ا٢ٌٟ ِٓ ؽشٚف ٚ  ٟ٘ ِٓ أُ٘ ٚؽذاد ئخشاط اٌؾبعت ا٢ٌٟ ثؾ١ش رظٙش اٌشبشخ ِب ٠زُ ئدخبٌٗ ٚ

 ٌؾبعتِغجمب ػٍٟ عٙبص ا أسلبَ ٚ طٛس اٌخ. وّب رؼشع اٌشبشخ اٌج١بٔبد اٌّغغٍخ

 : (Speakers) اٌغّبػبد .2

األطٛاد ٚاألغبٟٔ  ٟ٘ ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد ئخشاط اٌج١بٔبد ِٓ اٌؾبعت ا٢ٌٟ. ٚرغزخذَ فٟ ئخشاط اٌغّبػبد

 ٚاٌّٛع١مٟ. ٚ ٠ّىٕه اٌزؾىُ فٟ دسعخ ػٍٛ ٚ أخفبع اٌظٛد

 : (Printer) اٌطبثؼخ .3

اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد  فٟ ئخشاط أ٠ؼب ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد ئخشاط اٌج١بٔبد ِٓ اٌؾبعت ا٢ٌٟ. ٚ رغزخذَ ٟٚ٘

 طٛس( ِطجٛػخ ػٍٟ أٚساق -أسلبَ  -)ؽشٚف 

 (PLOTTERS)    اٌشاعّبد .4

اٌشعِٛبد اٌج١ب١ٔخ  أ٠ؼب ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد ئخشاط اٌج١بٔبد ِٓ اٌؾبعت ا٢ٌٟ. ٚ رغزخذَ فٟ ئخشاط ٟٚ٘

 ٚإٌٙذع١خ ثأؽغبَ وج١شٖ ِطجٛػخ ػٍٟ أٚساق

  CPU صبٌضب: ٚؽذح اٌّؼبٌغخ اٌّشوض٠خ

 : رٕمغُ ٚؽذح اٌّؼبٌغخ اٌّشوض٠خ ئٌٝ صالس أعضاء ٚ٘ٝ

 ٝٚؽذح اٌؾغبة إٌّطم Arithmetic logic Unit (ALU)  . 

 ُٚؽذح اٌزؾى Control unit (CU )  . 

 اٌزاوشح اٌشئ١غ١خ Main Memory   . 
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   (ALU) ٚؽذح اٌؾغبة ٚإٌّطك .1

اٌخ ٚاٌؼ١ٍّبد  ... ٚاٌطشػ ٚاٌمغّخ٘زٖ اٌٛؽذح ثاعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ ِضً ػ١ٍّبد اٌغّغ  رمَٛ

ػ١ٍّبد فشص ٚرشر١ت ِضً ػ١ٍّبد أوجش ِٓ أٚ  إٌّطم١خ ٘ٝ أٞ ػ١ٍّخ اٌزٝ ٠زُ ف١ٙب اٌّمبسٔخ ث١ٓ و١ّبد أٚ

 . أطغش ِٓ أٚ ٠غبٜٚ

 (CU)  ٚؽذح اٌزؾىُ .2

ِٓ رمَٛ ثزٕغ١ك اٌؼ١ٍّبد ث١ٓ اٌٛؽذاد اٌّخزٍفخ ٌٍؾبعت ؽ١ش أٔٙب رزؾىُ فٝ وً اٌّذخالد ٚاٌّخشعبد 

 .ٚاٌٝ اٌٛؽذاد اٌّخزٍفخ فٝ اٌؾبعت

 

 شىً رٛػ١ؾٟ ٌألعٙضح اٌّىٛٔخ ٌٍؾبعت

االعطٛأخ اٌظٍجخ ئٌٝ راوشح  رشغ١ً اٌؾبعت ٠زُ رؾ١ًّ اٌجشاِظ اٌّغزخذِخ ٚاٌزٟ عجك رخض٠ٕٙب ػٍٝ ػٕذ

اٌزاوشح فٟ رٕف١ز األػّبي، ٚرخض٠ٓ اٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد  ٠ٚغزخذَ اٌؾبعت ٘زٖ (RAM).اٌٛطٛي اٌؼشٛائٟ

ثبٌجشاِظ ػٕذ  ٚرفشؽ اٌزاوشح ػٕذ ئغالق اٌغٙبص أٚ أمطبع اٌز١بس اٌىٙشثٟ ١ٌؼبد رؾ١ٍّٙب .اٌغبسٞ ِؼبٌغزٙب

 .ئػبدح رشغ١ً اٌغٙبص

 اٌزاوشح .3

 اإلٔغبْ  ِٛبد اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب رّبِب وّب ٠ؾزبطاٌؾبعت ئٌٟ اعزشعبع ٚرزوش اٌّؼٍ ٠ؾزبط

اٌّؼٍِٛبد صُ رخضْ فٟ  وزٌه ٌزا ٠غت ؽفع اٌّؼٍِٛبد ئِب ِإلزًب أٚ ثظفخ دائّخ.رؼبٌظ

 . ح سل١ّخ ثبعزخذاَ إٌظبَ اٌضٕبئٟطٛس

  ٟ(.ٚٔؾٓ فٟ ؽ١برٕب 1،  0اٌؼذدٞ اٌزٞ ٠غزخذَ سل١ّٓ فمؾ) ٘ٛ إٌظبَ : إٌظبَ اٌضٕبئ

 . ( 9اٌزٞ ٠غزخذَ ػششح أسلبَ )ِٓ طفش ئٌٟ  ٌؼششٞٔغزخذَ إٌظبَ ا

 ألغبَ اٌزاوشح اٌشئ١غ١خ Main Memory  : 
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  : حنقسى انذاكزة انزئيسيت إنى ثالد انىاع هي

 ٟراوشح اٌزذاٚي اٌؼشٛائ Random Access Memory(RAM) : ً٘زٖ  رغزمج

ِٓ ٚؽذح اٌؾغبة  زبئظٌزاوشح اٌج١بٔبد ٚاٌجشاِظ ِٓ ٚؽذح اإلدخبي وّب رمَٛ ثبعزمجبي إٌا

اٌزاوشح ِؾز٠ٛزٙب ثّغشد فظً  ٚإٌّطك ٚرمَٛ ثزخض٠ُٕٙ رخض٠ٕبً ِإلزبً ) ؽ١ش رفمذ ٘زٖ

اٌّزطب٠شح . ٚوٍّب صادد عؼخ اٌزاوشح صادد  اٌز١بس اٌىٙشثٟ ( ٌزا ع١ّذ ثبٌزاوشح اٌّإلزخ أٚ

 . ٠ّىٓ رذاٌٚٙب فٝ ٔفظ اٌٛلذ و١ّخ اٌج١بٔبد ٚؽغُ اٌجشاِظ اٌزٝ

 اءح فمؾراوشح اٌمش Read Only Memory (ROM): ٜٛػٍٝ اٌجشاِظ ٚاٌج١بٔبد  رؾز

ٚاٌجشاِظ لذ رُ رغغ١ٍٙب ِٓ لجً اٌششوخ  األعبع١خ اٌالصِخ ٌزشغ١ً اٌىّج١ٛرش ٚرٍه اٌج١بٔبد

ثبٔمطبع اٌز١بس اٌىٙشثٝ ٚع١ّذ ثزاوشح اٌمشاءح فمؾ  اٌّظٕؼخ . ٚ٘ٝ راوشح صبثزخ ال رزأصش

ٚ اٌزؼذ٠ً أٚ اإلٌغبء ٌّؾز٠ٛبرٙب ثٛاعطخ اٌّغزخذَ ثً ٠ّىٓ فمؾ ػ١ٍٙب أ ألٔٗ ال ٠ّىٓ اٌىزبثخ

 .ِب ثذاخٍٙب لشاءح

 اٌزاوشح اٌّخجأح (cache memory): َخالي ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ  ٚرغزخذ

رفٛق عشػخ اٌزاوشح اٌشئ١غ١خ. ٚرغزخذَ  راوشح رخض٠ٓ ِإلذ راد عشػخ ػب١ٌخ عًذا

اٌّطٍٛة اعزشعبػٙب ِشاد ػذ٠ذح أصٕبء ػ١ٍّبد  بدٌٍزخض٠ٓ اٌّإلذ ٌٍج١بٔبد ٚاٌزؼ١ٍّ

عشػخ رشغ١ً اٌج١بٔبد . ٚرمذس عؼخ اٌزاوشح اٌّخجأح  رشغ١ً اٌج١بٔبد ِّب ٠غبػذ ػٍٝ

 .اوضش و١ٍٛ ثب٠ذ أٚ 512ثؾٛاٌٟ 

 ٓٚؽذح اٌزخض٠ Storage Devices:  

رٍه اٌٛؽذاد  غُاٌزخض٠ٓ ٘ٝ اٌٛؽذاد اٌزٝ ٠ّىٓ االؽزفبظ ثبٌج١بٔبد ٚاٌجشاِظ ػ١ٍٙب ٚرٕم ٚؽذاد

 (CD اٌّؼغٛؽخ )اعطٛأبد ا١ٌٍضس ئٌٝ: االعطٛأبد اٌظٍجخ، ٚاالعطٛأبد اٌّشٔخ، ٚاالعطٛأبد

 .ٚاٌشش٠ؾ اٌّّغٕؾ، ٚراوشح اٌفالػ ، ٚاألعطٛأخ اٌشل١ّخ اٌّزؼذدح اٌغٛأت،

 االعطٛأبد اٌظٍجخ Hard Disks :  ٚؽذٖ طغ١شح فٝ ؽغُ وف ا١ٌذ رمش٠جب رٛعذ ثظفخ

ٚرز١ّض االعطٛأخ ثىجش عؼزٙب  (CPU) اٌّؼبٌغخ اٌّشوض٠خ زٗ فٝ ٚؽذحدائّب ِٚضج

رٍه اٌغؼخ اٌزخض١ٕ٠خ اٌٝ رخض٠ٓ اوضش ِٓ ػششح آالف وزبة أٜ ػشش  اٌزخض١ٕ٠خ ؽ١ش رظً

 . رمش٠جب ١ٍِبساد ؽشف
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 االعطٛأبد اٌّشٔخ Floppy Disks: 3.5ِٕٙب ٔٛػ١ٓ ّ٘ب اعطٛأبد ِشٔخ  ٠ٚٛعذ 

اٌج١بٔبد ٔظش طغش ؽغّٙب ٚوجش ؽغُ اٌغؼخ  فٝ ػ١ٍّخ ؽفع ثٛطخ ٚ٘ٝ اٌّغزخذِخ ا٢ْ

ٌُ رؼذ رغزخذَ ا٢ْ ٔظش طغش ؽغُ اٌغؼخ اٌخض١ٕ٠خ  5.25اٌزخض١ٕ٠خ ٌٙب اعطٛأبد ِشٔخ 

 . ٌٙب ٚوجش ؽغّٙب

 

 ٛؽخاالعطٛأبد اٌّؼغ (اسطىاناث انهيشر CD) Compact Disks 

اؽذس ٚعبئً اٌزخض٠ٓ ؽ١ش رغزخذَ   اٌّؼغٛؽخ أٚ االعطٛأبد ا١ٌٍضس رؼزجش االعطٛأبد:

 أٞ عزّبئخ 650رخض٠ٓ اٌظٛد ٌٚمطبد اٌف١ذ٠ٛ، ؽ١ش رظً عؼزٙب اٌزخض١ٕ٠خ اٌٝ  فٝ

ِشح  ٙب ئالاٌزغغ١ً ػ١ٍ  ٚخّغْٛ ١ٍِْٛ ؽشف. ٠ٚؼ١ت ػٍٝ ٘زٖ إٌٛػ١خ أٔٙب ال ٠ّىٓ

 .ٚاؽذح فمؾ

 

 

 األعطٛأخ اٌشل١ّخ اٌّزؼذدح اٌغٛأت (DVD Digital Versatile Disk): ٛ٘ٚ  ٔٛع

ؼٍِٛبد. اٌّ ع١غب ثب٠ذ ِٓ 10-2ِٓ األعطٛأبد اٌّذِغخ ػبٌٟ اٌغؼخ ٠غزخذَ ٌزخض٠ٓ 

رغزخذَ فٟ رخض٠ٓ أفالَ  ٌزخض٠ٓ اٌّٛع١مٝ ٚػبدح ِب (CD) ٚرغزخذَ األعطٛأخ اٌّذِغخ

 .ثذال ِٓ ششائؾ اٌف١ذ٠ٛ ثغٛدح ػب١ٌخ

 اٌشش٠ؾ اٌّّغٕؾ (Magnetic Tape): إٌٛع ِٓ ٚعبئً اٌزخض٠ٓ رشبثٗ ِب ٔشاٖ فٟ  ٘زا

زّذ ػٍٝ ٔفظ ِّغٕطخ ِغغً ػ١ٍٙب اٌظٛر١بد ٠ٚؼ ػبٌُ اٌظٛر١بد ِٓ ششائؾ وبع١ذ

ػ١ٍٗ فٟ شىً ٔمبؽ ِغٕبؽ١غ١خ ثشىً ِزغٍغً ،  اٌزم١ٕخؽ١ش ٠زُ رخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد

 . ؽفع إٌغخ االؽز١بؽ١خ ِٓ اٌج١بٔبد ٚرغزخذَ ٘زٖ اٌششائؾ ػبدح فٟ
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 راوشح اٌفالػ (Flash Memory) :ٟ٘  راوشح رغزخذَ فٟ ؽفع اٌج١بٔبد ٚرز١ّض ثظغش

ظً اٌٟ اوضش ِٓ ع١غب ثب٠ذ، وّب ٠ّىٓ أ٠ؼب ِغؼ ؽ١ش ر اٌؾغُ ٚاٌغؼخ اٌزخض١ٕ٠ٗ اٌىج١شح

 ٚاٌىزبثخ ػ١ٍٙب اوضش ِٓ ِشح ٠ٚزُ رٛط١ٍٙب ثبٌؾبعت ثٛاعطخ ِذخً اٌج١بٔبد ِٓ ػ١ٍٙب

USB .. 

 

 حاسة اآلنٗ يشحهّ تجًيغ جٓاص ان

 لثم تجًيغ جٓاص انجاسة اآلنٗ التذ يٍ انتؼشف ػهٗ يكَٕاتّ :   

 motherboardانهٕحّ االو  .1

 processor (pin/pin less)انًؼانج   .2

 ( اٌجشٚع١غٛسيشٔحّ انًؼانج )  .3

 (DDR/DDR2/DDR3) (RAM)انزاكشِ  .4

  فٗ انًاصس تٕسد  BUILT IN/OUTكاست انشاشّ  .5

 فٗ انًاصس تٕسد  BUILT IN/OUTكاست انصٕست  .6

 .IDE/SATA   HDDانمشص انصهة  .7

 "IDE/SATA " DVD*CD DRIVERيشغم االسطٕاَات  .8

 كاتم انثياَات نتٕصيم انٓاسد ٔ انسٗ دٖ نهٕحّ االو  .9

 POWER SUPPLY ٔ ياتٗ تذاخهّ يٕصع انكٓشتاء  CASEصُذٔق انُظاو  .11

 انشاشّ  .11

 MOUSE & KEYBOARDنٕحّ انًفاتيح ٔ انفأسِ  .12

  

انمطغ انكٓشتائيّ حساسّ جذا نهكٓشتاء انساكُّ انتٗ تًال ثياتُا ٔ اَتمال جضء يٍ ْزِ 

 انكٓشتاء نهمطغ االنكتشَٔيّ يسثة تانغا نٓا نزنك يُثغٗ انمياو تًجًٕػّ يٍ االحتياطات .

 ٓشتاء انساكُّ أستخذاو ثياب غيش يُتجّ نهك 

  االتتؼاد ػٍ االسضيات انًغطاِ تانسجاد 

  استخذاو انًفكات انًُاسثّ نهًساييش 

ّهـــــــِؼٍِٛٗ رٙ  

https://www.google.com.eg/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1&sa=G&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=L7loU9nTOMmwOZD9gPAN&ved=0CDEQsAQ
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 خطٕات تجًيغ انجٓاص :

i.  كاست انًٕدو  –كاست انشاشّ  –انزاكشِ  –تشكية كم لطغ انجٓاص ) انًؼانج– 

 كاتالت انثياَات ( ػهٗ انهٕحّ االو . –يشٔحّ انًؼانج 

ii. انصهة ٔ يحشكات االلشاص انصهثّ ٔ انًشَّ داخم  تثثيت انهٕحّ االو ٔ انمشص

 انكيسّ .

iii. . تٕصيم كاتالت انكيسّ تانهٕحّ االو 

 

  PROCESSORانًؼانج 

 ٔ يكٌٕ يكتٕب ػهيّ 

  ّاسى انششكّ انًصُؼ 

  َٕع انًؼانج 

 ّسشػت 

  ِانزاكشِ انًخثأCASH MEMORY 

  سشػّ انُالمBUS SPEED 
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 طشيمّ انتشكية :

 نجٕاَة نؼذو حذٔث أضشاس أ اتساخ نّيتى يسك انًؼانج يٍ ا 

  َالحظ فٗ انهٕحّ االو اٌ الPINS   يحًيّ تٕاسطّ غطاء تالستيك 

  َّمٕو تشفغ انغطاء انثالستيك يٍ جاَثي 

  ثى َمٕو تشفغ انزساع انزٖ يغهك انــSOCKET 

  َٗتؼذ سفغ انزساع اللصٗ حذ َمٕو تشفغ انغطاء انًؼذ 

  ال تحأل نًس انـPINS  تهف حتٗ ال ت 

  ثى َمٕو تٕضغ انًؼانج ) انثشٔسيسٕس ( فٗ يكاَّ انصحيح 

  َمٕو تإػادِ انغطاء انًؼذَٗ ٔ انتأكذ يٍ اغالق انزساع تًايا ٔ 

  ّتؼذ االَتٓاء يٍ انتشكية َمٕو تٕضغ يادِ انًثشد ػهي 

  ثى َمٕو تتشكية يشٔحّ انثشٔسيسٕس 
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 طشيمّ تشكية يشٔحّ انثشٔسيسٕس -1

  ّنتثثيت يشٔحّ انًؼانج يجة انتاكذ يٍ اٌ اسجم انضغظ االستؼّ يفتٕح 

  َمٕو تٕضغ انًثشد فٕق انثشٔسيسٕس 

  يجة اٌ تكٌٕ االسجم االستؼّ فٗ يحاراج انثمٕب انًٕجٕدِ فٗ انًاصس تٕسد 

 نضغظ ػهٗ كم سجم السفم َمٕو تا 

 ّثى َمٕو تتٕصيم كاتم انكٓشتاء نهًشٔح 

http://www.awraq-uae.com/wp-content/uploads/2008/06/pro3.jpg
http://www.awraq-uae.com/wp-content/uploads/2008/06/pro3.jpg
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 (RAM)ؽش٠مٗ رشو١ت اٌزاوشٖ اٌؼشٛائ١ٗ  -2

  ( SD RAM – RD RAM – DD RAM)* أٔٛاع اٌزاوشٖ اٌؼشٛائ١ٗ 

 ؽش٠مٗ اٌزشو١ت :

 ٠زُ ِغه اٌزاوشٖ ِٓ ؽشف١ٙب ٚ ئدخبٌٙب ػّٛد٠ب فٝ اٌّىبْ اٌّخظض ٌٙب  .1

 ْ اٌزشو١ت ٠غت اٌزأوذ ِٓ ِىب .2

 ثؼذ رشو١ت اٌزاوشٖ فٝ ِىبٔٙب اٌظؾ١ؼ صُ ئغالق اٌىٍجظ ِٓ اٌغٙز١ٓ ع١ذا  .3
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 ٚاٌزٝ رأرٝ ِغ اٌٍٛؽٗ االَ   I/O PANELؽش٠مٗ رشو١ت 

 

 ِغ ِشاػبٖ االرغبٖ   CASEٔمَٛ ثزشو١جٙب فٝ اٌـ  .1

ٛدٖ فٝ اٌٍٛؽٗ العزمجبي اٌٍٛؽٗ االَ ٚ رٌه ػٓ ؽش٠ك رؾذ٠ذ اٌضمٛة اٌّٛع  CASEالثذ ِٓ ر١ٙئٗ اٌـ  .2

 CASEاالَ ٚ وزٌه اي 

 ٔمَٛ ثزضج١ذ اٌمٛاػذ فٝ االِبوٓ إٌّبعجٗ ٌٙب ٚ اٌزٝ رُ رؾذ٠ذ٘ب  .3

 ٔمَٛ ثٛػغ اٌٍٛؽٗ االَ داخً اٌى١غٗ  .4

 I/O PANELٚ ثؼذ ادخبي اٌٍٛؽٗ االَ ٔزأوذ ِٓ وً ِٕفز ِٛػٛع فٝ ِىبٔٗ اٌظؾ١ؼ فٝ  .5

 ٚ أخ١شا ٔمَٛ ثٛػغ اٌّغب١ِش فٝ ِىبٔٙب اٌظؾ١ؼ  .6
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 ٚ االْ لذ ٔىْٛ أز١ٕٙب ِٓ رضج١ذ اٌٍٛؽٗ االَ ...

 أٔٛاع اٌىبثالد داخً اٌؾبعت االٌٝ 

  اٌىبثً اٌشئ١غٝ ِٓ إٌٛعATX . ٗاٌّغزخذَ ٌزغز٠ٗ اٌٍٛؽٗ األَ ثبٌطبل 

 وبثً ٌزٛط١ً اٌطبلٗ ٌٍّؼبٌظ 

  

 ٌٕٛع وبثً اٌطبلٗ اٌخبص ة اٌمشص اٌظٍت ) اٌٙبسد ( ٚ اٌمشص اٌّؼغٛؽ ) اٌغٝ دٜ ( ِٓ ا

(IDE) 
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  ْوبثً اٌطبلٗ ٌٍمشص اٌّش(FDD)  

 

  وبثً اٌطبلٗ اٌخبص ة اٌمشص اٌظٍت ) اٌٙبسد ( ٚ اٌمشص اٌّؼغٛؽ ) اٌغٝ دٜ ( ِٓ إٌٛع

(SATA)   

 

  َِىبْ رشو١ت وبثً اٌطبلٗ ٌٍٛؽٗ اال 
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  َِىبْ رشو١ت وبثً اٌطبلٗ ٌٍّؼبٌظ فٝ اٌٍٛؽٗ األ 

 

 ٍت / اٌغٝ دٜ فٝ اٌٍٛؽٗ االَ ِىبْ رشو١ت وبثً اٌج١بٔبد ٌٍمشص اٌظ 

 

  ٚاعٙٗ رٛط١ً اٌمشص اٌظٍت ِٓ إٌٛع(IDE) 

 

  رٛط١ً اٌمشص اٌظٍت )اٌٙبسد( ِٓ ٔٛع(IDE)  ِغ ِشػبٖ خبسؽٗ اٌغّجش فٝ اٌمشص اٌظٍت

 (MASTER /SLAVE)ٌزؾذ٠ذ رٛط١ً اٌٙبسد 
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  ٠ىْٛ شىً اٌغّجش ٘ىزا ٚ 

 

  وبثالد اٌج١بٔبد اٌخبطٗ ثبٌغبرب(SATA)  

 

 

 ِ ىبْ رٛط١ً اٌغبرب(SATA)   َثبٌٍٛؽٗ اال 
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  وبثً اٌج١بٔبد اٌخبص ثــ(FLOPPY)  

 

  ِىبْ رشو١ت اٌــ(USB)  ) االِبِٝ ) فٝ اٌٛاعٙٗ االِب١ِٗ ٌٍى١ظ 

 

  ) ِىبْ رشو١ت ِٕبفز اٌظٛد االِب١ِٗ ) فٝ اٌٛاعٙٗ االِب١ِٗ ٌٍى١ظ 

 

  اٌٛطالد االِب١ِٗ ٌٍى١ظ 
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 اٌشجىٗ (  –اٌّٛدَ  –اٌشبشٗ  –ٌظٛد ٚ أخ١شا رشو١ت وشٚد ) ا 
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  : ( BOIS )ِشؽٍٗ اػذاد اٌغٙبص 

 ٚ رؼٕٝ ٔظبَ االدخبي ٚ االخشاط االعبعٝ   (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM)اٌج١ٛط ٘ٛ اخزظبس 

ٚظ١فزٗ : ٠مَٛ ثفؾض ع١ّغ أعٙضٖ االدخبي ٚ االخشاط اٌّزظٍٗ ثبٌٍٛؽٗ االَ ِضً ) االلشاص اٌظٍجٗ ٚ اٌّشٔٗ ، 

 اللشاص اٌّذِغٗ ، إٌّبفز اٌّزٛاص٠ٗ ٚ اٌّزغٍغٍٗ ، إٌبلً اٌزغٍغٍٝ اٌؼبَ ، ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ ( .ا

 (ROM)ٚ ٘ٛ ػجبسٖ ػٓ ثشٔبِظ ِذِظ فٝ اٌٍٛؽٗ االَ خضْ فٝ راوشٖ اٌمشاءٖ فمؾ 

خبطٗ فٝ ٌٛؽبد اٌغ١غب ثب٠ذ ، رؼطٝ ِغبي  ( DUAL BIOS)* ٠ٛعذ فٝ ثؼغ اٌٍٛؽبد االَ ث١ٛط ِضدٚط 

ٌٍّغزخذ١ِٓ ٌزؾذ٠ش ٚ رؼذ٠ً اٌج١ٛط ثذْٚ اٜ خطٛسٖ ، فؼٕذِب ٠ؾذس خًٍ أٚ خطب أصٕبء رؾذ٠ش اٌج١ٛط  أوجش

ع١ؼطٝ اٌج١ٛط اٌّضدٚط فشطٗ الػبدٖ إٌغخٗ االط١ٍٗ ٌٍج١ٛط ثذْٚ اٜ ِشىٍٗ ، اِب ارا ؽذد اٌٙطب اٚ اٌخًٍ فٝ 

 َ اٌٝ اٌّظٕغ اٚ ئػبدٖ ثشِغٗ اٌج١ٛط .ٌٛؽٗ اَ ١ٌظ ف١ٙب اٌج١ٛط اٌّضدٚط فغ١ىْٛ اٌؾً ٘ٛ اػبدٖ اٌٍٛؽٗ اال

رؾزٜٛ ػٍٝ ث١ٛط ِٓ ششوبد ِخزٍفٗ ٚ ِٓ  IBMٌٙب ث١ٛط خبص ثٙب ، اِب االعٙضٖ اٌّزٛافمٗ ِغ  IBMأعٙضٖ 

 اشٙش٘ب 

 PHOENIX 

 AWARD 

 AMERICAN 

 CMOS* سلبلبد ع١ّٛط 

د عشػٗ إٌبلً االِبِٝ ٚ ؽزٝ ػٕذ ل١بِه ثؼًّ رؼذ٠الد ػٍٝ اٌج١ٛط ِضً رؼش٠ف اؽذ اٌّىٛٔبد اٌّبد٠ٗ اٚ ئػذادا

 ٚ ٘ٝ ئخزظبس  CMOSرغ١ش اٌٛلذ ٚ اٌزبس٠خ فاْ ٘زٖ االػذاداد ٠زُ ؽفظٙب ثشش٠ؾٗ رغّٝ 

SEMIOCONDUCTOR OXIDE METAL COMPLEMENTARY 

ٚ ٘ٝ ػجبسٖ ػٓ ٔٛع ِٓ اٌزاوشٖ اٌؼشٛائ١ٗ رمَٛ ثزخض٠ٓ اٌج١بٔبد ٚ ٌىٓ رفمذ٘ب ارا أمطغ ػٕٙب اٌز١بس اٌىٙشثٝ ٌزا 

ضٚد ٘زٖ اٌزاوشٖ ثجطبس٠ٗ طغ١شٖ رمَٛ ثبٌؾفبظ ػٍٝ ِؾز٠ٛبد ٘زٖ اٌزاوشٖ فٝ اٚلبد ئؽفبء اٌغٙبص ٚ رغزٍٙه ٘زٖ ر

 ٖ اٌجطبس٠ٗ لذ رؼًّ ٌؼذٖ عٕٛاد .اٌشلبلبد اٌم١ًٍ ِٓ اٌطبلٗ ثؾ١ش اْ ٘ز
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 * ِّٙٗ اٌج١ٛط 

  اٌم١بَ ثؼ١ٍّٗ اٌفؾض االٌٚٝ ٌٍغٙبص( POWER-ON SELF TEST )  

 ٗااللالع ِٓ االلشاص    ) ثذء رشغ١ً ٔظبَ اٌزشغ١ً (  اٌم١بَ ثؼ١ٍّ  

  ٗاٌم١بَ ثؼ١ٍّٗ االدخبي ٚ االخشاط االعبع١BOIS  

  اٌشبشٗ اٌضسلبء اٌزٝ رظٙش ػٕذ اٌؼغؾ ػٍٝ صس( ثشٔبِظ اػذاداد اٌج١ٛطDEL ) ٚلذ االلالع 

  دػُ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ ِىٛٔبد اٌغٙبص ٚ ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ ٚ اٌّبٚط ٚ عٙبص اٌؼشع 

 * ٚظبئف اٌج١ٛط 

 ٚعٛد ع١ّغ ػٕب٠ٚٓ اٌّىٛٔبد اٌّبد٠ٗ ثٙب ... .1

  ِْضال ارا رُ اسعبي ٍِف ٌٍطبثؼٗ ٠مَٛ اٌج١ٛط ثأخذ االِش ٚ ئسعبٌٗ اٌٝ اٌج١ٛط ٌّؼشفٗ ػٕٛا

 إٌّفز اٌخبص ثبٌطبثؼٗ ف١زُ رٕف١ز االِش .

 .  SETUPرؾزٜٛ ػٍٝ ثشٔبِظ  .2

  " POST  "POWER ON SELF TESTرؾزٜٛ ػٍٝ ... .3

 ش أٙب رمَٛ ثاخزجبس ع١ّغ اٌّىٛٔبد اٌّبد٠ٗ اٌّٛعٛدٖ فٝ اٌغٙبص ٚ ِمبسٔزٗ ثّب ٘ٛ ِٛعٛد ؽ١

 فٝ ثشٔبِظ االػذاد ِضً طٛد اٌّؼبٌظ ٚ ر٠ٕٛش ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ .

 سعبئً اٌخطأ ٚ االػالٔبد ٚ إٌظبئؼ . .4

  ًِضال ػٕذ رشغ١ً اٌغٙبص ِّىٓ اْ ٔغذ ثؼغ اٌشعبئً ِض 

SYSTEM  FAILURE 

NO OPERATIONS SYSTEM FOUND  

KEY BOARD ERROR  

CHECK HARD DISK CABLE 
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اٌٛظبئف ػٕذ أٚي صبٔز١ٓ ِٓ ثذأ اٌغٙبص ٠زُ ٚػغ ٔغخٗ ِٓ اٌج١ٛط فٝ اٌشاَ ٚ  ٖ.. ثؼذ اوزّبي وً ٘ز 

 .  BIOS SHADOW RAMرغّٝ 

 ثؼغ االش١بء اٌزٝ ٠ّىٓ اْ ٠ؼذٌٙب ثشٔبِظ ئػذاد اٌج١ٛط 

  رغ١١ش اٌٛلذ ٚ اٌزبس٠خ 

 ذد ٚ ؽغُ االلشاص اٌّشٔٗ ٚ اٌظٍجٗ رؼ١١ٓ ػ 

  ٚ وٍّٗ اٌغش ) ؽّب٠ٗ اٌؾبعت ثىٍّٗ عش (  ، ارا ٔغ١ذ وٍّٗ اٌغش ف١غت ػ١ٍه ئؽفبء اٌغٙبص

 ئصاٌٗ ثطبس٠ٗ اٌغ١ّٛط ؽزٝ رضاي ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ سلبلٗ اٌغ١ّٛط ثّب ف١ٙب وٍّٗ اٌغش .

 ِظب٘ش أػطبي اٌج١ٛط 

 ٌزبوذ ِٓ عالِٗ  ِٛصع اٌىٙشثبء ػذَ ٚعٛد ث١بٔبد ػٕذ فزؼ اٌشبشٗ ِغ اPOWER 

SUPPLY  . َوزٌه وً ِب ٘ٛ ِشوت ػٍٝ اٌٍٛؽٗ اال ٚ 

 . ٗػذَ اؽغبط اٌغٙبص ثأؽذ ِىٛٔبرٗ اٌّبد٠ 

  ًظٙٛس سعبٌٗ طش٠ؾٗ ػٓ ػطً اٌج١ٛط ِض( BOIS CHECK SOME ERRO ) 

 * اعزجذاي سلبلٗ اٌج١ٛط :

 ٠ذ ِٕبعت ٌٕٛع اٌٍٛؽٗ االَ اٌزٜ رغزؼٍّٗ ٚ اال لذ ٠ّىٓ اعزجذاي اٌج١ٛط ٚ ٌىٓ ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌج١ٛط اٌغذ

 ال٠ؼًّ اٌغٙبص ثؼذ رشو١ت اٌج١ٛط اٌغذ٠ذ .

 * ِؼشفٗ ٔٛع اٌج١ٛط :

  ٠ّىٓ اعزؼشاع اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِٗ ؽٛي اٌج١ٛط اٌخبص ثبٌىّج١ٛرش ثبٌز٘بة اٌٝ لبئّٗ اثذأ 

  ًاخز١بس االِش رشغ١ ٚ(RUN)   صُ وزبثٗ االِش( DXDIAG )   ٍِخض ٌّؼٍِٛبد إٌظبَ ٚ ِٕٙب ، ف١ؼط١ٕب

 اٌششوٗ اٌّظٕؼٗ ٌٍج١ٛط ٚ ربس٠خ اطذاس اٌج١ٛط .
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 * رؾذ٠ش اٌج١ٛط  : 

  ًرخزٍف اٌطشق ؽغت اٌششوٗ اٌّظٕؼٗ ٌٍج١ٛط ، ٠غت اٌم١بَ ثزؾذ٠ش اٌج١ٛط فمؾ ػٕذ اٌؼشٚسٖ ) ٌؾ

 ِشىٍٗ رٛافك ِضال ( .

 اٌىّج١ٛرش اٌٝ ػطً . لذ رىْٛ ػ١ٍّٗ اٌزؾذ٠ش ِؼمذٖ ٚ فٝ ؽبٌٗ ؽذٚس خطأ لذ ٠زؼشع 

 * اٌفبئذٖ ِٓ رؾذ٠ش اٌج١ٛط : 

 رشل١ٗ دػُ ٚؽذٖ اٌّؼبٌظ اٌّشوض٠ٗ  .1

  AGP   ،PCIرؾذ٠ش اي  .2

 رغش٠غ ػ١ٍّٗ االدخبي ٚ االخشاط  .3

 عؼً اٌىّج١ٛرش اوضش اعزمشاسا  .4

 رؾغ١ٓ أداء اٌىّج١ٛرش  .5

 أشٙش اٌششوبد اٌّظٕؼٗ ٌٍج١ٛط :

 AMERICAN MEGATRENDS ( AMI ) 

 PHOENIX TECHNOLOGIES 

 AWARD SOFTWARE INTERNATIONAL 

 MICROID RESEARCH ( MRBOIS)  

 INSIDE SOFTWARE ( INSIDE )  

 GENERAL SOFTWARE 

 ٌٍذخٛي ٌجشٔبِظ االػذاد 

ٌٍذخٛي  ESCأٚ  F10أٚ   F2أٚ   DELETEػٕذ ثذء رشغ١ً اٌغٙبص رظٙش سعبٌٗ ثبٌؼغؾ ػٍٝ أؽذ اٌّفبر١ؼ 

 ١ٛط .فٝ ثشٔبِظ االػذاد اٌخبطٗ ثبٌج

رٚ اٌخٍف١ٗ اٌضسلبء أٚ ٠ىْٛ   AWARDٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌششوبد اٌّظٕؼٗ ٌٍج١ٛط ٚ ٌىٓ فٝ اٌّؼزبد اِب ٔظبَ 

PHOENIX  . ٗرٚ اٌخٍف١ٗ اٌشِبد٠ 
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   AWARDؽش٠مٗ ئػذاد اٌج١ٛط ٌٕظبَ 

 ِٓ ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ .  DELِغ ثذا٠ٗ رشغ١ً اٌغٙبص ٔؼغؾ ػٍٝ صس 

 

 

 أٚ ِفزبػ Delete ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌذخٛي ئ١ٌٙب ػٓ ؽش٠ك اٌؼغؾ ػٍٝ ِفزبػ BIOS ٘زٖ ٟ٘ اٌشبشخ اٌشئ١غ١خ ي

F2 أٚ ؽغت ثشِغـــخ اٌــجـ١ٛط . 

 ٚ ٔغذ ف١ٙب االرٝ   CMOSٚ ٘ٝ االػذاداد اال١ٌٚٗ ٌــ  Standard CMOS Featuresأٚال : 
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 ٓ شٙٛس اٌغٕخ ؛ ٚ أي ٞ شٙش ِأ m ؽ١ش ٠ّضً أي   mm:dd:yyٌّؼشفخ اٌزبس٠خ ٚ ػجطٗ ٚ ٔغذٖ ثبٌظ١غخ -1 

 d  أٞ ٠َٛ ؛ ٚ أيy  اٌغٕخ ا١ٌّالد٠خ . 

ٚ   Enterاٌؼغؾ ػٍٝ ِفزبػ  ِٓ االعُٙ فٝ ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ صُٚ ٠ّىٕٕب رغ١١ش ٘زٖ األسلبَ ػٓ ؽش٠ك اٌزٕمً ػ١ٍٙب 

 . اٌّٛعٛدح فٟ ٌٛؽخ األسلبَ فٟ شّبي ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ –ػجؾ اٌزبس٠خ ػٓ ؽش٠ك ػالِخ + أٚ 

اٌضب١ٔخ ٚ  s اٌذل١مخ ٚ أي m اٌغبػخ ٚ أي h ؽ١ش ٠ّضً أي mm:ss لذ ٚ ػجطٗ ٚ ٔغذٖ ثبٌظ١غخ ِؼشفخ اٌٛ -2

 . ٠ّىٓ اٌزؼذ٠ً ػ١ٍٙب ِضً اٌزبس٠خ ثبٌؼجؾ

 CD أٚ Motherboard ِٓ Hard Disk ِٓ ٘زا اٌخ١بس ٔغزط١غ ِؼشفٗ ِب ٟ٘ األعضاء اٌّشوجخ ػٍٝ أي -3

Rom ٚأ CD Raw ٚأ DVD Rom ٚأ DVD Raw فٗ ٚ ٠خزٍف شىً رشو١ت أيٚ خال IDE  ٌٟث١ٛط أ ِٓ

 . أخشٜ

 Floppyِٛعٛدح فٟ ٔظبَ اٌزشغ١ً ِضً  Bأٚ  A٘زا االخز١بس ٠ٛػؼ ٌٕب ِب ئرا وبْ ٕ٘بن لطغ رؾًّ اٌؾشف  -4

Drive ٚأZip Drive ....  اٌخ . 

ذ ئْ وشٚد ٚ ٕ٘ب ٔغ Motherboardفٟ ٘زا االخز١بس ٔؼشف وشٚد اٌشبشخ اٌّزبػ ٌٕب رشو١جٙب ػٍٝ أي  -5

 . VGA  ٚEGAاٌشبشخ اٌّزبؽخ ٟ٘ ِٓ ٔٛع 

  Advanced BIOS Featuresصب١ٔب : 
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  BIOSٚ ٟ٘ األػذاداد اٌّزمذِخ ًٌ 

 

 

 

 ..عأششػ فٟ ٘زٖ االخز١بس األػذاداد اٌّّٙخ فمؾ ٌؼذَ صمً اٌششػ ػٍٝ اٌمبسب .

ٍِؾٛظ ٚ رٌه ٔظشا ٌزخطٝ ثؼغ  ػٕذ رفؼ١ً ٘زٖ ا١ٌّضح فاْ عشػخ رشغ١ً أٚ ألالع اٌغٙبص رشرفغ ثشىً -3

اخزجبساد ثذء اٌزشغ١ً ، ٚ ٠ٕظؼ ثزؼط١ً ٘زٖ ا١ٌّضح فمؾ ػٕذ ئػبفخ أٞ ِؼذاد أٚ أعضاء عذ٠ذح ٌٍغٙبص ، ٚ ثؼذ 

 رىشاس اٌزشغ١ً ٌجؼؼٗ ِشاد ئرا رج١ٓ أْ اٌغٙبص ٠ؼًّ ثشىً ع١ذ ؽ١ٕٙب ِٓ اٌّّىٓ ئػبدح رفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ

اخز١بس اٌزشر١ت اٌزٞ رش٠ذ ِٓ اٌج١ٛط أْ ػٕذ ثذا٠خ اٌزشغ١ً ٌٍجؾش ػٓ ٔظبَ ٘زٖ اٌخبط١خ رؼط١ه اٌؾك فٟ  -4

اٌزشغ١ً ، ٌٙزا ئرا أسدد أوجش لذس ِٓ رٛف١ش اٌٛلذ ػٕذ ثذأ اٌزشغ١ً ِغ افزشاع أْ عٙبصن ٠ؼًّ ثشىً ع١ذ فأٗ 



  

By 

Mohamed Elfarhati   28 
 

سِض اٌمشص  ٠ٕظؼ أْ رخزبس اٌمشص اٌظٍت وأٚي عٙبص فٟ اٌزشر١ت ػٕذ اٌجؾش ػٓ ٔظبَ اٌزشغ١ً ٚ ػبدح ٠ىْٛ

 ١ٌىْٛ ٘ٛ اٌغٙبص األٚي .  SCSIفأخزبس   SCSIأِب ئرا وٕذ رغزخذَ لشص طٍت ِٓ ٔٛع  Cاٌظٍت ٘ٛ 

٘زا االخز١بس ٠شجٗ أٌٟ ؽذ وج١ش االخز١بس اٌغبثك ٚ ٌىٕٗ صبٟٔ أداح ألالع ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ٌٍؾبعت األٌٝ ٚ ٠ىْٛ رٌه  -5

 . CD Romغجخ ِٓ اإللالع ِٓ أٞ أداح أخشٜ ِضً فٟ ؽبٌخ فشً أداح اإللالع األٌٚٝ ِٓ اإللالع أٚ اٌش

 أ٠ؼبً ٘زٖ ٟ٘ صبٌش أداح ألالع ٚ ػٍّٙب ِضً ػًّ األدار١ٓ اٌغبثمز١ٓ . ٚ ٌىٕٙب رىْٛ صبٌش أداح ألالع . -6

٘زٖ اٌخبط١خ عزؾذد ف١ّب ئرا وبْ اٌج١ٛط ع١مَٛ ثاعشاء ثؾش ػٓ ِؾشن األلشاص اٌّشٔخ ػٕذ ثذأ اٌزشغ١ً أَ ال  -8

ِغبس  80أٚ  40غزطغ ئ٠غبدٖ فغ١ظٙش سعبٌخ خطأ . وّب أٔٗ ع١خزجش ف١ّب ئرا وبْ ٌذٜ ِؾشن األلشاص فارا ٌُ ٠

Track  ِغبساً ف١ٍظ ٕ٘بن ؽبعخ ٌٙزٖ اٌخبط١خ ٚ ِٓ اٌّّىٓ  80ٚ ؽ١ش أْ وً ِؾشوبد األلشاص ؽب١ٌبً ٌذ٠ٙب

 ٌٙب . Disabledرؼط١ٍٙب أٞ ػًّ 

١فخ ٌٛؽخ ِفبر١ؼ األسلبَ ػٍٝ ١ّ٠ٓ ٌٛؽخ ِفبر١ؼ األؽشف ػٕذ رفؼ١ً رزؾىُ ٘زٖ اٌخبط١خ ػٕذ ثذأ اٌزشغ١ً ثٛظ -9

٘زٖ اٌخبط١خ فاْ ِفبر١ؼ ٌٛؽخ األسلبَ عزؼًّ ٌطجغ األسلبَ ، ث١ّٕب ػٕذ رؼط١ً ٘زٖ ا١ٌّضح فغزؼًّ ٘زٖ اٌّفبر١ؼ 

 ٌٍزؾىُ ثؾشوخ ِإشش اٌّٛط .

ػٕذِب رؼغؾ ثشىً ِغزّش ػٍٝ  Keystrokeرغّؼ ٌه ٘زٖ اٌخبط١خ ثبٌزؾىُ ثّؼذي رىشاس ػشثبد اٌّفزبػ  -10

ِفزبػ ِب ػٍٝ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ، ػٕذ رفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ع١ىْٛ ثاِىبٔه اٌزؾىُ ٠ذ٠ٚبً ثاػذاداد اٌخبط١ز١ٓ 

ع١مَٛ ثبعزخذاَ االػذاداد  BIOSاٌمبدِز١ٓ ٚ اٌّزؼٍمز١ٓ ثٙزٖ اٌخبط١خ ، أِب ػٕذ رؼط١ً ٘زٖ اٌخبط١خ فاْ اي 

 االفزشاػ١خ .

بط١خ رغزط١غ اخز١بس ِؼذي رىشاس ئظٙبس اٌشِٛص ػٍٝ اٌشبشخ ػٕذ اٌؼغؾ اٌّزٛاطً ػٍٝ اٌّفزبػ ، فٟ ٘زٖ اٌخ -12

 ٚ ٠مبط ٘زا اٌّؼذي ثبٌشِض فٝ اٌضب١ٔخ ، ٚ ٘زا اٌخبط١خ رؼًّ فمؾ ػٕذ رفؼ١ً اٌخبط١خ اٌغبثمخ .

رجذأ رٍمبئ١بً ثزىشاس اٌشِض  رؾذد ٘زٖ اٌخبط١خ اٌضِٓ ِمبعبً ثبٌّجٍٟ صب١ٔخ اٌزٞ رٕزظشٖ ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ لجً أْ -13

اٌّزؼٍك ثبٌّفزبػ اٌّؼغٛؽ ػ١ٍٗ ثشىً ِزٛاطً ، ٚ ٘زٖ اٌخبط١خ رؼًّ فمؾ ػٕذ رفؼ١ً اٌخبط١خ اٌغبثمخ . ٚ ٌىٓ 

 ٔظ١ؾخ ٌىُ ال رؼجضٛا فٟ ٘زٖ اٌخ١بساد اٌضالصخ فمؾ أرشوُٛ٘ وّب ُ٘ .
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 System , Setupاٌخ١بساد اٌّزبؽخ فٟ ٘زا االخز١بس ٟ٘  -14

ِٓ  PASSWORD SETTINGخبط١خ عزؼًّ فمؾ فٟ ؽبٌخ ل١بِه ثأشبء وٍّخ عش فٟ أػذاد وٍّخ اٌّشٚس ٘زٖ اٌ

 اٌشئ١غ١خ . BIOSشبشخ أي 

ع١طٍت ِٕه ئدخبي وٍّخ اٌّشٚس فٟ وً ِشح ٠مٍغ ف١ٙب اٌغٙبص ، أِب ئرا  BIOSفاْ أي  Systemػٕذ اخز١بسن ي 

 . BIOSؾ ئرا أسدد اٌذخٛي ئٌٝ أػذاداد أي فاْ وٍّخ اٌّشٚس ع١طٍت ِٕه ئدخبٌٙب فم Setupاخزشد 

 ٘زٖ اٌخبط١خ ِف١ذح ٌّٓ ٠شغت ثؾّب٠خ أوجش ٌغٙبصٖ ِٓ اٌّزطف١ٍٓ .

 أِب ئرا ٔغ١ذ وٍّخ اٌّشٚس ٚ رش٠ذ رغبٚص ٘زٖ اٌّشىٍخ فٍذ٠ه صالس خ١بساد :

 ٌّشٚس اٌزب١ٌخ:فأدخً وٍّخ ا Awardٌذ٠ه ِٓ إٌٛع  BIOSػٕذِب ٠طٍت ِٕه ئدخبي وٍّخ اٌّشٚس فارا وبْ أي  -1

Shift+ syxz  ٍٝأٞ أػغؾ ػShift  ِغ اٌؼغؾ ػٍٝ األؽشفsyxz. 

ثّب ف١ٗ وٍّخ اٌّشٚس ثأْ رفزؼ اٌغٙبص ٚ رجؾش ػٓ اٌجطبس٠خ ٚ اٌزٟ عزغذ ئٌٝ  BIOSرغزط١غ ِؾٛ ِؾز٠ٛبد أي  -2

ً دائشح ِغٍمخ لُ ثجغبؽخ ثبٌٛطً ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌغ١ٕٓ ثأٞ عٍه أٚ عغُ ِؼذٟٔ ٌؼّ Jumperعبٔجٙب ع١ٕٓ ِؼذ١١ٔٓ 

 . Passwordثّب ف١ٗ أي  BIOSٚ ع١ىْٛ األِش وف١ال ثّؾٛ ِؾزٜٛ أي 

ئرا ٌُ رغذ اٌغ١ٕٓ اٌّزوٛس٠ٓ أػالٖ ٠جمٝ ٌذ٠ه اٌؾً األخ١ش ٚ اٌّزّضً ثاصاٌخ اٌجطبس٠خ ِٓ ِٛػؼٙب ٌفزشح ِٓ  -3

 اٌضِٓ صُ أػبدرٙب ٚ ٘زا ع١ىْٛ أ٠ؼب وف١ال ثؾً اٌّشىٍخ.

 OS/2 , Non-OS/2: اٌخ١بساد اٌّزبؽخ ٟ٘  -16

٠خزٍف فٝ رؼبٍِٗ ٚ  OS/2  ِٓIBMفاْ ٔظبَ اٌزشغ١ً  MB 64ٌذ٠ه أوجش ِٓ  RAMػٕذِب رىْٛ راوشح اٌغٙبص 

فمُ  OS/2ئداسرٗ ٌٙزٖ اٌزاوشح ثبٌّمبسٔخ ِغ غ١شٖ ِٓ أٔظّخ اٌزشغ١ً ، ٌٙزا ئرا وبْ ٔظبَ اٌزشغ١ً ٌذ٠ه ٘ٛ 

 .Non-OS/2 ثبخز١بسٖ ٚ ئْ وبْ ٌذ٠ه ٔظبَ رشغ١ً أخش فأخزبس
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 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ  -11

ٚ ٟ٘  S.M.A.R.T٘زٖ اٌخبط١خ رؼًّ ػٍٝ رفؼ١ً أٚ رؼط١ً رم١ٕخ خبطخ ثبأللشاص أٌظٍجٗ اٌؾذ٠ضخ رغّٝ 

أٚ رؾ١ًٍ ٚ ئطذاس رمبس٠ش ػٓ اٌّشالجخ  Self Monitoring Analysis And Reportingاخزظبس ٌىٍّخ 

١خ ثبٌزٕجإ اٌّجىش ٚ اٌزؾز٠ش ِٓ ؽذٚس أخطبس رٙذد اٌمشص اٌظٍت وّب أٔٙب رشالت ؽبٌخ اٌزار١خ ، رغّؼ ٘زٖ اٌزمٕ

اٌمشص اٌظٍت ػٍٝ اٌشجىخ ، ٠فؼً رفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ٌزؾم١ك أوجش ؽّب٠خ ِّىٕخ ٌٍمشص اٌظٍت ، ٚ ٌىٓ ٕ٘بن 

جىخ ٚ رٌه ألْ ؽبالد ل١ٍٍخ ٠إدٜ رفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ اٌٝ ؽذٚس رىشاس إلػبدح رشغ١ً اٌغٙبص اٌّشرجؾ ثش

S.M.A.R.T  ٍٝرمَٛ أؽ١بٔب ثاسعبي ؽضَ ِٓ اٌج١بٔبد ػجش اٌشجىخ ِغ أٗ ال ٠ٛعذ أٜ عٙبص ٠شالت ٘زٖ اٌج١بٔبد ػ

اٌشجىخ ِّب لذ ٠إدٜ ئٌٝ ئػبدح رشغ١ً ال ئساد٠خ ٌٍغٙبص ، ٌٙزا ئْ وٕذ رؼًّ ػٍٝ شجىخ ٚ ػب١ٔذ ِٓ ٘زٖ اٌّشىٍخ 

 فجاِىبٔه رؼط١ً ٘زٖ اٌخبط١خ .

 Enabled , Disabledبساد اٌّزبؽخ اٌخ١ -18

 DRAMاٌجط١ئخ ئٌٝ اٌزاوشح  ٠ROMزُ ٔغخٙب ِٓ اٌزاوشح  Video BIOSػٕذ رفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ فاْ اٌّؼٍِٛبد 

ألْ عشػخ ٔمً اٌج١بٔبد ِٓ  BIOSاٌغش٠ؼخ ، ٚ رٌه ٌزؾم١ك ٚطٛي أعشع ٌٙزٖ اٌّؼٍِٛبد ِّب ٠ؾغٓ ِٓ أداء أي 

، ٚ ٠ىْٛ اٌؼ١ت اٌٛؽ١ذ ئْ عضءا ِٓ اٌزاوشح أي  ROMش٠جب ِٓ ٔمٍٙب ِٓ راوشح أي أوجش ثّئخ ِشح رم RAMراوشح أي 

RAM  ع١ظجؼ ِؾغٛصا ٌزخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد إٌّغٛخخ ِٓ أيROM . 

ٌٍٛطٛي ئٌٝ ثطبلخ  BIOSٚ ِب رالٖ ال رغزخذَ أي  95ٚ ٌىٓ ٚ ؽ١ش أْ أٔظّخ اٌزشغ١ً اٌؾذ٠ضخ ثذءا ِٓ ٠ٕٚذٚص 

ح ِّب ٠غؼً ٘زٖ اٌخبط١خ ػذ٠ّخ إٌفغ ، ٌٙزا ٠ٕظؼ ثزؼط١ٍٙب ئر ال ؽبعخ ؽبعٗ ثٕب اٌشبشخ ثً رزؼبًِ ِؼٙب ِجبشش

١ٌؼ١غ عذٜ ، ٚ ٌىٓ أؽت أْ أٖٔٛ أٌٟ أغٍت األٌؼبة اٌمذ٠ّخ اٌزٟ رؼًّ ِٓ خالي  RAMٌٕؾغض عضءا ِٓ راوشح أي 

ٗ ٠ّىٕه رفؼ١ً ٘زٖ رغزف١ذ ِٓ ٘زٖ اٌخبط١خ ، ٚ ٌٙزا ئْ وٕذ ِٓ اٌّذ١ِٕٓ ػٍٝ ِضً ٘زٖ األٌؼبة فأٔ DOSأي 

 اٌخبط١خ .
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 Advanced Chipset Featuresصبٌضب : 

 

 

 

 . ٚ ٟ٘ خظبئض ِغّٛػخ اٌششائؼ اٌّشوجخ فٟ عٙبص اٌىّج١ٛرش
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خبطخ ثخظبئض ِغّٛػخ اٌششائؼ اٌّٛعٛدح ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ ، ٠ظٙش فٝ ٘زٖ اٌشبشخ اٌىض١ش ِٓ األػذاداد اٌ

٠فؼـً أْ ال ٠زُ اٌزغ١١ش فٝ ٘زٖ األػذاداد ئال ِٓ لجً ِخزض فٝ ِغبي ط١بٔخ اٌؾبعت ٌىٓ ثؼغ ٘زٖ األػذاداد 

 .ِف١ذ فٝ رؾغ١ٓ أداء اٌؾبعت ، 

 

  Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ   4-

 . اٌّغزٜٛ اٌضبٔٝ Cashاٌٝ اٌزاوشح اي  ROMِٓ اٌزاوشح اي  BIOSاي رغّؼ ٘زٖ اٌخبط١خ ثٕغخ ِؾز٠ٛبد 

 AGP , PCI اٌخ١بساد اٌّزبؽخ 5- 

ٌغؼٍٙب اٌجطبلخ  AGP ٚ PCIوبْ ٌذ٠ه أوضش ِٓ ثطبلخ شبشخ ، فٙزٖ اٌخبط١خ رغّؼ ٌه ثبإلخز١بس ث١ٓ اٌجطبلز١ٓ ئرا 

ٌٍزؼشف  BIOS ٌزٛف١ش اٌٛلذ ًٌ (AGP , PCI) ب١ٌٚخ ، أِب ئْ وبٔذ ٌذ٠ه ثطبلخ ٚاؽذح فزغزط١غ أخز١بس ٔٛػٙاأل

 . ػ١ٍٙب

 Integrated Peripheralsساثؼب : 

 

 

 ٚ رؼٕٝ اٌطشف١بد اٌّزىبٍِخ ٚ ٔغذ ف١ٙب األرٝ 

Onboard IDE-1 Controller -1 

 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ ، فارا وٕذ رغزخذَ أ٠ب   IDEاألٌٚـٝ فٝ ِزؾىُ  IDE رزؾىُ ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ رؼط١ً لٕبح 

ِٓ األلشاص اٌظٍجخ أٚ ِؾشوبد األلشاص اٌّؼغٛؽخ اٌّٛطٍخ اٌٝ ٘زٖ اٌمٕبح ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ فال ثذ ِٓ رفؼ١ٍٙب ٚ 

ئْ ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ه أ٠ٗ أعٙضح ِٛطٍخ اٌٝ   IRQئال ٌٓ رؼًّ ٘زٖ األعٙضح ، وّب ٠ّىٕه رؼطـ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ٌزؾش٠ش 
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ٌذ٠ه ِٛطٍخ ثبٌمٕبح اٌضب١ٔخ أٚ ثّزؾىُ ِغزمً ػٓ اٌٍٛؽخ األَ أٚ وبٔذ  IDE ، ثأْ رىْٛ األعٙضح  ٘زٖ اٌمٕبح

 .  IDEٚ ١ٌظ   SCSIاألعٙضح ٌذ٠ه ِٓ إٌٛع 

 Onboard IDE-2 Controller -2 

 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ ، فارا وٕذ رغزخذَ أ٠ب ِٓ   IDEُ اٌضب١ٔخ فٝ ِزؾى  IDEرزؾىُ ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ رؼط١ً لٕبح 

األلشاص اٌظٍجخ أٚ ِؾشوبد األلشاص اٌّؼغٛؽخ اٌّٛطٍخ أٌٝ ٘زٖ اٌمٕبح ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ فال ثذ ِٓ رفؼ١ٍٙب ٚ ئال 

ئْ ٌٓ ٠ىٓ ٌذ٠ه أ٠ٗ أعٙضح ِٛطٍخ ثبٌمٕبح   IRQٌٓ رؼًّ ٘زٖ األعٙضح ، وّب ٠ّىٕه رؼط١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ٌزؾش٠ش 

 .  IDEٚ ١ٌظ  SCSI ٌٚٝ أٚ ثّزؾىُ ِغزمً ػٓ اٌٍٛؽخ األَ أٚ وبٔذ األعٙضح ٌذ٠ه ِٓ إٌٛع األ

Master/Slave Drive PIO Mode -3 

 Auto , 4 , 3 , 2 , 1 , 0اٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

ٌىال ِٓ اٌمشط١ٓ اٌظٍج١ٓ  Programmed Input/Output (PIO) ٘زٖ اٌخبط١خ رغّؼ ٌه ثاػذاد ّٔؾ 

 .  IDEاٌّشرجط١ٓ ثمٕبح اي  Slave ٚ اٌؼجذ    Masterٌذ٠ه اٌغ١ذ 

 . ِّٙخ اٌزؼشف ػٍٝ ّٔؾ األلشاص اٌظٍجخ ٌذ٠ه  BIOSٌززشن ًٌ  Auto ثشىً ػبَ ٠فؼً أخز١بس 

 

 Master/Slave Drive UltraDMA -3 

 Auto , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

رٛفشٖ ٌىال اٌمشط١ٓ اٌغ١ذ ٚ اٌؼجذ اٌّزظالْ فٝ ؽبي   UltraDMAرغّؼ ٌه ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ رؼط١ً دػُ 

 .  IDEثمٕبح 

إٌّبعت ٌأللشاص اٌظٍجخ ٌذ٠ه ، ٚ   UltraDMAِّٙخ أخز١بس ّٔؾ   BIOS ــٌززشن ٌ  ٠Autoفؼً ػبدح أخز١بس 

 . ٠غّؼ ٌه أخز١بس إٌّؾ ثٕفغه  BIOSـــثؼغ أٔٛاع اٌ

 Ultra DMA-66/100 IDE Controller -4 

 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

اإلػبفٝ اٌّذِظ ثبٌٍٛؽخ األَ ) فٝ   Ultra DMA-66/100رغّؼ ٌه ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ رؼط١ً ِزؾىُ 

 (  ؽـبي رٛفشٖ

  ػ١ٍه رفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ئْ وبْ ٌذ٠ه ألشاص طٍجخ ِٛطٍخ اٌٝ ٘زا اٌّزؾىُ ، ٚ ػ١ٍه رؼط١ٍٙب فٝ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ

 . جخ ِٛطٍخ اٌٝ ٘زا اٌّزؾىُئرا وبٔذ ٌذ٠ه ألشاص طٍ -1 
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 . ئرا ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ه ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ أٜ ِزؾىُ ِٓ ٘زا إٌٛع -2

 . فٝ اٌؾبٌز١ٓ اٌغبثمز١ٓ فاْ رؼط١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ع١ىْٛ ِف١ذاً فٝ ئعشاع ػ١ٍّخ ئلالع اٌغٙبص

 USB Controller -5 

 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

 USB Universal Serial ٌٍٕبلً اٌّزغٍغً اٌؼبَ  IRQؼط١ً رخظ١ض خؾ رغّؼ ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ ر

Bus  فارا وبْ ٌذ٠ه أ٠ٗ أعٙضح ، USB فمُ ثزفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ٚ ئال فمُ ثزؼط١ٍٙب . 

USB Keyboard Support -6 

 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

فاْ ٌذ٠ه ٘زٖ إٌٛع ِٓ ٌٛؽبد   USBٓ إٌٛع رغّؼ ٌه ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ رؼط١ً دػُ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ِ

 . اٌّفبر١ؼ فمُ ثزفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ٚ ئال فمُ ثزؼط١ٍٙب

USB Keyboard Support Via -7 

 OS,BIOSاٌخ١بساد 

  أٚ ٔظبَ اٌزشغ١ً  BIOS ــِٓ اٌ  USB٘زٖ اٌخبط١خ رؾذد ف١ّب ئرا وٕذ رش٠ذ أْ ٠زُ دػُ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ِٓ إٌٛع 

 .  BIOS ــفأخزش اٌ DOS أِب ئرا وٕذ رغزخذَ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ِٓ اي  OS خزش ألداء أفؼً أ

 KBC Input Clock Select -8 

 8MHz , 12MHz , 16MHzاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

ألداء أفؼً ، ٚ ٌىٓ ئرا ٚاعٙزه  16MHzرغّؼ ٘زٖ اٌخبط١خ اٌزؾىُ ثزشدد عبػخ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ، ٠ٕظؼ ثاخز١بس 

 . ّفبر١ؼ فأخزش ل١ّخ ألًأ٠ٗ ِشبوً ِغ ٌٛؽخ اٌ

 

Onboard FDD Controller -9 

 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

رغّؼ ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ رؼط١ً اٌّزؾىُ ثّؾشن األلشاص اٌّشٔخ ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ ، ٌٙزا لُ ثزفؼ١ً ٘زٖ 

ُ ثزؼط١ٍٙب ئرا ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ه ِؾشن اٌخبط١خ ئرا وبْ ٌذ٠ه ِؾشن ألشاص ِشٔخ ِزظً ثبٌّزؾىُ ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ ٚ ل

 . ألشاص ِشٔخ أٚ وبْ ِزظالً ثّزؾىُ أػبفٝ

Onboard Serial Port 1/2 -10 

 , Disabled , 3F8h/IRQ4 , 2F8h/IRQ3 , 3E8h/IRQ4 , 2E8h/IRQ3اٌخ١بساد اٌّزبؽخ 
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3F8h/IRQ10 , 2F8h/IRQ11 , Auto 

ٚ ٠ذٜٚ ثبٌّٕفز اٌّزغٍغً ػٍٝ اٌٍٛؽخ األَ ، األخز١بس األِضً رغّؼ ٌه ٘زٖ اٌخبط١خ ثزؼط١ً أٚ رٛف١ش رؾىُ رٍمبئٝ أ

 ٛ٘ Auto  ًٌ ثأْ رزشنBIOS   ِّٙخ رؾذ٠ذ IRQ  ٚI/O Address   َإٌّبعج١ٓ ٌٍّٕفز ، ئرا ٌُ رىٓ رغزخذ

ٌغشع أْ  IRQ   ٚ I/O Address، أِب ئرا أسدد أْ رؾذد ثٕفغه   IRQ٘زٖ إٌّفز فجاِىبٔه رؼط١ٍٗ ٌزؾشس 

أخش ٌٍّٕفز   IRQلذ رُ شغٍٗ ِٓ لجً إٌّفز اٌّزغٍغً ، فزغزط١غ أْ رخزبس ثٕفغه ػٕٛاْ ٚ خؾ   IRQرؾشس 

 . اٌّزغٍغً

 PnP/PCI Configurations -11 

 ٚ رؼٕٝ ١٘ئخ أػذاداد رم١ٕخ سوت ٚ أٌؼت

 ٚ رم١ٕخ اٌشثؾ اٌذاخٍٝ ث١ٓ اٌّىٛٔبد

 Reset Configuration Data -1 

 Enabled  , Disabled  اٌخ١بساد اٌّزبؽخ

ٚ ٌىٓ أؽ١بٔبً لذ ٠ؾش   Disabledٚ ٘ٝ ئػبدح رغ١ٙض ث١بٔبد اٌز١ٙئخ ، ٔالؽع أْ اٌم١ّخ اٌطج١ؼ١خ ٌٙزا األػذاد ٘ٝ 

ٔٗ ػٕذ رشو١ت ثطبلخ أػبف١خ فٝ اٌؾبعت ٠زٛلف اٌؾبعت ػٓ رؾ١ًّ ٔظبَ اٌزشغ١ً ، فٝ ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠ىْٛ ِف١ذاً أ

 .  ١CMOSبٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ ٚ اٌّخضٔخ فٝ اٌزاوشح أْ رفؼً ٘زا األػذاد إلػبدح رغ١ٙض اٌج

Resources Controlled By -2 

  , Autoاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

ػذاد أْ رؾذد اٌّظبدس اٌّزٛفشح ٌىً ثطبلخ أػبفخ ، ٚ رؼٕٝ ٠زُ اٌزؾىُ ثبٌّظبدس ثاعزخذاَ ، ٠ّىٕٕب ِٓ خالي ٘زا اإل

 .  Autoػذاد ٚ أٔظؼ أْ رىْٛ ل١ّخ ٘زا اإل

ػذاد أٔظؼ أ٠ؼبً أْ رىْٛ ل١ّخ ٘زا اإل  PCI IDE IRQ MAP to : PCI-AUTOفٝ اٌغبٔت األخش وٍّخ ٔغذ 

PCI-Auto  ٌٍؾظٛي ػٍٝ أعشع أداء ٌٍغٛالبد اٌّزظٍخ ثّٕفز اٌغٛالخ ِزىبٍِخ األٌىزش١ٔٚبد . 

 PCI/VGA Palette Snoop -3 

 Enabled , Disabledاٌخ١بساد اٌّزبؽخ 

اٌٝ ثطبلخ اٌشبشخ ،  Add-On Card أٚ ثطبلخ ِؼبفخ  MPEG ئرا وٕذ رغزخذَ ثطبلخ  ٘زٖ اٌخبط١خ ِف١ذح فمؾ

رمَٛ ٘زٖ اٌخبط١خ ثزظؾ١ؼ ئػبدح ئٔزبط األٌٛاْ ٚ رٌه ثبٌزؾىُ ثبٌّؼٍِٛبد فٝ اٌزاوشح اإلؽز١بؽ١خ ٌجطبلخ اٌشبشخ 

لخ اٌّؼبفخ أٚ اٌجطب MPEGاٌٝ ثطبلخ   Graphics Card's Feature Connectorاٌزٝ رغٍُ ِٓ ِٛطً 

 . ، ٌٙزا ٠ٕظؼ ثزفؼ١ٍٙب ئرا وٕذ رّزٍه ِضً ٘زٖ اٌجطبلبد
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 Assign IRQ For USB -4 

  Enabled , Disabled : اٌخ١بساد اٌّزبؽخ

 Universal Serialٌٍٕبلً اٌّزغٍغً اٌؼبَ   IRQرغّؼ ٘زٖ اٌخبط١خ ثزفؼ١ً أٚ رؼط١ً رخظ١ض خؾ 

BusUSB   ٠ٗ أعٙضح أ، فارا وبْ ٌذ٠ه USB  ُثزفؼ١ً ٘زٖ اٌخبط١خ ٚ ئال فمُ ٠زؼط١ٍٙب ، ف١غت رفؼ١ٍٙب أْ وٕذ فم

 .  USBرغزخذَ أعٙضح وزظٍخ ثّٕفز 

 PC Health Status -7 

  ؽجؼبً ٘زا اٌخبط١خ ال رؾزبط أٌٝ ششػ فٙٝ رج١ٓ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ٌٍغٙبص اٌشخظٝ

 - - - مبط ثبٌٍفخ فٝ اٌذل١خ ، أٌخفّٓ ٕ٘ب ٔغزط١غ ِؼشفخ دسعخ ؽشاسح اٌّؼبٌظ ، ٚ عشػخ اٌّشٚؽخ اٌخبطخ ثٗ ٚ ر

 Frequency/Voltage Control -8 

 فٝ ٘زا األخز١بس ٔغط١غ اٌزؾىُ فٝ ِؼذي اٌفٌٛذ اٌذاخً ٌٍٛؽخ األَ ٚ وً لطؼخ ف١ٙب 

Load Optimized Defaults -9 

 . ػذادٚ رؼٕٝ رؾ١ًّ األػذاداد اٌّغجمخ ِٓ ثشٔبِظ اإل

ٌخبطخ ثبٌٍٛؽخ األَ ٘ٝ رٍه األػذادد اٌزٝ ٠فزشع أْ رؼطٝ أفؼً أداء األػذاداد اٌّغجمخ ِٓ ثشٔبِظ األػذاد ا

 . ٌٍؾبعت ٌىٓ ٔز١غخ أْ ِظٕغ اٌٍٛؽخ األَ ٠غ١ش ٘زٖ األػذاداد ثؾغت ؽبعزٗ ٘ٛ فأْ ٘زا ١ٌظ طؾ١ؾبً دائّبً 

ٚ   Load Optimized Defaults (Y/N) ?: Nٚ ػٕذ اٌؼغؾ ػ١ٍٙب ٠ظٙش ٌٕب ِغزط١ً أؽّش ٠ىْٛ ِؾزٛاٖ 

  Nأٚ اٌشفغ ثـ  Y ِٕب اٌزأو١ذ ً٘ ِٛافك ػٍٝ أعزشعبع األػذادد اٌّغجمخ ٌٍٛؽخ األَ ٚ ٠ش٠ذ ِٕب اٌّٛافمخ ثـ ٠ش٠ذ 

 Set Supervisor Password -10 

 ٚ٘ٝ وٍّخ اٌغش ٌٍّششف أٚ اٌّغئٛي

فٝ ثشٔبِظ  ٠ّىٓ ِٓ خالي ٘زا األػذاد أدخبي وٍّخ اٌغش اٌزٝ رؾذد أِىب١ٔخ رشغ١ً اٌؾبعت ٚ رغ١١ش ل١ُ األػذاداد

 BIOSاألػذاداد اٌخبص ثبٌٍٛؽخ األَ ، وٍّخ اٌغش ٌٍّششف أٚ اٌّغئٛي رزؾىُ ثزشغ١ً اٌؾبعت ٚ ثشٔبِظ األػذاد 

أٜ أٗ ػٕذِب رؾذد وٍّخ عش ٌٍّششف ػٕذ٘ب ال ٠ّىٓ رشغ١ً ثشٔبِظ االػذاد اٌخبص ثبٌٍٛؽخ االَ أٚ رشغ١ً اٌؾبعت 

 . اال ػٕذ أدخبي وٍّخ اٌغش طؾ١ؾخ

صُ أدخً وٍّخ اٌغش اٌّشاد ٚػؼٙب فٝ  Enter إلدخبي وٍّخ عش عذ٠ذح أٔمً اٌّغزط١ً أٌٝ ٘زا االػذاد صُ أػغؾ 

ؽشٚف ٚ ٚ ٠ّىٕه أعزؼّبي األسلبَ ٚ اٌشِٛص صُ  8اٌّغزط١ً اٌزٜ ع١ظٙش ٌه ٚ اٌزٝ ٠غت أْ ال ٠ض٠ذ ؽٌٛٙب ػٓ 

اٌّطٍٛة ٘ٛ أػبدح ٚػغ وٍّخ اٌغش  ٚ Confirm Password ، ع١ظٙش ِغزط١ً أخش ِؾزٛاٖ   Enterأػغؾ 

 . ٚ وذٖ فمذ رُ رؾذ٠ذ وٍّخ اٌغش ٌٍّششف أٚ اٌّذ٠ش Enterِشح أخشٜ صُ أػغؾ 
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ٚ   Set Supervisor Passwordػٕذِب ٔش٠ذ أصاٌخ وٍّخ اٌغش ٌٍّششف أٚ اٌّذ٠ش ٔؾذد اٌّغزط١ً ػٍٝ وٍّخ 

 Enterٌغطش ثذْٚ وٍّخ ٚ أػغؾ ػٍٝ ف١ظٙش ٌه ِشثغ أخش ٠طٍت ِٕه ٚػغ وٍّخ اٌغش ارشن ا  Enterٔؼغؾ 

 . ٚ وذٖ رىْٛ لذ ٌغ١ذ وٍّخ اٌغش  Enterعزظٙش سعبٌخ رؾز٠ش٠خ ِؾزٛا٘ب ٘ٛ رٕج١ٗ أْ وٍّخ اٌغش عزٍغٝ أػغؾ 

 Set User Password -12 

 وٍّخ اٌغش ٌٍّغزخذَ

غزخذَ رغّؼ ٌٗ فمؾ اٌفشق ث١ٓ وٍّخ اٌغش ٌٍّغزخذَ ٚ وٍّخ اٌغش ٌٍّششف أٚ اٌّذ٠ش ٘ٛ أْ رؾذ٠ذ وٍّخ اٌغش ٌٍّ

 BIOS  ثزشغ١ً اٌؾبعت ٌىٓ ال رغّؼ ٌٗ ثزغ١١ش ل١ُ االػذاداد اٌخبطخ فٝ ثشٔبِظ األػذاد اٌخبطخ اٌٍٛؽخ األَ 

 ِبػذا وٍّخ اٌغش اٌخبطخ ثٗ 

ئال فٝ ؽبٌخ أٔه ٌُ رمُ أعبعبً ثٛػغ وٍّخ عش ٌٍّششف ثزٌه ٠ىْٛ ٌه اٌؾك فٝ رغ١ش ل١ُ األػذاداد فٝ ثشٔبِظ 

 . ، أرجغ ٔفظ اٌطش٠مخ اٌغبثمخ ٌزؾذ٠ذ وٍّخ عش ٌٍّغزخذَ أٚ أٌغبئٙب  BIOSاألػذاد 

 Save & Exit Setup -13 

ػٕذ األٔزٙبء ِٓ أعشاء اٌزؼذ٠الد اٌّشاد ػٍّٙب ٠غت ؽفع اٌم١ُ اٌغذ٠ذح اٌزٝ رُ رؼذ٠ٍٙب ، ٌؼًّ رٌه ػ١ٍه ثٕمً 

 Enterٚط ِٓ ثشٔبِظ األػذاد صُ أػغؾ أٜ ثّؼٕٝ اٌؾفع ٚ اٌخش  Save & Exit Setupػذاد اٌّغزط١ً اٌٝ اإل

 ? Save to CMOS and Exit (Y/N)عزظٙش ٌٕب سعبٌخ رأو١ذ ػٍٝ أٔه رش٠ذ ؽفع األػذاداد اٌغذ٠ذح ِؾزٛا٘ب 

 : Y  ثٙزٖ اٌطش٠مخ أػغؾ اٌّفزبػY   ٌٍزأو١ذ ػٍٝ اٌؾفع ٚ اٌخشٚط ِٓ ٌٛؽخ األػذادCMOS 

  شغ١ً اٌؾبعتٚ ئػبدح ر CMOSع١زُ ؽفع األػذاداد فٝ اٌزاوشح 

 Exit Without Saving -14 

أٔزمً ثبٌّغزط١ً ػٍٝ ٘زٖ اٌىٍّخ أٜ أخشط دْٚ ؽفع   CMOSئرا وٕذ ال رش٠ذ ؽفع اٌزؼذ٠الد اٌزٝ أعش٠زٙب ػٍٝ اي 

ع١ظٙش ِشثغ أخش ٠طٍت ِٕه اٌزأو١ذ ِٓ اٌخشٚط ِٓ ٌٛؽخ األػذادد دْٚ  Enterاٌزؼذ٠الد اٌزٝ أعش٠ذ صُ أػغؾ 

    صُ   Yأػغؾ اٌّفزبػ   Quit Without Saving (Y/N) ? : Yٝ أعش٠زٙب ٚ ِؾزٛا٘ب ؽفع اٌزؼذ٠الد اٌز

Enter ًٌٍخشٚط ِٓ ٌٛؽخ األػذاد دْٚ ؽفع ٚ ثؼذ٘ب ع١زُ أػبدح اٌزشغ١. 

 Esc : Quit -15 

أٜ اٌخشٚط  (Exit Without Saving) 14ػذاد سلُ ٌٍخشٚط ٚ ٘ٝ رؼٕٝ ٔفظ اإل  Escٚ رؼٕٝ أػغؾ صس 

 . ؼذ٠الد اٌزٝ أعش٠ذ فٝ ٌٛؽخ االػذاداددْٚ ؽفع اٌز

 F10 : Save & Exit Setup -16 

 F10ٚ ػٕذ اٌؼغؾ ػٍٝ  13ؽ١ش أٔٗ ٠غبٜٚ ٔفظ األػذاد سلُ  F10ٚ رؼٕٝ ٌٍخشٚط ٚ ؽفع اٌزؼذ٠الد أػغؾ 
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ٛافمخ ٠ظٙش ٌه ِغزط١ً ٠طٍت ِٕه اٌزأو١ذ ػٍٝ ؽفع اٌزؼذ٠الد اٌزٝ أعش٠زٙب ػٍٝ ٌٛ ؽخ األػذاداد ٚ ٠طٍت ِٕه اٌّ

  Nأٚ اٌشفغ ثـ  Yثـ 

 Time , Date , Hard Disk , Type. . . -17 

 . ٠ظٙش ٌٕب ٘زا اٌغطش اٌّؾز٠ٛبد اٌّٛعٛدح فٝ األػذاد اٌّؾذد ثبٌّغزط١ً األؽّش

  PHOENIXؽش١٠مٗ ئػذاد اٌج١ٛط ٌٕظبَ 

 

 DELِغ ثذا٠ٗ رشغ١ً اٌغٙبص ٔؼغؾ ػٍٝ صس 

 

 ِٓ ٚBOOT  ٔخزبسBOOT DEVICE PRIORITY  ٌزؾذ٠ذ ِىبْ االلالع 
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 صُ ٔمَٛ ثبالخز١بس ث١ٓ اٌمشص اٌظٍت ٚ اٌمشص اٌّشْ ٚ اٌمشص اٌؼٛئٝ 

 

 F10ٚ اخ١شا ٠ّىٕٕب اٌؾفع ٚ اٌخشٚط ثبٌؼغؾ ػٍٝ 
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  (POST)االخزجبس اٌزارٝ 

ؽزٝ ٠زأوذ ِٓ اْ   ( POWER-ON SELF TEST POST)ػٕذ ثذا٠ٗ رشغ١ً اٌؾبعت ٠جذا فٝ ثذا اخزجبس ٔفغٗ 

اٌّىٛٔبد اٌّبد٠ٗ ع١ٍّٗ ٚ رؼًّ ثىفبءٖ ... ٚ اْ ٚعذ خطأ اصٕبء ٘زا االخزجبس ٠ظٙش ٘زا ػبدٖ ػٍٝ شىً طٛد ع١ّغ 

ِٓ عّبػٗ اٌغٙبص اٌذاخ١ٍٗ اٚ ػٍٝ شىً سعبئً ٔظ١ٗ رظٙش ػجش اٌشبشٗ ٚ رزؼّٓ ٘زٖ اٌشعبٌٗ   BEEPِزمطغ 

 ذ٠ذ ِىبْ اٌؼطً اٚ اٌغجت ...ب رؾاسلبَ اٚ أوٛاد ، ثٛاعطٗ ٘زا اٌظٛد اٚ وٛد سعبٌٗ اٌخطب ٠ّىٕٕ

  IBMِؼبٔٝ اطٛاد االخطبء االعبع١ٗ العٙضٖ 

  اٌغٙبص ٠ؼًّ ثشىً ؽج١ؼٝ  =طٛد ٚاؽذ لظ١ش 

  ْخطب فٝ اٌغٙبص ٚ رظٙش سعبٌٗ خطب رؾًّ وٛد ٠غت اْ رغغٍٗ ٌّؼشفٗ ِؼٕبٖ  =طٛربْ لظ١شاْ ِززبثؼب

 الؽمب 

  ٌٍٛؽٗ االَ ػطً فٝ ِٛصع اٌىٙشثبء اٚ ا            =ال ٠ٛعذ طٛد 

  ًػطً فٝ ِٛصع اٌىٙشثبء ٚ اٌٍٛؽٗ االَ اٚ ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ            =طٛد ِزٛاط 

  ًِٛصع اٌىٙشثبء اٚ اٌٍٛؽٗ االَ   =طٛد ِزمطغ ِزٛاط 

  ػطً فٝ اٌٍٛؽٗ االَ  =طٛد ٚاؽذ ؽ٠ًٛ ٠زجؼٗ طٛد ٚاؽذ لظ١ش 

  ٓىبْ رشو١ت اٌشبشٗ .اٌخطب ِٓ وبثً اٌشبشٗ اٚ ِ =طٛد ٚاؽذ ؽ٠ًٛ ٠زجؼٗ طٛد لظ١ش ِشر١ 
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  AMI BOISاوٛاد 

  اٌغٙبص ٠ؼًّ ثشىً ؽج١ؼٝ            =طٛد ٚاؽذ لظ١ش 

  ِٓشىٍٗ فٝ اٌزاوشٖ اٚ فٝ اٌٍٛؽٗ االَ ) عزظٙش سعبٌٗ خطب (              =طٛر١ٓ لظ١ش٠ 

 5  ِٖشىٍٗ فٝ اٌٍٛؽٗ االَ ) فٝ اٌغبٌت ػذَ رٛافك ث١ٓ اؽذٜ ِىٛٔبرٙب (  =اطٛاد لظ١شٖ ِزىشس 

 6  ٌٗٛؽٗ اٌّفبر١ؼ ال رؼًّ            =اطٛاد ِزمبسث 

 7  ٗلذ رؾزبط ٌزغ١ش اٌّؼبٌظ اٚ اٌٍٛؽٗ االَ            =اطٛاد ِزؼبلج 

 9  ِٖشىٍٗ ثبٌج١ٛط ) رغ١١شٖ اٚ ئػبدٖ شؾٕٗ (             =اطٛاد لظ١ش 

 10  ٖاٌّشىٍٗ فٝ اٌــ          =اطٛاد لظ١شCMOS   ٚسثّب ٚط رغ١ش ثؼغ اٌىشٚد 

  PHOENIX BIOSأوٛاد 

 1-1-3   ٝال ٠غزط١غ اٌغٙبص لشاءٖ اٌّؼٍِٛبد فCMOS  

 1-1-4   اٌج١ٛط ٠ؾزبط ٌالعزجذاي 

 1-2-1   وبسد ِٓ اٌىشٚد اٌّذِغٗ فٝ اٌٍٛؽٗ االَ ٠ؾزبط اٌٝ اٌزغ١١ش 

 2-2-1   ٚاٌٍٛؽٗ االَ غ١ش طبٌؾٗ   1-2-3ا 

 2-4-1   ٗشش٠ؾٗ ِٓ اٌشاَ غ١ش طبٌؾ 

 4-3-3   ٚفٝ وشد اٌشبشٗ ِشى  3-4أ ٍٗ 

 2-2-4   ِشىٍٗ فٝ ِٛصع اٌىٙشثبء 

 4-2-4   ٗاؽذ اٌىشٚد غ١ش طبٌؾ 

 4-3-4   اٌزبس٠خ ٚ اٌغبػٗ غ١ش طؾ١ؼ 

 1-4-4   ًِٕفز اٌغ١ش٠ً ثٗ ػطً افظً ع١ّغ االعٙضٖ اٌّزظٍٗ ثٗ صُ اػذ اٌزشغ١ 

 3-4-4   ًاٌّؼبٌظ ثٗ ػط 

 3-1-1   ػ١ت فٝ اٌزاوشٖ أٚ ثطبس٠ٗ اٌج١ٛط 

   ٍٗخطب فٝ ٌٛؽٗ اٌّفبر١ؼ ٚ لذ ٠ىْٛ اٌغجت اْ ثؼغ االصساس ٍِزظمٗ  د ؽ٠ٛ : 
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  WINDOWS XPحثبيج نظاو انخشغيم 

 : WINDOWS XPػايّ ػهٗ َظاو  شَِظ

نظام الويندوز بانه سهل االستخدام و يعتبر اكثر انظمه التشغيل شيوعا فى العالم هناك عده اصدارات من يتميز 

و  WINDOWS XP HOME EDITIONو   WINDOWS XP PROFويندوز اكس بى و هى 

WINDOWS XP CE   و كل نسخه منهم لها مميزاتها فالنسخهPROF   بها بعض المميزات الهامه مثل

SECURITY   و ايضاADMINISTRATIVE TOOLS   و التى ال توجد فى النسخهHOME   اما

 .  POCKET PCو الـــ   PDAفهى مخصصه لبعض االجهزه الكفيه مثل   CEنسخه 

  WINDOWS XP PROFاهم ما يميز هذه النسخه االحترافيه  

  انها تختوى علىREMOTE DESKTOP   و الذى يمكنك من التحكم فى اجهزه اخرى على الشبكه 

 ADMINISTRATIVE TOOLS  و هى من اهم مميزاته و منها التحكم فى كل شئ فى النظام 

 ENCRYPTED FILE SYSTEM & EFS  ر للملفات بدعم نظام التشفيNTFS  

 OFFLINE FILES & FOLDERS   و التى تتيح لك حريه التصفح للملفات  بدون اتصال 

  دعمMULTIPROCESSOR   حيث تدعمXP PROF   العمل بمعالجين فى آن واحد 

  600×800ال تسمح للمستخدم بسطوع شاشه اقل من PIXEL  

مج إعداد البيوس و تحديد بدء التشغيل من مكان وجود أول خطوات تثبيت نظام التشغيل هو الدخول على برنا

 النظام مثال القرص المضغوط أو الفالش 

  AMIللدخول للبيوس من شركه   DELنضغط على مفتاح 

  

  1ST BOOT DEVICEمن   CD ROMثم   BOOT DEVICE PRIORITYثم   BOOTبعدها 
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 للدخول لبرنامج االعداد   DELنضغط على مفتاح   AWARDاما اذا كان البيوس من شركه 

 

 ADVANCED BIOS FEATURESثم 
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   F10فى محرك االقراص و نقوم بحفظ االعدادات بالضغط على   WINDOWS XPنضع أسطوانه 

عند بدء التشغيل تظهر رساله تطالب بالضغط على اى مفتاح للبدء فى تثبيت نظام التشغيل ) فى حاله عدم الضغط 

 تشغيل من االسطوانه ( يتم تجاوز بدء ال

 

 يتم التاكد من جميع مكونات الجهاز الماديه 
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 ثم يقوم البرنامج بتفحص القرص الصلب 

 

 F3، للخروج   R، لمعالجه نظام مثبت   ENTERتظهر رساله ترحيب و ثالثه خيارات ، للمتابعه اضغط 
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 F8على هذه الرساله تطلب الموافقه على شروط المنتج ، للموافقه اضغط 
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  ENTERثم نضغط   Cلذلك سوف نختار جزء من المساحه للقسم    C& Dسوف نقوم بتقسيمه الى قسمين 
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االن ننتقل الى الجزء المتبقى من القرص الصلب لعمل   Cسوف تعود بنا الشاشه و يظهر لنه انه تم تكوين قسم 

  Cثم نضغط الحرف   UNPARTITIONED SPACEقسم اخر من الحجم المتبقى من القرص الصلب 

 

  ENTERسوف تظهر المساحه المتبقيه من القرص الصلب ، نضغط 
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لكن غير مهيئه ) لم يتم عمل فورمات لها ( و لالنتقال للخطوه التاليه اضغط   C& Dاالن اصبح لدينا قسمين 

ENTER  
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ثم   QUICKاالنتقال الى الخيار االول فى هذه الصوره يخبرك ان القرص غير مهيا و لعمل فورمات سريع ب

ENTER  
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  ( FORMATTING)و تبدأ عمليه التهيئه 

 

 WINDOWS XPبعد ذلك تبدا تلقائيا عمليه تثبيت الويندوز اكس بى 
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 عمليه نسخ الملفات الى القرص الصلب 

 

 جاااااااارى نسخ الملفات ) فضال انتظر ( 
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 مرحله حفظ االعدادات 

 

 ده التشغيل ، تقم بالضغط على اى زر فى هذه اللحظه مرحله إعا

 

 ال تقم بالضغط على اى زر فى هذه اللحظه لتجنب العوده الى نقطه البدايه 
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  WINSOWS XPتبدا االن عمليه تثبيت ملفات الويندوز 
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 للمتابعه   NEXTنضغط 
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 ديد المنطقه الزمنيه مرحله ضبط الوقت و التاريخ و تح

 

 تظهر عمليه متابعه التثبيت 
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 للمتابعه  NEXTاضغط 
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 عمليه استكمال الويندوز 
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بقى دقيقه على االنتهاء من عمليه التثبيت ، بعد ذلك سوف يعيد التشغيل مره اخرى و بذلك نكون قد انهينا عمليه 

 تثبيت الويندوز بنجاح 
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 مرحله تحميل الويندوز 
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يتعرف البرنامج على دقه الشاشه قم بالضغط على خروج 
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 و كده احنا خلصنا عمليه تثبيت الويندوز على الجهاز بعد ذلك نقوم بالضغط على زر اوك 
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 7ثانيا : طزيقه حثبيج ويندوس 

 bootوأٚي    CD-ROM/DVD-ROMلتعين االقالع من فى البيوس الالزمه اوال يجب ضبط االعدادات 

device 

عٛف رجذأ  1. ٠ٕٚذٚص اٌغٙبص اٌخبص ثه ٚلُ ثزشغ١ً  dvdفٟ ِشغً  Windows 7ي  DVDػغ لشص --1 

 . nextفٟ اإللالع ٚعٛف رؾظً ػٍٝ شش٠ؾ اٌؾبٌخ 

 

رغّؼ ٌه ثبخز١بس اٌٍغخ ٚ اٌٛلذ ٚ ٚو١ف١خ اإلدخبي . اخزش اإلػذاداد اٌخبطخ ثه، ٚأمش فٛق  nextاٌشبشخ --2

next .ٌٍّزبثؼخ 
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ؽ١ش إٔٔب ٔمَٛ ثزضج١ذ ٔظ١ف ٌزا عٛف ٕٔمش فٛق "  .1رغّؼ ٌه ثزضج١ذ أٚ ئطالػ ٠ٕٚذٚص  nextٌشبشخ ا-3

install now ." 

 

 ٌٍّزبثؼخ. nextلُ ثمشاءح ششٚؽ اٌزشخ١ض ٚ ألجً ششٚؽ اٌزشخ١ض. صُ أمش فٛق --4
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ب ٔمَٛ ثزضج١ذ ٔظ١ف . ؽ١ش إٔٔ(Custom Advancedأٚ  (Upgradeع١زُ ا٢ْ ػشع اص١ٕٓ ِٓ اٌخ١بساد. --5

 ( .Custom Advanced)عٕخزبس 
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. ئرا وبْ ٌذ٠ه لشص طٍت ثمغُ ٚاؽذ عٛف رؾظً ػٍٝ خ١بس ِشبثٗ 1اخزش أ٠ٓ رشغت فٟ رضج١ذ ٠ٕٚذٚص --6

ٌالعزّشاس. ئرا وبْ ٌذ٠ه أوضش ِٓ لشص طٍت أٚ أوضش ِٓ لغُ   nextٌٍظٛسح أدٔبٖ. ٠ّىٕه إٌمش فٛق 

"partionؾذ٠ذ "" فأٔذ ثؾبعخ ئٌٝ رpartion  إٌّبعت، صُ أمش فٛق "next ٌٝعشاء" ئ  . ئرا وٕذ ثؾبعخ ئ

format أٚ رمغ١ُ اٌمشص اٌظٍت فبٔمش فٛق "(Drive options advance لجً إٌمش فٛق )next . 

 

  

ثجذء رشغ١ً ػ١ٍّخ اٌزضج١ذ ٚ ٔغخ وبفخ اٌٍّفبد اٌؼشٚس٠خ ػٍٝ اٌمشص اٌظٍت   Windows 7ع١مَٛ  --1

 وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌظٛسح أدٔبٖ. اٌخبص ثه
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 خالي ِشاؽً ِخزٍفخ ِٓ اٌزضج١ذ، ٚع١زُ ئػبدح رشغ١ً إٌظبَ اٌخبص ثه ػذح ِشاد.  عٛف رز٘ت --8

 

ألٔٗ  DVDِٓ ِشغً   bootingفأٗ ع١ؾبٚي اعشاء اي  ػٕذِب ٠جذأ اٌىّج١ٛرش اٌخبص ثه ثبٌؼًّ ِشح أخشٜ-9

ٚ عٛف ٠ىًّ  Windows 7ؽ١ش ع١زُ ِزبثؼخ ػ١ٍّخ رضج١ذ   األٚي. ال رؼغؾ أٞ ِفزبػ  bootingعٙبص اي

 اإللالع ِٓ اٌمشص اٌظٍت.
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 ، ع١زُ ئػذاد اٌىّج١ٛرش اٌخبص ثه العزخذاِٗ ألٚي ِشح.  ثؼذ ئػبدح رشغ١ً اٌؾبعت--10
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غزخذَ ٌٍّزبثؼخ. ؽغبة اٌّ  nextفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ رؾزبط ئٌٝ اخز١بس اعُ اٌّغزخذَ ٚاعُ اٌىّج١ٛرش. أمش فٛق -11

 "user account  1"اٌزٞ رمَٛ ثأشبئٗ ٕ٘ب ٘ٛ ؽغبة اٌّغإٚي ٚ ٘ٛ اٌؾغبة اٌشئ١غٟ اٌخبص ثه ٠ٌٕٛذٚص  ٚ

 اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ع١ّغ االِز١بصاد.

 

" اٌخبطخ ثه ؽزٝ ئرا ٔغ١ذ وٍّخ اٌّشٚس  password hintاخزش وٍّخ اٌّشٚس ٚر١ٍّؼ وٍّخ اٌّشٚس" -12

 .اٌخبطخ ثه ٚرؾزبط ٌزٕش١ؾ راوشره
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. ئرا ٌُ ٠ىٓ ِؼه "  nextٚأمش فٛق  1" اٌزٞ ٠أرٟ ِغ ٠ٕٚذٚص  ٠product keyّىٕه ا٢ْ وزبثخ " -13

product key  ًف١ّىٕه ثبٌشغُ ِٓ رٌه اٌّزبثؼخ ٌٍّشؽٍخ اٌمبدِخ. ٚ ع١زُ رشغ١ "Windows 7  وٕغخخ

ّىٕه اٌذخٛي ئٌٝ اٌىّج١ٛرش ٠ِٛب ٚ ئال فٍٓ ٠ 30خالي  ٠Windowsِٛب. ٌٚزٌه ٠غت رفؼ١ً  30رغش٠ج١خ ٌّذح 

 ٠ِٛب. 30اٌخبص ثه ثؼذ 
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رٍمبئ١بً. اخز١بس اعزخذاَ اإلػذاداد اٌّٛطٝ  Windowsاٌّغبػذح فٟ ؽّب٠خ اٌىّج١ٛرش اٌخبص ثه، ٚرؾغ١ٓ -14

 ثٙب.

 

ِشاعؼخ ئػذاداد اٌٛلذ ٚاٌزبس٠خ. ؽذد إٌّطمخ اٌض١ِٕخ اٌخبطخ ثه ٚرظؾ١ؼ اٌزبس٠خ ٚاٌٛلذ، ٚأمش فٛق -15

next  .ٌٍّزبثؼخ 



  

By 

Mohamed Elfarhati   80 
 

 

رؾذ٠ذ اٌّٛلغ اٌؾبٌٟ ٌٍىّج١ٛرش اٌخبص ثه. ئرا وٕذ أؽذ اٌّغزخذ١ِٓ إٌّض١١ٌٓ صُ اخزش شجىخ االرظبي إٌّض١ٌخ -16

 ئال رؾذ٠ذ اٌخ١بس إٌّبعت.
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 ٚا٢ْ لذ ٠ٕٟٙ ا٠ٌٕٛذٚص وً ئػذاداد إٌظبَ ٠ٚمَٛ ثاػبدح رشغ١ً اٌغٙبص ِشح أخشٜ.-11

 

 فٟ اإللالع. 1ٙبئ١خ ٌٍغٙبص عٛف ٠جذأ ا٢ْ ٠ٕٚذٚصػمت ئػبدح اٌزشغ١ً إٌ-18
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أخ١شا ٌذ٠ه شبشخ رغغ١ً اٌذخٛي. فمؾ اوزت وٍّخ اٌّشٚس اٌخبطخ ثه ٚأمش ػٍٝ صّس أزش أٚ أمش فٛق اٌغُٙ -19

 ٌٍّشح األٌٚٝ. 1ٌزغغ١ً اٌذخٛي ئٌٝ ٠ٕٚذٚص 

 

ذ عطؼ اٌّىزت ِّبصٍخ ئٌٝ اٌظٛسح ٌٍّشح األٌٚٝ، عٛف رشب٘ Windows 7ثؼذِب لّذ ثزغغ١ً اٌذخٛي ئٌٝ -20

أدٔبٖ. ػٕذ ٘زٖ إٌمطخ ٠ّىٕه اٌجذء ثبعزخذاَ اٌىّج١ٛرش اٌخبص ثه. ِٚغ رٌه لذ ال ٠ىْٛ ِىزّال فٟ رؼش٠فبرٗ 

د اٌٙبسد٠ٚش. ئرا وٕذ ثؾبعخ ٌٍزأوذ ِٓ أْ ٠زُ اٌىشف ػٓ ع١ّغ األعٙضح ثشىً طؾ١ؼ ٠ٚزُ رضج١ذ ثشاِظ اٚئػذاد

 ّىٓ أْ ٠زُ رٌه ِٓ "ئداسح األعٙضح".رشغ١ً األعٙضح اٌالصِخ. ٠
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< "ئداسح --< إٌظبَ--< إٌظبَ ٚاألِٓ-< "ٌٛؽخ اٌزؾىُ"--"لبئّخ اثذأ"-ٌٍز٘بة ئٌٝ "ئداسح األعٙضح"-21

األعٙضح". عٛف رشب٘ذ ع١ّغ األعٙضح اٌّزوٛسح وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌظٛسح أدٔبٖ. وٕذ ثؾبعخ ٌٍزؾمك ِٓ ِب ئرا 

فشاء ئٌٝ عبٔت اعُ األعٙضح، ِّبصٍخ ئٌٝ "ٚؽذح رؾىُ اٌظٛد ٚاٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح" وبْ ٌذ٠ه أٞ ػالِبد رؼغت ط

 ػٍٝ اٌظٛسح أدٔبٖ. ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أٔٗ ٌُ ٠زُ رضج١ذ ثشٔبِظ اٌزشغ١ً ٌٙزا اٌغٙبص.

فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ّىٓ أْ رمَٛ ثزضج١ذ ثشٔبِظ اٌزشغ١ً ٌٙزا اٌغٙبص. ٌٍم١بَ ثزٌه، أمش فٛق "اٌّبٚط ا١ّ١ٌٓ" ػٍٝ 

 < "رؾذ٠ش ثشٔبِظ اٌزشغ١ً"...--"ٚؽذح رؾىُ اٌظٛد ٚاٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح"
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٠ّىٕه اخز١بس "اٌجؾش رٍمبئ١بً ػٓ ثشٔبِظ رشغ١ً ِؾذس" أٚ "اعزؼشاع عٙبص اٌىّج١ٛرش ٌجشٔبِظ اٌزشغ١ً". -22

صُ  USBئرا وبْ ٌذ٠ه ثشٔبِظ رشغ١ً اٌمشص اٌّؼغٛؽ، أٚ ئرا وبْ ثشٔبِظ اٌزشغ١ً ِٛعٛداً ػٍٝ ِؾشن ألشاص 

ٚرضج١ذ ثشٔبِظ اٌزشغ١ً ِٓ   ثبٌجؾش 1اخزش "اعزؼشاع عٙبص اٌىّج١ٛرش ٌجشٔبِظ اٌزشغ١ً". ٚع١مَٛ ٔظبَ ٠ٕٚذٚص

 أٚ ٠ّىٕه رؾذ٠ذ ِٛلغ ثشٔبِظ اٌزشغ١ً ٠ذ٠ٚبً. اٌمشص اٌّؼغٛؽ

 زًّ رّبِب.لذ ٠ى 1ػٕذِب لّذ ثاصاٌخ وبفخ ػالِبد اٌزؼغت اٌظفشاء ِٓ "ئداسح األعٙضح" اٌزى٠ٛٓ اٌخبص ث٠ٕٛذٚص 
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< إٌظبَ --< ٌٛؽخ اٌزؾىُ-. أمش فٛق اٌمبئّخ "اثذأ"Windows 7ٚأخ١شاً رؾمك ئرا لّذ ثٕغبػ ثزٕش١ؾ -23

ِزجٛػبً  Windows< ٔظبَ. ٚعٛف رؾظً ٔبفزح ِّبصٍخ ئٌٝ اٌظٛسح أدٔبٖ. ٔؾٛ األعفً عزشٜ رٕش١ؾ --ٚاألِٓ

 رّبِب. Windows 7ٓ ِؼشف إٌّزظ اٌخبص ثه. ٚ٘زا ٠ج١ٓ أْ ٠زُ رٕش١ؾ ٔغخزه ِ

 

 انفيزوساث 

 تتم كتابتها بغرض إلحاق الضرر بكمبيوتر اخر ، او السيطره عليه ، تمت كتابتها بطريقه معينه .هى برامج 

 سميت بالفيروسات النها تشبه تلك الكائنات المتطفله فى صفتين رئيسيتين : 

i. يه ، و لكنها تأخذ زمام السيطره على تحتاج فيروسات الكمبيوتر دائما الى ملف عائل تعيش متستره ف

 البرنامج المصاب بحيث انه حين يتم تشغيل البرنامج المصاب يتم تنشيط الفيروس اوال .

ii.  تستطيع فيروسات الكمبيوتر ان تنسخ نفسها لالقراص االخرى فإذا كان الكمبيوتر مصابا و وضعت فيه

الخاصيه فى الفيروسات تجد ان القرص  فالش يتم نسخ الفيروس أوتوماتيكيا للفالش و نظرا لهذه

 المصاب يعطيك عالمه انه ممتلئ تماما برغم انك لم تقم بتخزين غير ملفات ذات حجم صغير .

 



  

By 

Mohamed Elfarhati   86 
 

 الفرق بين الدوده و التروجان و الفيروس :

i.  الدوده : تصيب االجهزه الموصله بالشبكه بشكل آلى و من غير تدخل االنسان و هذا االمر يجعلها تنتشر

ل اوسع و اسرع عن الفيروسات . الفرق بينهم هو ان الديدان ال تقوم بحذف او تغير الملفات بل تقوم بشك

بإستهالك موارد الجهاز و استخدام الذاكره بشكل فظيع مما يؤدى الى بطئ ملحوظ جدا للجهاز ، و من 

ينتشر عن طريق البريد  المهم تحديث نسخ النظام المستخدم فى الجهاز كى يتم تجنب الديدان ، و منها ما

االلكترونى حيث يرفق بالرساله ملفا يحتوى على دوده و عندما يشغل المرسل إليه الملف المرفق تقوم 

 الدوده بنشر نفسها الى جميع الرسائل الموجوده فى دفتر عناوين الصفحه 

ii. قع هو برنامج يقوم التروجان :عباره عن برنامج يغرى المستخدم بأهميته او بشكله او بأسمه و فى الوا

بفتح باب خلفى ان صح التعبير بمجرد تشغيله و من خالل هذا الباب الخلفى يقوم المخترق بإختراق 

الجهاز و بإمكانه التحكم بالجهاز بشكل كبير حتى فى بعض االحيان يستطيع القيام بأمور صاحب الجهاز 

لكن ملف التروجان هو الذى فتح الباب نفسه ال يستطيع القيام بها ، و هذا ال يرجع لملف التروجان 

 للمخترق ان صح التعبير بتشغيله اياه .

iii.  الفيروس : عباره عن برنامج صمم لينشر نفسه بين الملفات و يندمج أو يلتصق بالبرامج عند تشغيل

البرنامج المصاب فأنه قد يصيب باقى الملفات الموجوده معه فى القرص الصلب لذا يحتاج الفيروس الى 

ل من جانب المستخدم كى ينتشر ، بطبيعه الحال التدخل هو عباره عن تشغيله بعد ان تم جلبه من تدخ

 االيميل او تنزيله من االنترنت او من خالل تبادل الفالش .

طريقه عمل الفيروسات :يقوم الفيروس فى حاله اصابه الملف بإضافه نفسه فى بدايه او نهايه الملف المصاب 

ا بأى تغيير فى مكونات الملف االصليه طريقه اللصق تكون اما انه يقوم بلصق نفسه فى بدايه دون ان يقوم فعلي

البرنامج بحيث يتم تشغيله قبل البرنامج نفسه و قد تكون طريقه التحاق الفيروس بالملف بان يضع نفسه فى 

الملف المصاب و يضع فى  نهايه البرنامج المصاب و يضع عالمه فى بدايته .ان هذا الفيروس يختبئ فى نهايه

نقدمه البرنامج مؤشرا بحيث انه عندما يتم استدعاء البرنامج و تشغيله ، يحول السيطره للفيروس بدال من 

تشغيل البرنامج و فى الحالتين قد يعود الفيروس بعد االنتهاء من تنفيذ عمله المؤذى لتشغيل البرنامج و لكنه قد 

 ه للجهاز .ضا و يسبب اضرارا جسميال يعود اي
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 أنواع الفيروسات :

 BOOT SECTOR VIRUSفيروسات بدء التشغيل  (1

هذا النوع من الفيروسات يصيب قطاع االقالع فى الجهاز و هو المكان المخصص الذى يتجه اليه الكمبيوتر 

من فى بدايه تشغيل الجهاز و هذا النوع من الفيروسات قد يمنع المستخدم من الوصول الى النظام و يمنعه 

 اقالع الجهاز 

  FILE VIRUSفيروس الملف  (2

 يصيب البرامج عاجه و ينتشر بين الملفات االخرى و البرامج االخرى عند تشغيله 

  MACRO VIRUSفيروس الماكرو  (3

% من   75تصيب برامج ميكروسوفت اوفيس مثل الورد و االكسيل و تعتبر ذات انتشار واسع جدا تقدر ب 

و يقوم هذا النوع من الفيروسات يتغيير بعض المستندات الموجوده فى القرص عدد الفيروسات الموجوده 

الصلب و خصوصا الورد و قد تجد بعض التصرفات الغير منطقيه فى بعض االحيان مثل طلب باسورد لفتح 

ملف تعرف انك لم تضع عليه باسورد و أيضا نجد بعض الكلمات قد تغير مكانها و أضيفت كلمات جديده ال 

 ه لها بالموضوع هى اساسا ليست ضاره لكنها مزعجه نوعا ما و قد تكون مدمره احيانا !!! عالق

  MULTIPARTITE VIRUSالفيروس المتعدد االجزاء  (4

 يصيب ملفات االقالع و يكون مدمرا فى كثير من االحيان اذا لم تتم الوقايه منه 

  POLYMORPHIC VIRUSالفيروس المتطور  (5

ث انها تغير الشفره كلما انتقلت من جهاز الى اخر نظريا يصعب على مضادات هى فيروسات متطوره حي

 الفيروسات التخلص منها و لكن عمليا و مع تطور المضاجات فالخطر اصبح غير مخيف 
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  STEALTH VIRUSالفيروس المختفى  (6

مضادات تخفى نفسها و تخدع مضادات الفيروسات بان الملف سليم و ليس مصابا بفيروس . مع تطور 

 الفيورسات أصبح من السهل كشف النوع .

 العالمات الشائعه لوجود فيروس فى الجهاز : 

  بطئ الجهاز الشديد بما ال يتناسب مع عدد البرامج التى تعمل فى نفس الوقت 

  امتال القرص الصلب بمت ال يتناسب مع عدد و حجم الملفات الموجوده عليه 

 مل على الجهاز ظهور مربعات حوار غريبه اثناء الع 

  اضاءه لمبه القرص الصلب دون ان تقوم بعمليه فتح او حفظ ملف 

 هذه العالمات ال تعنى بالضروره وجود فيروس فقد يكون بعضها مشكله فى أداء الجهاز 

 كيفيه الحمايه من الفيروسات :

  البد من وجود برنامج حمايه من الفيروسات فى جهازك 

 ورى و اال فال فائده من وجوده البد ان تقوم بتحديثه بشكل د 

  ال تقم بفتح المرفقات فى اى ايميل ال تعرف مرسله 

  ال تقم بفتح المرفقات فى ايميالت اصدقائك اذا وجدتها تنتهى بEXE   اوBAT   او اى امتداد ال تعرفه 

  ال تقبل ملف من شخص ال تعرفه ابدا 

 النترنت او تشغيلها من قرص مرن او سى دى احرص على فحص جميع البرامج التى تقوم بتنزيلها من ا

 قبل ان تشغلها 

 معلومات عن برامج الحمايه من الفيروسات 

  يقوم البرنامج بفحص و تدقيق و حمايه الجهاز عن طريق البحث عن بصمات الفيروسات فلكل فيروس

فإن وجدها فإنه بصمه عباره عن رقم محدد و برنامج الحمايه فى الواقع يبحث عن هذه البصمه المحدده 

 يعلن عن وجود فيروس و هو اذ يقوم بلك يقارن بين الملفات و بين جدول لبصمات الفيروسات المختلفه
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  ان الكثير من الفيروسات تتم كتابتها و نشرها فى االسبوع الواحد و هكذا ترى انه من المهم جدا ان يكون

نفسه ليس كافيا ابدا . بل البد من تحديثه  هذا الجدول محدثا بإستمرار لذا فإن وجود برنامج الحمايه

 باستمرار .

  بعض برامج الحمايه من الفيروسات تقوم بالحمايه من التروجانز و الوورمز ايضا و لكن هناك بعض

البرامج المتخصصه فى مجال الحمايه من االختراق التى تعمل بمسانده برامج مكافجه الفيروسات لحمايه 

 جهازك من اى ضرر 

  اشهر برامج مكافحه الفيروسات : و لعلNOD   ،NORTON   ،MCAFFEE   و فى كل برنامج

 ستجد زرا واضحا فى النافذه الرئيسيه لتحديث قائمه الفيروسات .

 مالحظه هامه :

  تتم إصابه جهازك او قرصك بفيروس فقط حين تقوم بتشغيل برنامج مصاب 

 ى قرص ان يصاب بفيروس الــ يمكن ألBOOT SECTOR  

 مصابا من االنترنت  ت بتنزيل برنامجاجرد اتصالك باالنترنت ال يعرضك لإلصابه بفيروس و لكنك تصاب به فقط اذا قمم

 و قمت بتشغيله 

  البد ان تحرص على استخدام نسخا قانونيه و مسجله من البرامج 

 اله فقدانها الى سبب تقنى او البد ان تقوم بعمل تخزين احتياطى لملفاتك المهمه بشكل دورى و ذلك السترجاعها فى ح

 تعرضك لفيروس .

  البد ان يكون فى جهازك برنامجا للحمايه من الفيروسات و البد ان تقوم بتحديثه بشكل دورى 

 .  البد ان تقوم بفحص جميع البرامج التى تنوى تشغيلها و كذلك جميع االقراص التى تقوم بشرائها قبل ان تشغلها 

 F8ستخدام ز بإخيارات بدء تشغيل الويندو

أو لحذف برنامج أو السترجاع نقطه النظام إلى   WINDOWS عندما نواجه مشاكل أو اخطاء فى نظام التشغيل 

تاريخ قبل حدوث المشكله أو الى كل ما يفيدنا به الوضع االمن من الممكن ان نبدا تشغيل الكمبيوتر فى الوضع 

ه بدون اى اتصال بشبكه االتصال ، و الحد االدنى من برامج االمن حيث يستخدم الويندوز االعدادات االفتراضي

تشغيل الجهاز المطلوبه لبدء تشغيل الويندوز ثم تغيير إعدادات الكمبيوتر او ازاله البرامج المثبته حديثا و التى 

 تسبب المشكله .

 ويندوز . فى بدايه تشغيل الكمبيوتر و قبل ظهور شعار  F8إلظهار خيارات بدء التشغيل نضغط على 
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 تحتوى القائمه على العديد من الخيارات و هى : 

  SAFE MODEاالوضع االمن  .1

التشغيل بإستخدام الملفات االساسيه و برامج تشغيل ) الماوس ، جهاز العرض ، جهاز الفيديو االساسى ، لوحه 

 شبكه . المفاتيح ، جهاز تخزين ذو سعه عاليه ( و خدمات النظام االفتراضيه و بدون اتصاالت

 

 

 

  SAFE MODE WITH NETWORKINGالوضع االمن مع االتصال بالشبكه  .2

 التشغيل بإستخدام الملفات و برامج التشغيل االساسيه فقط إضافه الى اتصاالت الشبكه .
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  SAFE MODE WITH COMMAND PROMPTالوضع االمن مع موجه االوامر   .3

اسيه فقط . بعد تسجيل الدخول يتم عرض موجه االوامر التشغيل بإستخدام برامج التشغيل و الملفات االس

 بدال من واجهه التطبيق الرسوميه لــ الويندوز .

4. ENABEL BOOT LOGGING  

التشغيل اثناء تسجيل كافه برامج التشغيل و الخدمات التى كانت محمله ) او التى لم تكن ( من قبل النظام 

ندوز ، ويعتبر تسجيل التمهيد مفيد لتحديد و هو موجود فى مجلد وي  NTBTLOG.TXTالى ملف 

 السبب فى مشاكل بدء تشغيل النظام .

5. ENABLE VGA MODE  

االساسى ، هذه الوضع مفيد عندما تكون قد قمت   VGAبدء تشغيل النظام بإستخدام برنامج تشغيل 

 كل صحيح بتثبيت برنامج تشغيل جديد لبطاقه الفيديو الذى تسبب فى عدم بدء تشغيل الويندوز بش

6. LAST KNOWN GOOD CONFIGURATION  

بدء تشغيل بإستخدام معلومات التسجيل و برامج التشغيل التى قام الويندوز بحفظها عند اخر ايقاف تشغيل 

. يتم فقدان أيه تغيرات تمت منذ أخر بدء تشغيل ناجح ، يستخدم هذا الخيار فقط فى حاالت التكوين غير 

 اكل التى تسببها الملفات أو برامج التشغيل المفقوده او المعطوبه .الصحيح و لكنه ال يحل المش

7. DIRECTORY SERVICE RESTORE MODE  

على وحده   ACTIVE DIRECTORYو خدمه دليل   SYSVOLيستخدم فقط فى استعاده دليل 

 تحكم .
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8. DEBUGGING MODE  

كمبيوتر أخر .اذا كنت تستخدم او قد بدء التشغيل اثناء إرسال معلومات التصحيح عبر كابل تسلسلى إلى 

استخدمت خدمات التثبيت عن بعد لتثبيت الويندوز على الكمبيوتر قد تشاهد خيارات اضافيه متعلقه 

 بإستعاده أو أسترداد النظام بإستخدام خدمات التثبيت عن بعد .

 تعطيل بدء التشغيل التلقائى عند فشل النظام  .9

اذا تسبب احد االخطاء فى فشل الويندوز يتم اختيار هذا الخيار فقط اذا  يمنع بدء تشغيل الويندوز تلقائيا

دخل الويندوز فى حلقه مستمره من االخطاء ، حيث يفشل الويندوز و يحاول بدء التشغيل ، ثم يفشل 

 بتكرار 

 

 تعطيل فرض تواقيع برامج الشتغيل  .11

 يتيح تثبيت برامج التشغيل التى تحتوى على تواقيع غير صالحه 

  START WINDOWE NORMALLYتشغيل بشكل عادى   .11

 يشغل الويندوز فى وضعه العادى 

12. REBOOT  

 يقوم هذا الخيار بإعاده الشتغيل 

13.  RETURN TO OS CHOICES MENU  

بالنسبه للحاسبات التى تم إعدادها لتشغيل اكثر من نظام تشغيل ، يعمل هذا الخيار على العوده الى القائمه 

BOOT  . 

 لوضع االمن ( كخيار عند بدء التشغيل إضافه ) ا
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لتسهيل استخدام خيارات الوضع االمن يمكن إضافته لخيارات بدء التشغيل دون ان يكون هناك داعى 

 عند بدء التشغيل .  F8للضغط على 

اضغط بالزر االيمن على جهاز الكمبيوتر و اختر خصائص ثم اختر متقدمه و من خانه بدء التشغيل و 

 اضغط على االعدادات بعد ظهور المفكره اضف السطر التالى :االسترداد 

 

 

صُ ٔخزبس ؽفع ِٓ لبئّٗ ٍِف ػٕذ رشغ١ً اٌىّج١ٛرش ع١ظٙش خ١بساْ ٌجذء اٌزشغ١ً ، االٚي ٠ٕٚذٚص ػبدٜ ٚ اٌضبٔٝ ٘ٛ 

  SAFE MODEخ١بس اٌٛػغ االِٓ 

 فىشٖ ِٓ ثذء اٌزشغ١ً ٔمَٛ ثؾزف اٌغطش اٌزٜ اػفٕبٖ ٌٍّ  SAFE MODEٌؾزف خ١بس 

 ِالؽظٗ : 

 ؽزٝ ال رؾزف اٜ خ١بس رشغ١ً أخش ػٕغٙب عزؼبٔٝ ِٓ ِشبًِ فٝ ثذء اٌزشغ١ً .  BOOTأزجٗ ػٕذ رؼذ٠ً ٍِفبد 

 اصٕبء ػًّ ا٠ٌٕٛذٚص .  SAFE MODEؽش٠مٗ اٌذخٛي ٌٍٛػغ االِٓ 

 :  XPأٚال فٝ ا٠ٌٕٛذٚص 

 

صُ  safeboot، اخزش  boot.iniب عزظٙش ٔبفزٖ اخزش ِٕٙ  msconfigٔفزؼ لبئّٗ اثذأ صُ رشغ١ً ، ٔىزت 

MINIMAL   ٚاNETWORK   (MINIMAL   ثذْٚ ارظبي– NETWORK   ٚ ) رّى١ٓ االرظبي

 ٔخزبس رطج١ك صُ اغالق . ٔؼ١ذ اٌزشغ١ً ٚ عٛف ٠ذخً إٌظبَ ِجبششٖ ػٍٝ اٌٛػغ االِٓ .  ٠MINIMALفؼً 

ؽزٝ ٠شعغ اٌغٙبص   SAFE MODEِٓ  √ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌٛػغ االِٓ ٔؼ١ذ ٔفظ اٌخطٛاد ٌىٓ ٕٔضع ػالِٗ 

 ٠شزغً ػٍٝ اٌٛػغ اٌؼبدٜ .

 

 

  VISTA   ،7فى الويندوز : ثانيا 

فى االسفل ثم نضع عالمه صح على   bootثم نختار تبويب التشغيل او   msconfigأبدا فى خانه البحث اكتب 

  minimalثم نختر االحد االدنى   safe bootتشغيل أمن 

 عيد التشغيل .تطبيق ثم موافق ثم ن

multi(0)didk(0)rdisk(0)partition(1)\WIDOWS="SAFE Mode" /safeboot:minimal/sos/bootlog 
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حتى يرجع الجهاز   safe modeعند االنتهاء من الوضع االمن نعيد نفس الخطوات لكن ننزع عالمه صح من 

 يشتغل على الوضع العادى .

 ملفات ) برامج ( الصيانه 

  DISK CLEAN UPتنظيف القرص  .1

ضغطعا أو حذف فهرسه يستخدم هذا االمر لتحرير مساحات اضافيه على القرص دون حذف الملفات و ذلك ب 

 الملفات 

 للقايام بعمليه تنظيف القرص نتبع الخطوات التاليه :

STAR – ACCESSORIES – SYSTEM TOOLS – DISK CLEANUP  

  RUN – CLEANMGRأو  

  نحدد القرص المراد تنظيفه ثم نضغطOK  

  سيتم تفحص القرص ننتظر لحظات 

 ط نحدد الملفات المراد تنظيفها إن وجدت ثم نضغOK  
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  DISK DEFRAGMENTERإلغاء تجزئه القرص  -2

يستخدم هذا االمر اللغاء التجزئه التى تحدث بفعل تخزين ملفات و حذفها على القرص الصلب و بالتالى هناك  

 تجزئه و مساحات ضائعه فى القرص .
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 للقيام بعمليه إالغاء تجزئه القرص نتبع الخطوات األتيه :

START – ACCESSSORIES – SYSTEM TOOLS – DISK DEFRAGMENTER  

  DEFRAGنكتب   RUNاو من 

  ) نحدد القرص المراد إلغاء تجزئته ثم نضغط ) تحليل 

  تظهر نافذه توضح اذا كان القرص بحاجه الى الغاء تجزئه او ال 

 هى عمليه االلغاء  اذا كان القرص بحاجه اللغاء التجزيه نضغط زر ) إالغاء التجزيه ( و ننتظر حتى تنت

. 

 ) نالحظ وجود تخطيط بين الملفات المجزئه و المتجاوره و بعد عمليه إلغاء التجزيه ( 
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بعد عمليه إلغاء التجزيه نالحظ وجود ملفات متجاوره على القرص و هذا يعنى تحرير مساحات 

 إضافيه 
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  CHECK DISKثالثا فحص القرص 

و إصالحها إن   BAD SECTORرص من وجود القطاعات التالفه يستخدم هذا االمر لفحص الق

 امكن ذلك : 

 للقايم بعمليه فحص القرص نتبع الخطوات التاليه :

  ننقر بزر الفأره االيمن على القرص المراد فحصه و نختار خصائص 

  نفتح عالمه تبويب أدوات( TOOLS )  

  نضغط على زر الفحص االن( CHECK NOW )  

 حدد منها إصالح ملفات النظام و استعاده القطاعات التالفه ان أمكن ثم نضغط تظهر نافذه ن

 للقيام بعمليه الفحص .  startعلى زر بدء 
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SYSTEM FILE CHECKER  

ثم ادخل اسطوانه الويندوز   sfc/scannowأكتب االمر   ( RUN )ثم تشغيل   ( START )ابدأ 

. 

 الذى يتم فى هذا االمر هو :

 ال : يحذف الملفات التالفه و يستبدلها بالملفات االصليه التى توجد باسطوانه الويندوز او

 ثانيا : اكمال الملفات الناقصه فى الويندوز 

 

  scanregمدقق تسجيل ويندوز 

وظيفته : يحتفظ دوما بنسخه احتياطيه عن تكوين التسجيل بما فيها ) معلومات عن حساب المستخدم  

 ورتوكول ، و اعدادات البرامج ، و تفضيالت المستخدم ( ، و روابط الب

 و يمكنك استخدام السنخه االحتياطيه اذا صادف التسجيل الحالى مشكله 

 و فى كل مره تعيد فيها تشغيل الكمبيوتر يوم مدقق التسجيل تلقائيا بتفحص التسجيل .

 بالنسخه االحتياطيه .اذا الحظ مدقق التسجيل وجود مشكله فهو يستبدل تلقائيا التسجيل 
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فلن يتم تصحيحه   (vxd )اذا احتوى التسجيل على ادخال يشير الى ملف لم يعد موجودا مثل ملف 

 بواسطه مدقق التسجيل .

 

 المهمه :  RUNوامر التشغيل ابعض 

 Dxdiag   تظهر مواصفات الجهاز 

 Winver   لمعرفه اصدار الويندوز 

 Tasjmgr  ز برنامج اداره مهام الويندو 

 Perfmon   لمعرفه اداء الجهاز 

 Magnify   لفتح المكبر الخاص بذوى النظر الضعيف 

 Gpedit.msc  للتحكم فى خصائص الويندوز 

 

 

 اكثر مشاكل بدء تشغيل النظام شيوعا و كيفيه تخطيها : 

 

 أوال : نضغط على زر التشغيل فيعمل الكمبيوتر و لكن الشاشه تظل سوداء اللون ؟

لشروع فى محاوله حل ايه مشكله فإنه من االفضل دائما البدء بالنظر الى االسباب الحل : لدى ا

 البسيطه و من ثم االنتقال بالتدريج نجو المعقده .

اول ما ينبغى القيام به هو التاكد من ان وصله الطاقه ووصله البيانات الخاصتين بالشاشه موصولتين 

اصه بهما . و من ثم التحقق من كون بطاقه العرض بشكل صحيح و محكم فى المنافذ و المخارج الخ

او   PCIموصوله بشكل صحيح و مثبته بإحكام فى المنفذ الخاص بها على اللوحه االم سواء اكان 

AGP . و يفضل فى هذه الحاله ازاله بطاقه العرض و تثبيتها مره اخرى 

، اذا ظلت هذه المشكله قائمه  بعد التاكد من ان كل شئ موصول حاول إعاده تشغيل الجهاز مره اخرى

 فالبد ان يكون سببها احد االجزه الموجوده فى الكمبيوتر مثل ) المودم ، بطاقه الصوت ، الذاكره ( 

 فكر بأى شئ اخر قمت به قبل حدوث المشكله . 
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هل قمت باضافه جديد الى جهازك ؟ اذا كان الجواب بنعم فالبد اذن انه سبب المشكله ، او ان الجهاز 

قد يكون معطال او غير مثبت بصوره صحيحه ، قم بإزاله الجهاز ثم حاول تشغيل الكمبيوتر من جديد 

. 

 مع بدايه التشغيل !!   BEEPSثانيا : الكمبيوتر يصدر انذارات صوتيه 

 ( POST )يدل ذلك على ان الكمبيوتر قد فشل فى عمليه التفحص الذاتى 

  POWER-ON SELF TEST   ماع جيدا الى التحذيرات الصوتيه الصادره ، و و ينبغى االست

تحديد نوعها و تسلسلها بصوره دقيقه . هل هى عباره عن صوت واحد طويل ام عده اصوات قصيره 

متكرره ؟ و اذا كانت كذلك فكم عددها و فور تحديد نوع االنذار الصوتى و تسلسله على نحو دقيق 

اذ ان كل نظام يتبع طريقه معينه للدالله على   BIOSتماما ينبغى تحديد نوع االدخال و االخراج 

 مصادر المشاكل من خالل طبيعه و تسلسل االنذارات الصوتيه التى يصدرها .

 :  AWARDنظام البيوس 

االنذار المؤلف من اشاره صوتيه مفرده طويله متبوعه بإشارتين صوتيتين قصيرتين يصدر عاده 

قه الفيديو و ان النظام ال يستطيع استخدام الشاشه لعرض أيه للدالله على ان هناك مشكله ما فى بطا

 معلومات اضافيه عن المشكله 

 

و فيما هدا ذلك فإن أيه اشارات تحذير صوتيه يصدرها النظام تدل عاده على مشاكل فى الذاكره 

RAM  . 

 :  PHIENIXنظام البيوس 

صيرتين تدل على وجود مشكله فى شاره صوتيه متبوعه بأشارتين صوتيتين قإاالنذار المؤلف من 

 نظام الفيديو ) العرض ( مع عدم تمكن النظام من استخدام الشاشه لعرض أيه تفاصيل 

  اشاره صوتيه واحده متبوعه بثالث اشارات صوتيه ثم اشاره واحده ثم صوتيه 

 و انعاشها . DRAM( تدل على اختبار الذاكره الديناميكيه   1-3-1) 

  ثم ثالث اشارات صوتيه ثم اشاره صوتيه واحده ثم ثالث اشارات اشاره صوتيه واحده

 KEYBOARD(  تدل على اختبار متحكم لوحه المفاتيح 3-1-3-1صوتيه ) 

CONTROLLER  

   كل ما عدا ذلك تقريبا انذارات صوتيه يدل على فشل فى الذاكرهRAM FAILURE  
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 :   AMIنظام البيوس 

 يه انعاش الذاكره اشاره صوتيه واحده تعنى فشل فى عمل 

  ثالث اشارات صوتيه معا تدل على فشل الذاكره االساسيهBASE 64K MEMORY 

   اربعه اشارات صوتيه معا تصدر للدالله على ان المؤقت ال يعمل 

  خمس اشارات صوتيه معا تعنى وجود مشكله ما فى المعالج 

 POWER-ON SELF TESTى ثالثا : بعد تشغيل الكمبيوتر يتخطى النظام عمليه التفحص الذات

( POST )   بنجاح و لكنه يتوقف عن االستجابه بعدها مباشره من دون ان تظهر أيه رسائل خطا او

 تنبيه 

  FPRMATأغلب الظن خطا ما فى القرص الصلب و تاكد من ان القرص الصلب تمت تهيئته 

 بصوره صحيحه .

 

 MISSING OPERATION ": رابعا : صوره رساله خطا مع بدايه تشغيل النظام تقول 

SYSTEM "      !.. نظام التشغيل مفقود 

تشير هذه الرساله الى ان القرص الصلب الذى يحاول النظام االقالع عبره ال يتضمن اى نظام تشغيل 

 مثبت عليه 

اما االحتمال الثانى : نظام التشغيل مثبت على القرص الصلب و لكن سجل التشغيل االساسى 

RECORD MASTER BOOT  ر جراء فيروس او ما شابه ذلك ...تعرض للتلف او التحوي 

 

 

 

 

 :أعطال انكمبيىحز و كيفيه حهىنها  بعض

 * أعطال الماوس : المؤشر ال يعمل 

 السبب : عدم تركيب الكابل او عكل فى الماوس 

بار العالق و الصيانه : إعاده تركيب الكابل و تشغيل الجهاز من جديد أو فك الماوس و تنظيفها من الغ

 إعاده تثبيت اجزائها الداخليه .
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 * أعطال لوحه المفاتيح ) الكيبورد ( 

 بعض / كل المفاتيح ال تعمل 

 السبب : الكابل مفصول أو عطل فى لوحه المفاتيح .

 الصيانه : إعاده تركيب الكابل ، تنظيف المفاتيخ من العوائق 

 * أعطال الشاشه 

 .توقف الشاشه مع إضاءه لمبتها 

 السبب : عطل فى وحده الطاقه أو الشاشه أو الكابل أو كرت الشاشه .

الصيانه : إعاده تزويد الشاشه بالطاقه ) إعاده تشغيلها ( أو اصالح أو تغير وحده الطاقه ، او تغير كابل 

 الشاشه .

 * الشاشه مزوده بالطاقه لكن ال تعمل مع اصدار انذار من الجهاز 

 شه من مكانه .السبب : تحرك كارت الشا

 الصيانه : إعاده تثبيت كارت الشاشه 

 * توقف الشاشه مع إطفاء لمبتها 

 السبب : ال توجد طاقه 

 الصيانه : إعاده تثبيت كابل الشاشه او استبداله 

 * صوره معتمه مع وميض فى اللمبه 

 السبب : عطل فى الشاشه أو فى الكرت 

ظهرت الشاشه بدون اهتزاز فالمشكله من الكارت أو العكس  الصيانه : أطفى الجهاز و شغل الشاشه ، اذا

. 

 * ال بمكن ضبط االلوان او درجه الوضوح 

 السبب : عطل فى الكرت او الشاشه 

 الصيانه : استبدال كارت الشاشه ، تكرار المشكه يعنى عطل فى الشاشه 

 * االلوان االساسيه غير موجوده 

 السبب : وجود مجال مغناطيسى 

 : تغير مكان الشاشه  الصيانه
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 * االلوان غير سليمه 

 السبب : الكابل او الشاشه 

 الصيانه : استبدال الكابل ، تكرر المشكله يعنى عطل فى الشاشه 

 

 أعطال انطابعه 

 * االلوان باهته جدا 

 السبب : نفاذ الحبر 

 الصيانه : استبدال الحبر بأخر جديد .

 * طبع معلومات غير مفهومه 

 تركيب غير سليم لكابل الطابعه او تعريف غير سليم . السبب :

 الصيانه : إعاده تركيب الكابل أو اعاده التعريف 

 * استمرار تنفيذ االمر السابق ) كاالستمرار فى طباعه مستند اكثر من نسخه مع عدم طلب ذلك ( 

 السبب : االحتفاظ باالمر السابق فى الذاكره 

ا عن العمل و إعاده تشغيل الجهاز و الطابعه مع إزاله االختيار ) ايقاف الصيانه : ايقاف الطابعه مؤقت

 الطابعه مؤقتا ( 

 * الطابعه غير نظيفه 

 الصيانه : عمل تنظيف للطابعه بإحدى الطريقتين : 

 مسح الطابعه من الداخل بشريط جاف ، مع استعمال ماده تنظيف الطابعه . -1

برنامج الطابعه ثم طباعه  عمل تنظيف من برنامج التنظيف المرفق مع -2

 صفحه االختبار .

 أعطال المعالج 

 * الحاسب ال يعمل بصوره سليمه بعد تغير المعالج .

 السبب : عدم تعريف المعالج 

 الصيانه : فك البطاريه و إعاده تركيبها 

 * سماع أصوات بعد تركيب المعالج 
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 السبب : عطل فى المعالج 

 الصيانه : استبدال المعالج 

 ظهور شئ على الشاشه حتى بعد التأكد من صالحيه كرت الشاشه و الذاكره المؤقته . عدم

 السبب : عطل فى المعالج                 الصيانه : استبدال المعالج 

  ( MOTHER BOARD )أعطال اللوحه االم 

 * عدم ظهور اى بيانات على الشاشه بعد استبدال اللوحه 

 ه عالقه بالرام أو كرت الشاشه أو المعالج فيكون من اللوحه األم .السبب : اذا لم يكن السبب ل

 الصيانه : استبدال اللوحه االم 

 * ظهور أعطال خاصه فى الكروت المدمجه فى اللوحه .

 السبب : عطل فى أحد الكروت .

 الصيانه : إلغاء الكرت و استبداله و اذا لم تتح اللوحه هذه الميزه فيجب استبدالها 

 


