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���> ا?داء �� (�� �=�7> ;�7 /0ا��7) ا��07م، %�7� أن (�79وزت /7�                   ���> ا?داء �� (�� �=�7> ;�7 /0ا��7) ا��07م، %�7� أن (�79وزت /7�                   آ- �� �.0ل أن ز��دة      آ- �� �.0ل أن ز��دة      

�- أ��ك ا�A�B> ا� =�%�@�> �� D��9�ب أن  �� ا���B1.�ت، �E�� -�FG1� �H ) �1> ا���%�@�> �� ا���ا� = <A�Bأ��ك ا� -�D��9�ب أن  �� ا���B1.�ت، �E�� -�FG1� �H ) �1> ا���ا��

01��77ت 77A�ص ��77H�� �77; I��77ت    � �G77/ �77ول�01��77ت 77A�ص ��77H�� �77; I��77ت    &077رة "���77> ��/�77> ��77�1>، أو � �G77/ �77ول�. . MMPP33&077رة "���77> ��/�77> ��77�1>، أو 

� ��� ��)��A0) د���� ��� �و�L <9�1زد��د �=�را(��، وازد)��A0) د���� ��1�ى و�L <9�1زد��د �=�را(��، وازد�N; ،���� ��1�ى ��B1* ا�.��م %$ ;� /0ا����N; ،����B1* ا�.��م %$ ;� /0ا���

+A00ة ا�����9>، و�� ا�A �� �أآ� �ًB�A ,�=1�) ،ًَا��.�) �Qت أآ��=��+A00ة ا�����9>، و�� ا�A �� �أآ� �ًB�A ,�=1�) ،ًَا��.�) �Qت أآ��=�� . .  

� �� آ- �� �.�لR�0ب �=�>، ��� ا���� �� آ- �� �.�لا���ة ��A�ة، و�=Sا ;Nن ���> ا�R�0ب �=�>، ��� ا���  . . ا���ة ��A�ة، و�=Sا ;Nن ���> ا�

إذا آ�77+ (=77�ف إ��77 ا�0�77ل ���77 أ���77 أداء �N77; ،,77��E� �77ن أ;T77- ا�177�ا(��9>، وا��771  إذا آ�77+ (=77�ف إ��77 ا�0�77ل ���77 أ���77 أداء �N77; ،,77��E� �77ن أ;T77- ا�177�ا(��9>، وا��771  

1�1�   �77; W�779) �77 أن ���، %77�Z�ع 77X�از ��، %77�Z�ع 77X�از �� �77 أن (W�779 ;�77   ��=�77 ا� 77�Q�ون، ر%��77 ( 077ن ا��177�ال /��077%, ا�.77����=�77 ا� 77�Q�ون، ر%��77 ( 077ن ا��177�ال /��077%, ا�.77�

� �77 إذا آ�L +77 (��77, ا���Dا��7> ا��ز��S77� <77,، أو آ�77+ ;�7ً� ���77 ا��177�ل �77��E$   � �77 إذا آ�L +77 (��77, ا���Dا��7> ا��ز��S77� <77,، أو آ�77+ ;�7ً� ���77 ا��177�ل �77��E$   . . ا?�07اق ا?�07اق 

�� �.7�م �7, %�7[ ا��7- وا����7@\، ا��71 (.7�م ز��7دة ا��7��> ا�7�B1) �71* إ��=�7              �N; ،�ًQ��� �.7�م �7, %�7[ ا��7- وا����7@\، ا��71 (.7�م ز��7دة ا��7��> ا�7�B1) �71* إ��=�7              /��N; ،�ًQ��/ . .

  �% S�H���F1�ق (  �% S�H��7�ًا ��7 ا�9=7�،               ��F1�ق (D� �^_ا �=T�% (�B1� ����Eت ;.`، %�� *T% -��7�ًا ��7 ا�9=7�،               [ ا�D� �^_ا �=T�% (�B1� ����Eت ;.`، %�� *T% -�[ ا�

<�;�77a77> إH� ) *77;�77;�>أو دa77> إH� ) *77;77>   . . أو د�A�) ة، أو�اآS7777> ا��A�177> آ���77> ����771د، آ�A�) �77إ� �=T77�% -�77�و�T77�% -�77=� إ�) �77�77�A> آ���77> ����771د، آ1�77�A> ا�S77اآ�ة، أو (�77�A>   و

 ا�.�.> ا��9�دة ��Q- (�7, ا�1��7�Aت، و�S7^Z %�7�ك      ا�.�.> ا��9�دة ��Q- (�7, ا�1��7�Aت، و�S7^Z %�7�ك     هSا ا� �1بهSا ا� �1ب�.�م �, ;�    �.�م �, ;�    . . ا?A�اص ا����> ا?A�اص ا����> 

  . . gG %�[ ا?��ار ا���Q�ة ا��1 و"���ه� ^�ل ا^��1را(��gG %�[ ا?��ار ا���Q�ة ا��1 و"���ه� ^�ل ا^��1را(��، و� ، و� 2828 ا�ـ  ا�ـ ��� (�, ا�0Bcات��� (�, ا�0Bcات

�* /��0%, ;� هSو�0اء آ�+ ��1�ءًا أو �1�;ً� �91� آ�Q�اًَ �� ا?��و�0اء آ�+ ��1�ءًا أو �1�;ً� �91� آ�Q�اًَ �� ا?����1� (��S0%, ;� ه��/ *�  ..ا ا� �1با ا� �1ب��) ��1�
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 مساحة قرصـك    إحدى أسهل الطرق اليت جتعلك تستعيد جزءاً كبرياً من قوة نظامك، هي حترير            
 باملائة من سعته، يصبح كل شيء علـى  90الصلب، فعندما ميتلئ القرص الصلب بنسبة أكثر من    

  ! نظامك بطيئاً، وبطيييييييييييئاً جداًً


�) ا�B�9، إ�� ;8
��: ��و�@:، ;��A@%7 وا�%@?ف،                � C#D*5 �ا�%� ا�� � � ?6 ا�,F$�:، ه

   :@!#Gدة �@� و�!+I-ا 
�+@C@#D*5) "Windows Disk Clean .(   (@�5 �#NF ا��@
ص  "أو �7

�ً@@#�P :@@#�,&ا� . �5
"اذه@@B أوً- إ�@@�، وا��@@
 ;@@��Tر اMy Computer( �@@,�S" (> @@�ز ا�$,#7@@

 �" X ،"YZ�9@@@0@@@" ا0+@@@
 :)]C:)" [Local Disk(C(ا��@@@
ص ا�,%�@@@� "��,@@@�وس ��@@@

)Properties(      B��� ���ن ا�+7�� 
� ا�@Tر         )General" (��م"، وا��@�� 
X ،"  C@#D*5@" ا��@


صا��) "Disk Cleanup .(  

 >�و�@@: �,�#@@: C@@#D*5 ا��@@
ص، �7@@
  �@@�إذا آ*@@' 5@@�+[�م �D@@�م و�*@@�وز إآ@@\ ;@@�، �,$*@@)   

 �. ، آ@� F@; �ً@#Z���5 �N+F@5$� دوري    )Scheduled Task" (ا�, ,@�ت ا�,_�و�@:  "إ^�.+ � إ�

 ��: ا�+%$""���#�م ; ?ا اذهB إ��  "إ^�.: � ,: �_�و�:|� �م �_�و�:|�

)Control Panel |Scheduled Tasks |Add Task .(     @�دي�إر b��@�
�دك ;@�� A@#�

��: ��eاد >�ول �,� � ,: C#D*5 ا��
ص Iو :�
�;.  
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إذا كان تنظيف قرصك الصلب، أسهل طريقة للحصول على مزيد من احليوية يف نظامك، فـإن                
  . لسهولة للسري يف االجتاه ذاتهإزالة جتزئة القرص الصلب حتتل املرتبة الثانية من حيث ا

  �
ة 5@@��#N@@� fg�@@�� �). Clusters" (ا�&*��#@@�"�@@��
 �D@@�م ا�+@@NF#� ا�,�!@@�ت ;�-�+,@@�د ��@@


B@#5 ا�$+@B .@� ا�,$+7@:، �$@�             +� h#7@� ب��@Ii; ،B@#5
و�
�D� B5م ا�+NF#� �5@) ا�&*��#@� ;��+


ًا و5      @@j&75 
@@j#@@� أآ�ا�,�!@@�ت، أ�@@7%' ا�&*� '��]+@@Iوا ��T@@ا� 
�ز�@@ً� ��@@� آ��@@�   آ�,@@� �@@

                           h@#. f�@+5 #@� آ#!,@� ا5!@4 .@� أي �$@�ن�ا�&*� ��T@]5 �
�&ً� إ�@@I م�@D*ا� �@,&� A@#�، ا��
ص، 

وا�,F$�: أ�) �*��� B�85 ا�7#���ت، .kن إ�_�د >,#@f ا�&*��#@� ا�,�8�;@: �,�!@�ت �&#*@:، آ�&7@:                 

":��,N+@@I-ا�7#��@@�ت  "ا A��@@%5 �@@�
�ا�� X,#*@@: آ@@� �@@
ة 5@@X �@@��#� ق
ZT_5@@: و�@@F$�: . ، و5@@�

� �D@�م ا�,�!@�ت      @�� 
، ;@� FAT (File Allocation Table(   B%�@*5ا�,�!@�ت، - 9@+�5

� ��Dم ا�,�!�ت �� �ًmأ�NTFS (New Technology File System (    م�@D� h@���� ا�@?ي

  . ، وو�*�وز إآ\ ;�2000و�*�وز إن �5، وا�*��D#� ا�,h*� �#�+F، و�*�وز 

        
5 "+@� ،B�9@ص ا�

ق  . B@#5 ا�&*��#@� ;@D+@*� �$F"، و�+&��@ZT_5 ��T5 ���*�         B: ا��N+�@5و

� ا�@
q"   40إزا�: ا�+_ZT: و�+ً� �,$� أن ��9 إ�� ��ة ���Iت، ��
ص ;�&:        @�� ،'��;�_#< 

�ان ��#�:  X ق
N+�� :#�,&أن ;�ء ا� �� .       h@_+5 ك �$+7@)، أو
وا�%$,: أن 5!&@� ذ�@) �7@� أن 5+@

�م@@*�� . �@@�� 
5
"ا��@@�� ، My Computer("@@X" (> @@�ز ا�$,#7@@@@�� 
ا��@@
ص ا�,%�@@� " ا��@@

)C:)" [Local Disk (C[(:   
، )T��; ،" YZ�9@0) "Propertiesر ا�S,� ��,@�وس، وا0+@

   B@��� �@��ن ا�+7�� 
 ) "Defragment إ�N@�ء ا�+_ZT@: اsن  "، Tools(  "@X" (أدوات"X" ا��

Now .(ع�7Iآ� أ (�
� :ZT_5 :أن 5&� � ,: �_�و�:، �+*!#? إزا� �ًmو�,$*) أ� .  

، أو �#��#*#@@�م، .�-�+,@@�ل اSآ7@@
 أن g��� "+@@5&@@:  98، أو 95*@@' 5@@�+[�م �D@@�م و�*@@�وز  إذا آ

ا��^@f  "و�*9%) أن 5&#� إ�yع ا�_ @�ز .@�        . �%�و-e (5زا�: ا�+_�F� B7�; :ZTط ا��
ص     

 �@�sا) "Safe Mode(    :@ZT_+إزا�@: ا� �Nّ@� "@X ، .      أو �@�د.' أي ،�ًm@ه@?ا أ� (@^
إذا �@" �

�;�ت، �,$*) أن 5@�+[ &�       �@j� ،:@ZT_+إزا�@: ا� bا�
 �Executive Softwareم أ�@ً� �@� ;@

Diskeeper (www.execsoft.com(أو ،Raxco Software PerfectDisk 2000 

(www.raxco.com( ���]ا� b���
�د .� SpeedDisk  "@�g، أو ا�7<� Symantec ا�,

Norton Utilities (www.symantec.com.(  
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يزات م يب العديد من املوأكس، 2000 يف كل من ويندوز إن يت، وNTFSأضاف نظام امللفات  
، منها مثالً،   98 و 95 املستخدم يف نظامي ويندوز      FATاملتقدمة، اليت ال توجد يف نظام امللفات        

ن حتسن وعلى الرغم من أ. أداء أفضل عند التعامل مع امللفات الضخمة، اخلاصة بالرسوميات مثالً        
األداء ال يتجاوز بضع ميللي ثوان، إال أنك ستالحظ الفرق لدى التعامل مع امللفـات الـضخمة             

 يضيف مزيداًَ من االعتمادية واألمن لنظـام        NTFSواألهم من ذلك أن نظام      . املستخدمة كثرياً 
  . ملفاتك

�م، �@�    �#�/95/98-�} أن ��Dم دوس وا�7
ا�b ا�[��#: ا����,: �$� �@� أ�D,@: و�*@�وز               @#*#�

.@kذا ���@' �
�@ً�      . f#8+�5NTFS ا�+&
ف ��� ��!�5@) وأ�
ا�@) �*@��� %5�� @� إ�@� �D@�م                

، أو �#��#*#@�م، .�k@) �@�       98، أو   95، و>&�+@D� '@%5 �@,&� h@�م و�*@�وز            D*; �ً|# �NTFS@�م    

   ً�@��8� h@5اء
� f#8+�@5 .      �
.@@: �D@�م ا�,�!@�ت ا�@?ي h��]+�@@5 اذه@B إ�@&,�" 
5�" > @�ز ا�$,#7@@

)My Computer(  
" YZ�9@0 "، وا��
 ;��Tر ا�S,� ��,�وس ��� ا��
ص ا�,&*�، وا0+@

)Properties (    م�@@D� �
ك ا�*D@@�م إذا آ@@�ن ا��@@
ص �&+,@@� ��@@@@7]#.NTFS أو FAT32 أو 

FAT.  

و�@�,{ �@)   .  y0ل ا�e@�اد NTFSإذا آ�ن ���) �
ص >���، �,$*) أن h,��5 و�D*; h|# 5م           


اص ا�7�9: �@� �      �Sا ���، ��دا�@' %5+@�ي ��@�       NTFS إ�@� �D@�م      DFAT@�م   و�*�وز ;+%

8
   Convert.exe: ا�@@�&: ا�$�.#@@:، وذ�@@) ;�I@@+[�ام ا�7
�@@��b ا�[@@���  @@I �@@� �@@,&� ا�@@?ي ،


�>@h اSوا�@
   |ا�7@
ا�b ا�,�%�@:   |ا�7@
ا�b |ا;@�أ "ا.+{ أوً-، ��.?ة ��>h اSوا�@
، �@�         . اSوا�� "

)Start|Programs|Accessories|Command Prompt(� �@@0وأد ،   
8@@I h@@<�� �@@*

 

\:CاSوا��Sا  :CONVERT C:/FS:NTFS/V .    :�ا�
ف ا�@�@�: �C,$*) أن 75@�ل 


ف ا���ا�: ا�+� 5+&��@� �& @�، أو 5@��0          %;CONVERT? /      �@� ة����@� �9�ل ��@@%��

 
�Sه?ا ا .        yً��@g �ً@+�ق و
N+�5 � *$� ،�ً&�
I :#�,&�75أ ه?6 ا� ،:ZT_+إزا�: ا� :!#Gوآ,� .� و

� ،� +*5 �+�  . ?ا �*9%) أن 5+
آ � y0 �,&5ل ا��#�
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إذا مل تكن تذكر أين وضعت بعض امللفات، فإنك تستطيع االستعانة بأداة البحث املتوفرة يف نظام                
   .ويندوز

       (@�
� :@I
�ان ;,_@
د . @X �وه@� ا�8
��@:   (و�,$*) 5[!#� أو��ت ا����I �� A%7ت إ�@


�&: >�اًَا�+� 5_& I '�

ق �,�#@: ا�! 
I@: و�+@ً�      ). � �%
آ�ت ا�A%7 .� إ�+N+�@5 أن �@$,�

��yً، �$* � 5%�ث �
ة وا�@�ة   g .         �@&; ول�@*+� B@آ @� 5&,@� واذه
+5 "@X و�*@9%) أن 75@�أه�

        6��
5 
0P ء��5*+ �، أو ا.&� أي  �+�
ة 75@�أ Z���5#@ً�     . ا�8&�م ,+�@� :#�,� :I
و795{ ا�! 


ت أو ���'     #q �,آ�              ،�ً@#��� (@��D� (ا�,�!�ت، أو �*��� �&+�� و�*�وز أ�) - 5@�+[�م    �@� �@+�

 h��]+�5 '*ام                    ). آ�]+@Iإذا آ*@' - 5%+@�ج ا ،:@I
� �@|' أن 5��@C �,�#@: ا�! @+� f#8+�5و

:I
، ه@�   �#��#*#@�م و،  98، و F�95$�: ا�! 
I: ا�
Z#�:، 5%' آ@� �@� أ�D,@: و�*@�وز             . ا�! 


 إزا�+@ �@� h��Z,@:        . " أو.#\، .� Fast Find�gا�7
���b ا�[��� @7� h@�8&5 أن (@*$,� �@$�

"�#NF@@+ء ا��@@;) "Startup .( و�*@@�وز ���@@D� (@@�,� �@@,*#;2000 :@@I
، وإآ@@\ ;@@�، ��0@@: . 

         4@@�
g �@@� �@@ ; "$%+@@ا� f#8+�@@5 ،�@@, *� �@@$; :@@��0" ا�@@@+%$" |إ�@@�ادات |ا;@@�أ :@@��أدوات |�

5
 |إدار�@: � Start|Settings|Control" (��0@: ا�! 
I@:  |ا�[@���ت وا�+78#�@�ت  |إدارة ا�$,#7@

Panel|Administrative Tools|Computer Management |Services and 

Applications|Indexing Service( ���*� � ; "$%+ا� �، .+*8F � أو e�; � �8&5^�.: إ�

�5
�7@ً�، 5@79{ �,�#@: ا�! 
I@: ;8#|@: إ�@� در>@:                     . �75أ ;��&,�  �ً@|�+,� B�9@ا� (�
إذا آ�ن �


�@@) ا�@@D.  ،B�9#&@@:، و� @@?� :���@@� 
@@�
%+� ،�@@�
ا>&@@: ا�*@@9#%: ر�@@" وا� �ا �@@���ك إ�@@

:�$F,ه?6 ا� B*_+5و.  
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إذا كنت تشعر أن أحد أكثر حلظات االنتظار إزعاجاً حتدث أثناء إقالع النظام، فأنـت لـست                 
  . الوحيد يف هذا

       (��D� ك
�ال ا���@'، إذا آ*@' B*_5 f#8+�5            �@,+&5 ا-�+�Dر أX*�ء اe�yع، ;iن 5+@g -ً�N@� 

� �D@@�م و�*@@�وز  @@��2000    f@@� ،(@@و�@@' أن 5!&@@� ذ���، أو �D@@�م و�*@@�وز إآ@@\ ;@@�، �$@@� إذا 

أ�@� إذا   . إ��ارات أ0
ى �� و�*�وز، .@kن ���D@) ر;,@� �* @�ر، و- �@�+f#8 اI@+|*�ف ا�&,@�                  

         ,#. ،'��5@�
�f اe�y@ع    آ*' - 5
�� أن �5+ �) ا��8�: ا�$ 
;�NF+; :#Z#� ا�_ �ز آ� ا� (@*$

  �@@ � :@@<���ا��، . �7@@
 إزا�@@: ;&@@� �,�#@@�ت ا�A@@%7 �@@� ا�@@��ا��ت ا�+@@� - @@jا� �@@&; };
@@+�

5
B@#5 اe�y@ع ��7@�ء أوً- �@�            BIOSاI+[�م 0#�رات ا��eاد ا�,+���: �*�Dم ;#@�س         
@#qو ،

 B�9ا� (�
� .                  �@� A@%7ن �@� ا�
�ا�: ا��@
ص ا�,@@I ل�!qk; س�#; :,D�5,{ �) ;&� أ�


اص  �Sة، �*@9%) ;!&@�                اT@#,ه@?6 ا� 
.�أX*�ء �,�#: اe�y@ع، .@kذا آ@�ن �D@�م ;#@�س �@��) �@

�;) أن �+A@%7�� h@&7       . ذ�)@I�� ��� B_� ا�?ي B#5
0
ى ;+&##� ا�+Sس ا�#; :,Dو�5,{ أ�

     �#NF+م ا��D� �,%� ت آ���ا�.kذا آ�ن �,$*ً�، ا>&@� ا�_ @�ز �A@%7 أوً- �@� ا�*D@�م          . �� ا��

� ا���ا�:   ��C .:,ص                 وا�
�#�ة ا�+� �_B أن �7m5 ا�_ �ز آ@� �%,@� ا�*D@�م �@� ا��@�
ة ا�

                �@#,%5 �ا��#� أو ا��
ص ا�,��b، ه� �*��� 5%�ث �y$Fت .� �
�) ا�@B�9، و5%+@�ج إ�@

 
0P ص
� �� �#NF+م ا��D�)yًj� ع�<
+I-ص ا
  ). آ�


ه@� �@� �@��#�، و�NF@5 أ�D,@: و�*@�وز إن 5@�، أو                      ,� ��T� - �+ا� :,D�Sأو  52000,�) ا 

 f�
، .� ��Dم ;#�س، وه� ��دي �*� h8#F*5 إ�� Quick Bootإآ\ ;�، 0#�ر اe�yع ا��

                      �$F@; عy@�e@' ا�5[!@#� و �@*&� �@� ،:@���أن �+_�وز ا�*�Dم ا0+7@�رات ا�!%@Y ا�@?ا�5 ا�8

�ظ%�� .  

���D@)  .�7ً- �@� إ��@�ف   . أ�� ا�%��ل ا��j,� :���7 �5) اD�S,: ا�%��j:، ه� B*_5 اe�yع آ�#�ً 

    f^م و�]+Iاد"آ�#ً�، ا�&+I-ا�_ �ز    "ا �7: . ، �*��� - $5�ن ;%�>: ��&,� ���*��; �m.Sوا

               f@^و �، وذ�@) ;@iن     "اIe@�7ت "�%�اB#I ا�,!$
ات ا�+� 5&,� ;�8�: ا��87ر�@:، أن 5*�� @� إ�@

� �!+@�ح  �� �Nm5"  "��@*ء ا��@!geا "soft off      أو ،A��@%ا� (;�@I�� :@���� ��د ��@@<�، ا�,



 �� �� زر و�@�          . (�: ا�,!�#5{ ��@�� �N@^ق و�*@�وز، اy@qا�@?ي �+_@�وز إ �@Iء ا����@!g��


jان أو أآ�X f;: �,�ة أر�ا��8.(  

، و�#��#*#�م �,$� أن 5*+�� إ�� و^@f ا-I@+&�اد،        98، و ��95� ا�
q" �� أن أ�D,: و�*�وز       

���@:، و��#@                g ة �*@��� 5&,@� �,@�ة
�+�@� '�@#� :@,D�S�7ت، �$� ه?6 اIeا f^إ�@�دة  أو و (

��وث ا� #�ر B*_++� �#��  . اe�yع آ� ��م أو �

� اsن، �$@� �@��) ذاآ@
ة آ�.#@:                       : �9#%: إ^�.#: @+�إذا �" �$@� �@��) �D@�م و�*@�وز إآ@\ ;@� 

)256�@@�Sا �و�@@�ل آ@@�ف، .��m@@.S أن 5
�@@� إ�@@� �D@@�م و�*@@�وز إآ@@\ ;@@�،  )  �#_�;��@@' ��@@

   
�.' ا�7
�@��   . ��+,+��T; f إ�yع أ�9Iو
$��� 
.�، bBootVis.exe ا�[@��� ا�,_@���      و5


 �) أ�� �9
ف و�*�وز إآ\ ;� ا���' .� �,�#: اe�yع D� ا�?ي.  
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 33تعتمد السرعات العالية اليت تقدمها األقراص الصلبة اليوم، أو أي من السرعات اليت تزيد عن     
ـ   "ميجابايت يف الثانية، على تقنية تـدعى    direct memory"ذاكرةالوصـول املباشـر لل

access( DMAحيث تتجاوز تلك األقراص املعاجل لنقل البايتات إىل الذاكرة ،.   

    bا�
�5@@�م ه@@?6 ا�+�*#@@: .�Z@@�ة را�F@@*5 ���@@*� :@@&Z، �$@@� ;&@@� إ�@@�ارات و�*@@�وز، و;&@@� ;@@

� أن �75@@� ���,@@: ا�8@@
از .#,@@� �+&�@@4   @@�� 

اص، 9@@5ّ@@�Sا B@@#آ
5;:�
�@@�� . �F@@*5 - �@@ .

 :@@!#GوDMA ،  ه@@?ا ا�[#@@�ر B�9@@أو ا� b��@@,ا� (@@�
�ا�: �@@I 
.�@@5 ���@@*� �@@+�آ,@@� ه@@� (

�5
�7ً� ه@?6 ا�S@�م        :j��%ت ا���ا��ن �@�دة     DMAو��@� ا�@
q" �@� أن وf#,< (          :@!#G ا��@$5 ،

�ا��ت    I �. :*,mا�
�Sاص            صا
�S�@; "$%+@ا� �;�m@; ن�
ه@� � ��,&+@Iإ- أن ا ، .  Y@%.ا

  :8@@@@@Iا��@@@@@: ا�@@@@@+%  |إ�@@@@@�ادات |ا;@@@@@�أ "إ�@@@@@�ادا5) ;�" إدارة اT@@@@@ <Sة |ا�_ @@@@@�ز |ا�*D@@@@@�م |$"�

)Start|Settings|Control Panel|System|Hardware|Device Manager( "@@@X ،

  �
ًا �Tدو>@@ً� ��@@@@�� 

ًا  "IDE ATA/ATAPIأ> @@Tة 5%$@@" "ا��@@@@�� 
�X ،h&#@@I@@" ا��@@+� ،

T��ً@@<دو �@@�� Primary IDE Channel   B@@��" إ�@@�ادات �+���@@: "، وا0+@@
 �@@��ن ا�+7

)Advanced Settings(ًا
أ�� إذا �" �$� �Gه
ًا، .�B�qS أن ^�;� ا�+%$" . ، إذا آ�ن �Gه

   :@@@!#Gو fm@@@� - ،زك�@@@ < �@@@.DMA (.
 �Intel@@@�دي 5%,#@@@� ا�,@@@�
ع  .  9@@@5 '@@@%5

Application Accelerator          0#@�رات B@��، .@� ا�&��@� �@� ا�%@�-ت، إ�@� >&@� �@��ن ا�+7

�!+]� :���+� . Y%.ا�+%$""ا :���| 
 Control Panel|Add or" (ا�bإ^�.: أو إزا�: ا�7@

Remove Programs(  ى إذا آ@@�ن
 .@@� Intel Application Accelerator، آ@@� 5@@

                   B@��
 �@��ن ا�+7@ G ى إذا
@5 "@X ،h@��T5 أن (@*$,� A#� ،:,Zا^@�7  ". إ�@�ادات �+���@:   "ا���

���@: إ�@�ادات   DMA    B@#آ
- 5@*\ أن  . X ،Intel Application Accelerator@" أ�@� 5

��T*5Intel Application Accelerator fل � ��www.intel.com  �@� h��T5 �7 أن� ،

(��D� .   ر ا�[#@�ر�@ G �� آ�i5و"DAM  ًا
.�، �$@�  )DMA if Available" ( إذا آ@�ن �+@

��:Device 1، و��Device 0 ا�_ �ز�� ��jوا� :�#Z

اص ا��Sت ا��ا�I �� �$و� ،.  
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، تستطيع احلصول على سرعة أعلـى إذا كنـت مـستعداً     LCDنت من مالكي مراقيب     إذا ك 
   .للرضى بكثافة نقطية أخفض قليالً، وعدد ألوان أقل، إلظهار رسومياتك على الشاشة

   :�i�,ل  :;�� #وه?6 ا��@gأ �@ $�
��#: آ#7
ة، آ�ن ز�� %5I
- . ، .$�,� آ��' آ,#: ;#���5) ا�

     �� ��T� (�
%+; '��� ا�@
q" �@� أن �D@�م اGe @�ر      . ا���7+�ت ا�+� - �&*@� � @�  fm5 ا�@�&.

�  �32@@��) ر;,@@� �7@@�و �@@�درًا ��@@� إG @@�ر أ�@@�ان �@@� �#@@�ر      @@+� ;@@' .@@kن �&D@@"  24 ;@@' أو 

      :@#��
 >,#@f �5@) ا�+@�ر>�ت ا�� D5 - :#��+��
�ان إ�@� �#@�ر      . ا�,
ا�#B ا�$@�Sا 'm@!0 ذاk@.

��#�ت ���) ��+f#8 أن � 16I

k. ،';  }+!"h5ن ��Dم ا�_*� "    �ً&m@; 
.��h5، و�@@� ���i;

�ا�� .� آ� �
ة �� ا�,#$
وX .  

                        �@�� ،�@�S�; ل�� ��T@� �@� ا�@�
�:، ���;@� ا��7@@�� h@#. �9@%5 ب ا�?ي��ISو�*478 ه?ا ا


    . �#,: ا�$�j.: ا�*�8#: �$� �� ا�,
ا�#@B ا�$
�@�+��#:، و�
ا�#@B اS�@&: ا�, #87@:              @jؤ�@: أآ
.

  �@�1024×768    :@��� ��@�د5#�، و�
�@@�ب      17;�#@�س   ;$@�� ��@ �#@*#� ���@: �%+@�ج إ�@; 

وI@#�دي ا0+#@�ر آ�j.@�ت     . ��د، وا�+
اب �� ا��F�: إ�� در>@: 5$@�د C�i@; 49@+�5 ا�,@�+[�م              

��#�ت 75@@�و   @@I

د إ^@@��: و�+@@)، ;#*,@@� �_&@@� ا�*@@9�ص وا�@@_� ���8#@@: أ��@@� �@@� ذ�@@) إ�@@


اءة  � B&وأ� 
Nإ- إذا           . أ� �@��Sت ا�*�8#@: ا�@.�j$ض >@�ول        - 5[+�ر ا�
@� �ا�+_@' إ�@

(5���� ��� yًآ�� "]^ �+,�.  
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هل تعلم أنك عندما تركب برناجماً أو عتاداً جديداً، فإنه يضيف براجمه اخلدمية اخلاصة به والـيت                 
مج الصغرية جزءاً من تكون خمفية عادة، وحتمل تلقائياً لدى إقالع النظام؟ تسرق كل من تلك الربا   

، وتزيل تلك الربامج غري املرغوبة اليت تعمل        "اجلنون"أداء نظامك، وحان الوقت كي توقف ذلك        
  .تلقائياً

0@@@@��#ً� �@@@@��� m@@@@+�98,� آ@@@@� �@@@@� أ�D,@@@@: و�*@@@@�وز  �ً@@@@_���
، و�#��#*#@@@@�م، وإآ@@@@\ ;@@@@� ;

MSconfig.exe                 @; �@*� �ً@#Z���5 f@��5 �@+ا� bا�
�ء ا�+@NF#�،   ، وه� ��,{ �) ;kدارة >,#f ا�7@


ى            . �7
 وا> : اI+[�ام ;�8#:   @0Sإ�@�ارات و�*@�وز ا f@� b���
وf#8+�5 اI+[�ام ه?ا ا�7

�ًmأ� . ��>� 0#�ر أ.�m، ه� �$�PC Magazine Startup Cop     f@#,< f@� �@,&� ا�@?ي ،


ج T@@@�startcop.zip �@@@� ،www.pcmag.comل ا�,�@@@C . إ�@@@�ارات و�*@@@�وز]+@@@Iوا ،

���h5 و�T0 � .� أي �_��    +%�       :��� أ���� 
و�*��� �*+ @� ا�+
آ#@X ،BI�*� Setup .     ،B" ا��

  .��,{ �) ا�7
���b ;�0+#�ر ا�7
ا�b ا�+� 5
�� 5%,#� � �*� اe�yع

         
� زر ��Run             :@,Zأو أذهB إ�@� �@�NF اSوا�@@�� �Nm@4 ا�@�
g �@� Start   
 وا0+#@�ر أ�@

Run       
�Sه?ا ا h�0ا�; B+أآ "X MSconfig  ح�+!� ��� �N^وأ Enter�  }#5�!,ا� :��� �

                           bا�
7
ا�b ا�+@� f@� �@,&5 ;�ا�@: ا�*D@�م X@" ازل ا�&�y@: �@� أ�@�م ا�7@��; :,Z�� � ; ة?.�� 
 D5

 ��
5 - � .  وه?6 ا�[8�ة f#,< f� �,&5 إ��ارات و�*�وز�,� � �f ;�ا�: إ�yع ا�*�Dما�+
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فإذا وجـدت أن حاسـوبك ال     . ا عن عام واحد   هذا أحد أفضل احللول لألنظمة اليت يزيد عمره       
يبدو حاسوبك اليت كان عليها عندما اشتريته، فال تظن أن سبب ذلك فتور احلماسة لشراءه كلعبة      

فنظام ويندوز يتباطئ حتماً كلما أحبرت يف ويب، أو ركّبت برامج جديدة، ألنه يـراكم               . جديدة
مثل (مك، مع أا ال تفعل شيئاً، أو أا تعمل ضدك           الربامج اخلدمية وبرامج القيادة وحيملها يف نظا      

، باإلضافة إىل تبعثر امللفات، )برامج التجسس اليت تركبها مواقع ويب عدمية األخالق على نظامك 
  .ومنو سجل النظام إىل درجة ال ميكن التحكم ا


ك ر;,@� 5%@�� إزا�@: 5
آ#@B ا�7@
ا�b ا��^@ f��yً#@، �$* @� �@�دة - A@+_5 آ@� �@�ء، ;@�             @@+5 

                      B�9@ص ا�
� ;&@� ا�7@
ا�b ا�!
�#@: ا�+@� 5,@� ا�@?اآ
ة، و�@���: ا��@@+�
ا�b ا��#�دة، و; .

وإذا أ^!' إ�� ذ�) ;#���ت ��م آ���  (�k. ،(9]5�� �m,5 ا�����ت .� �%�و�@: ا�@8#�د    


 ا�[#@�ر ا��k; ���@7@�دة 5
آ#@B و�*@�وز، إ>@
اء �,�#@:               .�ا�,y$Fت وا��ة �5� أ0
ى، ;#*,� �

���� C#D*5�ً7�
�ا�� ا����: �5� �. (��D*� :.  

ر;,@@� 75@@�و �,�#@@: إ�@@�دة 5
آ#@@D� B@@�م ا�+@@NF#� آ@@��yً أ�@@
ًا �
�7@@ً�، �$@@� ا�_@@�TZة ���;@@� ذ�@@)   

�ع �� ا�%,��: آ@� �75@� .@�        . ^[,: >�اً � hأ� �أوً-، ا�!} آ� ��ء ا�+#�e�7. ،�ً#g^�.: إ�

7
ك ��� أن $5�ن أآ         _+I �g�#+�
ًا �@�          �k. ،��iن �,�#: ا�%!} ا-@#jو5%@?ف آ ،�ً@,#D*5 
@j


 ا�yز�:#q ا�,�!�ت.  

        b��@,ص ا�
و;&@� أن �@79{   . أ.�m وI#�: ا�#�م �*�� >,#@f ��!@�ت ;#���5@) ه@� اI@+[�ام ا��@

             B�9@ص ا�

ص ا�%!} ا-�+#��g ;#� �@��)، أ�@� 5 #|@: ا��@� .          f@#,< ه@?ا 
�ف �@��@I "@&�

��دة ا�+ #|: ه� ا�,!+�ح �&,�#: إ��دة ا�7
ا�b وا�7#���ت، ور;,� �75و ه?6 ا�!$
ة �
و�:، �$� إ       

  .ا�+
آ#B آ���:

� . �e@@�دة ا�+ #|@@:@@�� 
5
"ا��@@�، X@@" ا��@@
 ;@@��Tر اMy Computer(  �@@,�S" (> @@�ز ا�$,#7@@

�,$*) ;&@� ا�+ @�ء   . �� ا���Z,: ا�,*Format (:�j7" (5 #|:"، وا0+
 \:��C,�وس ��� ا��
ص  

      +I�; و�*�وز، إ�� B#آ
[�ام ا��
ص ا�,��b ا�[�ص ;��kاد و�*@�وز، أو      إ��دة ا�+ #|:، إ��دة 5

�;)I�;Recovery CD+[�ام ا��
ص ا�,��Iy� b+&�دة I�� b+*� h��� و��#) ;&@�  . ، ا�?ي




>f أ#0
ًا . ذ�) إ��دة 5
آ#B آ� 785#��5) ��و�ً�، وه� �� I#&#�ه� إ�� ا��eادات اSو�#:  +Iا

I (��D� }79ت ;#���5) �+*+ � ا�&,�#:، و��!�� f#,<ى

ة أ0� �ً&�
 .  

            f@#,< ��@*5 وأن ،C@�
� ور�: �0ر>#: >,#@f آ�,@�ت ا�@�
 وأI@,�ء ا�+&�� B+$5 5*\ أن -

� f@#,< f#m@5 إ�@�ادا5) ا�,[9@9:،               @+� ،B#آ
ا�,�ا�f ا�,!h�S ،:�m �� أن �5�م ;��kدة ا�+


 ��#@@) ا-�+!@@�ظ ;+�@@) ا�,&���@@�ت، إ^@@��:    .��@@f@@#,< f ��!@@�ت آ@@�آ#T ا�[��@@: ;��@@B، و�@@

 '��
ة أ0
ىا�� f�ا�  .��+�_#� .� ا�,
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إذا كنت مل تركب الذاكرة القصوى اليت يسمح ا حاسوبك، فإن جهازك رمبا يعتمد على ملـف            
وهذا امللف نـوع خـاص مـن    . ، للتنقل بني الربامج اليت تشغلها حالياً)Swap file(التبادل 

كذاكرة ظاهرية، ومكان حيفظ فيه مقاطع من الربامج والبيانات عنـدما  امللفات يستخدمه ويندوز    
  . يفتقد إىل الذاكرة الصلبة حلفظ كل شيء

        ً�@�T,� ا�+7@�دل C@�� }79@� ���*� داءSى، �*[!� ا
0Sا�,�!�ت ا :���وا�,�C@I  . وآ,� .� 

\، أي - �@+"  أ�) �*��� 5_
ي �,�#: إزا�: ا�+_k. ،:ZTن ��C ا�+�7دل ��7� �@�+[��ً� و- ��,@           

  ً�@��8� h�y@إ�) .     C@@�� ع
ّ�@5 - :@@ZT_+5@@��� أن إزا�@: ا� '.�@Iو
� ا�@
q" �@@� أن ���$@@��

�م .@kن ا�&��@� �@� ا�+_@�رب 7j5@'            /95/98ا�+�7دل ا�,�+[�م .� آ� �� أ�D,: و�*@�وز         @#*#��#�

  ). ا�&$\

      
�� :@ZT_+إزا�@: ا� :@#�,� �#NF5 "X ،-ًأو h+�75دل ��#) إزا� C�� :ZT_5 :زا�e   ،B�9@ا� (@�

�    . X@@@@" إ�@@@@�دة ;*@@@@�ء6  @@@@�� 
�@@@@: ا�@@@@+%$" |ا;@@@@�أ"�!&@@@@� ه@@@@?ا، ا��@@@@�ا�@@@@?اآ
ة |اSداء|ا�*D@@@@�م|�

 :@�
، Start|Control Panel|System|Performance|Virtual Memory(  "@X"(ا��Dه

  
أ�@� 5%@' و�*@�وز    . Let me specify my own virtual memory settingsا0+@

�@@: ا�@@+%$" |ا;@@�أ" �$@@�ن ا�+��@@��  2000�ا�@@?اآ
ة ا��Dه
�@@:  |اSداء|0#@@�رات �+���@@: |ا�*D@@�م|�

)
@@@##N5) "(Start|Control Panel|System|Advanced|Performance|Virtual 

Memory (Change((    f#8+�@5 �@: �0ر>#@:، آ�ور �، X" اآ+B ا��eادات ا�[��: ;) ��

                 
� �;@f ا-0+#@�ر    اI+&�د5 � -��ً�، X" ��8ّ ا�?اآ
ة ا��Dه
�@:، إ�@� ;�اI@8: و^@f إ�@�رة ��@

Virtual Memory(;�I��  .، أو ;+&##� �#,+ � إ�� ا�9!
، وإ��دة إ�yع 

�م، �@@@@Y@@@%. �Nّ   /95/98إذا آ*@@@' 5&+,@@@@� ��@@@� أي �@@@@� و�*@@@@�وز   @@@#*#��#�Thorough 

Scandisk  �@@�� 
�*��@@; ،" 
5�، وا�*�@@
 ;@@��Tر اMy Computer(   �@@,�S" (> @@�ز ا�$,#7@@

أ�@� 5%@' و�*@�وز    ). Tools" (أدوات"+7��@B  ��,�وس ��� أ����@: ا��@
ص، وا0+#@�ر �@��ن ا�      

2000                     �@�� "@X ،ص
" YZ�9@0 "، أو إآ\ ;�، ا��
 ;��Tر ا�S,@� ��,@�وس ��@� أ����@: ا��@

)Properties(  B@@@@��� �@@@@��ن ا�+7@@@@�� "@@@@X ،"أدوات) "Tools( �@@@@�� "@@@@X ،"نs#4 ا�ا�+@@@@� "



)Check Now .(  ى
�دة �@@
ة أ0@@&��@@; ،:@@�
 إ�@@� و�*@@��� 5*+ @@� أ�@@� F@@*5#� ا�@@?اآ
ة ا��Dه

إ��ادا5 �، وا^87 � آ� �5,{ ���*�وز ;kدارة ا�?اآ
ة ا��Dه
�: ;�I@+[�ام إ�@�ادا5) ا����,@:،          

  .X" أ�� اe�yع

                      �
 و�@' ا�+7@��� ;+�##@� �_@" ��@C ا�+7@���، ��@.�5&+�� ا�&��� �� ا�,�9در أ�) f#8+�5 أن 5

            ً�m@ذ�@) أ� �5�ا.@4 ��@ - '.�@Iو
�_@" ��@C    وا�8
��@: اIS@ � �+%  . ا�
q" �� أن ���$ �@��


ى وا��9�ى، ا�+� �ّ!
e �ً�;�I � 5زا�@:    N9#,+ � ا��5&##� ا��#,: ذا5 �، �$� ��  �ا�+���7 ه

و5*@9{ ا�&��@� �@� ا�,@�9در ;�I@+[�ام ��@C 75@��� ;%_@" �@��وي �@�ة                    . C@�� :ZT_5 ا�+7@���    

�ل    @g+@ً� أ�ج و�+%� 
�@�  وأ. أ^&�ف I&: ذاآ
ة ا�*�Dم، ��� ا�
q" �� ا�A%7 .� ا�,�C ا�#7$

�;ً� �+@C&@^  ،   �,m ذاآ@
ة ���D@)   2.5ا��eادات ا�_#�ة أن h87m5 ;,� �@��وي        @I��أي أن 

  . �#_�;��'640 �#_�;��'، �,$� أن �&+,� ��� ��C ���75 ;%_" 256ذاآ
ة ;�&: 



    اقفل على نواة ويندوز يف الذاكرة اقفل على نواة ويندوز يف الذاكرة––  1111

  

خرى إلفساح اال هلا مبكان  ال يأىب ويندوز أن يقايض بني شيفرته يف الذاكرة، وشيفرة الربامج األ           
لكن ألن شيفرة ويندوز هي األكثر استخداماً أثناء تشغيل نظامك، فإن هذا التبديل ميكن أن               . فيها

  . يبطئ عمل النظام

�اh@@5 .@@� ذاآ@@
ة رام، �@@� دام �@@��)  � �
 ز�@@� ا�+7@@��� ;_&@@� و�*@@�وز ��!@@� ��@@.�و�,$*@@) أن 5@@

ن I@@_� ا�*D@@�م �@@+%$" ;_,#@@f �,�#@@�ت ا�+7@@���  -�@@} أ).  �#_�;��@@'512(ذاآ@@
ة آ�.#@@: �@@?�) 

�;) �@@� ا�&,@@�  @@I�� C@@���اة، وأي �,�#@@�ت g�0 ���@@&5|@@: �,$@@� أن 5@@*�� . b��@@�
اI@@+[�م ا�7

Regedit)   �@@@@@@�_� �@@@@@@. دة�@@@@@@� �@@@@@@<��Windows أو WinNT ( �@@@@@@�� 
> @@@@@@�ز "ا��@@@@@@


5� C:)|Windows|Regedit" ،(My Computer|Local(ا��@@
ص ا�,%�@@�  |ا�$,#7@@

Disk(C:)|Windows|Regedit ( �وf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I ا�Zy%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@: إ�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Se

ssion Manager\Memory Management  ا�*�.@@?ة �@@� 
�@@�Sا C9@@*ا� �@@. ، . 
ا0+@@

DisablePagingExecutive    �@,�Sف ا
� ا�8��  .       �@�� 
 وأدXEdit|Modify   �@0@" ا��@

� 1ا��#,: �� 
�;)Regedit، أX ،OK 4�q" ا��I�� �#NF5 وأ�� ،.  



   اضبط سرعة إنترنت يف الوضع األمثل اضبط سرعة إنترنت يف الوضع األمثل––  2211

  

. عندما تشترك يف اتصال بإنترنت، فإنك ليس بالضرورة أن حتصل على كامل الـسرعة املتـوفرة      
  . ، االتصال، إال أن استخدامه بكفاءة مسألة تعود لكISPفبينما يوفر لك مقدم خدمة إنترنت 

    � '�
+�k; yً9+� ن�$5 ���*�              
@jأآ h@�&!5 أن f#8+�@5 �@� �<�7
 ا�B�8 ا� �5!� ;��,�دم، - �


�: �5y@�9ل            @I �m@.آ� �� أ�) 5@�+[�م أi+5 أن �� .          h��9@5د�,@) �@�ى ا�.7#*,@� �+!@�وض �

�;) وا�,@�دم         @I�� �#; :�
� إذا آ*@' 5,�@) ��د�,@ً� دا#�0@�ً     (;��k. ،Bن ��#) ^�7 ا��@+� .(

�@: ا�@+%$"        �
�+Control Panel(    h(اذه@B إ�@� YZ�9@0 ا�,@�د�" �@� �@I آ@� �@� أنi5و ،

� ا��#,: �� :g�7m�115200:#��jا� �. ';  .  


اج ��T@� �@� ا�@�
�: �@�                    DSLإذا آ*' 5@�+[�م 0@�       ]+@Iا f#8+�@5 �@,;دم آ�7@�، ر� أو �@

�7 5��#@@' و�_@@" ا�@@
زم ;@@F$� أدق    @@^ 

�: و�@@�+)  . ا7� ،(��9@@5@@@@I Y@@%!; -ًا;@@�أ أو .

  �@@@j� ،f@@@�ا�
�: www.broadbandreports.comوf#8+�@@@5 ا�&��@@@� �@@@� ا�,@@@I ا0+7@@@�ر ،

                  �@j�Sا f@^�
�@ً� �*@�7m@� �@ ; }9 �,�#@�ت ا�*�@� .@� ا�g أن   . ا��95)، و�5@�م �ًm@أ� (@*$,�

وا�m.S .  ا�,
.f� 4 إ��ارات و�*�وز   Y%!5tracert.exe ا�,y$Fت، ;��7
���b ا�[���     

��@:، ;@�ً- �@�    �� ذ�) أن �5+[�م رز�: ;
�_#�ت 5_�ر�: ��5م �) ا�+�@�ر�
 ;�N@: إ�@���#:           !�

   b��@@@@@�
; �@@@@@j� ،:#@@@@@I�* ا� :@@@@@Nا��VisualRoute)     f@@@@@��� �@@@@@� ���@@@@@_� b��@@@@@�
; �وه@@@@@

www.visualware.com .(  
@@#70 Y]F@@� f.�@@5 وإذا آ@@�ن �@@��) ا�,@@�ل ا�$@@�.�، �,$*@@) أن

;5i,+@@: ) رزم ;
�_#@@:(و5&@@� ا�&��@@� �@@� �@@�
��ت إ�+
�@@'  . �@@�7m 0@@� ا-5@@�9ل ;@@�ً- �*@@) 

 �@@j�Sا f@@^��� �7m@@ا� :@@#�,��
��ت أ��@@@@I "��@@�55@@��9)، و- . ،yًj@@� �@@ *�Dr Speed 

 دو-ر، Turbo Surfer (29.95، و)www.aluriasoftware.com دو-رًا، 29.95)

www.turbo-surfer.comو ،web-Rocket (29.95 ،دو-ر 

www.ascentive.com.(  



   اتاتــم امللفم امللفــص حجص حجــ قلّ قلّ––  3311

  

األقراص كاملة مرة واحدة، ميزات مهمة، تـشمل        يوفر ختفيض حجم امللفات املنفصلة، بدالً من        
  . االعتمادية اليت ثبتت خالل سنني من االستخدام

�: ا��
ص ا�B�9، وو�' ��� ا�,�!�ت ��� �� yًآ ،bا�

 ^�N ا�,�!�ت أو أر�!: ا�7.�. و�

  
@@jأآ 
#!F@@5 ام�]+@@I�; ،:m@@Z�!إزا�@@: ا�7#��@@�ت ا� 
و�5@@�م ;@@
ا�b ا�@@Y#@@��+; �Nm ا�,�!@@�ت �7@@


 �&ً�.آ!�ءة�Tل �5) ا��Iوإر ،
  .  و��mف إ�� ذ�)، أ� � f#,_+; },�5 ��!�5) .� ز�

�ن �&#� .� ��C و�#� I � اeدارة    ;T; :��&+,ا�,�!�ت ا� f#,< �Nm� أن ،yًj� م�%,� �$,� .


�@@@���N@@@^ f#8+�@@@� b ��!@@@�ت  DOCو;#*,@@@� �Nm@@@5 ا�,�!@@@�ت �@@@� �@@@�ع  ; �@@@<� ذا5 @@@�، - �

��#�ت ا�#7$
ة �� ه#|: I
�g: أ�JPEGyًأو  GIFا�Nm� � �S ، .  

 h@@#. �*,@@^ ءT@@_ا�,�!@@�ت آ �N@@^ CZ�@@Gو�*@@�وز إآ@@\ ;@@�، و �,m@@+� . رT��@@; :g��@@7; 
ا��@@

    
 Send" (إرI@�ل إ�@�  "ا�S,� ��,�وس ��� ا�,�C أو ا�,_�� ا�?ي 5
�@� أن h8Nm@5، وا0+@

To (  "@@@X ،:@@@�j7*,ا� :@@@,Zا��� �@@@�Compressed (zipped) Folder .  ��?@@@أ�@@@� أو�|@@@) ا�

�ن أ�NF@@5 :@,D#� أ0@
ى، .#@�+#8&�ن اI@@+[�ام إ�@�ارة �_��#@: �@@� ا�7
�@��b ا�_#@@�       �@�+[ ��

WinZip  f�� دو-رًا، أو 29، أو ا�e@�ارة ا�+_�ر�@: ���;@�    www.winzip.com، �� ا�,

  b��@@�
; �@@� :#@@I�#ارة ا���@@�eاPKware's PKZip �@@;��� ،24.95 f@@�� دو-رًا، �@@� ا�,

www.pkware.com.  



    0022UUSSBB.. ارتفع إىل  ارتفع إىل ––  4411

  

، مبعدل إجناز Universal Serial Busتسمح اإلصدارة األصلية من الناقل التسلسلي العام 
   . ميجابت يف الثانية12أقصى يبلغ بسرعة 

�ا�@@!: ا��#�I@@#: ا�_��@@�ة  ,�� :@@�
D*ا� :�
، �@@� i@@; � +�;�@@Iر;&#� �T5 �@@,*#;USB 2.0@@� ا�@@�

�@�ات ا�,%#8@: ا�_��@�ة ا�&,@�     وf#8+�5 ا�& .  �#_�;' .� ا���j#:   480^&!ً�، و��75   ���� �� ا�


�: ا�*��@�  �;USB 2.0 .       ?@!*� �@�. �,m@+� (;�@I���ن   �USB 1.1$@� إذا آ@�ن @$5 (@�k. 

i8;Sإ^�.: �*!@?  . �%�ودًا ;��,&�ل ا ��T+IوUSB 2.0    f#8+�@� �@8#%� ي > @�زS ،داءSا 

 ?!*� 
�اUSB 2.0(��D*; h�95 ، .?!*� "Zا-�95ل �7� 
.����;� أ�� �@�  ، USB 2.0و�+

50      :��8; �$� ��ق            PCI دو-ر، ���@� �@�5
آ@g��@7; B: .@� أ ،PCI  ة
q�F@ا� ) .  "��@� -

  ). �USB�ً��8، أو و�*�وز إن �5 ���� 95و�*�وز 



   استثمر يف مزيد من الذاكرة استثمر يف مزيد من الذاكرة––  5511

  

   .النظام، هي شراء مزيد من الذاكرةإحدى أفضل النصائح اخلاصة بتسريع 

.&*@��� �&@��� و�*@�وز �@� ��@Y .@� ذاآ@
ة رام، .h@�k                 .  اe^@�.#:  إذا آ�ن ���) ;&� ا��راه"    

�دة ��@@� ا��@@
ص ا�@@B�9، وآ�,@@� آ@@�ن �@@��) ذاآ@@
ة رام          @@<��@@�+[�م ا�@@?اآ
ة ا��Dه
�@@: ا�,


 إ�@� ا��@�" ا�+@��� ا�,+&�@4      . إ^�.#:، 5%+@�ج إ�@� ذاآ@
ة �Gه
�@: أ�@�، و5�ا>@h ;8|@ً� أ�@�         @Dا�

�ع;+
�#: ا�?اآ
ة، آ� 5+&�" آ� �� �_B أن 5&   ^�و�7@� أن 5!&@� أي �@�ء،    . 
.h �� ه?ا ا�,

             �@� :@#�

 إ�� �+�bZ ا0+�7را5*� �+
�#@: ا�@?اآ
ة، .��+D128ا�    � �#_�;��@'،  256 �#_�;��@' إ�@

   '@@N�; ،ا0+7@@�ر 31أ^@@�.' ز�@@�دة � ,@@: �@@�داء �@@. :@@Z�,��; Business Winstone50، و 

*@� ا�,!@�9 آ@� 5@
ى     وZ�,��;Multimedia Content Creation .88]� f;�5: .� ا0+�7ر 

  .آ#C �,$� أن 5
آB ا�?اآ
ة ا�_���ة
  



  وسوســــبيبيالالط ط ــ اضب اضب––  6611
  

 برنامج نظام بيوس    مزاياخيفي املنتجون الكبار للحواسيب مثل شركيت ديل وهيوليت باكرد معظم           
  . دف محايتك من خطر نفسك

                    �@I�� C@��5 �@� :@|g�]س ا���س �_B أن - ��S ،:@!]; ?0ن إ�@�ادات ;#@#; C#��+.   �@� (;

�ر ا�!*@@�،، ا�&,@@� آ�#@@ً�m@@%� ،ًا
��@@C ا�+D@@�ر، �@@� h7�@@%5 ده@@� �@@. (&m@@5آ�ت . و
F@@ا� �@@$�


ك     @@+5 ،B@@�8ا� B�@@�
ة �+@@f#*9 ا�%�اB#@@I، و�@@
آ�ت f#*9@@5 ا�%�اB#@@I ا�,!@@�9: #N9@@ا�

           (;�@I���7@�  . ا��7% ��� ا��Nرب .� ه?ا ا�,_�ل، وB@&���; (� },�5 .@� أدق 5!��@#� �,@� 


ج �� إ��اد ;#�س    أن �75أ ;iي ��ء، 5&�" آ#     ]5 C .      �;�� س�#; �,m+5 �+ا� :,D�Sا f#,_.

�;) ��%#@�ة                     @I��
ض أن �&#@� @+!� �@� �
��: ��eدh5 إ�@� ^@�7 ا�,@f*9، وه@g 
.�5 ،
##N+��

  h@@7�� '@@!�أو :�$F@@� أي 'X�@@��@@: اSم،    . ��X#@@:، إذا �
 .@@� آ+#@@B ا�+@@NF#� ��_ @@�ز أو ا��@@Dا�

و�@� �$@�ن ذ�@) �7@
 و�@�: �@�.Tة ��@�              . �ا�Zوا;%A �� ��" إ��دة ;#�س إ�@� ا��^@f ا-;+@          

�: اSم�  .ا��


ات ا���#�: >�ًا أ�#��ً� إ�� ر;{ ��ل  ##N+ة، إذا آ@�ن ذ�@)        . �5دي ا�

دد ا�@?اآ@5 f@.ر yًj@� �@ *�

�ًmة أ�
g�]� h#. ه?ا �$� ،�ً*$,� . 
#0i5 
##N5 �ًmو�,$*) أ�CAS (Column Address 

Strobe(        د �ورyًj@� �#@5، ر;,@� ��@�م ��T@�ًا �@� اSداء، �$@�               ، .+[!#y@X �� hmث دورات إ�@


ًا .� NF5#� 785#��ت ا�S,�ل#jآ \#�.  



  ووــــ سرع مسرع الفيدي سرع مسرع الفيدي--  7711
  

، فال حاجة أن Unreal Tournamentمل تكن ممن يهوى األلعاب العالية املستوى، مثل  ما
  . تقلق بشأن أي بطاقة رسوميات مت طرحها خالل السنوات القليلة املاضية


ة ���,@� �@+"                أ.���#�ت �+@@I@: ر�ع ;�8
@Iأ B�8+�@. ،ب�@&�Sا �. �#.
�� إذا آ*' �� ا�,%+

� �
g .             :@7+$ا��#@�دة، و� bا�
DirectX .  (@�,5و��#) أن - 5*�� ��T*5 أ��ث إ��ارات ;

           :@|# ; ،�@,�

 ا�!#@��� ا�#!F@+� :@#.�$ة ا���$@� إذا آ*@'   . D&�MPEG" ا�%�اB#I ا�%��j: ا��

  ��ل إ���� أن             5
�� ا�@^
5 ��. ،(;�I��� ا�7F$:، أو .� ^� �� B&ا�� �. �9�Sا�%� ا 

A��%+; (�!� 4#&5 ا�@�F�: ا�87@�ء، واge@�رات ا�,!�@�دة، وا�+!��@#� ا�7Z�N@:، �@� ;�8�@�ت                 

��#�ت ا�#87|:I
  .ا�



  دةدةــة أم جدية أم جديــىن لوحىن لوحــ تب تب––  8811
  

ميكنـك أن تقتـصد يف      و. إحدى اخلطوات احلذرة اليت ميكن أن تقوم ا، استبدال لوحتك األم          
النفقات، بعدم استبدال األجزاء اليت ال تؤثر على األداء، مثل علبة اجلهـاز، ولوحـة املفـاتيح،                 

وتباع معظم اللوحات األم حالياً، جمردة، ما يعين أن عليك شـراء            . وسواقات األقراص األساسية  
  .رقاقة معاجل جديدة، وذاكرة

�دة ا�  @@<��د ا�,�ا�@@!�ت ا��#�I@@#: ا�,@@<��@@: اSم  و;��م �+@@9,#" ا��@@#)ATX�@@ +�Zو�� ،( - ،

                 f@I��;: �@� اI@+�7ال ;�8�5 :@&@� 
jأآ \#� � . ،�ً7�
و�@B7�� .  f ا-I+�7ال أي �y$Fت �5

                  :@��
;,� 5_@� .@� ا�* ��@: أ�@) ;�I@+�7ال ا��. ،:�i�,ه?6 ا� ��� h�!*5 �� نiF; ،رًا?�ذ�)، آ� 


ا              @� �@,X �@� 

           اSم و�� �+T@_; �9+�5 - ،� &7ء آ#7@@�
75 f#8+�@5 A@#%; ،�@��< ب�@I��ء 

  .ا��#�م ;?�)

�: اSم        �
 ا��##N5 ون�; b��&,ا� :#�
+; :,D�Sآ@�   . �5,{ �) ;&� اi+�� �#NF@+ا� B#+آ Y%.ا

                          :@!�$5 
.��� إ�$��#@: ذ�@)، .�IS@ � ;��*@�7: �@) أن 5@�+�7ل ;g��@7: ر���@: ا�,&@��b .�@�، و5@

�: اSم �
;{ >,#@f ا�,*@�.f �@�              و�� �" f#8+�5 �$5 ا�+
�#: إ�@� ذ       . ا��@5 �@� (@�k. ،ع
@Iة أ
اآ@

�: أم >���ة�� �  .ا-�+��ل إ�
  



  ص من االتصال بالطلب اهلاتفيص من االتصال بالطلب اهلاتفيــ ختل ختل––  1919
  

  . احلل األكثر تكلفة لكنه األكثر إرضاًء هو االنتقال إىل اتصال حبزمة عريضة بإنترنت


�: أ�  DSL.�-�95ل �7
 �0 آ��7، أو      I ر ا�9*��#:، ���م�,�Sا 
� ;&�ة �
ات ، أو �7�

�ال ا���@@' �@@� دون     @@g '@@�
+�k; yً9@@+� (@@#�7ا� @@�5!�، و� B@@�8ا5@@�9ل ا� :�
@@I ود�@@� �@@�

Bو� �. �ً&�
I ر�%;eو��، أو ا
+$�eك ا��
; ��ل إ���  . ا�%�>: إ�� ا�B�8 ا� �5!� ��


آ:     @� �
ه� .� �*�8+)، و��� در>: ر^@�ك ��@.�5 ��&+,� ا0+#�رك �� �5) ا�[8�ط، ��

وإذا آ*@' �@� ا�, +,@#� ;��@B >@��ً�، أو آ*@' 5
�@� ر;@{ ا�,Tا�@�ات          . � �5@�� �  ا-�95-ت ا�+@  

:�
  .وا�S&�ب ��� ا��k. ،:$7F) 5%+�ج إ�� و��: ���#: ا��



  ككــــة ذاكرتة ذاكرتــترقيترقي  ––  0022
  

إذا نفذت كل النصائح اليت ذكرناها يف القسم األول، بدءاً من إزالة جتزئـة القـرص الـصلب،               
 لكنك ما زلت تريد حتسني أداء نظامك، فإن أزهد وأسهل طريقـة             .وإعادة تركيب نظام التشغيل   

  .لذلك، هي ترقية ذاكرة نظامك، أو تركيب مزيداً منها


 ر.&@ً� ��%�G@ً� �@�داء ���;@�                       .����#@ً�، �,$@� أن �@ h@$�,5 ة ا�?ي
�ع ا�?اآ� �� ��T,إ^�.: ا�

         ،�ً@,Zدا ،C@�+]� ة
�ع ذاآ@� �7�ل، ;#*,� - ��5م ا�+
�#: إ��� 
&I     �@ _ازي 5$�!+ @�، وا��@� �@�

  .ا�,7?ول �+*!#?ه�

       h$�,5 ة ا�?ي
�ا�� �@��#�     . ��7 أن 5!&� أي ��ء، ا�
ف ��ع ا�?اآ@� (@��D� 
.kذا آ�ن �,@

�م       #+*#; b��&� ��ن، .&�� اSر>{ ��D� �@. �_+@I@) ذاآ@
ة �@�      3أو XyX:، و�&+,� ���XP أو ،

�ع @@�SDRAM دد
5
�#@@: ذاآ@@
ة و�,$*@@) .  �#_@@�ه
100T5 أو 5 ،133&,@@� ;+@@SDRAM 

 .@@� اD�S,@@: ا�%��SDRAM  ،:@@jوا�+ @@� ا�&@@�م ا�,�^@@� د�@@" ذاآ@@
ة  . ;�T@@�دة ��@@�اره� .�@@� 

، أو �@� �@�ع   �DDR (Double Data Rate) SDRAM@��9{ د�@" ا�@?اآ
ة �@� �@�ع      

RAM BUS)  أوRDRAM.(  

�ع  أ�� إذا آ*' �� ا�+
�' ���D) .� ا��*: ا�,�^#:، .kن ���) ��� اSر>{ إ�� ذاآ
ة �@            @� �

DDR   أو ،RDRAM .          ة

 ا-k@. ،"@Iن ذاآ@#F@� �,وآDDR         ة
، C&m@; �@,&5 �&@�ل ذاآ@

DRAM         دد
@+; ،yً@200، ا�+� آ��' 5&,� أ�    T5
 �#_@�ه
T5   266أو  ) PC1600( �#_@�ه

)PC2100(   دد
 �#_@@@�ه
T5 400، أو )PC2700( �#_@@@�ه
T5 333، ;#*,@@@� 5&,@@@� اsن ;+@@@

)DDR400 .(  ة

دد RDRAMو5&,@@@@� ذاآ@@@@+��@@@@; 400  T5
 533أو ) PC800( �#_@@@@�ه

 T5

ة �* @@� Z�*X#@@: ا��*@@�ة، �@@� �&*@@� أن ��@@�   )PC1066(�#_@@�ه.��اع ا�,+@@@@�Sا "@@D&� �@@$� ،

  .RDRAMا�,�+[�م 5
آ7# � ��� �$� أزواج �� و��ات ذاآ
ة 
  



  ةةــــها متوافقها متوافقــأبقأبق  ––  1122
  

. ه نظامك اجلديدعندما تشتري حاسوباً أو لوحة أم جديدة، ترتبط بنوع الذاكرة املعني الذي يدعم    
فهو : وعلى الرغم من أنك تستطيع تغيري نوع الذاكرة الحقاً، لكن ذلك مشابه لعملية تغيري املعاجل              
ورمبا . أمر ميكن القيام به، لكن مقابل تكلفة عالية وتعقيد كبري، ويتطلب عادة تبديل اللوحة األم              

ع ذاتـه، كترقيـة ذاكـرة       يوفر نظامك إمكانية تبديل ذاكرة النظام بذاكرة أسرع مـن النـو           
DDR266 إىل DDR333لكن هذا مفيد إذا كنت تنوي رفع تردده فقط ،.  

�@: اSم،                ��ع �g" ا�
����ت، و��ع ا��ارة ا�7#*#:، ا�,+&��#� ;$� �@� ذاآ@
ة رام، وا��� B7�;و

5
آ#B ذاآ
ة  f#8+�5 - (�k.DDR SDRAM م�D� ��� RDRAM \$&��@; \$&وا� ، .

   ]+�� (;�I��
دد   �SDRAMم ذاآ
ة   .kذا آ�ن +; 133        � �#_�ه
�k. ،T5) 5%+�ج ��+
�#@: إ�@


دد SDRAM DIMMو��ات ذاآ
ة +; 133T5
  . �#_�ه

0
 �_B أن 0i5?6 .� ا-�+�7ر       P ���� :�
.@kذا آ@�ن �g@" ا�
���@�ت .@� �f#8+�@� (@��D              . ا��

266 ;@�
�:    DDRا�&,� �f ذاآ@
ة                    :��@I ت�m@7*; ة
�#@N� A@?ى ���@� ا�@?اآ ،T5
 �#_@�ه

. DDR400، أو   DDR333 �#_�ه
T5، .@��,*��8 أن 5
�@� ا�@?اآ
ة إ�@� ا�*@�ع              266
دد  ;+


 �%7@@?ة، إذ أن   @@#q bZ�@@+� �@@�� �9@@%+I (@@�k. ،ة

��ت ا�@@?اآ@@I �#@@; جT@@,و�@@' ا���أ�@@� إذا 

� �@@$� أزواج �+,��X@: �@@� و�@�ات ا�@@?اآ
ة    RDRAMذاآ@
ة  @�� B@@آ
.@@kذا .  �@@9,,: آ@� 5

، .@@�+_� ���@@� PC1066ة ذاآ@@
ة �@@� �@@�ع ، �@@f و�@@�PC800رآ7@@' و�@@�ة ذاآ@@
ة �@@� �@@�ع 


دد        @+; i@8;Sا :�
�@�ة ا�@?اآ
ة    400ا�@?اآ
ة .@� ا�*D@�م �&,@� ;��@��� ،T5
 PC800 �#_@�ه

RDRAM.  

      f@@��
ة أو�#@@: �@@� ا�,@@�+�ى ا�,+@@$. 
.��اع ا�@@?اآ
ة ا�,[+�!@@:، �@@
وض �@@Tم �[+�!@@:، 5@@@@�S

�@@ ZداS . ة

دد SDRAM.@@?اآ@@+; ،133� �T1.06@@: ��7@@�  �#_@@�ه
yًj@@� ،T5، �5@@�م �@@
ض 

;�_#<��      �ً@�
D� ��*5 و�,$* � أن ،:#��j1.06' .� ا�       
@7� ،:@#��jا�7#��@�ت .@� ا� �@� '@��;�_#< 


ض �DDR266 (PC2100 ( :�T و�#�ة ا��*�ة SDARMو5,�) ا�?اآ
ة . ���� ا�?اآ
ة�


ض ا�%DDR333 (PC2700 (   :@�T >#_�;��' .@� ا���j#@:، ;#*,@� 5,�@) ذاآ@
ة      ��7�2.1 @�



�3.2
ض ا�%�DDR400 (PC3200 ( :�T' .� ا���j#:، وا�?اآ
ة  >#_�;�2.7 '��;�_#< 

:#��jا� �. .  


 ذاآ@@@
ة     DDRوC��m@@@5 ذاآ@@@
ة  .� Z�*X#@@@: ا��*@@@�ة ا�_��@@@�ة، �@@@
ض ��T@@@: ا�@@@?اآ
ة، و5+@@@

RDRAM  �@�. ا��*@@�ة :@@#Z�*X ات�@��
ض �PC800  �@@�7� :@@�Tو�5@@�م ذاآ@@
ة .  اsن ;@� 3.2 


ة >#_�;��@@' .@@� ا���j#@@:، ;#*,@@� �5@@�م ذاآ@@     PC1066   �@@�7� :@@�T�
ض @@� 4.2T5
.  >#_@@�ه

و�#@@�ة ا��*@@�ة، �,�S �@@Xداء ذاآ@@
ة  ) DDR400 (PC3200و�!+@@
ض أن �$@@�ن أداء ذاآ@@
ة  

PC800و^&*�ه� 5%' ا-0+�7ر :�
D� ا��*�ة، وه� :#Z�*X ،.  
  



  رةرةــار الذاكار الذاكــاختباختب  ––  2222

  

ا إىل سعة جيجابايت     اختبارات ملختلف سرعات وسعات الذاكرة، فرقينا نظاماً حىت وصلن         تأجري
. كرةواحد من الذاكرة، ولذلك لتحديد زيادة األداء اليت تقدمها كـل خطـوة يف ترقيـة الـذا     

 Multimedia Content، وبرنـامج  Business Winstone برنامج تاستخدم

Creation Winstoneأيـضاً  واستخدمت تشغيل تطبيقات حقيقية، ، لقياس األداء لدى 
  . قياس عرض حزمة الذاكرة لSiSoft Sandraبرنامج 

� ا�@
q" �@� أن ذاآ@@
ة    @��DDR400      ورة
m@@��; '�@#� �@ . ،:� ��زا�@' >��@�ة ��@� ا�@@��


ع@@@ISة ، ا
�ل ذاآ@@@@@@�� �#@@@; �@@@+�DDR . ا0+7@@@�ر bZ�@@@+� �@@@!.Business Winstone ،

  �#��;#*,@@� .  ;��,�DDR333 �@@� �@@�T� - �@@,; 2�@@�. :@@Z و5DDR266_@@�وزت آ@@� �@@� ا�*@@

5
ا>&@@' �+#_@@: ا0+7@@�ر Multimedia Content Creation :@@8�� 
F@@&; ) �@@� �@@�0.3أ 

:Z�,��;(        ع��ع    DDR333، �*@��� اI@+��7*� ا�*@*��@; DDR400 .        زال �@� 
@#0Sع ا�وSن ا�*@

         :@@&��
ات �+@@j&ن ه@@?6 ا�k@@. ،�@@&; ر، و�@@" �@@�9ق���@@: ا�+8@@
��@@f أن $5@@�ن   . .@@� �+� �@@,*#;

:�
Iارًا و
�+Iا 
jأآ :��yارات ا���eا.  

  bZ�@@@+� @@@�ه����ع   � bZ�@@@+*.Business ا0+7@@@�ر  : �F@@@�RDRAM; : �*@@@��� ا7+0
�@@@� ا�*@@@

Winstone   ة
.  ;��,�PC800   :7�*; 2    �@�. :@Z، 5_�وزت �+�bZ ا0+�7ر ذاآ
ة      PC1066 �?اآ

� ا�&�y@@: ذا5 @@� .@@� ا0+7@@�ر     @@�� �#5
�@@�9' آ�+@@� ا�@@?اآ �@@,*#;Multimedia Content 

Creation .       �� ة
#jز��دة آ �داء ;,_
د 75@��� و�@�ات ذاآ
5@)     وا��ا^{ أ�) �� �9%5 ��

   
@@0P ع�
ع �@@� �@@@@Iة أ
�@@�ات ذاآ@@�و��@@� ا�&$@@\ �@@� ذ�@@)، .@@kن 5
�#@@: ��@@�ار ا�@@?اآ
ة      . ;


ة   #jأن ���م �) �*!&: آ �$,� ،(;�I�� �#_�;��'، أو 128و;#*,� آ��' I&: . ا�,�+[��: .� 


ة �
�7@@:، ��8@@: ;@@�ء >#@@�ة D�S,@@: ا�%�اB#@@I، إ- أن ا�@@�   256@@+. �@@+� ،'@@��;�_#�  :&512 

��ً� ا�#�م    #� 
jة رام �@�                . �#_�;��' أ�7%' أآ
أرد�� أن �
ى �@�ذا �%@�ث �*@��� 5
�@� ذاآ@

128    ��>���       X ،'��;�_#� 512" إ��     256 �#_�;��'، إ�. ،'��;�_#< �� �#_�;��'، X" إ�� وا

              �@� :@#�

وزًا، 5%@�ث �*@� ا�+@; 
jآSة اT!128أن ا��     ��#@A   256 �#_�;��@' إ�@ ،'@��;�_#� 

 ;��,�Z@@:، ;#*,@@� ار�y� Business Winstone :7�@@*; 31  :@@�y� '@@&!5@@: ا0+7@@�ر ار5!&@@'



و��+f#8 أن �
>f ذ�) إ�@�  .  ;��,�Multimedia Content Creation :7�*; 50:Zا0+�7ر 

ا�8
��: ا�+� �&,� ; � ه?�� ا-0+7@�ر��، �,%�آ@�ة �@
وط ا�&,@� ا�%�#�@:، �#@A �!+%@�ن �@�ة                    

     �
�@��_� وورد و .; �@j� ،bا�
;        
@�
�ب، و�%�آ#@�ن ا�&,�#@�ت ا�j� ،:@#&#78@� .@+{ و%5@��5

�@@:، وا�+�j� ،�@@ *#; ���@@7,@@� �!&@@� ا�,@@�+[�م         �+!� bا�
و�!@@} ا�,�!@@�ت، �@@f ا-;�@@�ء ��@@� ا�7@@

�:، .fg��� T_%5 � �k �� ذاآ
ة رام. ا�%�#���+!� bا�
  .و�*��� $5�ن �5) ا�7

� ا-;��ء ���  �#_�;��' �#�' آ�.#128و>��� أن I&: ا�?اآ
ة ا�+� ��75       �� :D.�%,�� ،yً&. :

�: .� Pن 5%' و�*@�وز إآ@\ ;@�، ;@�ون اI@+[�ام ا��@
ص ا�@B�9 وا�@?اآ
ة             �+!� bا�
��ة ;

:�

 �� �� �,$@� h�#NF@5       . ا��Dهjت أآ�, � f� ���&+��; م�D*�� :�
�#A �5,{ ا�?اآ
ة ا��Dه

                  @�� bا�

ص �@�B أ�@�    ;�-�+,�د ��@� ذاآ@
ة ا�*D@�م .�@�، ;@�ون �!@} ا�,&���@�ت وا�7@@� �


�: �� ا�?اآ
ةI.  

     �
ًا �@� �+@�bZ ا��!@Tة              512���' ا�*��: ا�+��#: إ�#N5 ��أ bZ�+� �� �#_�;��' وإ�� >#_�;��' وا

 �@@�128 �
ت ز�@@�دة .@@� ا�@@�
�:، .�7@@�    256 �#_�;��@@' إ�@@@@ Gذ�@@) أ f@@� �@@ *$� ،'@@��;�_#� 

ا�+
B@#5، �*@��� ر�#*@� �@�      ;��,�Z@: �, ,@�ت ا�S,@�ل وا�,�+#,#@���، ��@�            10 و 8ار5!�ع اSداء   

 :&@@@I256 � �#_�;��@@@' إ�@@@� 512 �#_�;��@@@'، ;#*,@@@� �@@@��' ا�+
�#@@@: �@@@� 512 �#_�;��@@@' إ�@@@

  . ;��,�Z:7 و5>#_�;��' وا�� ر;%ً� ;,��ار 

���#@@ً�، إذا آ*@@' 5
�@@� D� �#NF@@5@@�م       5256&+7@@
 ا�@@�&:   :@@��
ى ا�,�7N9@@ا�@@�&: ا� '@@��;�_#� 

� ��T@� �@� اT@ <Sة ا�,*+_@:               �# 512و�*�وز إآ\ ;�، ;#*,@� ;@�أت ا�@�&:          @�� 
.�@+5 '@��;�_

�ن و�%@
رو        . ���jً�، وه� آ�.#: ��,+%,�#� ��%�اB#I، وه�اة ا�S&@�ب       @I�* ,ج ا��@+%� �@,*#;


jأو أآ ����#�ت، .�� إ�� ذاآ
ة ;�&: >#_�;��' واI
  .ا�!#���، و.*��� ا�
  



   ععــا تدفا تدفــل مل مــل على مقابل على مقابــحتصحتص  ––  3322
  

حماسن ومساوئ شـراء ذاكـرة رام       عن  واملنتديات اليت تبحث    ميكنك أن جتد مئات مواقع ويب       
. ويتم النقاش واألخذ والرد غالباً، حول كلميت االعتمادية ورفع التـردد          . باالعتماد على السعر  

وعند تشغيل املعاجلات بتردد أعلى من مواصفاا األصلية، فإن تلك األنظمة مرفوعة التردد حتتاج              
  .مع األنظمة السائدةإىل ذاكرة أسرع من ما يقدم 

                    �$@� �@�� 
@j5$�!@: أآ f.�@5 :�� *0#9: ;&� ا�,�ل، �$*) .� ا�

 ��#) ا�?اآ
ة ا�.�ر;,� 5

       '@@��أ�@@� . ا� #@@�رات ��*D@@�م، ��0@@: إذا آ*@@' �,@@� �
ه@@4 > @@�ز6، و�+
آ@@ h�D&� ًَ-�Nّ@@@@" ا�

 ��q ن�
 ;��@@?اآ
ة ا�,
5!&@@: ا�@@j,�، . @@" �@@�دة �!@@\ اS�@@[�ص ا�@@?�� �+,*@@@@jن أآ�7@@ً� أن ا�, +,@@

�اI@@#7 " �@@� ا�*�ا.@@?، وه@@" ه@@�اة ا�S&@@�ب و�5*#@@� ا�,@@Tودات، ا�@@?��       ��ن ;�k$@@�� " ر�@@� @@$�

� NF5#� أ> �m.i; " 5T �� �,$� �� ا�,$���ت�� :D.�%,ون ا���
� .  

                      �Nm@5 �@+ب ا��@&�Sا �#NF@5 لy@0 �@8� ون أي�@; B#@Iا�و�
�� ه�اة ا�S&�ب أن 5&,� ا�%

�ن 5
دده@@�    @@&.
� ���@@*� �@@+�
ًا �@@� ا�,�ا�@@!�ت ا�S@@�#:   ��# @@�، و@@#jآ  .   �@@#*�5 �@@�
� �@@,*#;

� ��ار ا�&�م، � ,� آ@�ن ا�%,@� ا�,78@4 ��# @�،             �� C��ا�,Tودات أن 5&,� ا�,Tودات ;�ون 5

          Bm@@N7@: �@� ا��
� 
��F@@� قy@gإ �و5@�دي ���@: ا�,@�ت ا�Tر�@@�ء .@� أي �@� ا�%@@��+#�، إ�@

�,�Sا !  

 �@@@j� ،آ�ت �+&@@@�دة
@@@� b+@@@*5Crucial Technologyو ،Kingston Technology ،

�ق ; @@�  SimpleTechو@@X�و�@@
اء و�@@�ة ذاآ@@
ة �@@� أي �@@� �5@@)    .  و�@@�ات ذاآ@@
ة �,$@@� ا�


آ�ت ��@@�م ��0@@: >#@@�ة، ��,@@�+[��#� ا�*,@@�ذ>##� .@@� ا�,*@@Tل وا�S,@@�ل    F@@ا� . 
g�@@]5 (@@*$�

;��+ �ك ا�$!��: إذا ا�+
�' ورآ7' أي و�@�ات ذاآ@
ة .@� اD�S,@: ا�+@� 5+_@�وز ا�,�ا�@!�ت           

#,I-دد       ا
��: ا�+@.
� B#Iا�أ�@� ا�@?اآ
ة ا�
0#@9: ا�+@� 5_@� إ�5��y @�            . :، آ,� .� ���: ا�%

      :&@I (� ��5م �,;
. ،Bو� ���512   �@;��� '@��;�_#� 80      �,j@ا� f.�@5 �@,;دو-ر .�@�، �$@� ر 

� �@@$� إ�7@@�ط وا��T@@�ج و5��@@D*�� C@@�م@@�� ،�ً@@��
دد ا�*D@@�م، أو . -@@5 f@@.
وإذا آ*@@' 8]5@@� �

*� ،(��D� ��� �Nmةا��#< :&,I ة �� ��9ر ذو

اء ا�?اآF; (%9.  



�ل    512آ��' أI&�ر ا�?اآ
ة ;�&:     � دو-ر y0 ،'��;�_#� 100ل آ+�;: ه?ا ا�,���:، 5+
اوح 

�ع *��SDRAMع 200، و�
 �� DDR266 دو-ر ��*jع  200، وأآ� PC800 دو-ر ��*@

RDRAM .      ، و��ا���اث ا�,[+�!:، ��j ا����ج �
آ�ت أ�6�7 ا�*Sا 
X�5و  ،f��9@,ق ا�yqإ

� أI&�ر ا�?اآ
ة    �� ،�%Fت ا�y$Fن            . و�k@. ،ر�&@ISا �@. 
و��� ا�
q" �� ا�+?;?ب ا�,@�+,


ة               @��7� bZ�@+� �
�@4 ا�+
�#@: ا�&+�د�@: اS�@� اI@+���: .@� ا�%@9�ل ��@g �. ز��دة ا�?اآ
ة �75@

�!� �_5 �+��ب >��� اsن، �$� �� أن 5
�� ا�?اآ
ة، I�� �  ) ور;,� 5&+�� أ�) 5%+�ج إ�

�Z��+5 :ا�&_�:؟ "�!  



  لبلبــك الصك الصــة قرصة قرصــترقيترقي  ––  4422
  

قد جتد يف استبدال قرصك الصلب مهمة مرهقة لألعصاب، خاصة عندما تفكر يف حجم سنوات               
 هنا عن كل شيء حتتاجه لترقية األقراص الصلبة، من خمتلـف            وأحدثك. من البيانات املخزنة عليه   

  . الصلبشدك إىل خطوات ترقية قرصكأرأنواع السرعات، و

�ات  ) ��ATA (Advanced Technology Attachmentز�*� ��+[�م ا��ارة ا�#7*#: *�@�

�ب     I�%ا� �
ة      . �0'، ���� ا��
ص ا�B�9 إ�!#F@� ث�@�
�#@: ا�@�ارة ا�x86       :@#*#7وآ,� +. ،

ATA            f@� :@�.ا��ام، �$� ا�@�Fء ا�_#@� أن ا�+&@��yت ا�_��@�ة �+�Sل آ� �5) اy0 ت
,+Iا 

�#@A          . ا�+�*#�ت اS��م  ،�9@�Sز ا�@_�e7ً� �&�ل ا�
�5 "I-ا :�� � �. 
 D� و���;� ا�&�د ا�?ي

  
.�5ATA/33 ��7� � ATA/100 �#_�;��' .@� ا���j#@:، و�5@�م    yًj� 33، �&�ل إ�_�ز أ�9

 ��7� �  . �#_�;��' .� ا���j#:�100&�ل إ�_�ز أ�9

�ع   @@� �@@� �ً@@�
�ب �$+ ATA/66، أو ATA/33إذا أ0@@?ت �@@I�� �7@@� >��@@�  ، ور;h@@+8 إ�@@

�م @@#+*#; b��@@&� �,m@@+�4 ع��ف �@@�+ATA/133 f#8، ودارة ;#*#@@: �@@� �@@@@I (;�@@I��، .@@kن 

       i@8;Sن �%@�ودًا ;,&@�ل ا�7#��@�ت ا�$#@I h*$� ،ص
وإذا و�@�'  . ا��
اءة وا�$+�;: ��� ه?ا ا��


�ً� �h دارة ;#*#: �� ��ع       �ATA/133         اص
�: أم �@�درة ��@� NF@5#� أ�@��; ،ATA/66 ،

    @I ص
66�ف �*�@� ا�7#��@�ت ;@�
�:    .�@�، .@kن ا��@   ً�m@أن   .  �#_�;��@' .�@� أ� 
و�*@��� 5+@?آ

 >#_�;��@' .@�     5 إ�@�    1.6ا��ارات ا�7#*#: �?اآ
ة ا�*�Dم 5*�@� ا�7#��@�ت ;@�
��ت 5+@
اوح ;@#�               

�           ATA/100ا���j#:، �,$� أن �5رك �,�ذا 5&+7
 أ�
اص        @+� ا�@7�9: �*@4 ا�T>�>@: �@�داء، 

  ..� اD�S,: ا��
�&: >�ًا
  



  ىىللــوازي والتسلسوازي والتسلســــاملتاملت  ––  5522
  

، أسرع مـن االتـصال      ) األقدم ATAوهو مصطلح يعود إىل أقراص      (أليس االتصال املتوازي    
منفـذ   (IEEE 1284يف األيام الغابرة، كانت التقنيات املتوازية، مثـل  . التسلسلي؟ نعم وال

ذكر أحدكم هل يت(، RS-232، أسرع من التقنيات التسلسلية مثل      SCSI، و )الطابعة املتوازية 
أما اليوم فإن تقنيات االتصال من نقطة إىل        !).  كيلوبت يف الثانية؟   500األقراص الصلبة بسرعة    

  . ، أصبحت أسرع من االتصال املتوازيSerial ATA، وUSB 2.0نقطة، مثل 


ة �@@� ا��7ا�@@:، �@@�ارة  @@��7�ATA  �@@�7� ي
@@D� 150 ا�+��@@��#:، �&@@�ل إ�_@@�ز �@@. '@@��;�_#� 

    �� �
اص ا�@7�9: إ�@� �5@��" دارات       ا���j#:، وه�Sد ;&� �9*&� ا��ATA   �@�� ،:#��@��5 

  �$�SATA150 .              �@� �@#�� ���@ ; ع
@Iأن ه?6 �&�ل إ�_�ز ه?6 ا�+�*#: أ �� "q
و��� ا�

 ا�,+�از�:، إ- أن ا�_#� ا�+��� �� ATA/133 �#_�;��' .� ا���j#: ��ارة �133&�ل ا�e_�ز 

�ا�@@!�ت �ATA  ةT@@!� م��#@@I ،:#��@@��+ا�  �) SATAII/SATA300 (�5300*#@@: 5@@�9 إ�@@

  �، ;#*,@@� )�SATA III,$@@� أن �@@�,� ( �#_�;��@@' .@@� ا���j#@@: 600و�!@@Tة أ0@@
ى 5@@�9 إ�@@


 �@��ودة       ATAو��'  ��@85 :@�� � � ا�+��@��#: أن  ATAو�&*@� 5!@�ق   .  ا�,+�از�: ���#ً� إ�

�ف f� ",95 أ0? ه?6 ا��ارة ا�7#*#: .� ا-�+I :#�7�+�,اص ا�7�9: ا�
�S�7را.  


 أI@@�7ب ا�,@@I- :&_F@@+[�ام دارة  @@jأآ �@@�
  ATAأ@@jا�@@!�ت ا�$7@@� أآ�ا�+��@@��#:، ه@@� أن �

�ى �Sع وا
ISم ا��اB#I ا�#%� :7�*��; :#����ل آ7@�      . �@g �@�T� - أن B@_� �@,*#7.ATA 

       ��ل أ�9� ��9 إ�g �� ازي� h�k. ،�ً$�I ��+�7ل ;�7$ 80 ;��:، وه� ���C ��    18ا�,+

ATA  ن�
 وا�@�، أو            7 إ��   4 ��    ا�+����� ا�,$@+� �9� إ��Sا h��g �9� ك، وا�?يyIأ 

�ا��  @@�39.4 :@@��
 ا�,+%,@@�#� ��%�اB#@@@I، و�@@�+[��� �%8@@@�ت ا�&,@@� ا�@@@?��    .  ;&F@@@و�

           �@@� :@@�Z�. :@@87N; ،�ً&�
@@I �ً@@_��&ا�@@ً� �@@�ة، و�
�ب ;
>@@� �+@@m,� أ�@@I�� ��ن إ�@@<�@@+%�

%�Sت اy7$�5,{ ا� A#��ل ;+%�#� 4.�5 ا� �اء ��ا�!�ت ا��ارة ا�7#*#: ا�_���ة، gSوا ،C

             �� B�� �,^ ن�
اص .� ا��Sآ� ا�+� �
��ه� ا�,�+[���Sا f^�دا�0 ا�_ �ز، و�5,{ ;


از �%�8ت ا�&,�g .  



 ا�+��@@��#:، �j@@� ا�$@@y7ت ا�_��@@�ة، ه@@� اsن ا�@@�B7 ا�@@
ATA   \#Zا�@@� ��: ا�,�+
�@@: ;@@�ارة 


 ا0+�7ر�� ��@�ارات ا��y� .  :@#*#7+��ل إ�# �  D� �,وآ      �@*��D*; �*�@اص ا�@7�9:، �*@��� و�
@��� 

�ل �7@
 ا�@�ارة ا�#7*#@:                   @��ا-0+�7ري، �
�#� �+�F; #� .� آ� �@�ء، ;�j+@I*�ء أن اSول �

ATA/100  :@@#*#7ا�@@�ارة ا� 
@@7� 
@@0sوا ،SATA150   �� ��y@@: أ��@@@@�� 
@@#0S�9 ا@@� ،

,�Z@@: .@@�  ;��2، و��y@@: أ��@@� ;*@@�Z�,��; Business Winstone :7@@:، .@@� ا0+7@@�ر 3;*@@�7: 


ة .�@�     . Multimedia Contents Creationا0+�7ر #N9@دة ا��@�T�� :�@#Z
أ�� ا�7ISب ا�


ي ;#� ^�;� ا�@+%$"، وا��@
ص            . .� ا��
�:، ه� ا�*���   D*ز ا��_�e7.150#*,� ���7 �&�ل ا 

� ا�*��@�                @�� B@آ
 ;@'، ا�@?ي ��7@�       32 �#@�ر    �PCI#_�;��' .� ا�k@. ،:#��jن ^@�;� ا�@+%$" �

9�    �&�ل إ�_�ز �Sي ا
D*6132 ا�     :@#��jآ@� �@� إ�+@� و          .  �#_�;��' .@� ا� 
.�@5 �@+� VIAو


ون، د�@@"  @@0sواATA      �@@��*ن ا�k@@. ،�@@ 5����ر "@@�gة دا0@@� أ
�7#� PCI ا�+��@@��� ��7�@@@@I 

   :�
ا;%@�g �@� A@" ر���@�ت �@� �@
آ: إ�+@� �+@m,� د�@" �@��_ً� �@�ارة            . ا�&*9
 ا�,�ّ#� ��@�

ATA ،:#����5 ) ت����
��ً� ه?ا ا�&�م)�g �,^ICH5" ا�- .  
  
  



  دوراندورانــة الة الــسرعسرع  ––  6622

  

املؤثر يف أداء األقراص الصلبة، هو سرعة دوران أطباقها، حيث تـدور أقـراص              والعامل اآلخر   
ATA دورة يف الدقيقة، بينما تدور أقراص 7200 أو 5400 أو 4200 عادة بسرعة SCSI 

  .  دورة يف الدقيقة15000 أو 10000 أو 7200عادة بسرعة 

اص ا�+� �5ور ;@�
�: أآ7@
 �5@�م أداًء       وآ,�Sن اk. ،:7�9اص ا�

 �� ا0+�7را5*� ��� D� �

  .أ.y0 :��0 ،�mل ا�, ,�ت ا�+� f� :.�j$; ���&+5 ا��
ص ��j �,�#�ت إ��Fء ا�,+�#,#���

       

ارة أآ7� ���
ع دورا�ً� أ��� ^_#_ً�، و5ISاص ا
�Sور    . �$� ا�@� �ً@�
و�&*� ه@?ا أن �

 :�
�@@;15000     �@@� �ً@@���ن �@@$5 �@@� ،h@@� :ور�
m@@ا� �@@�

اوح ا�+7@@� f@@� ،:@@�#�دورة .@@� ا�� 


 �� ���#� �� أذ�� ا�,�+[�مjا�,$+7#: ا�+� - 75&� أآ B#Iا�  . ا�+&?�B، .� ا�%

 دورة .@� ا���#�@: .@� �
اآ@T     15000وه?ا ه� ا��B7 ا�
Z#\ ا�?ي �@�.f إ�@� و^@f أ�@
اص          

  .ا�7#���ت ا�,7ّ
دة، ;&#�ًا �� �$+7)


 ا�@@�
�: ا��ورا�#@@: ��@@� اSداء -0#Xi@@5 7@@ً� �@@�   . +7@@�ر�
�5 �#�X�@@,+� �#7�@@� �#@@�
و�@@�*� �


آ: و��+
ن د�_#+�ل ;@�&:      �120      �@*��D� � 5400آ@�ن اSول �@�ور ;@�
�:        .  >#_�;��@' إ�@

 :�
 دورة .@@� ا���#�@@:، .�@@�م ا��@@
ص ا�@@?ي �@@�ور  7200دورة .@@� ا���#�@@:، وا�j@@��� �@@�ور ;@@�

 :�

ع ;*@@@�7:   دورة .@@@� ا���7200;@@@�@@@Iا0+7@@@�ر  4#�@@@: أداًء أ �@@@. :@@@Z�,��; Business 

Winstone       :�
 9 دورة .� ا���#�:، وآ@�ن أ.@�m ;*@�7:           5400، �� ا��
ص ا�?ي ��ور ;�

، ا�@@?ي �@@�+[�م ا��@@
ص ;$Z�,��;Multimedia Content Creation  :@@.�j@@:، .@@� ا0+7@@�ر 


ع ���I ا�*D@�م .@� �5@��" أداء             . ��#7ً�ISص ا
أ.@�m .@� � ,@�ت ا�,$+@B،       وا��ا^{ أن ا��


وزاً        ; 
jم،         . �$� ا�+%�� .� 5*!#? � ,�ت ا�,�+#,#��� آ�ن أآ�@D*ة ا�

�#@: ذاآ@+; h#7@� �$F;و

5
�@@� ذاآ@@
ة ���D@@) �,$*@@) أن . .@@kن 5
�#@@: ا��@@
ص ا�@@B�9 �5@@�م ز�@@�دة .@@� ا��@@�رات  ���@@*&.

   bا�

�) ا�B�9 �,$*) أن 5
آ@�T� B@�ًا �@      . ��T� �NF5ًا �� ا�7� ��
. � ا�7@
ا�b و�*��� 5


و�� و95!{ إ�+
�'، أن �&+,�      +$�eا ��
�ى إ�� ا�7I ل - �%+�ج�,�Sو�,$� �,�+[�م .� ا

    :&�@@; B�@@� ص
@@� �� ا�@@�,�ء،        ��20@@@@+��@@� ا�@@�&: ا�yز�@@: �!+@@�ح  �@@$� ،'@@��;�_#< 

  .، و��!�ت ا�!#�����MP3,�+[��#� .� ا�,*Tل، ا�?�� �,�$�ن P-ف ��!�ت 
  



  ؟؟اشاشــككذاكرة ذاكرة ك ك ــل لديل لديــهه  ––  7722
  

اختربنا حجمي كاش شائعني يف األقراص      . ذاكرة كاش عامل آخر ميكن أن يزيد من أداء األقراص         
وكما هو متوقع فإن القرص صاحب ذاكرة كاش األكرب         .  ميجابايت 8 ميجابايت و  2الصلبة، مها   
ــسعة  ــاري   8ب ــضل يف اختب ــدم أداء أف ــت ق ، Business Winstone ميجاباي

  . على الترتيب5 و6، مع زيادة بنسبة Multimedia Content Creationو

 ا�7#��@�ت >@�هTة ��*D@�م            #m@%5اءة ��@��ً�، و
و�@C#m و>@�د   . 5%�� ذاآ
ة آ@�ش اSداء ;@���


و�#: �7g: أ0
ى �� ا�$!@�ءة ��@� ا�@?اآ
ات ا��I@#8: و;�#@:                  +$�eص ا
ا�$�ش ��� دارة ا��

 Maxtor، ه@@@�  ا�,$+ATA:@@@#7وy@@@0ل آ+�;@@@: ه@@@?6 ا�,���@@@:، آ@@@�ن ��@@@) أ�@@@
اص  . ا�*D@@@�م

MaxLine II :&I 
.�و��5م آ� .  دو-رًا .��450 >#_�;��'، و��7ع ;i�� �� 300، ا�?ي �

   �@. f�5 ،:,]^ :7�� اص
�� Pي ;� إم، و��آ�+�ر، وI#_#'، وو��+
ن د�_+�ل، ���#ً� أ�

.  دو-ر350 و200 >#_�;��@@'، و5+@@
اوح أI@@&�ره� ;@@#�    200 >#_�;��@@' إ�@@�  120ا�,_@@�ل 

 دورة .@@� 5400 >#_�;��@@'، �@@�ور ;@@�
�:   300 ا���*��@@�ري ذو I@@&:  و�@@
ص ��آ@@�+�ر 

 دورة .@� ا���#�@:،   7200;#*,@� �@�ور ;@�
�:    .  �#_�;��@' 2ا���#�:، و�,�) ذاآ
ة آ@�ش ;@�&:      

 Western Digital WD Caviar 200 WD2000JB :&�@@; ،200آ@@� �@@� �@@
ص 

 �* ,@@�  >#_�;��@@'، و�+@@m,� آ@@� IBM Deskstar 180GXP :&�@@; 180>#_�;��@@'، و


 و�!} ا�@?اآ
ة ا�,
Z#@: ���7@�ة          و��.  �#_�;��' 8ذاآ
ة آ�ش ;�&:    �
%5 ���>: إ� �. �$5 "�

��Tة �� ا�
+!� �ًI�
 ه�اة ��T*5 ا�7
ا�b هjاص، 5$!� أآ
�Sن ه?6 اk. ،:آ���.  



  ةةــــــــــــترقيترقيــالال  ––  8822
  . ىل زيادة السعةبعد أن تنجز ترقية القرص الصلب فإنك حتصل على مزيد من األداء باإلضافة إ

�م          @#+*#; b��&� �
آ: د�� �&+,� ��� �� �ً��D� B�9ص ا�
اI+[��*� .� ا0+�7را5*� �+
�#: ا��


دد 3+; 866      ��@�Sا B�9@ا� h@�
� f@� ،T5
، Quantum Fireball Plus LM �#_@�ه

 :&�@@;30  :�
@@Iة آ@@�ش ;@@�&:     7200 >#_�;��@@'، و
 �#_�;��@@' 2 دورة .@@� ا���#�@@:، وذاآ@@

)��� X ،Seagate@@@" ر�#*@@@� ا�*D@@@�م ;@@@���
ص ا�@@@B�9     )#@@@ً� �@@@�" �@@@� ��آ@@@�+�ر   آ�ا�+@@@�م 

ST3120024A :�
�@@; 7200 :&@@I#�@@:، و�ة آ@@�ش 120 دورة .@@� ا��
 >#_�;��@@' �@@f ذاآ@@

ر;,@� $5@�ن ا�@�&: اe^@�.#: ه@� �@B ا�+
�#@:، �$@� 5%@�� اSداء �&,@: -                      .  �#_�;��' 8;�&:  

�.
� ا�S@�� .@� ا0+7@�ر     . 5@�
 5Business Winstone  :7�@*; ،14%�� أداء ا�*�Dم ا�,

   :7�@*; �m@.أ :�y� ��� �9� Z�,��; Multimedia Content@:، .@� ا0+7@�ر    Z�,��;8:، و

Creation.    اص
5�>� أ�SCSI                ز ا�@?ي�@_�eل ا�@&� �
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