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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 

لكثرة االحتماالت التي قد تكون من  عادة ماتكون هذه المشكلة حلها صعب او غير معلوم
  ,هاردوير او سوفت وير العتاد نفسه او من البرامج المستخدمة يعني اما

 
من البرامج هي ان تأخذ الهاردسك و  هل طريقة لمعرفة ما اذا كانت المشكلة من العتاد اماس

ان تكون % 99ظهرت المشكلة فاحتمال  اذا, تضعه في كمبيوتر اخر و تشغله و تعمل عليه 
  الهاردوير و ان لم تظهر المشكلة فانها من, من السوفت وير 

 

 

 
لذا سأذكر بعض , في جهاز اخر  الهاردسك و يضعله طبعا ليس كل واحد منا يستطيع ان يأخذ

  : منها االمور الشائعة التي عادة ما يكون سبب تعليق الجهاز

 
اهمية كبيرة جدا  فالمروحة ذات, من اهم االسباب المتعلقة بالهاردوير هي مروحة المعالج

عماله بالشكل  او عدم جدا و عملها من دونه يؤثر سلبا على الجهازو عادة عند تلف المروحة
المعالج اوتوماتيكيا و ال يعمل  المطلوب ترتفع درجة حرارة المعالج و تصل الى حد يفصل فيها

الجهاز و لن تستطيع تحريك حتى  اي ال يستقبل اي شيء و ال يعالج المعلومات لذا يعلق
يل و انظر ينصح بفتح الغطاء قبل التشغ عندها افتح الغطاء و كن حذرًا من الكهرباء و, الفأرة

تستطيع ,طبيعية؟اذا شككت في امرها  ؟ اهي.لمروحة المعالج اتعمل بالشكل المطلوب 
  .ريال على االكثر 50استبدالها ب 

 

 
تجعلها ال تعمل بالشكل  كثرتها قد تسبب استنزاف موارد النظام و, االمر الثاني هي البرامج

الكمبيوتر يحتاج الى ثالثة  ستارت ابفمثال في ال. المطلوب و تسبب التعليق في بعض االحيان
  :الملفات هي ملفات فقط و الباقي هي من عند المستخدم ايضيفها ام ال و

 

ScanRegistry  

 
الريجيستري عند تشغيل الجهاز في كل مرة و يضع  و هو المسؤول عن عملية المسح في

  الباك اب في حال حدوث خلل للرجوع اليه
 

 

 

TaskMonitor  
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  ال ف هو الذي يمكن المستخدم من استخدامهذا المل

 

CTRL+ALT+DEL  

 

  ,و من دونه لن يعمل هذا االمر

 

SystemTray  

 

  .المجموعة الصغيرة من االيكونات التي تظهر بجوار الساعة

 
البرامج  البرامج ال حاجة للجهاز بها تستطيع ازالتها كلها بإزالة عالمة الصح من جوار اسم باقي

  الموجودة في
 

start>>run>>msconfig  

 
سيطلب منك الجهاز اعادة التشغيل و بعدها تستطيع ان ترى ايكون التعليق من  و بعدها

 ثم اعد البرنامج تلو االخر حتى تكتشف, جرب ازلة جميع البرامج و تجربة الجهاز, ال  البرامج ام
  .ايهم هو السبب

 

 
تكون ملفات نظام التي تحوي في  عادة, ام االمر الثالث هو وجود ملفات غير صالحة لالستخد

توجد ميزة بحث عن الملفات  98في وندوز , بعض االحيان ملفات فاسدة ان صح التعبير
  الفاسدة و تدعى

 

SFC (System File Checker)  

 
  تستطيع الوصول الى هذه الميزة بالذهاب الى زر ابدأ ثم

 

run>> sfc  

 
  سدة ام الو سترى ان وجد بعض الملفات الفا

 
, فتوجد نسخ فيها ملفات تتعارض مع النظام , من برنامج االنترنت اكسبلولر االحتمال التالي هو
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  التأكد من ان الخلل ليس منه بالتصليح االوتوماتيكي له بالذهاب الى تستطيع
 

Control Panel / Add-Remove Programs  

 
  و اختر منها

 

Microsoft Internet Explorer  

 
  بعا ال تنسى رقم النسخة و بعدها اخترط
 

Add Remove  

 
اصالح لكي يصلح  اختر منه.. اصالح او ازالة او الخ , و سيسألك بعدها ماذا تريد ان تعمل 

  المشاكل ان وجدت
 

برامج تم برمجتها بطريقة ضعيفة تسبب تعارضا  فهناك, االحتمال التالي هو البرامج الضعيفة
و عند القيام باغالق , مساحة في الرام اي في الذاكرة   عند تشغيلها تأخذمع ملفاتالنظام فمثال

الذاكرة ال تتحرر بل تظل محجوزة و عند القيام بتشغيل غيرها  البرنامج المساحة المأخوذة من
هناك برامج مخصصة منتشرة , النظام و تسبب شل و تعليق الجهاز من البرامج تضعف موارد

  ذاكرة مباشرة و التأكد من هذا االحتمالال عبر االنترنت لقياس
, احتماال لوقوع هذه المشكلة هي وجود فيروس في الجهاز االمر االخير من االمور االكثر
باختالفها منها ما يدمر الجهاز و منها من يتكاثر و يؤثر سلبًا على عمل  فعمل الفيروسات تختلف

  جهاز من الفيروسات امر مهم دوريًاالتأكد من خلو ال, الجهاز مع مرور االيام  و أداء
 

  .. كما أنه يمكن أن يكون السبب الرئيسي في الهارد ووير
مركب على المذر بورد ولم تضبط خصائصه فيها بالشكل .. ذو سرعة معينة  يكون البروسيسور

 - في البنتيوم الجديدة  -أو سويتش .. انه يوجد جمبر في غير مكانه الصحيح  أي.. المناسب 
  .. مضبوط ان غيركم

في هذه  850 أو 750ولكن خصائص المذر بورد توفر خيارين  800سرعة المعالج : مثال 
نكون  850اخترنا  أما لو.. نكون ضمنا عمل الجهاز بالصورة السليمة  750الحالة اذا اخترنا 

  .. اجهدنا المعالج وبالتالي يصل دوما إلى مرحلة التعليق و ايقاف العمل

  .. هذه وحده
.. ماستر والثاني سليف  واحد -اثنين  - ثاني شئ ممكن الجهاز يكون فيه تو هارد ديسك 

الماستر والمنفذ الثاني في السليف  الكايبل الواصل بينهم يجب ان يكون المنفذ األول منه في
  .. وهذا شئ غير معروف ولكن مع الخبرة عرفناه

امر  وهو 98ان شغال معاي على ويندوز بس ك.. وفي امر ما اشتغل عندي على ويندوز مي 
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  : وهو.. يظهر لك االخطاء في الجهاز وطريقة عالجها 

start >> run >>Drwatson  

  .. يظهر لك الخطأ وكيفية اصالحه

  : 98شغاله معاي على الـ وكمان نقطة أخيرة كانت
لك اسمه  غير موجود ويطلع لو لغيت اي ملف وبعد فترة طلعت لك رسالة تقول ان الملف

اعرف ان المشكلة في السيستم .. وابلشتك الرسالة وصارت كل شوي تطلع.. واحيانا امتداده 

  : قم بعمل التالي.. 

start >>run>>scanreg  
التحميل من الريجستري عند بدء تشغيل  سوف تفتح لك نوافذ الملفات فيها مرتبة بحسب اولوية

  : كالتالي من االسفل إلى األعلى وأولوية الملفات في التحميل.. الكمبيوتر 

sys. __  

BAT. __  

INI . __  

vxd .__  

dtt .__  

exe & __ . com .__  

  .. المهم نرجع لموضوعنا ............
يوجد اسمه  ذي يظهر لك في الرسالة والذيقم باختيار الملف ال.. اذا فتحت لك نوافذ عديدة 

  .. ثم قم بتظليله و حذفه ( FAT ) فقط وال يوجد له أصل في الـ

 .. عادة ينزل في البروجرام فيلز.. أي برنامج حنا ننزله على الجهاز : معلومة مهمة  وبعدين
تحت  لسيستمإن نسخه اضافية تنزل من البرنامج في مجلد ا.. الشئ اللي مو الكثير يعرفونه 

.. البرامج  واذا قمنا بحذف البرنامج من البروجرام فيلز او عن طريق اضافة ازالة.. الويندوز 
أما النسخة األخرى  ... فإن البرنامج يحذف من البروجرام فيلز أو االمتداد الذي اخترناه له

  .. حذفها والموجودة في السيستم فإنها ال تحذف وعادة ما تكون مخفية فيصعب

 
هذا يرهق ذاكرة  حيث أن..وفتح أكثر من برنامج بوقت واحد..كثرة البرامج الغير الزمة

  الكمبيوتر
 

 
  مشاكل الوينذوز عند األقالع

نالحظ بط في الوصول الى النظام ماهو  (post) عند عمليه االقالع windows عند تشغيل -1

  !!!الحل ؟؟؟؟ السبب وماهو
والمعالج وكارت الجرافيك قد  تأكد بأن الذاكرة. بها جميعا افحص أسالك التوصيل التي قمت 

األسالك قد تم تثبيتها كل في وجهته  وأن توصيالت. تم تثبيتها في أمكنتها بطريقة صحيحة تماما
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  . Jumpers الكمبيوتر في حالة عدم العمل افحص ال. الصحيحة 

نالحظ ان ضوء  (قصيرهطويله او ( في بعض االحيان عند عرض شاشة التوقف لفترة  -2

  !!!الهاردسك أو القرص الصلب يظل فعال ماهو السبب وماهو الحل؟؟؟؟؟

 والوصول الى سطح المكتب ومعرفه مساحه القرص المتبقي windows عند تشغيل نظام -4
 ماهو السبب) برغم عدم تثبيت برامج جديده( نالحظ زياده المساحه المستخدمه في القرص 

  !!وماهو الحل؟؟؟
حيث يظهر رقم غير  هذا يدل علي وجود خطأ في حساب المساحة المتاحه علي الهاردديسك

 المشكله قومي بعمل ولحل هذه, الرقم الحقيقي قد يكون أكبر أو أصغر من الرقم الحقيقي 
scandisk للجزء الذي به المشكله.  

الحرف اليتم المفاتيح في أي برنامج نصي نالحظ ان هناك بعض ا عند استخدام لوحه -

  !!!!!السبب وماهو الحل؟؟؟ طباعته بشكل جيد ماهو
األزرار في التعريف هو نفسه عدد األزرار  قم باعادة تثبيت تعريف الكيبورد بحيث يكون عدد

-لو تم تعريف الكيبورد بالديسك الذي يأتي معها  وهكذا و يا حبذا 102أو  101الحقيقي مثال 
  . -ان وجد

يعني بوضع ( نظام التشغيل بواسطه اختصار كيف يمكن عمل ذلك  كيف يمكن ايقاف -8

  (الكمبيوتر اختصار اليقاف تشغيل

وضعي في  shortcut قومي بعمل رايت كلك علي اي مكان في سطح المكتب ثم اختاري
  عنوانه هذا االمر

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows  

سطح المكتب اليتم عرض أي عنصر على سطح المكتب  عند تشغيل النظام والوصول الى -9

  !!!!القرص في حاله تفعيل ماهو السبب وماه والحل ؟؟؟ ويظل
هذا األمر مثال قد يكون هناك مكون جديد تم توصيله بالجهاز  هناك أسباب كثيرة لحدوث مثل

ندوز ويلزم أن يتعرف عليه أو هناك خطأ في الريجستري بتاع الوي وال يستطيع نظام التشغيل
 أو اذا كنت تستخدمين ال scanreg /restore الدوس و كتابة األمر لحل ذلك الدخول علي

virtual cd تغيير أسماء البارتشنز الخاصه بالهاردديسك لتوصيل هاردديسك أخر مثال و  و تم

 أو اعادة أسماء virtual cd وازاله ال safe mode المشكله يلزم الدخول علي ال لحل هذه

  .... لبارتشنز كما كانت ووووووا
  أجوبة بطريقة أخري

نالحظ بط في الوصول الى النظام  (post) عند عمليه االقالع windows عند تشغيل - - 1س

  !!!الحل ؟؟؟؟ ماهو السبب وماهو
حجم الذاكرة الموجودة  يتعلق هذا على قدرة تحميل الجهاز فى الذاكرة اقصد ان -االجابة 

فكلما كبر حجم الذاكرة  الكاش ميمورى للبروسيسور لها عالقة اساسية بهذاعلى جهازك مع 
فى المقدور ان يتم تغير  كانت عملية التحميل اسرع بكثير والحل هو زيادتها ان لم يكن

  . البروسيسور الى سرعة اعلى من الموجود عليها
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نالحظ ان ضوء  )طويله او قصيره( بعض االحيان عند عرض شاشة التوقف لفترة  في --2س
  !!!القرص الصلب يظل فعال ماهو السبب وماهو الحل؟؟؟؟؟ الهاردسك أو

تفعيل خاصية الباور التلقائى فى الويندوز مفعلة بزمن معين ولهذا  يرجع هذا الى ان -االجابة 
دائما فعال النه فى وقت معين البد له وان يفصل تلقائى والن المعظم من  يكون الهارديسك

مفعل فهذا هو السبب ويمكن ان يكون هناك بعض البرمجيات التى تعمل فى  ركهالناس يت
ايضا ولكن ارجح العامل االول الحل هو جعل زمن الفصل للهارديسك والشاشة  خلفية الشاشة

  . غير فعال

 
قيد  عند أعاده تشغيل النظام نظراَ لحدوث تعليق تظهر رساله بان هناك برنامج-3س

  (فعاله( التوجد برامج في تلك اللحظه  االستخدام رغم انها

  !!!!الحل ؟؟ ماهو السبب وماهو
برنامج معين عن اكمال  المعروف ان الهانج اوالتعليق ال ينتج اال عن نتيجة توقف -االجابة 

النها العملية يظهر لنا  ctrl+alt- delet وظيفته االساسية فى العمل ولهذا عند الضغط على
  ات الفعالة بهذا الوقت تحديدابوكس خاص به البرمجي

حل  افضل xp او ال 2000ال يوجحد حل لهذا ولكن اعتقد ان تنصيب انظمة تشغيل من فئة 
 حيث انه فى مثل هذه الظروف التى قلما تحدث فيها يمكن فصل عمل البرنامج الفعال فى

  الذاكرة بدون اى مشكلة

 
 
  

 

خير و خير ألف تدعون بما هللا جزاكم السالم و بالتوفيق ألهلي و لي أدعو  
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 بكالوريوس هندسة معمارية بتقدير جيد من جامعة بغداد

talibaltalib@yahoo.com 

009647808243318 
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