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 لفصل األولا

 فكرة العمل وكيفية الشراء
 

 المكونات النظرية للكمبيوتر
ورغ م  .. أعرف أن المقدمات النظرية الطويلة تص يبك بالمل ل والض يق وربم ا اإلحب اط ف ي بع ض األحي ان           

ولم ا   .  تؤهلنا للدخول ف ي الموض وع  معرفتي بذلك إال أنني ـ رغم أنفي ـ وجدت أنه البد أن أذكر لك مقدمة مختصرة  
سنتعرف من خاللها على فكرة عم ل الكمبي وتر وبع ض المص طلحات     . لتلك المقدمة من أهمية أنصحك بأال تتجاهلها 

 ..فهيا بنا .. الفنية التي سوف تعيننا على فهم باقي الموضوعات المذكورة في الكتاب 
 

 :نظريًا يتكون الكمبيوتر من الوحدات التالية
 Input Unitsحدات اإلدخال و •

تل  ك الوح  دات ه  ي المس  ؤولة ع  ن إدخ  ال البيان  ات والب  رامج المختلف  ة للجه  از، ولع  ل أش  هرها ه  ي لوح  ة   
، وهي تستخدم إلدخال البيانات من قبل المستخدم، وذلك عن طريق الضغط فوق      )Keyboard(المفاتيح  

وحدة المعالجة المركزية تعبر عن الحرف أو المفاتيح المثبتة عليها، حيث يتك إرسال نبضات كهربية إلى 
 ع ن  Aالرقم الذي تم الضغط علي ه، وبطبيع ة الح ال تختل ف النبض ات الكهربي ة الناتج ة ع ن ض غط ح رف            

وك ذلك الح ال ف ي جمي ع الح روف واألرق ام المثبت ة عل ى         . Bالنبضات الكهربي ة الناتج ة ع ن ض غط ح رف       
 .اللوحة

 Output Unitsوحدات اإلخراج  •
فه ي تس  تقبل  . وح دات ه ي المس ؤولة ع  ن إخ راج المعلوم ات والنت ائج الت ي توص  ل إليه ا الجه از         وه ذه ال 

النبضات الكهربية التي تمث ل النت ائج الت ي توص لت إليه ا وح دة المعالج ة، ث م تق وم بترجمته اإلى ح روف                
، وآل   ة الطباع   ة )Monitor(مق   روءة أو مطبوع   ة، ولع   ل أش   هر ه   ذه الوح   دات ه   ي شاش   ة الع   رض    

)Printer.( 
 CPU (nitUrocessing Pentral C(وحدة المعالجة المركزية  •

وهي الوحدة المسئولة عن جميع عمليات المعالجة التي يقوم بتنفيذها الكمبيوتر وفقًا للتعليم ات الت ي ق ام      
 .بها المستخدم بإصدارها إليها

 
 وحدات قياس السعة وفكرة العمل

 تص  در م ن وح  دات اإلدخ ال متجه ة إل  ى وح دة المعالج  ة     تح دثنا فيم ا س  بق ع ن أن هن  اك نبض ات كهربي ة      
المركزية، وكذلك هناك نبضات كهربية تصدر من وحدة المعالجة المركزية متجهة إل ى وح دة اإلخ راج لتت رجم تل ك          

 عل ى س بيل   Aفعن دما نض غط عل ى الح رف     . النبضات إلى ح روف مق روءة عل ى الشاش ة أو مطبوع ة عل ى الطابع ة        
فم ن غي  ر المعق ول أن يس ير ذل ك الح رف ف  ي األس الك الكهربائي ة المختلف ة ليص ل إل  ى          . اتيحالمث ال م ن لوح ة المف     

 !ولكن ماذا يحدث فعليًا؟. الشاشة
 :ولإلجابة على هذا السؤال سنقوم بعرض مثاًال قريبًا لما يحدث بالفعل

تج  اور ه  ب أن  ك ف  ي غرف  ة محكم  ة اإلغ  الق وأن ل  ك ص  ديق ه  و أيض  ًا ف  ي غرف  ة أخ  رى محكم  ة اإلغ  الق    
حجرتك، وال يوجد أي وسيلة اتصال بينكما غير مصباح كهربائي في حجرة صديقك يمكنك أن تتحكم في إضاءته من 
حجرتك، وقد اتفقت مع ذلك الصديق قبل أن يذهب إلى حجرته أنك إذا قمت بإض اءة المص باح ف ـإتك تري د أن تنط ق             

أو غي  ر ) 1(المص باح ح  التين فق ط وهم  ا مض اء    وحي  ث أن له ذا  . Bت أن تنط  ق بح رف  رد وإذا أطفأت ه أ Aبح رف  
أما إذا كان لديه مصباحين فإن عدد األحرف التي يمكن . فال يمكنك إال بالتعبير عن الحالتين بحرفين فقط) 0(مضاء 

 .تداولها معه سيزيد إلى أربعة أحرف
 .Aفإن ذلك يعني حرف ) 0(والثاني غير مضاء ) 1(ـ فإذا كان المصباح األول مضاء 

 .Bفإن ذلك يعني حرف ) 1(والثاني مضاء ) 1( وإذا كان المصباح األول مضاء ـ
 .Cفإن ذلك يعني حرف ) 0(والثاني غير مضاء ) 0(ـ وإذا كان المصباح األول غير مضاء 
 .Dفإن ذلك يعني حرف ) 1(والثاني مضاء ) 0(ـ وإذا كان المصباح األول غير مضاء 

 ..وهكذا
 



 . عدد األسالك التي تصل بينك وبينه؛ زاد عدد األحرف التي يمكن تداولهافكلما زادت المصابيح أو 
 

 عدد األحرف = عدد األسالك)٢(   وهي تحسب بالمعادلة  

 
وحي ث أن ع دد   . والمثال السابق هو تلخيص لما يحدث عند ت داول البيان ات ب ين الوح دات الختلف ة للجه از         

ف الهجائية بحالته ا المختلف ة واألرق ام والعالم ات الخاص ة،       حرف وهي الحرو  ٢٥٦األحرف المستخدمة تصل إلى     
 :لذلك يجب أن توصل الوحدات فيما بينها بعدد من األسالك يبلغ ثمانية، وهو ما يثبت صحته إذا استخدمنا العادلة

 
 ٢٥٦= ٨)٢(   عدد األحرف = عدد األسالك)٢(  

 
 :فيمثل كل حرف بثمانية نبضات كهربائية هكذا

 Aف  حر00110011
 B حرف 00001111
 C حرف 11000011
 D حرف 10010010

 
 تش كيلة مختلف ة م ن سلس لة ثماني ة م ن اآلح اد        ٢٥٦يمكنك استخدام التباديل والتوافي ق لتك وين     .. وهكذا  

 .واألصفار، حيث يمثل الصفر السلك الذي ال يحمل جهد كهربي، والواحد السلك الذي يمر به جهد كهربي
 : أي أنByte، ويسمى الحرف BIT الواحدة وتسمى النبضة الكهربية

 8 BIT = BYTE  
ويعتبر الباي ت ه و أول وح دة اس تخدمت لقي اس الس عة فيق ال أن ه ذا الجه از تص ل س عة ال ذاكرة في ه إل ى                 

5000 Byte            أي أن ذاكرة ه ذا الجه از يمك ن أن تس توعب بح د أقص ى خمس ة آالف ح رف، وم ع التط ور المس تمر 
 Kilo استخدام وحدة أكبر لتقاس بها الس عة، ف تم اس تخدام وح دة أطل ق عليه ا كيل و باي ت         للحاسبات، كان البد من

Byte وهي  
 

ويمك ن ـ تج اوزًا ـ اعتباره ا تس اوي أل ف ح رف حت ى تس هل عملي ة             .  ح رف تمام اً  ١٠٢٤تساوي ص ورة باي ت أي   
 .ف حرف تقريبًا أل٦٤٠ أي 640KB  الحساب، فيقال مثًال أن هذا الجهاز تصل سعة الذاكرة فيه إلى

 
 اي ملي ون  Kilo Byte 1000 وه ي تس اوي   Mega Byteثم ظهرت بعد ذلك وح دة تس مى ميج ا باي ت      

 أي ملي ار ح رف   Mega Byte 1000 وهي تس اوي  Giga Byteثم وحدة أخرى تسمى جيجا بايت . حرف تقريبًا
 :وباختصار شديد فإن وحدات قياس السعة تمثل بالشكل التالي. تقريبًا

 
Bitبضة ن 
Byteحــرف  

)KB (Kilo Byteألف حرف تقريبًا  
)MB (Mega Byteمليون حرف تقريبًا  

)GB (Giga Byteمليـــــار حـــرف تقريبـــــًا  
 

 وحدات قياس السرعة
إن س  رعة الكمبي  وتر تق  اس بس  رعة تنفي  ذه للعملي  ات الحس  ابية ف  ي الثاني  ة الواح  دة والت  ي يف  وق ع  ددها     

 : بالمختصرونشير إليها. الماليين
MIPS) econdS erPnstructions Iillions of M( 

أو تدق (تدور ) Clock(وهذا األخير يمتلك ساعة . لتنفيذ التعليمات) Processor(ويعتمد الكمبيوتر على المعالج   
ب ين ك ل دورة وأخ رى يس تطيع المع الج      ). Clock Cycle(ه ذه ال دورة نس ميها    . كل فترة زمنية محددة) أو تنبض

Processor أن يقوم بعمل ما، كأن يأمر الذاكرة RAMبإرسال بيان ما، أو يأمر لوحة المفاتيح بإرسال حرف ما  .
 .فكلما كان وقت الدورة هذا قصير كلما كان الكمبيوتر أسرع في العمل



، ويق اس ه ذا الت ردد بوح دة     )Frequency(يتعل ق بس رعة الت ردد    ) Clock Cycle 1(إن وق ت ال دورة الواح دة    
  وهيMHZ أو على سبيل اإلختصار Mega Hertzسمى ت
 

 وه ي تعن ي ملي ار    GHz أو Giga Hertzتعني مليون ذبذبة في الثاني ة الواح دة تقريب ًا، أو يق اس بوح دة تس مى       
 Clock 1(ذبذبة في الثانية الواحدة، وبطبيعة الحال كلما كانت سرعة التردد عالية كلما كان وقت الدورة الواحدة 

Cycle (تقاس سرعة المعالج : وتجنبًا ألي تعقيد فإليك الخالصة... رع وبالتالي فإن أداء المعالج سيكون أسرع أس
 . وكلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة تنفيذه للعمليات المختلفةGHz أو MHzبوحدتين إما 

 
)KHz (Kilo Hertzألف ذبذبة في الثانية تقريبًا  

)MHz (Mega Hertzالثانية تقريبًا مليون ذبذبة في  
)GHz (Giga Hertzمليــار ذبذبــــة في الثانيـــــة تقريبًا  

 

 كيف تشتري كمبيوتر
في هذه الفقرة ستجد نبذة سريعة عن كل مكونات الكمبيوتر دون الخوض ف ي التفاص يل، فق ط أود هن ا أن          

 .أؤهلك لتشتري الكمبيوتر، أما التفاصيل فستجدها في  باقي فصول الكتاب
 ل أن تشتريقب
تأكد من  الجدية والسمعة الحسنة للشركة التي ستعهد إليها بالشراء، فهناك العديد من الشركات التي تنشأ لمدة  •

 .عدة أشهر وسرعان ما تغلق وتتركك وحيدًا أمام األعطال المتكررة للجهاز
 .تأكد من وجود مركز صيانة معتمد •
فالكمبيوتر يعد الجهاز الوحيد ال ذي تق ل قيمت ه بم رور     . التهكانت حما تشتري كمبيوتر مستعمل مه.. حذار أن    •

الوقت، وذلك ألنه دائمًا في تطوير ودائمًا هناك موديالت وملحقات حديثة تطرح باألسواق، وهي بدورها تتعامل 
 .مع بعض البرامج التي تعجز الموديالت القديمة من التعامل معها

 
 ماذا تشتري؟

منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقوم بنفسها بتجميع المكون ات الخاص ة   إن أغلب شركات الكمبيوتر ال  
فالجه از ال ذي يجم ع ف ي     . بالكمبيوتر، وأرى في ذلك العديد من المميزات عل ى عك س م ا ق د يظ ن ال بعض       

الخارج غالي الثمن، وبعض المكونات الخاصة به غير متوفر لها قطع غي ار عل ى عك س الكمبي وتر ال ذي         
 .حليًا، وخاصة إذا عرفت أن الجودة تكاد تكون متساويةيتم تجميعه م

 .وتقوم تلك الشركات بتجميع الجهاز وفقًا لخمسة عشر مكون أساسي وهو ما يتضح من السطور التالية
 Caseالحاوية . ١

الحاوية هي ذلك الصندوق الذي يحوي المكونات األساسية للجهاز وقد يحكم اختيارك له الش كل الخ ارجي    
 ال  ذي يق  وم بتحوي  ل التي  ار Power Supplyتل  ك الحاوي  ة يوج  د به  ا م  ا يس  مى بم  زود الطاق  ة  غي  ر أن 

 ٢٥٠ويفضل أال تقل قدرة موصل الطاقة عن . المتردد إلى تيار مستمر ليغذي به المكونات األخرى للجهاز
 .وات

 
 :اشتري
 .الشكل المناسب •
 . وات٢٥٠القدرة ال تقل عن  •
 .Promediaالشركة المصنعة  •

 
 Mother Boardاللوحة األم . ٢

تق وم  " اللوح ة األم "تثبت اللوحة األم داخل الحاوية وتوصل باق المكونات معها وكما يتض ح م ن اس مها      
، كما Data Busesبتمرير البيانات بين الوحدات المختلفة للجهاز عن طريق ما يسمى بممرات البيانات 

 بها الكروت المضافة للجهاز ككارت الف اكس عل ى    التي يركبSlotsيوجد بها ما يسمى بفتحات التوسعة    
 إل  ى اللوح  ة األم  XTس  بيل المث  ال، وق  د م  رت ص  ناعة اللوح  ة األم بع  دة مراح  ل بداي  ة م  ن اللوح  ة األم       

Pentium 4 وأهم ما يميزها هو سرعة نقل البيانات أو كما يطلق عليها FSB فكلما زادت هذه السرعة ،



نات بين الوحدات المختلف ة، ولك ن الب د وأن تتواف ق س رعة ب اقي وح دات         زادت تبعًا لها سرعة تبادل البيا     
، ث م  FSB 533Hzالكمبيوتر مع سرعة اللوحة األم، فعلى سبيل المثال إذا قمت بشراء لوحة أم سرعتها 

، فل  ن ت  تمكن اللوح  ة األم م  ن  FSB 400 MHz بس  رعة نق  ل بيان  ات مق  دارها  RAMاش  تريت ذاك  رة 
إذن فشراؤك لللوح ة  .  عند التعامل مع الذاكرة التي ال تدعم هذه السرعة الكبيرة استعمال سرعتها بالكامل  

 .األم مرتبط إرتباطًا كليًا بشراؤك لباقي وحدات الكمبيوتر
 
 :اشتري
 Pentium 4اللوحة األم  •
 FSB 533 MHZالسرعة  •
 .Intel أو Gigabyteالشركة المصنعة  •

 
 Processorالمعالج . ٣

لمع الج أن  ه م خ الكمبي  وتر ـ إن ج از التعبي ر ـ فه  و ال ذي يق  وم بمعالج ة البيان  ات              يمكنن ا أن نطل ق عل  ى ا  
 .والتعليمات التي يصدرها المستخدم وأهم ما يميز المعالج هو سرعة انجازه للمهام المختلفة

)  ميج اهرتز ٦( ملي ون ذبذب ة ف ي الثاني ة     ٦وأتذكر أنني كنت أعمل منذ سنوات بعيدة عل ى جه از س رعته       
6MHz ملي ون ذبذب ة ف ي الثاني ة     ٣٠٠٠قد تعجب أن السرعة وقت كتابة هذه السطور قد وصلت إل ى     ، و 

)3000 MHz ( أو)3GHz .(           الح ظ أن ه ذه الس رعة ه ي س رعة تنفي ذ المع الج للعملي ات المختلف ة كم ا
 .ذكرت لك من  قبل في الفقرة السابقة

ان ات، يج ب أيض ًا االهتم ام ب ذاكرة المع الج       باإلضافة إلى اإلهتمام بسرعة تنفيذ العمليات وس رعة نق ل البي      
، ويمكن تشبيه هذه ال ذاكرة بأنه ا س احة االنتظ ار الت ي      Cache Memoryالمخبأة وهي ما يطلق عليها 

تجمع داخلها البيانات قبل أن يقوم المعالج بتنفيذ العمليات المختلفة عليها، وكلما كانت هذه الذاكرة كبيرة     
 .لكلما كان أداء المعالج أفض

 
 :اشتري

 .GHz 1.7 أو MHz 1700معالج ال تقل سرعته عن  •
 .533MHzسرعة نقل البيانات  •
 .513MHz (Cache Memory)الذاكرة المخبأة  •
 ).ال ترضى ببديل عنها (Intelالشركة المصنعة  •

 
 Fanالمروحة . ٤

 هثاني ة إذا عرف ت أن    لك أن تتخيل كثرة العمليات التي يق وم به ا المع الج بتنفي ذها ف ي الج زء الواح د م ن ال           
يحتوي على مئ ات اآلالف م ن الترنزيس تورات المدمج ة داخل ه، ول ك أن تتخي ل أيض ًا م دى الح رارة الت ي              

ل ذلك يج ب وج ود مروح ة     . يمكن أن تتولد من المادة المكونة لهذا المعالج لكث رة العملي ات المعق دة داخل ه         
ها أو بعطلها قد يعج ز المع الج ع ن أداء العملي ات     تثبت فوق المعالج لتقوم بعملية التبريد المستمر، وبدون 

المكل ف بأدائه  ا أو ق د يتل  ف أيض ًا نتيج  ة الح  رارة الزائ دة فل  ذلك يفض ل أن تنتق  ي أفض ل أن  واع المب  ردات        
 .المتوفرة عند شرائك للجهاز

وق د يتعج  ب ال  بعض أو يص فني بالس  طحية ح  ين أش ير لمج  رد مروح  ة ال يتع دى س  عرها جنيه  ات مع  دودة      
 !ا الحقيقة التي يغفل عنها البعضولكنه

 
 :اشتري
 .أفضل أنواع المبردات الموجودة في األسواق •
 ).غير محددة(الشركة المصنعة  •

 
 RAMالذاكرة . ٥



 هي ذلك الجزء األساسي لتخزين البيانات قب ل أن يطل ب المس تخدم التخ زين عل ى       RAMالذاكرة المؤقتة   
 بمراحل عديدة من التطور إلى أن وصلت إلينا اآلن RAMة االسطوانة الصلبة أو المرنة وقد مرت الذاكر

وستجد في الفصل الخاص بالذاكرة مراحل تطورها واألنواع المختلفة . أعلى سعة وأسرع في نقل البيانات
لها، وتتوفر الذاكرة في شرائح ذات سعات مختلفة ولك أن تختار المناسب على أال تق ل س عة ال ذاكرة ع ن            

256MB. 
 

 :اشتري
 .128MB من شريحتين كل منها ذات سعة RD RAMرة ذاك •
 .PC1066الموديل  •
 .Rambusالشركة المصنعة  •

 
 Floppy Disk Driveمشغل االسطوانات المرنة . ٦

أم  ا اآلن ف  ال يوج  د غي  ر مش  غالت ذات الس  عة   . من  ذ ع  دة س  نوات ك  ان هن  اك مش  غالت له  ا س  عات مختلف  ة   
1.44MB جد بدائل حتى يتثنى لك االختيار بوصة واليو٣٫٥ لإلسطوانة  ذات الحجم. 

 
 :اشتري
 .1.44MBمشغل اسطوانات مرنة ذا سعة  •
 .Asus أو Sonyالشركة المصنعة  •

 
 Hard Diskاالسطوانة الصلبة . ٧

أه م م  ا يمي ز االس  طوانة الص لبة ه  و الس عة التخزيني  ة، ونظ رًا لوج  ود الب رامج الحديث  ة الت ي تحت  اج إل  ى         
لبة، وخاصة برامج الوسائط المتعددة التي تخاطب المس تخدم بالص وت     مساحة كبيرة على االسطوانة الص    

والصورة لذلك يفضل أن تكون اإلسطوانة الصلبة ذات سعة تخزينية كبيرة حيث وصلت السعة حتى كتابة    
 ). مليار حرف تقريبًا١٢٠ (120GBهذه السطور إلى 

 
 :اشتري
 .40GBاسطوانة صلبة ال تقل سعتها عن  •
 .Western Digitalالشركة المصنعة  •

 
 Monitorالشاشة . ٨

 هو ع دد النق اط المض يئة ط وال وع رض فكلم ا زادت تل ك النق اط زادت         Monitorsأهم ما يميز الشاشات  
 غير أن تلك النقاط المضيئة تصدر إشعاعات ضارة بعين المس تخدم  Resolutionدرجة وضوح الصورة  

وم ع تط ور   .  لتقليل تلك اإلشعاعات الضارةScreen Filterفكان أغلب مستخدمي الكمبيوتر يضع واقي 
 حي  ث ال تحت  اج تل  ك النوعي  ة إل  ى Low Radiationتقني ة الشاش  ات ظه  رت أن  واع منخفض  ة اإلش  عاع  

 .استخدام الواقي
 

 :اشتري
 . نقطة1024X870شاشة بدقة  •
 .Low Radiationشاشة منخفضة اإلشعاع  •
 .View Sonic أو Hansolالشركة المصنعة  •

 
 Display Cardلشاشة كارت ا. ٩

يوصل هذا الكارت على أحد فتحات التوسعة الموجودة باللوحة األم، ويمكن تبسيط الوظيفة التي يقوم بها 
هذا الكارت في أنه يقوم بترجم ة اإلش ارات الص ادرة م ن الكمبي وتر لتص بح قابل ة للع رض عل ى الشاش ة،                



رسوم على الشاشة حيث تصل تلك الذاكرة ويحتوي هذا الكارت على ذاكرة لإلسراع في عرض الصور وال
 .128MBإلى 

 
 :اشتري
 .64MBكارت شاشة ال تقل سعة الذاكرة به عن  •
 .TNT أو ATIالشركة المصنعة  •

 
 CD Driveمشغل االسطوانات المضغوطة . ١٠

اليمكنه (إما مشغل للقراءة فقط : ، وهناك نوعانCDيستخدم ذلك الجهاز لتشغيل االسطوانات المضغوطة 
 وب الطبع ف رق الس عر ه و ال ذي س يحدد       CD، أو مشغل للق راءة والكتاب ة عل ى ال ـ      )CDتسجيل على الـ    ال

، CDأيهما أصلح بالنسبة لك، أما أهم ما يميز تلك المشغالت فهو سرعة كتابة أو قراءة البيانات م ن ال ـ        
 . للكتابة32X للقراءة و 56X: وأقصى سرعة وصلت إليها عند كتابة هذه السطور هي

 
 :اشتري
 .56X بسرعة CD ROM Driveمشغل للقراءة فقط  •
 .Asus أو Acerالشركة المصنعة  •

 
 Fax/ Modem Cardمودم /كارت الفاكس. ١١

أغلب الظن أنك تريد استعمال شبكة اإلنترنت وبالتالي أنت بحاجة إلى هذا الك ارت ال ذي س يؤهلك للتعام ل          
ه هو سرعة نقل ه واس تقباله للبيان ات وه ي تق اس بوح دة       مع اإلنترنت وبدونه ال يمكن ذلك، وأهم ما يميز    

 .KBPSتسمى 
 

 :اشتري
 .56KBPSكارت فاكس سرعته  •
 .Apache أو A-Open أو US Roboticsالشركة المصنعة  •

 
 Sound  Cardكارت الصوت . ١٢

اهدة هذا الكارت هو المسئول عن إصدار األصوات من الكمبيوتر، فال يمكنك االستماع إل ى األغني ات ومش      
 .األفالم بدونه، وأغلب الظن أنك تريد شراء الكمبيوتر لهذا الغرض

 
 :اشتري
 . من أجل نقاء الصوت128BITكارت صوت  •
 .Creativeالشركة المصنعة  •

 
 Speakersالسماعات . ١٣

السماعات هي المسئولة عن استقبال النغم ات المختلف ة م ن ك ارت الص وت وإخراجه ا للمس تمع، وتت وفر            
 مق دار  WATT، وب الطبع يح دد ال ـ    1500WATT إل ى  40WATT ق درات مختلف ة م ن    س ماعات ذات 

ق  وة الص  وت، كم  ا تحت  وي بع  ض الس  ماعات ف  ي داخله  ا عل  ى محس  نات الص  وت وه  ي م  ا يطل  ق عليه  ا        
Subwoofer          ف  إذا كن  ت م  ن ه  واة االس  تماع إل  ى األغ  اني فعلي  ك به  ذا الن  وع، أم  ا إذا ك  ان اس  تعمالك ،

 .أي سماعات ستؤدي الغرض، مع العلم بأن فرق السعر ربما يكون مرتفعًاللكمبيوتر ألغراض أخرى ف
 

 :اشتري
 .سماعات ذات قدرة مناسبة إلحتياجك الشخصي •
 .Zoltrix أو Creativeالشركة المصنعة  •

 



 Keyboardلوحة المفاتيح . ١٤
ختلفة، وربما أكثر لوحة المفاتيح هي وحدة اإلدخال األساسية للكمبيوتر، وتوجد باألسواق أنواع وأشكال م

، حيث تحت وي لوح ة المف اتيح م ن ه ذا الن وع عل ى بع ض         Multimediaاألنواع شيوعًا اآلن هي النوع      
المفاتيح الخاصة بالتعامل مع برامج تشغيل األغاني واألفالم باإلضافة إلى احتوائه ا عل ى بع ض المف اتيح            

 .الخاصة بالتعامل مع اإلنترنت
 

 :اشتري
 .MultiMediaاسب من النوع لوحة مفاتيح بسعر من •
 ).غير محددة(الشركة المصنعة  •

 
 Mouseالماوس . ١٥

الماوس أيضًا وحدة هامة من وحدات اإلدخال، وهناك العديد من النوعيات ذات األشكال المبهرة والمختلفة 
 .ولكن في الغالب جميعها لها نفس الكفاءة

 
 :اشتري
 .Scrollماوس بسعر مناسب من النوع  •
 ).غير محددة(مصنعة الشركة ال •

 
 :اشتري جهاز كمبيوتر بالمواصفات التالية

•Mother Board Pentium4 (Gigabyte) FSB 533MHz. 
•Processor 1.7 GHz (Intel) /BUS 533 
•Fan (CPU Cooler) 
•256 MB RD-RAM /BUS 800 
•FDD 3.5 MB (Sony) 
•HDD 40GB (Western Digital) 
•CD ROM Drive 56X (Asus) 
•Sound Card 128BIT (Creative) 
•Fax /Modem 56KBPS (Apache) 
•Speakers 120WATT (Creative) 
•Keyboard Multimedia 
•Scroll Mouse 
•VGA Card 32MB (TNT/ATI) 
•Monitor 15" Low radiation (Hansol) 
•Case ATX 200:250WATT (Promedia) 

 
الح الي فأنص حك بق راءة ب اقي فص ول الكت اب قب ل        وإن ل م يك ن هن اك حاج ة ملح ة لش راء الجه از ف ي الوق ت           .. هذا  

 .الشراء فستجد الكثير والكثير من التفاصيل المتعلقة بمكونات الكمبيوتر
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 

 اللوحة األم
Mother Board 

 
 )اللوحة الرئيسية(اللوحة األم 

ة في ه، وه ي الت ي تح دد      هي أهم أج زاء الكمبي وتر ب ل ه ي الوح دة الرئيس ي      Motherboardاللوحة األم    
مواص  فات األج  زاء األخ  رى الت  ي يمك  ن تركيبه  ا عليه  ا مث  ل بطاق  ة الع  رض وال  ذاكرة والمع  الج إل  ى غي  ر ذل  ك م  ن     
المكونات األخرى لذلك يجب عند شراؤك للوحة األم  التأكد من  أنه ا تتماش ى م ع مواص فات األج زاء األخ رى الت ي         

ل صعب بعض الشيء حيث أن معظم أنواع اللوحات األم لها تقريبًا نفس سوف تركب عليها، واالختيار في هذا المجا
المواصفات األساسية ولكنها تختلف في مواصفات اإلضافات والشكل التالي يوضح صورة عامة للوحة األم موضح 

الت ي   ويمك ن بس هولة التع رف عل ى اللوح ة األم      ATXعليها أجزائها، وأكثر المواصفات استخدامًا حاليًا هو نظ ام      
 كم  ا ه  و موض  ح ف  ي  Interfaces والمناف  ذ الخارجي  ة Power Slot م  ن ش  كل م  زود الطاق  ة  ATXتتب  ع نظ  ام 

 :األشكال التالية
 

 
 )الحظ كثرة عدد الفتحات(الشكل يوضح فتحات التوسعة التي سيركب عليها البطاقات 

 

 
 Power Supplyمزود الطاقة ) فتحة(الشكل يوضح لك مقبس 

 

 
 المنافذ الخارجية التي سيوصل بها الطابعة والماوس وباقي الوحدات األخرىالشكل يوضح 



 
 :وعند شراؤك اللوحة األم يجب أن تراعي النقاط اآلتية

 الموجودة على اللوحة األم ففي الحاسبات التي تستخدم ف ي التطبيق ات   RAM Slotsعدد فتحات الذاكرة  .١
 ميجاباي ت  ٦٤مراعاة أن التقل سعة شريحة الذاكرة ع ن  المنزلية والمكتبية يكفي وجود فتحتي ذاكرة مع      

حتى يكون لديك فرصة في المستقبل لزيادة سعة الذاكرة باس تبدال الش رائح الموج ودة بش رائح ذات س عة          
 . ميجابايت١٢٨ ميجابايت بأخرى ٦٤أكبر، مثًال استبدال شريحة سعة 

 
  أربع فتحاتالحظ أن عددها) .. Ram Slot(الشكل يوضح فتحات الذاكرة 

 وهذا عامل مهم جدًا في مواصفات اللوحة األم وذلك إلمكانية إضافة عدد أكبر Slotsعدد فتحات التوسعة  .٢
 وغي  ر ذل  ك م  ن  TV Toner وبطاق  ة التلفزي  ون والفي  ديو  Modem والف  اكس Soundم  ن البطاق  ات 

لتوس عة بحي ث تس مح    بطاقات التوسعة، ل ذلك يراع ى أن تحت وي اللوح ة األم عل ى ع دد ك اف م ن فتح ات ا          
لذلك يجب أن يت وفر عل ى   . باستيعاب العدد المطلوب من البطاقات سواء في الوقت الحالي أم في المستقبل    

 .PCI، والشكل التالي يوضح شكل فتحات التوسعة طراز PCIاللوحة األم أربع فتحات توسعة بتقنية 

 
 

 أنواع اللوحات األم
 وأخرى Integratedلوحة أم متكاملة :  إلى نوعينIntegrationتنقسم اللوحات األم من حيث التكامل  

 مث ل  Built in، والنوع المتكامل يحت وي عل ى وح دات مبني ة عل ى اللوح ة األم       Non-Integratedغير متكاملة 
 وغيرها، بمعنى عدم احتياجك لشراء تلك البطاقات منفصلة، وذل ك  Sound وبطاقة الصوت    VGAبطاقة العرض   

 تل  ك مص  ممة عل  ى اللوح  ة األم، أم  ا الن  وع الغي  ر المتكام  ل فل  يس ب  ه وح  دات مبني  ة وإنم  ا ي  تم تركي  ب   ألنه ا أص  ًال  
 المتاحة في اللوحة األم، والنوع المتكامل أق ل س عرًا م ن الن وع الغي ر متكام ل،         Slotsالوحدات في فتحات التوسعة     

نوع المتكامل يمكن تعطيل عمل الوحدة من وفي حالة تلف أي مكون من المكونات الموجودة على اللوحة األم من ال
 . وتركيب بطاقة خارجية لتحل محلهاSetupبرنامج اإلعداد الخاص باللوحة األم 

  وIBM و Intelومعظم الموديالت الحديثة من النوع المتكامل خاصة التي تنتجها الشركات العالمية مثل  
Dell. 

 Jumpersالجسور 
يحتوي بداخله عل ى موص ل مع دني يس تخدم ف ي توص يل        الجسور عبارة عن غالف بالسيكي      

األس   نان الموج   ودة عل   ى اللوح   ة األم ف   ي أوض   اع معين   ة لض   بط مواص   فات اللوح   ة األم        
 BUS والناقل CPUومكوناتها، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدامها لتحديد سرعة المعالج  

م لتحدي د مواق ع تل ك    ، ويتم الرجوع إل ى الكتي ب الخ اص باللوح ة األ       RAMوشرائح الذاكرة   
األسنان واألوضاع المطلوب ة لض بط وتش غيل الوح دات المختلف ة عل ى اللوح ة األم حي ث أنه ا           



تختلف من لوحة إلى أخرى حسب المواصفات ومودي ل اللوح ة األم والش ركة المنتج ة، ل ذلك الب د م ن الرج وع إل ى             
 .الكتيب المرفق مع اللوحة األم لهذا الغرض

 
 )Jumpers(ن أثناء توصيلها بأحد الجسورصورة ألحد األسنا

 
 Chipsetمجموعة الرقاقات األساسية 

يوجد على اللوح ة األم رقاقت ان تح ددان ك ل خص ائص اللوح ة األم م ن حي ث أقص ى س عة وس رعة ممكن ة                    
لل  ذاكرة ون  وع المع  الج الممك  ن تركيب  ه عليه  ا وغيره  ا م  ن خص  ائص، وهن  اك العدي  د م  ن الش  ركات المنتج  ة لتل  ك      

 غير أن هناك ش ركات أخ رى تق وم بتص نيع تل ك الرقاق ات وبمواص فات متقدم ة           Intelقات لعل أشهرها شركة     الرقا
وهناك بعض شركات الكمبيوتر تقوم بعملي ة خ داع للمش تري، إذ تق وم ببي ع اللوح ة األم       . UMC, SIS,VIAمثل 

 عل  ى غي  ر  Intelت  اج ش  ركة  عل  ى أن ه  ذه اللوح  ة بالكام  ل م  ن إن  Intel م  ن الن  وع Chipsetالت  ي يوج  د عليه  ا  
 ه و الرق اقتين األساس يتين    Intelالحقيقة، حيث يمكن أن تكون هذه اللوحة من أي نوع آخر وكل ما يتعل ق بش ركة    

 .فقط
 هم ا المح ددان لن وع تل ك     RAMوغالبًا يكون المعالج الذي سيتم تركيبه على اللوحة األم وكذلك ال ذاكرة    

 RAMعل ى اللوح ة األم، حي ث أن بع ض المعالج ات وبع ض أن واع ال ذاكرة         الرقاقات التي يجب أن تك ون موج ودة     
وفي السطور التالية سنتعرف بشئ من التفصيل على األنواع المختلفة لتلك . تحتاج إلى تواجد رقاقات من نوع معين

 :الرقاقات
 

 850طاقم الرقاقات 
 :اته، ومن أهم صفPentium4هذا هو أول طاقم رقاقات ظهر في األسواق يدعم 

ي  دعم مع  الج واح  د فق  ط، حي  ث ال يمك  ن أن يس  تخدم م  ع األجه  زة العمالق  ة الت  ي تس  تخدم أكث  ر م  ن مع  الج     •
Multi Processor)  تستخدم هذه األجهزة العمالقة كخادم للشبكاتServer.( 

 . فقط400MHz تصل إلى FSBسرعة نقل بيانات يدعم  •
 .ات المنخفضة ذات السرعRD-RAM من النوع RAMال يدعم سوى الذاكرة  •
 .2GB بحد أقصى RAMيدعم ذاكرة  •
 .ويعتبر هذا الطقم من األطقم القديمة والتي ال تدعم أغلب التقنيات الحديثة المستخدمة اآلن •

 
، حيث يفضل Data Busومن األمور التي يجب عليك االنتباه إليها عند شراؤك للوحة األم هي سرعة نقل البيانات 

 .533MHzأال تقل سرعة الناقل عن 
 
 

 E850طاقم الرقاقات 
 :، ومن أهم صفاته850ويعتبر هذا الطاقم هو النسخة المطورة للطاقم 

 .يدعم معالج واحد فقط •
 .533MHz تصل إلى FSBيدعم سرعة نقل بيانات  •
 .RD-RAM (PC800-PC1066) من النوع RAMيدعم الذاكرة  •
 .PC1066نوع  من ال1.5GB وPC800 من النوع RD-RAM من الذاكرة 2GBيدعم  •

 



 .    فال تقلق بهذا الشأن RAMسنتحدث بالتفصيل في الفصل الخاص بالذاكرة عن األنواع المختلفة للذاكرة 
 
 
 
 

 GL845طقم الرقاقات 
، وه و المع الج الموج ود ف ي     FSB400MHz وال ذي ي دعم   Celeronأنتج هذا الطاقم عند إنت اج مع الج       

، والش ك أن ه   "كمبي وتر لك ل بي ت   "حت اسم ء في الحملة القومية المدرجة تباألجهزة التي تسوق لها حكومتنا الغرا 
 فقط، ويوفر كارت مدمج ردئ للشاشة، ويدعم FSB 400MHzأسوأ أنواع المعالجات على اإلطالق فاليدعم غير 

 .SD-RAMالذاكرة الرديئة والبطيئة من النوع 
 

 E7205طاقم الرقاقات 
، وهو يدعم آخ ر وأح دث التقني ات الت ي     Pentium 4 لمعالجها Intelهو آخر وأحدث طقم أنتجته شركة  

وه و  . FSBكم ا ي دعم س رعات فائق ة لنق ل البيان ات       . Processor والمع الج  RAMوصلت إليها صناعة ال ذاكرة     
 .أفضل أطقم الرقاقات على اإلطالق

 
 :ثلوتتراوح أسعار اللوحات األم تبعًا لوجود أو عدم وجود بعض المميزات اإلضافية م

 . وبطاقة الصوتVGA مثل بطاقة العرض Built inوجود بطاقات إضافية مبنية على اللوحة األم  •
 .وجود نظام لقياس حرارة المعالج وسرعة دوران المروحة •
 .Slotsعدد فتحات التوسعة على اللوحة األم  •
 .RAMعدد فتحات الذاكرة  •
 .Data Busسرعة نقل البيانات  •

 
 Portsالمنافذ 

 التي تستخدم في توصيل بعض األجهزة Motherboard مجموعة الفتحات الموجودة على اللوحة األم المنافذ هي
، Joystick أو عص  ا ال  تحكم  Keyboard ولوح  ة المف  اتيح  Printer والطابع  ة Mouseالخارجي  ة مث  ل الف  أرة  

 والف رق  Parallel Ports، ومناف ذ عل ى الت وازي    Serial Portsمناف ذ عل ى الت والي    : وهناك نوعان م ن المناف ذ  
 :بينهما يتلخص في اآلتي

 واح دة ف ي الم رة أم ا المنف ذ عل ى الت وازي        bit يقوم بإرسال البيان ات بمع دل   Serialالمنفذ على التوالي     •
Parallel  8 فيقوم بإرسال البيانات بمع دل bit     ف إن المنف ذ عل ى الت وازي أس رع       أو أكث ر ف ي الم رة ل ذلك

 .يكثيرًا من المنفذ على التوال
 أكثر دقة وجودة في نقل البيانات لمسافات بعيدة أكب ر م ن ثالث ة أمت ار ول ذلك      Serialالمنفذ على التوالي     •

 أمت ار، وي تم أيض ًا تص يل     ٣فهو يستخدم ف ي رب ط أجه زة الكمبي وتر الموج ودة عل ى مس افات كبي رة مث ل            
 .COM2 أو COM1 على المنفذ المتتالي Mouseالفأرة 

 س  ن م  ن الن  وع ذك  ر   ٢٥ أس  نان أو ٩ ويتك  ون م  ن  D يك  ون عل  ى ش  كل ح  رف   Serialالمنف  ذ المتت  الي   •
Male 9، ويحتوي جهاز الكمبيوتر على منفذين أحدهما pin 25 واآلخر pin. 



 
 Serial Portsالشكل السابق يوضح مكونات المنافذ على التوالي 

 COM2 والثاني COM1 تحتوي على منفذين على التوالي يسمى األول Motherboardكل لوحة أم  •
مش  تقة م  ن  ) وهمي  ة(، لكنه  ا مناف  ذ إفتراض  ية  COM4 و COM3كم  ا يوج  د أيض  ًا مناف  ذ أخ  رى مث  ل   

 .COM2 وCOM1المنفذين األساسين 
 أساسًا ولكن يمكن أيضًا توصيل بعض Printer تم تصميمه لتوصيل الطابعة Parallelالمنفذ المتوازي  •

 أو بعض وسائط تخزين البيانات الخارجية، والشكل Scannerالوحدات األخرى به مثل الماسح الضوئي 
 :التالي يوضح صورة للمنافذ على التوالي والتوازي

 
 

 Casesالحافظات 
الحافظ   ة ه   ي عب   ارة ع   ن العلب   ة المعدني   ة الخارجي   ة الت   ي تحت   وي عل   ى مكون   ات الكمبي   وتر مث   ل اللوح   ة األم        

Motherbaord ومصدر الطاقة Power Supplyال وأنواع مختلفة نستعرضها فيما يلي وهي ذات أشك: 
 وه ي حافظ ة مرتفع ة مث ل الب رج الكبي ر الرأس ي ول ذلك أطل ق عليه ا ه ذا            Full Tower Caseالحافظ ة   •

االسم، وهي مناسبة ألجهزة الكمبيوتر التي سوف تحتوي على العديد من األجهزة والمكونات وهذا النوع  
 .هو األغلى سعرًا عن األنواع األخرى

 
 )الحظ كثرة عدد فتحات مشغالت االسطوانات (Full Towerة من نوع حافظ

 . ولكنها أقل إرتفاعًاFull Tower وهي تشبه النوع Mid Towerالحافظة  •



 
 وتتمي  ز بص غر حجمه  ا، وه ي مناس  بة   Mid Tower وه ي أق  ل ارتفاع ًا م  ن   Mini Towerالحافظ ة   •

 .للوضع على المكتب وهي أكثر الحافظات شيوعا

 
 وهي توضع أفقية على المكتب وغالبًا ما يوض ع فوقه ا الشاش ة، والج دير بال ذكر أن          Desktopة  الحافظ •

ذلك النوع من الحافظات يعد أكثر أمنَا وذلك ألن وضع اللوحة األم داخلها يكون أفقًا وتكون الكروت مثبتة    
 .في وضع صحيح ال يسمح بتحرك الكروت من أماكنها

 
 

 Power Supplyمزود الطاقة 
 وه  ي Power Supply   تحت  وي حافظ  ة الكمبي  وتر عل  ى وح  دة م  زود الطاق  ة  

المسئولة عن تزويد كاقة مكونات الكمبيوتر  باحتياجاتها من الكهرباء، وتقوم وحدة 
 فول  ت وه  ي  ٥ أو ١٢ فول  ت وتحويل  ه إل  ى  ٢٢٠الطاق  ة باس  تقبال التي  ار الكهرب  ي   

 أو ٥ج اللوحة األم والبطاقات إلى الكمية التي تحتاجها أجزاء الكمبيوتر للعمل وتحتا
 ١٢ فول  ت أم  ا محرك  ات االس  طوانات والت  ي تحت  وي عل  ى موت  ور فتحت  اج إل  ى   ٣٫٣

 :فولت لتعمل ويختلف شكل الجاك تبعَا لقوة  الفولت

 
 )P1 Power Connector(جاك التغذية الرئيسية للوحة األم، ويطلق عليه 



 
 )Molex Power Connector(لق عليه ، ويط) فولت١٢(جاك تغذية لمشغالت الطاقة 

 لخفض درجة الحرارة المنبعثة منه حتى ال تؤدي إلى Fanوتحتوي علبة مزود الطاقة على مروحة تبريد  
 درجة حرارة الحافظة وبالتالي التأثير على مكونات الكمبيوتر الداخلية، والطريقة الصحيحة للتأكد من أن مزود رفع

لجهد الذي يزود اللوح ة األم ب ه ولك ن م ن الممك ن مراقب ة المروح ة الخاص ة بم زود          الطاقة يعمل هي بقياس فرق ا     
 فولت لتعمل وبالتالي فإذا ١٢الطاقة فإن كانت تدور فهذا يعني أنه يعمل بشكل صحيح ألن تلك المروحة تحتاج إلى 

 تزوي د األج زاء األخ رى    أمكن لمزود الطاقة تزويد المروح ة الخاص ة ب ه بالطاق ة الالزم ة لتش غيلها فه و ق ادر عل ى              
بالطاقة، لكن هذا ليس المقياس النهائي والبد من قياس فرق الجهد للتأكد بصفة قطعية من أنه يعمل بش كل ص حيح    

 .أم ال
 

الحظ أن هذه المروحة ال تغني عن وجود مروحة أخرى خاصة بالمعالج يتم تركيبها ف وق المع الج مباش رة لتبري ده        
 .عالج والجهاز بالتالي عن العملوفي حالة توقفها يتوقف الم

 
 

 مشاكل مزود الطاقة
أغلب مشاكل الكمبيوتر تنجم عن وجود مشاكل بمزود الطاقة، وقد تكون المشكلة واضحة وضوح الشمس 

فمثًال إذا قمت بتشغيل الكمبيوتر ووجدته ال يعمل إطالقًا فعليك أوًال التأكد من أن الكهرباء تصل إلى مزود الطاقة، .. 
 كانت واصلة ومازال الكمبيوتر ال يعمل فهذا دليل عل ى تل ف ف ي إح دى مكون ات م زود الطاق ة، ربم ا يك ون م ن            فإن

األفضل استبداله بآخر خاصة وأن سعره أقل بكثير من المجهود الذي ستبذله في إصالحه خاصة إذا كنت على غي ر         
ال خ وكيفي ة تغييره ا وتثبيته ا ف ي      .. ل دايودات  ذي عل م بالعناص ر اإلليكتروني ة األساس ية كالمقاوم ات والمكثف ات وا      

 .أماكنها الصحيحة
المشكلة التي ربما تكون معقدة بع ض الش ئ تل ك الت ي ت نجم ع ن ض عف أو تعط ل أح د المكون ات الثانوي ة                  

لمزود الطاقة، فهذا يجعل الكمبيوتر يعمل ولكن بشكل غير منظم، وفيما يلي بعض األمثلة للمشاكل التي تنجم نتيجة 
 :ذا العيبه

عندما تقوم بتشغيل الكمبيوتر وتجده يبدأ بالتحميل ثم يتوقف فج أة قب ل إكم ال عملي ة التحمي ل، وإذا قم ت         •
 .بإعادة تشغيله تجد ظهور هذا العيب لمرتين أو ثالثة ثم بعد ذلك يعمل بشكل جيد

يل، فإذا قم ت بإع ادة   إذا ظهر لك في بعض األحيان ـ ليس بشكل دائم ـ بعض رسائل الخطأ أثناء بدء التحم   •
 .التحميل مرة أخرى ال تظهر هذه الرسائل

إذا كان الكمبيوتر يعمل بشكل جيد  لمدة ساعة أو أكثر، ثم تجده بعد ذلك ال يعمل رغم محاوالتك المض نية        •
 .لتشغيله لمدة ساعتين أو ثالثة، وبعد ذلك يعمل بشكل سليم

، وحتى إذا كنت على علم بكيفية قياس فرق الجهد فإن ذلك فالمشاكل السابقة تعني أن هناك خلل بمزود الطاقة    
لن يجدي ولن يكشف لك عن وجود خلل من عدمه ألن قياس فرق الجهد سيبدو سليمًا تمامًا إال أنه سيقفز بعد فترة    

يي ر  ف ال تجه د نفس ك وعلي ك عل ى الف ور اس تبداله ـ إن ك ان مت وفر بمف رده ـ أو تغ            .. من التشغيل إلى قيم كبيرة جدًا 
 !فهذا أفضل من الندم على تلف إحدى المكونات األساسية للكمبيوتر.. بكاملها ) Case(الحاوية 

 
 مطريقة تركيب اللوحة األ

، فمنه ا م ا يس تخدم المس امير     Caseتختلف طريقة تركيب اللوح الحامل للوحة األم في حافظة الكمبي وتر        
، وفي الشكل التالي نالحظ أن الحامل )الصواميل(يستخدم العتالت في تثبيت اللوحة األم على اللوح الحامل ومنها ما 

 .مثبت بواسطة المسامير



 
ولتركيب اللوحة األم على الحامل نقوم أوًال بف ك المس امير المثبت ة للحام ل ف ي الحافظ ة ث م س حب الحام ل            

 :لتحريره من المشابك المعدنية وإخراجه خارج الحافظة كما هو موضح بالشكل التالي

 
والخط  وة التالي  ة ه  ي تجهي  ز الل  وح الحام  ل لتثبي  ت اللوح  ة األم علي  ه وذل  ك إم  ا باس  تخدام المس  امير ذات   
الصواميل أو باستخدام الدعائم البالستيكية، ولتثبيت اللوحة األم على الحامل باستخدام المسامير ذات الصواميل قم  

 : على الحامل كما هو موضح بالشكل التاليأوًال بتثبيت المسامير التي سيتم تثبيت اللوحة األم عليها

 
والخطوة التالية هي تثبيت اللوحة األم على الحامل باستخدام المسامير الموجودة داخ ل علب ة اللوح ة األم       

 م ع اللوح ة األم غط اء بالس تيكي س فلي      والمرفقة داخل علبة اللوحة األم والمرفق ة م ع اللوح ة األم، وأحيان ًا يرف ق            
حة األم لعزلها عن التالمس مع سطح الحامل المعدني فيراعى وضع هذا الغطاء على سطح الحامل يوضع تحت اللو 

قب ل تثبي ت اللوح ة األم عل ى الحام ل باس تخدام المس امير، وه  ذا الغط اء ل ه خص ائص خاص ة تمن ع تجم ع الكهرب  اء              
 .الساكنة االستاتيكية التي قد تؤدي إلى تلف أجزاء اللوحة األم

 
 

 يلجاكات التوص
قبل الخوض في تفاصيل صيانة وتجميع الكمبيوتر البد لنا اآلن معرفة أنواع المختلف ة لجاك ات التوص يل،        

.. وه ذا ج اك لوح ة المف اتيح م ن الن وع الص غير        .. هذا جاك توصيل آلة الطباع ة  !.. فمن العيب أن يقوم خبير مثلك    
األس ماء فق ط ولك ن الممي زات المختلف ة لتل ك       ولكن عليك أن تعرف المس ميات الص حيحة لجاك ات التوص يل، ول يس        

 .فهيا بنا.. الجاكات 



 DBالجاكات من النوع 

 
 

، والس بب ه و التأك د م ن ع دم إمكاني ة إدخاله ا ف ي المنف ذ الخ اص به ا            Dتأخذ هذه الجاكات شكل الح رف       
ن عدد من األرجل تتراوح بشكل خاطئ، إذ ال يتيح شكل الجاك إال إدخاله في إتجاه واحد فقط، وتتكون تلك الجاكات م

 رجل، ويوجد من تلك الجاك ات ن وعين   ٢٥ رجل، إال أنك من النادر أن تجد جاك يحتوي على أكثر من    ٣٧ و   ٩بين  
 .إما ذكر أو أنثى

 
 DINالجاكات من النوع 

 
 .، وهي دائمًا من النوع المذكرMini-Din أو Dinتتوفر تلك الجاكات في حجمين إما 

 
 Centronicsالجاكات من النوع 

 
 

، ولك ن ه ذا الج اك    D إذ أنه يأخذ هو اآلخر شكل حرف DBيشبه الجاك من هذا النوع الجاكات من النوع  
 نقطة تماس، ويتميز ٣٦ال يحتوي على أرجل وإنما على نقاط تماس مسطحة على جانبيه، وهو غالبًا يحتوي على 

لجاك في المنفذ حتى ال ينزع عن طري ق الخط أ، وأغل ب    منفذ التوصيل من هذا النوع بوجود مشابك جانبيه لتثبيت ا   
 .Centronics  استخدام هذا الجاك مع الطابعات إذ ستجد في معظم الطابعات منفذ من النوع

 
 RJالجاكات من النوع 

 
 ويس تخدم م ع بطاق ة الف اكس م ودم،      RJ-11هذا الجاك هو نفس الجاك المس تخدم م ع التليف ون، ويس مى       

 .Networks هو يستخدم في توصيالت الشبكات RJ-45ن هذا الجاك ويسمى وهناك نوع آخر م
 
 
 



 BNCت من النوع الجاكا

 
، وه ي تش به تمام ًا الك ابالت المس تخدمة م ع ه وائي        )Coaxial(تسمى هذه الجاكات بالجاكات المحورية    

نها اآلن غير مس تخدمة حي ث ت م    ، وقديمًا كانت تستخدم هذه الجاكات مع بطاقات الشبكات، ولك    )اإلريال(التليفزيون  
 ال يزال Thinnet السابق الحديث عنها، إال أن هناك نوع واحد فقط من بطاقات الشبكات وهو RJإحاللها بجاكات 

 .يستعمل هذه الجاكات
 

 USBالجاكات من النوع 

 
 "المم   ر التسلس   لي الع   ام "ه   ذا الن   وع هوأح   دث أن   واع الجاك   ات المس   تخدمة م   ع الكمبي   وتر ويس   مى     

usBerial Sniversal U         ويعتبر هذا الجاك ع ام اإلس تخدام إذ يمكن ك أن تج ده ف ي الم اوس والطابع ة والماس ح ،
والعديد من األجهزة األخرى، ويوجد في الكمبيوتر منفذين من هذا النوع يمكن ك توص يل م ا         ) Scanner(الضوئي  

الن وع ع ن ب اقي األن واع الس ابقة أن ه يمكن ك        ويتمي ز ه ذا   . تشاء بهما دون التقيد بالترتي ب فأيهم ا س يؤدي الغ رض      
تركيبه أثناء عمل اجهاز دون أن يسبب ذلك أي مشكلة عل ى عك س أي جاك ات أخ رى إذ يج ب أن توق ف الكمبي وتر             

 .عن العمل قبل تركيب أو استبدال الجاك وإال سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة
 

 الجاكات الخاصة بالصوت

 
سط وأقدم أنواع الجاكات عل ى اإلط الق، وهن اك ن وع واح د م ن ه ذا الن وع ويس مى          هذه النوعية من الجاكات هي أب     

  ).Mini-Audio Connector" (الجاك الصوتي المصغر"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لثالثالفصل ا
 

 المعالج
Microprocessor 

 
 Processorالمعالج 
 Central(والمص   طلح وح   دة المعالج   ة المركزي   ة   ) Microprocessor(يأخ   ذ المص   طلح مع   الج    

Processing Unit (   نفس المعنى، وهو عبارة عن شريحة صغيرة تثبت على اللوحة األم، وتعرف على أنه ا م خ
 Intel: الكمبيوتر، وفي الغالب يعتمد المشتغلين في الكمبيوتر في تسمية المعالج على إسم الش ركة المص نعة مث ل   

Pentium4 أو Amd Duronة تركيبها على اللوحة األم إلى نوعين، ويمكن تصنيف المعالجات حسب طريق: 
 لنقل اإلشارات بين اللوحة والمعالج وتسمى فتحة التثبيت الخاصة بهذا    Pinsمعالجات تستخدم الدبابيس     •

بمعن ى ع دم احتياج ك الس تعمال الق وة إلدخ ال المع الج ف ي الفتح ة          (النوع فتحة تثبيت بقوة إدخال ص فرية   
 :شكل التالي يوضح معالج من هذا النوعوال، )المخصصة له على اللوحة األم

 
 له ا  ويوج د  األم، واللوح ة  المعالج بين اإلشارات لنقل معدنية صفائح تستخدم شرائح على مثبتة معالجات •

 وتس مى  ،)م ثالً  الص وت  كبطاق ة  (بالبطاق ات  الخاص ة  التثبي ت  كفتح ات  تمام اً  األم اللوح ة  على نثبيت فتحة
 ف ي  الجدي دة  التقني ة  ه ذه  عل ى  ويطل ق  ،Slot 1 الواح دة  الفتح ة  باس م  الن وع  به ذا  الخاص ة  التثبي ت  فتح ة 
 م  ن الن  وع ه  ذا يوض  ح الت  الي والش  كل واح  دة، بحاف  ة االتص  ال تقني  ة المعالج  ات م  ن الن  وع ه  ذا تركي  ب

 :المعالجات
 

 
 

 المعالجات أنواع
 :اآلتية األنظمة إلى العمليات تنفيذ طريقة حيث من المعالجات تنقسم
 CCIS نظام. ١

 Complex للكلم ات  اختص ار  األح رف  وتل ك  الشخص ية  لألجه زة  المعالج ات  ب ه  ب دأت  ال ذي  التقلي دي  النظ ام  وه و 
Instruction Set Computers، المع الج،  به ا  يقوم التي العمليات لتنفيذ التعليمات من أكبر عدد يستخدم وهو 

 .األخرى لمعالجاتا من سرعة أقل تكون النظام هذا تستخدم التي المعالجات فإن ولذلك
 RISC نظام. ٢

 ف ي  ممكن ة  س رعة  أكبر إلى يؤدي مما التعليمات مجموعات من أقل عدد تستخدم النظام بهذا تعمل التي والمعالجات
 .الجاهزة والبرامج العمليات تنفيذ



 مث ل  لعملي ات ا تنفي ذ  ف ي  أكب ر  س رعة  إل ى  تحت اج  الت ي  لللتطبيقات بالنسبة أفضل النظام بهذا تعمل التي والمعالجات
 اس تخدام  ب دأ  وقد واالختبار، االنتاج في سعرًا أرخص أيضًا وهي والرسوم التصميمات وبرامج الهندسية التطبيقات

 .١٩٩٠ عام أوائل منذ CISC نظام من بدًال الشخصية األجهزة معالجات في RISC نظام
 

 Data Buses البيانات نقل خطوط
 المعلوم ات  نق ل  ف ي  تس تخدم  الت ي  الدقيق ة  األس الك  مجموعات أو المسارات من مجموعة عن عبارة وهي 
 م  ن Bus النق  ل خط  وط  وتتك ون  ،Motherboard األم اللوح  ة عل  ى للكمبي  وتر الداخلي ة  األج  زاء ب  ين والبيان ات 

 ف ي  يس تخدم  واآلخ ر  ،Address Bus العنون ة  خط ويسمى البيانات موقع لتحديد المعالج يستخدمه األول مسارين
 تستطيع التي المعلومات بكم النقل خطوط وتتمايز ،Data Bus البيانات خط ويسمى العناوين تلك إلى ناتالبيا نقل

 خطوط وتطورت. اللحظة نفس في نقلها تستطيع التي المعلومات بكم النقل خطوط وتطورت. اللحظة نفس في نقلها
 خط وط  ٨ القديمة األجهزة في البيانات نقل خطوط عدد كانت أن فبعد األخيرة السنوات في مذهل تطور البيانات نقل
 ،IBM PC/AT ط راز  الشخص ي  الحاس ب  ظه ر  ثم مرة، كل في) واحد حرف (واحد بايت نقل يعن مما 8Bit فقط

 بنق ل  يس مح  مم ا  16Bit بعرض بيانات نقل خطوط على محتويًا CPU 80286 المعالج على اعتمد نظام أول وهو
2Bytes) التوس عة  فتح ات  تغيي ر  ضرورة إلى استدعى مما الواحدة، المرة في) حرفين Slots  ذات بطاق ات  لتتقب ل 

 معي اراً  أص بح  وال ذي  AT Bus Cables اس م  AT الكمبي وتر  ف ي  تلك النقل خطوط على أطلق وقد. Bit 16 سعة
 يل ي  وفيما. Industry Standard Architecture القياسي الصناعي للهيكل اختصارًا وهو ISA باسم قياسيًا
 .المختلفة البيانات نقل ألنظمة عرض
 EISA نظام •

 Extended ل  ـ  اختص  ار  وه  و  EISA نظ  ام  إل  ى  ISA نظ  ام  م  ن  البيان  ات  نق  ل  خط  وط  نظ  ام  تط  ور 
Industry Standard Architecture، شركة انتاج من نظام وهو IBM،  نق ل  خط وط  م ع  ويتعام ل 

 .بعدها وما Intel 386 انتل معالجات في مستخدم وهو ،bit 32 سعة البيانات
  MCA (ArchitectureMicro Channel( نظام •

 بيان ات  نق ل  خط وط  عل ى  ويعم ل  IBM PS/2 ط راز  الشخص ية  الكمبي وتر  أجه زة  م ع  يس تخدم  نظام وهو
Data bus 32 سعة bit. 

 Local Bus نظام •
 ةعد أسرع البيانات بنقل تقوم Pentium بنتيوم معالجات ظهور مع بدأت حديثة بيانات نقل خطوط وهي

 الن وعين  ك ال  تس تخدم  الحديث ة  الكمبي وتر  أجه زة  ومعظ م  ،ISA ط راز  م ن  البيان ات  نق ل  خطوط من مرات
Local bus وأيضًا ISA أو EISA. 

  PCI(Peripheral Component Interface( نظام •
 ف ي  حالي اً  االس تخدام  ش ائعة  وه ي  MHz 33 بس رعة  تعمل Intel انتل إنتاج من بيانات نقل خطوط وهي

 .Bit 64 أو Bit 32 بنظام وتعمل ،Pentium بنتيوم تموديال
  USB(Universal Serial Bus( نظام •

 كبير عدد توصيل ويمكن Serial المتوالي النوع من ناقل وهو ،USB نظام هو البيانات نقل أنظمة أحده
 رةالف أ  مث ل  داخل ه  ول يس  الجه از  خ ارج  ب ه  الوح دات  توص يل  ويتم وحدة ١٢٧ إلى تصل به الوحدات من

Mouse والطابعة Printer  الض وئي  والماس ح Scanner،  نق ل  ف ي  الفائق ة  بالس رعة  أيض اً  يتمي ز  كم ا 
 .البيانات

 Accelerated Graphic Port (AGP) نظام •
 نق ل  وبمع دل  66MHz بس رعة  وتعم ل  الحديث ة  األم اللوح ات  في منتشرة واحدة Slot توسعة فتحة وهو

 .فقط VGA العرض بطاقات مع حاليًا مستخدم وهو ،Bit 64 بيانات
 المختلفة المعالجات بين الفروق

 :يلي فيما نلخصها المختلفة المعالجات بين فروق عدة هناك
 فعل ى  األخ رى،  بالمعالج ات  مقارن ة  معين ة  مهم ة  لتنفيذ المعالج يحتاجه الذي الوقت به والمقصود: المعالج أداء. ١

 ب رامج  تش غيل  في ميجاهرتز PII 400 المعالج من أسرع تزميجاهر ٥٠٠ Celeron المعالج أن تجد المثال سبيل
 الت ي  الب رامج  تش غيل  ف ي  Celeron م ن  أس رع  PIII المعالج بينما ،Microsoft Word مثل النصوص معالجة



 ب أن  ب ك جيوأ المقارن ات؟  ه ذه  مث ل  عل ى  الحص ول  يمكن ك  كي ف  اآلن تتس اءل  وربم ا . الرياض ية  العمليات على تعتمد
 .للمعالجات المنتجة الشركات الخاصة اإلنترنت مواقع من المعلومات تلك على لالحصو هو شئ أنسب
 أو الثاني ة،  ف ي  ذبذب ة  ملي ون  تعن ي  وه ي ) ميج اهرتز  (MHz بالوح دة  إم ا  ويق اس  المعالج سرعة وهو: التردد. ٢

 لكن أفضل ذلك انك السرعة زادت فكلما الحال وبطبيعة بالثانية، ذبذبة مليار تعني وهي) جيجاهرتز (GHz بالوحدة
 .قبل من أشرنا كما أجلها من الحاسب تستخدم أن تريد التي بالتطبيقات وإنما فقط، بالسرعة ليست العبرة
 :لها المنتجة الشركات ألشهر المعالجات بأسماء قائمة نستعرض يلي وفيما

AMD 
K5 
K6 
ATHLON 
DURON 
THUNDERBIRD 
INTEL 
PENTIUM 
PENTIUM II 
PENTIUM III 
PENTIUM IIII 
CELERON 
CYRIX 
MII 
MIII 

 
 المعالجات تطوير

 ت اله  ث م  8086 ال رقم  يحم ل  وك ان  ،Intel ش ركة  انت اج  م ن  ك ان  الشخص ية  األجه زة  ف ي  ظه ر  معالج أول 
 جديدة موديالت انتل شركة طورت ثم ،XT اسم العالجات هذه تحمل التي األجهزة على يطلق وكان ،8088 المعالج

 ع رف  الذي 80586 الموديل ذلك بعد وظهر. 80486-80386-80286 الموديالت هيو AT مصطلح عليها اطلق
-75MHz-100MHz-133MHz مختلف   ة بس   رعات المع   الج ه   ذا وظه   ر Pentium بنتي   وم باس   م ذل   ك بع   د

166MHz-200MHZ-233MHz. 
-333MHz مختلف   ة بس   رعات Pentium II وه   ي بنتي   وم المعالج   ات م   ن الث   اني الجي   ل ظه   ر ث   م •

266MHz-300MHz. 
 .1GHz إلى وصلت حتى سرعته زادت PIII بنتيوم معالجات من الثالث الجيل •
 م  ن أكث ر  إل ى  الجي ل  ه  ذا ف ي  الس رعات  وص لت  وق  د P4 بنتي وم  معالج ات  م ن  الراب  ع الجي ل  ظه ر  وأخي راً  •

2.4MHz. 
 أنتج  ت والت  ي AMD ش  ركة مث  ل المعالج  ات بإنت  اج تق  وم انت  ل لش  ركة منافس  ة أخ  رى ش  ركات وهن  اك

 عليها يطلق IBM شركة انتاج من أيضًا وهناك ،K6-K7-K5-DURON-ATHLON مثل معالجات
 .السابقة األنواع مثل منتشرة غير ولكنها CYRIX اسم

 
 CO-Processor) الرياضي (المساعد المعالج

 داخ  ل  جدي  دة تكنلوجي  ا بإض  افة المعالج  ات مص  نعوا ق  ام الشخص  ية األجه  زة وتس  ريع تط  وير أج  ل م  ن
-CO المس   اعد أو الرياض   ي بالمع   الج يع   رف م   ا باس   تخدام وذل   ك المع   الج أداء  تحس   ين إل   ى ت   ؤدي المعالج  ات 

Processor، المع الج  به ا  اليش غل  حت ى  كبي رة  بس رعة  الحسابية العمليات بعض بتنفيذ يقوم وهو CPU  وبالت الي 
 .الجهاز أداء تسريع إلى ذلك يؤدي

 
 
 



 المعالجات أشكال
 له مخصص موضح شكل ولكل المعالجات من مختلفة وأشكال موديالت للمعالجات المصنعة الشركات نتج 

 غي ر  ولكن ه  DIP يس مى  تغلي ف  نظ ام  يس تخدم  مع الج  أول IBM شركة أنتجت وقد عليه، لتركيبه األم اللوحة على
 .حاليًا مستخدم

 

 
 مغلف ة  الش كل  مربع ة  ش ريحة  ع ن  عب ارة  وه ي  ،PGA (Pin Grid Array) ت دعى  ش ريحة  أنتج ت  ث م  

 عل ى  Socket ل ه  مخصص ة  فتح ة  ف ي  تركيبه ويتم ،Pins األسنان من مجموعة منها يخرج السيراميك من بغالف
 هذا تثبيت يتم أنه حيث Zero-Insertion Force اختصار ZIF وكلمة ،ZIF Socket عليها يطلق األم اللوحة

 ظه رت  وق د  المع الج،  أس نان  عل ى  الفتح ة  إغ الق  يحك م  ب ذراع  علي ه  ويغل ق  مكان ه  ف ي  وبسهولة دفع بدون المعالج
 .PPGA والشكل FC-PGA مثل PGA للمعالج أخرى أشكال

 

 
 المع الج  تحم ل  الكتروني ة  لوح ة  ع ن  عب ارة  وهو ،SEC (Single Edge Connector) النوع أنتج ثم 

 .Motherboard األم اللوحة على لها مخصصة Slot فتحة في تثبيتها يتم
 

 
 

 Sockets المعالج فتحات أنواع
 به ا  الموج ودة  الثق وب  ع دد  حس ب  Socket األم اللوح ة  عل ى  المع الج  فتح ات  م ن  مختلفة موديالت يوحد 

 التي والمعالجات وخصائصها الموديالت تلك أهم يحدد التالي والجدول بها، المعالج تمد التي) الفولت (الطاقة وكمية
 :تشغيلها يمكنك

 
 
 
 
 
 
 



 ي يشغلهاالمعالجات الت )Pins(عدد األسنان الموديل
Socket 1 169 486DX-486SX-486DX2-486DX4 
Socket 2 238 486DX-486SX-486DX2-486DX4-PENTIUM 
Socket 3 237 486DX-486SX-486DX2-AMD-486DX-

PENTIUM-CYRIX 
Socket 4 273 PENTIUM60-66 PENTIUM120/133 overdrive 
Socket 5 320 Pentium 75-133 MHz Pentium with MMX 
Socket 7 321 Pentium 75-200 MHz Pentium with MMX 
Socket 8 387 Pentium Pro 

 
 
 

 المعالجات تبريد
 التي ار  به ا  يم ر  ترانزس تورات  عل ى  الحتوائه ا  نظ راً  التبري د  إلى تحتاج عامة بصفة اإلليكترونية الشرائح 

 لذلك معين؛ حد عن زادت إذا تلفها إلى تؤدي وقد الشرائح، تلك أدء على تؤثر حرارة إنتاج إلى ذلك فيؤدي الكهربي
 درج ة  إرتف اع  عن د  الجه از  ب إغالق  تق وم  للح رارة  حساس ة  وح دات  عل ى  تحتوي اليوم الحديثة التطبيقات معظم فإن

 ،486 مودي ل  المعالج ات  م ن  بداي ة  المعالج ات  تبري د  إلى الحاجة ظهرت وقد به، المسموح الحد عن المعالج حرارة
 ح د  إل ى  به ا  الترانزس تورات  ع دد  لزي ادة  نظ راً  المعالج ات  تبري د  الض روري  م ن  أصبح بنتيوم معالجات ظهور ومع
 .كبير

 
 المعالجات تبريد طرق

 :الطرق تلك بعض يلي فيما نستعرض وسوف طريقة من بأكثر المعالجات تبريد يتم 
 م ن  كبي ر  ددع   منه ا  يخ رج  المع الج  لس طح  تلتص ق  المع دن  م ن  شريحة عن عبارة وهو :الحراري المبرد •

 اتج اه  ف ي  ودفع ه  الب ارد  اله واء  امتص اص  خالله ا  من يتم دورة طريق عن التبريد ويتم. المعدنية األعمدة
 .المعالج

 

 
 فوق أو معدنية شريحة فوق Fan مروحة تثبيت الطريقة هذه خالل من ويتم : fan/Heat Sink طريقة •

 الح  رارة ب  دفع المروح  ة تق  وم بينم  ا الجالمع   م  ن الح  رارة بامتص  اص الش  ريحة وتق  وم الح  راري المب  رد
 .للخارج

 

 
 

 الزائدة الحرارة مشاكل



 وإل ى  العم ل،  ع ن  الجه از  توق ف  كث رة  إل ى  التبري د  نظ ام  لس وء  نتيج ة  المعالج حرارة درجة ارتفاع يؤدي 
 في مشاكل إلى يؤدي كما األداء، في شديد بطء وإلى ،Rest مفتاح على الضغط تم لو كما فجأة الجهاز تشغيل إعادة

 الجه از  ك ان  إذا م ا  مالحظ ة  علي ك  التبري د  سوء هو سببها السابقة المشاكل أن من وللتأكد. المعلومات تخزين نظام
 يتوق ف  الجه از  ك ان  وإذا الب رامج،  ألح د  تش غيلك  بفع ل  ذل ك  يك ون  أن دون من نفسه تلقاء من التشغيل بإعادة يقوم
 حرارة أن يعني فهذا ذلك حدث فإذا دائمًا، ثابتة فترة بعد المختلفة ياتالعمل تنفيذ في بطيئًا يصبح أو العمل عن فجأة

 المعالج فوق المثبتة المروحة أن من التأكد الفور على وعليك الحاوية، داخل ارتفعت قد عمومًا الحرارة أو المعالج
 .مكيفة داخلها جودالمو الغرفة تكون أن أو التهوية جيد مكان في الكمبيوتر وضع ويفضل ال، أم بكفاءة تعمل

 
 األم اللوحة ومكونات المعالج

 وس يلة  وه ي  ،Interrupts بالمقاطع ات  تعرف للحاسب األخرى والمكونات المعالج بين التخاطب وسيلة 
 لف ت  م ن  ال ذاكرة  وش رائح  البطاق ات  مثل بها الموصلة أو األم اللوحة على الموجودة اإللكترونية الدوائر بها تتمكن
 تستخدمها التي الطريقة هي Interrupt Requests (IRQ) المقاطعة أرقام وتعد معين، شيء إلى المعالج انتباه

 تحت وي  يتك رر،  ال به خاص مقاطعة رقم المكونات من مكون أو وحدة فلكل المعالج، مع للتخاطب الكمبيوتر وحدات
 مقاطع ة  طلب ات  ٨ ف ي  تحكمي   منها كل Interrupt Controller المقاطعة طلب لحاكم شريحتين على أم لوحة أي
 م ا  يح دث  المقاطع ة  طل ب  رق م  ل نفس  مختلفت ين  وح دتين  اس تخدام  حال ة  وف ي  مقاطع ة،  طل ب  ١٦ لدينا يوجد أنه أي

 .العمل عن ككل الجهاز توقف حتى أو العمل عن الوحدتين إحدى توقف إلى ذلك ويؤدي Conflict بالتداخل يعرف
 

 لوح  دتين مختلفت  ين ولك  ن بش  رط أال تس  تخدم تل  ك الوح  دتين طل  ب   م  ن الممك  ن اس  تخدام نف  س رق  م طل  ب المقاطع  ة 
 .المقاطعة في نفس الوقت

 
 

 :منها لكل المخصصة والوحدات القاطعات أرقام التالي الجدول في نستعرض وسوف
 IRQطلب المقاطعة  الوحدة

System Timer IRQ0 
 Keyboard IRQ1 لوحة المفاتيح

 IRQ2 محجوز
COM2+COM4 IRQ3 
COM1+COM3 IRQ4 
SOUND CARD IRQ5 

Floppy disk Controller IRQ6 
 LPT1 IRQ7  الطابعة

REAL TIME CLOCK IRQ8 
 IRQ9 محجوز

 IRQ10 متاح لالستخدام
VGA Card IRQ11 

Ps/2 Mouse Connector IRQ12 
Math Coprocessor IRQ13 

Primary IDE IRQ14 
Secondary IDE IRQ15 

 
 

 برمجي اً  المتول دة  المقاطعة لتلك يستجيب المعالج فإن انتباهه للفت المعالج إلى إشارة المقاطعة كانت ولما
 ش ريحة  تس مى  ش ريحة  خ الل  من وذلك) الكمبيوتر وحدات أحد طريق عن أي (فيزيائيًا أو) البرامج طريق عن أي(

 ع ن  المع الج  يتوق ف  تينالح ال  ك ال  وف ي  ،Programmable Interrupt Controller أو PIC المقاطع ة  حاكم
 Interrupt المقاطع ة  مع الج  برن امج  يس مى  ال ذاكرة  ف ي  مقيم فرعي برنامج بتنفيذ ليقوم تنفيذها الجاري المهمة

Handler المقاطع ة  عن د  عنه ا  توق ف  الت ي  النقط ة  م ن  المعالج ة  المع الج  يستأنف مهمته تنفيذ من االنتهاء وبعد .



 عبر مقاطعة إشارات توليد من Ports االتصال ومنافذ المفاتيح ولوحة بةالصل كاالسطوانة األجهزة بعض وتستطيع
 ال ذي  PIC المقاطعة حاكم بواسطة الخطوط تلك مراقبة ويتم ،IRQ المتقاطعة طلب خطوط من محجوزة مجموعة

 طل  ب ويأخ  ذ أس  بقية ب  أعلى Clock مقاطعةالس  اعة تتمت  ع المث  ال س  بيل فعل  ى المقاطع  ة، طلب  ات أس  بقيات يح  دد
 .IRQ0 الرقم با الخاص مقاطعةال

 الت ي  الش ركة  وه ي  ـ   IBM ش ركة  أرادت فق د  محج وزان،  IRQ9 و IRQ2 ال رقم  أن الحظ ت  أن ك  وبما 
 IRQ10 ال رقم  أم ا  بع د،  فيم ا  تطرأ قد أغراض أي في الستخدامها الرقمين هذين بحجز ـ المقاطعات جدول وضعت

 .يريده لذيا الغرض حسب كل مبرمجين قبل من لالستخدام متاح فهو
 للمعالج المناسبة األم اللوحة اختيار

 توجد ال لذلك األم اللوحة على التركيب وطريقة سرعاتها وإختالف المعالجات وأشكال موديالت لتعدد نظرًا 
 وال المعالج ات  م ن  مع ين  ن وع  أو مودي ل  تش غيل  يمكنه ا  أم لوح ة  فك ل  المعالج ات  أن واع  ك ل  تشغيل يمكنها أم لوحة

 :اآلتية العناصر مراعاة يجب األم للوحة شراؤك وعند األخرى، األنواع لتشغي يمكنها
 .بالمعالج الخاص الناقل سرعة مع األم باللوحة الخاص BUS الناقل سرعة توافق .١
 أو SD-RAM الن وع  م ن  ه ي  ه ل  األم اللوح ة  عل ى  تركيبه ا  يمك ن  التي RAM العشوائية الذاكرة نوع .٢

DD-RAM أو RD-RAM. 
 العش  وائية ال  ذاكرة ح  ول المزي  د الح  ق فص  ل ف  ي وس  تعرف ،Cache Memory مخب  أةال ال  ذاكرة حج  م .٣

 .المخبأة والذاكرة
 أو برمجته ا  إع ادة  يمك ن  بحي ث  Flash Rom Bios الن وع  م ن  تك ون  أن ويراع ى  BIOS شريحة نوع .٤

 م ع  تتواف ق  الت ي  Plug & Play" وش غل  وص ل  "خاص ية  األم باللوح ة  تك ون  وأن ،Update تح ديثها 
 .الحديثة والبطاقات الوحدات

 األم اللوحة على المعالج تركيب
 اآلن، شيوعًا المعالجات أكثر هي صفرية بقوة اإلدخال تقنية تستخدم التي المعالجات أن قبل من ذكرنا كما 
 المع الج  س نون  وض ع  ه و  علي ك  م ا  فك ل  المع الج  لتركي ب  قوة أي إلى تحتاج ال ألنك االسم بهذا التقنية هذه وسميت

 صفر، تساوي أصبحت هنا فالقوة دفع، أو ضغط عملية أي دون وتركه التثبيت موقع في بها الخاصة فتحاتال فوق
 :التالي بالشكل كما األم اللوحة على بالمعالج الخاصة الفتحة وستجد

 

 
 الخل ف  إلى المعالج فتحة من العلوي الجزء يتحرك حتى وذلك الفتحة، بجانب الموجود التثبيت ذراع رفعا 

 .تامة بحرية المعالج بتركيب لك يسمح بشكل داخلها المعالج سنون تثبيت سيتم التي الفتحات تسعوت
 

 
 الخ الي  ال ركن  ف وق  المع الج  بركن الموجودة اللون البيضاء الزاوية تكون بحيث الفتحة فوق المعالج ضع 

 .تامة بسهولة الفتحة داخل بمكانه استقر قد أنه وستجد اتركه، ثم المعالج فتحة في الدبابيس من
 



 
 .أسفل إلى أخرى مرة التثبيت ذراع اخفض 

 

 
 :التالي بالشكل كما للتثبيت زراعين بها فستجد .. المعالج فوق المروحة تثبيت دور جاء واآلن 

 

 
 :المعالج فتحة بقاعدة الموجودة البالستيكية بالحافة التالي بالشكل الموضح األول الطرف تثبيت يتم حيث 

 

 
 ف وق  الض غط  ف ي  اب دأ  ذل ك  بع د . مثب ت  غي ر  الث اني  الذراع ألن نظرًا التثبيت عملية في بالغة سولة وستجد 

 الشكل في كما بها بتثبيته وقم المعالج تثبيت فتحة قاعدة في األخرى البالستيكية الحافة إلى يصل حتى الثاني الذراع
 :التالي

 
 

 
 للمروح ة  كهرب اء  توص يل  فتح ة  المع الج  بجان ب  فس تجد  طاق ة، ال بمص در  المروح ة  تزويد إال يتبق لم اآلن 

 :التالي بالشكل كما المصدر بهذا المروحة مقبس بتوصيل فقم ،Fan كلمة بجانبها مكتوب
 



 
 إل ى  إض افة  التبري د،  ومروح ة  المع الج  بتثبي ت  أيض اً  وقم ت  الحاوي ة،  داخ ل  األم اللوحة تثبيت من فرغت فقد واآلن

 .األم واللوحة بالمعالج الخاصة والمعلومات ائقالحق من لكثير معرفتك
 !الثاني الفصل إلى االنتقال ثم قليًال باالستراحة فانصحك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرابعلفصل ا
 Memoryالذاكرة 

 
 

 RAM (Random Access Memory) العشوائية الذاكرة
 :وهي رئيسية أنواع ثالث إلى الذاكرة وتنقسم البرامجو بالبيانات لالحتفاظ عمومًا الذاكرة تستخدم 

 . emoryMccess Aandom R(RAM( العشوائية الذاكرة •
 . emoryMnly Oead R(ROM( فقط القراءة ذاكرة •
 .Cache Memory المخبأة الذاكرة •

 تس  تخدم ال ذاكرة  م  ن ش رائح  ع  ن عب ارة  فه ي  ،Ram العش  وائية ال ذاكرة  ع  ن س نتحدث  الفق  رة ه ذه  وف ي  
 انقط اع  أو الجهاز إغالق عند تمامًا محتوياتها تفقد وهي الكمبيوتر جهاز تشغيل أثناء والبرامج بالبيانات حتفاظلال

 ت داول  ف ي  س رعتها  وحس ب  تص نيعها  ف ي  المس تخدمة  التقني ات  حس ب  أنواع عدة منها ويوجد عنه، الكهربي التيار
 :التالية األنواع إلى وتنقسم البيانات
• )ynamic RAMDus ynchronoS(RAM -SD 

 

 
 ق درتها  بمعن ى  64BIT مق داره  بيان ات  ناق ل  الذاكرة هذه وتستخدم اإلطالق، على وأبطأها الذاكرة أنواع أسوأ وهي
 :منها أنواع عدة وهناك ،)بت ٨ = البايت ان الحظ (واحدة دفعة) 8Bytes (أحرف ثمانية نقل على

 .1998 مالعا بحلول تمامًا انقرض النوع هذا: SD-RAM PC66 ـ
 Pentium2 مع النوع هذا ظهر ميجاهرتز، ١٠٠ مقداره تردد ذات الذاكرة من نوع وهو: SD-RAM PC100 ـ

 .Pentium3 لـ األولى األنواع مع استمر ثم أيامه، نهاية في
 

 م ا  مق دار  × الت ردد  ض رب  حاص ل  طري ق  عن الواحدة الثانية في بيانات من الذاكرة تنقله أن يمكن ما حساب يمكنك
 الس ابق  الن وع  ف إن  ه ذا  وعل ى  ،Megabyte الـ بوحدة الناتج ويكون الواحدة، المرة في أحرف من تنقله أن يمكن

) = ٨ (األح رف  ع دد  ×) ١٠٠ الت ردد  (الواح د  الثاني ة  ف ي  Megabyte 800 نق ل  يمكن ه  SD-RAM الذاكرة من
 .ميجابايت ٨٠٠

 
 ط اقم  ظه ور  م ع  Intel ش ركة  دعمت ه  وق د  ،Pentium3 م ع  بدأ الذاكرة من النوع وهذا: SD-RAM PC133 ـ

 ١٠٦٤= ١٣٣×٨ = النق   ل مع   دل(ميج   اهرتز ١٣٣ مق   داره بت   ردد يعم   ل وه   و ،Pentium3 ل   ـ ٨١٥ الرقاق   ات
 ).الواحدة الثانية في ميجابايت

 
)ual RAMDbus maR(RAM -RD 
 



 
 أسرع من النوع هذا ويعتبر رة،الذاك من النوع هذا صناعة Intel لها أوكلت التي الشركة اسم هي Rambus أوًال

 فقط،لك ن  64BIT مق داره  صغير بيانات ناقل يستخدم النوع هذا أن رغم أيضًا، سعرًا وأغالها اإلطالق على األنواع
 يج ب  أن ه  أي Dual Channel يس مى  م ا  عل ى  اعتم د  النوع هذا أن إلى باإلضافة جدًا، عالي النوع هذا في التردد

 ذاك رة  على الحصول تريد كنت إذا ولهذا واحدة، شريحة على االعتماد يمكن وال معًا ةالذاكر من شريحتين استعمال
 الش ريحتين  ف إن  وله ذا  ،128MB مق دارها  س عة  ذات واح دة  ك ل  ش ريحتين  ش راء  م ن  لك فالبد 256MB مقدارها

 :منها أنواع عدة وهناك. البيانات ناقل وكذلك التردد ويتضاعف واحدة، كشريحة البعض بعضهما مع يعمال
 مق داره  م ا  نق ل  عل ى  ق ادراً  يك ون  وب ذلك  ميجاهرتز ٣٠٠ مقداره بتردد يعمل النوع وهذا: RD-RAM PC600 ـ

 ).ميجابايت ١٢٠٠) = ٢(الشرائح عدد ×) ٢(األحرف عدد ×) ٣٠٠(التردد (الثانية في ميجاهرتز ٢٫٤
 .ميجاهرتز ٤٠٠ مقداره بتردد يعمل النوع وهذا: RD-RAM PC800 ـ
 .533mhZ مقداره بتردد النوع هذا يعمل: RD-RAM PC1066 ـ

 
• )ATA RAMDOUBLE D(RAM -DD 

 

 
 أن إال ،64BIT البيانات ناقل سعة حيث من SD-RAM الـ تقنية على أساسًا معتمد RAM الذاكرة من النوع هذا

 أن واع  ع دة  هن اك و المناس ب،  والس عر  الس رعة  ب ين  تجم ع  فه ي  ولذلك ملحوظ، بشكل ازداد قد النوع هذا في التردد
 :منها

 الت ردد  عل ى  تس ميته  ف ي  يعتم د  ال RAM ال ذاكرة  م ن  الن وع  ه ذا  أن إل ى  اإلنتب اه  يجب: DD-RAM PC1600 ـ
 الن وع  فه ذا  ،)Band Width علي ه  يطلق ما وهو (الواحدة الثانية في الذاكرة تنقله أن يمكن ما مقدار على وإنما
 .1600MHz=٢٠٠×٨ = الواحدة لثانيةا في نقله يمكن ما فإن ولذلك ،200MHz تردده

 .ميجاهرتز ٢٦٦ بتردد تعمل وهي: DD-RAM PC2100 ـ
 .ميجاهرتز ٣٣٣ مقداره بتردد تعمل وهي: DD-RAM PC2700 ـ
 .ميجاهرتز ٤٠٠ مقداره بتردد وتعمل: DD-RAM PC3200 ـ

 
 العشوائية الذاكرة أقسام

 :التالية األقسام إلى منطقيًا تنقسم انها إال دةواح كوحدة الذاكرة مع يتعامل الحاسب جهاز أن بالرغم 
 Conventional Memory التقليدية األساسية الذاكرة •

 ه ذا  خ الل  م ن  تعم ل  الت ي  والب رامج  DOS التش غيل  نظ ام  معه ا  يتعامل التي وهي الذاكرة، من 640KB أول وهي
 .النظام
 Upper Memory الفوقية الذاكرة •



 عل ى  الوح دات  بع ض  قب ل  من وتستخدم األولى، 640KB بعد مباشرة تأتي يوه 383KB الذاكرة تلك حجم ويبلغ
 .VGA العرض بطاقة مثل األم اللوحة
 High Memory العليا الذاكرة •
 تت اح  بحي ث  التشغيل نظام من جزء لتحميل وتستخدم الذاكرة، من 1MB أول بعد تأتي وهي 64KB حجمها ويبلغ

 .البرامج بعض لتشغيل التقليدية الذاكرة في أكبر مساحة
 Extended Memory الممتدة الذاكرة •

 الحديث ة  الب رامج  تش غيل  ف ي  تس تخدم  الت ي  وه ي  السابقة التقسيمات بعد الذاكرة من المتبقي الجزة عن عبارة وهي
 .ويندوز تشغيل نظام مع تعمل التي

 
 RAM الذاكرة شرائح تركيب

 :التالي بالشكل والموضحة األم، للوحةا على بها الخاصة الفتحات في الذاكرة شرائح تركيب يتم 
 

 
 DIMM1 ث م  DIMM0 بالفتح ة  تب دأ  وه ي  لل ذاكرة  فتح ات  ث الث  يوج د  فإن ه  الش كل  من واضح هو كما 

 بع ض  وف ي  ،DIMM0 بالفتح ة  تب دأ  أن ال ذاكرة  ش ريحة  تركيب عن يلزم األجهزة بعض وفي ،DIMM3 وأخيرًا
 .بالفتحات التركيب بترتيب التقيد اليلزم اآلخر

 ويراع ى  األم، اللوح ة  على بها الخاصة الفتحة في الذاكرة شريحة تركيب كيفية نوضح التالي الشكل وفي 
 :بالشكل موضح هو كما الفتحة في إدخالها بعد البالستيكي بالمشبك جيدًا الشريحة تثبيت

 

 
 

 ROM (Read Only Memory) فقط القراءة ذاكرة
 ويحتوي األم، اللوحة قفو مثبتة ذاكرة شرائح عن عبارة وهي 

 إنت اج  ش ركات  قبل من مسجلة ثابتة مجموعة على الذاكرة من النوع هذا
 الشرائح ومجموعة األم اللوحة مواصفات البرامج هذه وتحدد الحاسبات،

 قابل ة  غي ر  وه ي  عام ة،  بصفة الجهاز ومواصفات Chipsets األساسية
 ومهم ة  الجه از،  ع ن  الكهرب ي  التي ار  بفص ل  تت أثر  وال التغير، أو للتعديل

 :التالية المهام تنفيذ الذاكرة هذه على المسجلة البرامج
 إختب ار  برن امج  بتنفي ذ  وذل ك  التش غيل  بداي ة  عن د  ب ه  المتص لة  الوح دات  وس المة  الجه از  سالمة من التأكد •

 .الكمبيوتر إقالع عليه يطلق ما أو POST الذاتي الفحص
 .Setup للعمل وإعدادها المادية المكونات توصيف •
 .RAM العشوائية الذاكرة إلى HD الصلب القرص من Boot التشغيل نظام ملفات نقل بدء •



 
 Cache Memory المخبأة الذاكرة

 س ريعة  اس تاتيكية  ذاك رة  شرائح عن عبارة هي المخبأة الذاكرة 
 الم   دخالت  برن   امج  م   ن  أج   زاء  نس   خ ف   ي  المع   الج  يس   تخدمها  للغاي   ة

 يحت اج  الت ي  الب رامج  م ن  بيان ات ال وبعض BIOS األساسي والمخرجات
 العش  وائية ال  ذاكرة أن نج  د بينم  ا س  ريع، بش  كل إليه  ا الوص  ول المع  الج
RAM الش رائح  م ن  كثي راً  أبطأ وهي ديناميكية ذاكرة شرائح من تصنع 

 EDO يس مى  متط ور  آخر نوع ظهر وقد تكلفة، أقل ولكنها االستاتيكية
RAM شرائح وهي RAM الديناميكي ة  الشرائح من الشئ بعض أغلى 
 Cache المخب  أة ال  ذاكرة إل  ى أخ  رى م  رة ولنع  ود  االس  تاتيكية، الش  رائح م  ن تكلف  ة وأق  ل منه  ا أس  رع ولكنه  ا

Memory نوعين إلى الذاكرة هذه فتنقسم: 
 عل ى  ترك ب  مستقلة شرائح من مكونة ذاكرة عن عبارة وهي: External Cache خارجية مخبأة ذاكرة •

 .ألما اللوحة على بها خاصة فتحة
 جزء وتعتبر نفسه المعالج داخل موجودة ذاكرة عن عبارة وهي: Internal Cache داخلية مخبأة ذاكرة •

 .منه يتجزأ ال
 

 DMA controller للذاكرة المباشر الوصول
 تس  تطيع تقني  ة ع  ن عب  ارة ه  ي DMA (Direct Memory Access) لل  ذاكرة المباش  ر الوص  ول 

 وح  دة م  ع المباش  ر التعام  ل ب  دون Ram ال  ذاكرة وإل  ى م  ن البيان  ات نق  ل م  ن الكمبي  وتر عناص  ر بع  ض بواس  تطها
 DMA لل   ذاكرة المباش   ر الوص   ول ح   اكم ش   ريحة تس   مى ش   ريحة المهم   ة به   ذه وتق   وم المركزي   ة، المعالج   ة

controller،  الق  راءة عملي ات  س رعة  زي ادة  ه و  لل ذاكرة  المباش ر  الوص ول  ح اكم  إس تخدام  م ن  األساس ي  واله دف 
 إليه  ا وص  ل الت  ي العالي  ة للس  رعات ونظ  رًا ،Processor المع  الج تعطي  ل ب  دون االس  طوانات ح  داتو م  ن والكتاب ة 

 .واالسطوانات الذاكرة بين البيانات لنقل حاليًا مستخدم يعد لم للذاكرة المباشر الوصول حاكم فإن المعالج
 

 وحلولها Ram الذاكرة مشاكل
 وه و  الكمبي وتر،  تش غيل  بداية عند) Memory Test Program (للذاكرة الذاتي الفحص برنامج يعمل 

 يمك ن  قيم ة  أقص ى  (٢٥٥ بالقيم ة  الذاكرة مواقع كل بملء البرنامج هذا ويقوم الذاكرة، عداد البعض عليه يطلق ما
 على ذلك دل القيم اختفت فإذا أخرى، مرة الذاكرة من القيم بقراءة ذلك بعد يبدأ ثم ،)للذاكرة واحد موقع في وضعها

 Memory Test Fail الخط أ  رس الة  الشاش ة  عل ى  ل ك  وس تظهر  ال ذاكرة،  على الكتابة أو القراءة في عيب وجود
 أن غي ر  بس الم  الفح ص  ه ذا  يم ر  أن ويمك ن  قراءته ا،  تم ت  الت ي  الق يم  ع ن  كتابته ا  تم التي القيم إختالف على دليًال

 الحالة هذه ظهرت وسواء البرامج، أحد مع تعاملك أثناء لك تظهر Error in memory location الخطأ رسالة
 ع ن  والبح ث  ال ذاكرة  ش رائح  إخ راج  الحال ة  هذه في ويجب ،Ram الذاكرة بشرائح عيبًا وجود على ذلك دل تلك أو

 ل م  أن أو ،)ش ياط  (غريب ة  رائح ة  أي تشم لم وإن ذلك، على الشم حاسة تساعدك أن ويمكن لإلحتراق، آثار أو كسر
 يك ون  أن المحتم ل  م ن  حي ث  ال ذاكرة  ش رائح  أم اكن  تب ديل  فيمكن ك  ال ذاكرة  ش رائح  ل ى ع لإلحتراق آثار أو كسر تجد
 .ذاتها الشريحة وليست األم اللوحة على الذاكرة فتحة في العيب

 كان ت  إذا أم ا  ت الف،  ـ   كله ا  ل يس  ـ   ال ذاكرة  م ن  ج زء  يكون عندما تظهر عنها الحديث السابق الخطأ رسائل أن غير
 الجه  از يعم  ل فل  ن األم اللوح  ة عل  ى به ا  الخاص  ة الفتح  ة ف  ي جي  دًا مثبت ة  غي  ر أو تعم  ل ال بأكمله  ا ال  ذاكرة ش ريحة 
 .متكررة طويلة صفارة صوت وستسمع

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الخامسلفصل ا
 وسائط التخزين

Storage Units 
 
 
 

 البيانات تخزين وسائط
 يمك ن  حت ى  دائ م  بش كل  عليه ا  البيان ات  بتخ زين  الحاس ب  يق وم  الت ي  الوس ائط  ه ي  البيان ات  تخزين وسائط 

 Floppy المرنة واإلسطوانات Hard Disk الصلبة اإلسطوانات بين ما تتراوح وهي وقت، أي في إليها الرجوع
 .منها لكل التخزينية والسعات ومواصفاتها األنواع تلك يلي فيما نستعرض وسوف ،CD المدمجة واإلسطوانات

 
 Floppy Disks المرنة االسطوانات

 ذات وه  ي مرن  ة بالس  تيكية م  ادة م  ن مص  نوعة ص  غيرة إس  طوانات ع  ن عب  ارة ه  ي المرن  ة االس  طوانات 
 :قياسين
 الشخص ية  األجه زة  ظه ور  بداي ة  م ع  ق ديماً  تس تخدم  كان ت  فق د  حالي ًا،  مس تخدمة  غي ر  وهي بوصة ٥٫٢٥ •

 ،Double Density مض اعفة  تخ زين  كثافة وهي 360KB سعتان في متوفرة وكانت AT، XT طراز
 .High Density عالية تخزينية كثافة يوه 1.2MB و

 

 
 مض  اعفة تخ  زين بكثاف  ة ب  دأت أيض  ًا وه  ي الشخص  ية، األجه  زة م  ع حالي  ًا المس  تخدمة وه  ي بوص  ة ٣٫٥ •

720KB، 1.44 عالية كثافة ثمMB، حاليًا المتوفرة عي واألخيرة. 
 

 
 Floppy Disk Drive المرنة االسطوانات مشغالت تركيب

 الشخص  ي الكمبي  وتر بجه  از ملحق  ة وح دة  ه  و رن  ةالم االس  طوانات مش غل  
 رأس عل  ى االس  طوانات مش  غل ويحت  وي المرن  ة، االس  طوانات م  ع للتعام  ل تس  تخدم
 وح  دة ت وفر  م  ن وب الرغم  R/W Head االس  طوانة أس طح  عل  ى والكتاب ة  للق راءة 
 نظ  رًا تس  تخدم م  ا ن ادراً  أنه  ا إال حالي  ًا شخص ي  جه  از ك  ل ف ي  مرن  ة أق  راص تش غيل 

 لكثاف  ة المح  دودة للس  عة ونظ  رًا CD المدمج  ة األق  راص وح  دات س  تخداما إلنتش  ار
 .االسطوانات من النوع هذا على البيانات تخزين

 :التالية الخطوات اتباع عليك التركيب عملية وإلتمام
 مك ان  هن اك  الت الي  بالش كل  الموض حة  الحاوي ة  فف ي  الحاوي ة،  داخ ل  به المشغل بتركيب ستقوم الذي المكان حدد. ١
 :االسطوانات مشغل لتركيب حيدو
 



 
 :التالي بالشكل الموضح المكان في تركيبها من البد ولذلك

 

 
 .نهايته إلى تصل أن إلى المجرى داخل المشغل بإدخال قم. ٢
 

 
 ).جانب كل في مسمارين (التثبيت بمسامير المشغل بتثبيت قم. ٣
 

 
 .األم اللوحة على لها المخصصة الفتحة داخل) لبياناتا نقل أسالك (الشريطية األسالك بتركيب اآلن ابدأ. ٤

 اتج اه  نفس في) األحمر اللون ذا السلك (واحد رقم السلك يكون أن في تتلخص للتركيب العامة القاعدة أن .. والحظ
 :التالي الشكل في كما ،١ رقم به المكتوب بالجانب أو التثبيت، فتحة في األبيض المثلث

 



 
 الشريطية األسالك لتركيب العامة والقاعدة بالمشغل، له المخصصة بالفتحة السلك من اآلخر المقبس توصيل قم. ٥

 الطاق ة  فتح ة  إتج اه  ف ي  ـ   األحي ان  معظ م  في ـ األحمر اللون ذا السلك يكون أن في تتلخص االسطوانات مشغالت في
Power. 

 
 Hard Disk الصلبة اإلسطوانات

 مغناطيس ية  بطبق ة  ومغط اة  ص لبة  معدني ة  م ادة  من المصنوعة اإلسطوانات من مجموعة عن عبارة وهي 
 اإلس طوانات  ومعظم ،R/W heads والكتابة القراءة رؤوس من مجموعة خالل من عليها البيانات بتخزين تسمح

 بس   رعة ت   دور وه   ي الوح   دة ف   ي إس   طونات ٨ إل   ى ٢ ب   ين يت   راوح اإلس   طوانات م   ن ع   دد م   ن مكون   ة الص   لبة
3600RPM) ب ـ  تق اس  متفاوت ة  الص لبة  االس طوانات  عل ى  للبيان ات  التخزيني ة  والسعة ،)لدقيقةا في دورة ٣٦٠٠ 

GB) الداخل من الصلبة لالسطوانة صورة يوضح التالي والشكل ،)حرف مليار: 
 

 
 الصلبة لالسطوانات توصيل طرق

 :يلي فيما نستعرضها بالكمبيوتر الصلبة االسطوانات توصيل طرق من أنواع عدة توجد 
 Small Computer System Interface(SI SC( وصلة •

 يمكنه ا  حي ث  كبي رة  بس رعة  البيان ات  لنق ل  تس تخدم  Parallel Interface مت وازي  توصيل طريقة وهي
 Macintosh أجه زة  ف ي  مس تخدمة  الموص الت  وتل ك  ،MB/SEC 32 إل ى  تص ل  بس رعة  البيان ات  نقل

 .PC IBM طراز من الشخصية األجهزة وبعض
 SCSI-2 وصلة •

 ١٠ (10MB/SEC  إلى تصل بسرعة البيانات تنقل ولكنها السابق للنوع مماثل الوصالت من وعن وهي
 ).الواحدة الثانية في حرف مليون

  Intergated Drive Electronics(IDE( وصالت •
 لجه از  Motherboard األم اللوح ة  عل ى  مباش رة  الص لبة  االسطوانات توصيل يتم الطريقة هذه ظل في

 أساس  يتين وص  لتين عل  ى األم اللوح  ة وتح  وي الحالي  ة األجه  زة ف  ي االس  تخدام لش  ائعةا وه  ي الكمبي  وتر
Primary IDE واألخرى Secondary IDE. 

 Ultra ATA/Ultra DMA الجديدة الوصلة •
 يعم ل  وه و  ،Ultra DMA أو Ultra ATA عليه ا  يطل ق  الواجه ات  أو الوص الت  م ن  جدي د  جيل وهي

 ٨٠ أس الكه  ع دد  بيان ات  كاب ل  إل ى  ويحت اج  الثاني ة  ف ي  33.3MB إلى يصل بيانات نقل بيانات نقل بمعدل
 .40Pins هو كما Interface الواجهة في) Pins (األسنان عدد يظل بينما سلك



 
 التوصيل واجهات مع الموصالت تفاهم كيفية

 البروتوك ول  اس م  عليه ا  يطل ق  به ا  خاص ة  لغ ة  خ الل  م ن  التوص يل  وواجه ات  المش غالت  ب ين  التف اهم  يتم 
Protocol،  البروتوك ول  البروتوك والت  ه ذه  وم ن PIO (Programmed I/O)،  نق ل  ف ي  ال تحكم  ي تم  ك ان  وق د 

 به  ذا الخاص  ة التعليم  ات بتنفي  ذ المع  الج يق  وم حي  ث بالجه  از الخ  اص المع  الج بواس  طة النظ  ام ه  ذا ف  ي البيان  ات
 محركات مع خاصة اإلسطوانات وإلى من الملفات نقل أثناء عامة بصفة النظام بطء إلى يؤدي هذا وكان البروتوكول
 ويطل ق  البيان ات  نق ل  لس رعة  األقص ى  الح د  يحدد منها كل أنماط ٥ البروتوكول هذا من ويوجد البطيئة االسطوانات

 .Mode5 حتى Mode0 من تبدأ وهي Modes عليها
 رظه    الص   لبة االس   طوانات م   ع التعام   ل لتس   ريع IDE واجه   ة تط   وير ف   ي التص   نيع ش   ركات ولرغب   ة 

 ال ذاكرة  مع مباشرة بالتعامل الصلبة االسطوانة على الموجودة التحكم وحدة خالله من وتقوم ،DMA البروتوكول
 تسريع إلى النهاية في ويؤدي المعالج وقت من الكثير يوفر مما المعالج تداخل إلى الحاجة دون بينهما البيانات ونقل

 .للنظام العام األداء
 

 Hard Disk Format الصلبة االسطوانة تجهيز
 وتهيئ  ة البيان  ات تخ  زين ف  ي الص  لبة االس  طوانة اس  تخدام قب  ل 

 وتهيئ ة  إع داد  أوًال يج ب  Windows أو DOS التش غيل  ونظام البرامج
 البيان ات  الس تقبال  ص الحة  تك ون  بحي ث  Disk Media االس طوانة  مادة

 :مرحلتين خالل من ذلك ويتم والبرامج
 أقس  ام أو أج  زاء إل  ى وانةاالس  ط تقس  يم ه  ي: األول  ى المرح  ة •

Portions، يس  مى خ  اص برن  امج باس  تخدام وذل  ك FDISK 
 High Level المس توى  الع الي  التش كيل  علي ه  يطل ق  ما وهو

Format. 
 الس ابق  األقس ام  م ن  قس م  كل مادة تجهيز وهي: الثانية المرحة •

 وذل  ك ،Low Level Format علي  ه يطل  ق م  ا أو إع  دادها
 .FORMAT أمر باستخدام

 .الصلبة اإلسطوانة تقسيم كيفية التالية الصفحات في نستعرض فوسو
 
 
 

 Hard Disk Partition الصلبة االسطوانة أقسام إعداد
 الجه  از إع  دادات ناف  ذة إل  ى ن  دخل ث م  الجه  از بتش  غيل نق  وم الجه  از ف ي  الجدي  دة الص  لبة االس  طوانة تركي  ب بع د . ١

Setup االختي  ار خ  الل وم  ن IDE HDD AUTO DETECTION الص  لبة االس  طوانة عل  ى التع  رف ي  تم 
 .ومواصفاتها وحجمها

 وأثناء SAVE & EXIT SETUP الجهاز تشغيل وإعادة التعديالت وحفظ اإلعداد برنامج من بالخروج نقوم. ٢
 أو Floppy Disk Drive المرن ة  االس طوانات  مش غل  ف ي  Startup Disk التش غيل  اس طوانة  بوض ع  نق وم  ذل ك 

 .CD باستخدام
 وستظهر الصلبة، االسطوانة تجهيز برنامج لتشغيل FDISK األمر نكتب <:A التشغيل محث عالمة ظهور عند. ٣

 :التالي بالشكل كما اإلفتتاحية النافذة
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Microsoft Windows Millennium 
Fixed Disk Setup Program 
Copyright Microsoft Corp. 1983-200 

 
FDISK Options 

 
Current fixed disk drive:1 

 
Choose one of the following: 

 
1. Create DOS partition or Logical DOS Drive 
2. Set active partition 
3. Delete partition or Logical DOS Drive 
4. Display partition information 

 
Enter choice: [1] 

 
Press Esc to exit FDISK 

 
 أقس  ام بتحدي  د الخ  اص وه  و ١ رق  م باالختي  ار نب  دأها خي  ارات ع  دة فهن  اك الس  ابقة ئم  ةالقا م  ن واض  ح ه  و كم  ا. ٤

 :التالي الشكل في كالموضحة أخرى اختيارية قائمة تظهر االختيار هذا خالل ومن اإلسطوانة
Create DOS Partition or Logical DOS Drive 

 
Current fixed disk drive:1 

 
Choose one of the following: 

 
1. Create Primary DOS Partition 
2. Create Extended DOS Partition 
3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 

 
Enter choice: [1] 

 
Press Esc to return to FDISK Options 

 
 
 
 السعة بتحديد ونقوم ١ رقم االختيار وهو تشغيلال لنظم األساسي القسم بإنشاء أوًال نبدأ السابقة القائمة خالل من. ٥

 .عليه التشغيل نظام تهيئته يتم الذي القسم وهو األساسي للقسم المرغوبة
 وهو Extended Partition الممتد أو اإلضافي القسم تحديد إلى ننتقل األساسي القسم تحديد من االنتهاء بعد. ٦

 .السابقة القائمة في ٢ رقم االختيار
 إليها نشير التي وهي Logical Partition بـ يعرف ما أو الممتد القسم داخل المنطقية األقسام تحديد ذلك يلي. ٧

 .٣ رقم االختيار قائمة إلى ندخل ذلك ولتنفيذ المطلوبة المنطقية األقسام عدد حسب وهكذا :D: E: F باألحرف



 أمر بتنفيذ وذلك اإلسطوانة مادة تجهيز دور تييأ FDISK برنامج بإستخدام االسطوانة تقسيم من االنتهاء بعد. ٨
FORMAT باس تخدام  تش غيله  إعادة ثم أوًال الجهاز إغالق مراعاة مع تكوينها، السابق األقسام من قسم كل على 

 .FORMAT األمر استخدام في الشروع قبل Startup Disk التشغيل اسطوانة
 

 باالسطوانات خاصة مفاهيم
 :باالسطوانات الخاصة والمصطلحات فاهيمالم بعض يلي فيما نستعرض

 Seek Time البحث وقت •
 المس ار  م ن  للتح رك  Head Disk Drive اإلس طوانات  مش غل  رأس يستغرقه الذي الوقت به والمقصود

Track لتغير تبعًا مرة كل في ذلك لتغير ونظرًا إليه، اإلنتقال المرغوب المسار إلى فوقه الموجود الحالي 
 م ن  نوع ان  يوج د  ل ذلك  إلي ه  اإلنتقال المطلوب المسار عن بعده ومدى اإلسطوانة طحس على الرأس موقع
 Track to Track seek مس ار  إل ى  مس ار  م ن  البح ث  وقت وهو الثاني النوع هو وأهمها البحث وقت

Time. 
 Track to Track Seek Time مسار إلى مسار من البحث وقت •

 الوق ت  وه ذا  االس طوانة  س طح  عل ى  آخ ر  مس ار  إل ى  ع ين م مس ار  م ن  االنتق ال  ف ي  المس تغرق  الوقت وهو
-٨ (الثانية من األلف من أجزاء ١٠ إلى ٨ بين يتراوح االسطوانات لمشغالت AT-Class لنظام بالنسبة
 باالس طوانات  مقارن ة  م رات  ع دة  أكث ر   Floppy المرن ة  لالس طوانات  البح ث  وق ت  أم ا  ،)ثاني ة  مل ي  ١٠

 اإلس طوانات  م ن  بكثير أسرع الصلبة االسطوانات من البيانات سترجاعوإ التخزين أن نالحظ لذلك الصلبة
 .المرنة

 Access Time الوصول زمن •
 عل  ى يحت  وي ال  ذي المس  ار إل  ى للوص  ول Head اإلس  طوانة رأس يس  تغرقه ال  ذي الوق  ت ب  ه والمقص  ود

 .المطلوبة البيانات
 Average Access Time الوصول زمن متوسط •

 الح الي  الموق ع  م ن  Head ال رأس  لتح رك  المتوس ط  في المطلوب الزمن قياس هو الوصول زمن متوسط
 .المطلوب المسار إلى

 Average Latency التعطل زمن متوسط •
 كانت فإذا الدقيقة في دورة الصلبة واالسطوانات دورة، نصف االسطوانة لدوران المطلوب الزمن وهو

 وعلى تقريبًا الثانية من األلف من جزء ١٦٫٦٧ تستغرق الدورة فإن الدقيقة في ٣٦٠٠ الدوران سرعة
 .تقريبًا الثانية من األلف من جزء ٨٫٣ هو التعطل زمن متوسط يكون ذلك

 م ن  األل ف  م ن  ج زء  ١٠٠ م ن  أكث ر  إل ى  يص ل  فه و  Floppy المرنة لالسطوانات التعطل لزمن وبالنسبة
 .فقط الدقيقة يف دورة ٣٠٠ إلى تصل المرنة االسطوانات دوران سرعة أن حيث وذلك الثانية

 Transfer Rate النقل معدل •
 ومع دل  ،RAM ال ذاكرة  إل ى  االس طوانة  م ن  اإلنتقال في البيانات تستغرقها التي السرعة عن عبارة وهو

 واإلس طوانات  البياناتعليه ا  تخزين كثافة على وأيضًا اإلسطوانةالصلبة دوران سرعة على يتوقف اإلنتقال
 دورة ٧٢٠٠ أو ٣٦٠٠ تبل غ  الت ي  ال دوران  سرعة بمقارنة وذلك مرنةال اإلسطوانات على تتفوق الصلبة

 ويوجد المرنة، لالسطوانات فقط الدقيقة في دورة ٣٠٠ مقابل في الصلبة لالسطوانات بالنسبة الدقيقة في
 الص غير  األجه زة  وس يط  باس م  مع روف  Hard Disk Interface الص لبة  االس طوانات  وس ائط  م ن  نوع

 ١٥ و ١٠ ب ين  فيه النقل سرعة وتتراوح ESDI (Drive Interface Enhanced Small) المحسن
 .الثانية في Bit نبضة مليون

 Logical Formatting لإلسطوانة النطقي التشكيل •
 يقوم التشغيل نظام فإن مرنة أو صلبة إسطوانة كانت سواء المستخدمة اإلسطوانة نوع عن النظر بصرف

 نستعرض ها  رئيس ية  أج زاء  أربعة إلى اإلسطوانة بتقسيم يقوم حيث المنطقي التشكيل خطوات بنفس دائمًا
 :يلي فيما

 Boot Record التحميل سجل. ١
 أول دائمًا يحتل وهو التشغيل، لنظام التحميل بعملية الخاصة الملفات بتخزين خاص اإلسطوانة من الجزء وهو
 .االسطوانة من Track مسار أول في Sector مقطع

 



 
 FAT Area لملفاتا مواقع جدول. ٢

 .االسطوانة على الملفات مواقع توضح معلومات على يحتوي الذي الجدول وهو
 Directory اإلسطوانة فهرس. ٣

 .ومواصفاتها وأنواعها وأحجامها الملفات أسماء على يحتوي الذي الجزء وهو
 Data Area البيانات منطقة. ٤

 .الملفات داخل المحفوظة المختلفة البيانات ىعل وتحتوي اإلسطوانة مساحة من األكبر الجزء وتحتل
 

 File Systems الملفات نظام
 علي ه  م ايطلق  وه و  البيانات تلك تخزين لتنظيم خاصة برامج التخزين وسائط على البيانات تخزين يتطلب 

 س لوب األ وه ذا  البيان ات،  تخ زين  كيفي ة  لتحدي د  التش غيل  نظام يستخدمه أسلوب وهو ،File System الملفات نظام
 :األنظمة تلك أشهر يلي فيما ونستعرض آخر إلى تشغيل نظام من يختلف
 FAT نظام •

 التش غيل  نظام ظهور عند النظام هذا استخدام بدأ وقد ،File Allocation Table للكلمات اختصار وهو
DOS،  ي  ةثمان ع ن  تزي د  ال الملف  ات أس ماء  كان ت  النظ ام  ه  ذا وف ي  البيان ات  تخ  زين أنظم ة  أول م ن  ويع د 
 .أحرف

 VFAT نظام •
 ظه  ور م  ع النظ  ام ه  ذا اس  تخدام وب  دأ Virtual File Allocation Table م  اتلللك اختص  ار وه  و

 األس ماء  باس تخدام  يس مح  وال ذي  Windows95 اإلصدار مثل Windows 3.x التشغيل نظام إصدارات
 .أحرف ثمانية عن تزيد التي للملفات الطويلة

 32FATنظام  •
النظام السابق يدعم األسماء الطويلة ، وهو كFile Allocation Table 32 Bitوهو اختصار للكلمات 

 FAT16 وهو ضعف سرعة النظام 32bitللملفات باإلضافة إلى اإلعتماد على نظام تخزين ملفات بسعة 
 .السابق

 NTFS نظام •
 اإلص   دار م   ع إس   تخدامه وب   دأ ،New Technology Filing System للكلم   ات اختص   ار وه   و

WindowsNT، وهو الملفات مع التعامل في والدقة األمان ويوفر الشبكات مع يتعامل تشغيل نظام وهو 
 .FAT نظام أيضًا يدعم

 
 CD-ROM المدمجة أو المضغوطة اإلسطوانات

 رقمي شكل على البيانات لتخزين تستخدم ليزر إسطوانات عن عبارة وهي 
Digital، الليزر شعاع بواسطة قرائتها ويتم Laser وحدة خالل نم CD  الملحق ة 

 الشائع والنوع المرنة، اإلسطوانات من أكثر بيانات بتخزين تسمح وهي بالكمبيوتر،
 CD-ROM فق ط  القراءة في المستخدم النوع هو الشخصية األجهزة في اإلستخدام

 ف ي  تس تخدم  المض غوطة  اإلسطوانات من آخر نوع وهناك عليها، التسجيل يمكن وال
 مش  غل له  ا ويس تخدم  ،CD-RW الوق  ت نف س  ف  ي منه  ا  ق راءة وال عليه  ا التس جيل 
 والق راءة  فق ط  واح دة  م رة  عليه ا  الكتاب ة  يتم المدمجة باإلسطوانات الخاص األقراص مشغل غير بها خاص أقراص



 الن وع  ه ذا  على ويطلق محوها، أو عليها المسجلة  البيانات تغيير يمكن ال عليها التسجيل وبمجرد مرات عدة منها
 م ن  ج داً  ض خمة  كمي ة  تخ زين  إمكاني ة  ف ي  مفي دة  وه و  ،Write Once Read Many بمعن ى  WORM إس م 

 .األرشيف نظم في البيانات لتخزين تصلح وهي 1TB أو 1024GB إلى تصل عليها البيانات
 

 CD-ROM المدمجة األقراص وحدة تركيب طريقة
 يجب أوال الحافظة، في المدمجة األقراص وحدة تركيب كيفية الصور وباستخدام يلي فيما نستعرض وفس 

 الغط اء  ب دفع  وذل ك  ،Case الحافظ ة  واجه ة  ف ي  الموجود البالستيكي األقراص وحدة تثبيت مكان فتحة غطاء إزالة
 :التالي بالشكل موضح هو كما الداخل من بقوم

 

 
 له ا  خص ص الم المك ان  داخ ل  CD المدمج ة  اإلس طوانات  وحدة تركيب هي الغطاء نزع بعد التالية الخطوة 

 :التالي بالشكل في موضح هو كما
 

 
 موض ح  ه و  كم ا  المس امير  باس تخدام  وذل ك  الحافظ ة  داخل الوحدة تثبيت وهي التالية الخطوة ذلك بعد أتي 
 :التالية بالصورة

 

 
 عل ى  الموج ودة  التوص يل  وفتح ة  المدمج ة  األق راص  وح دة  في البيانات كابل تركيب هي األخيرة والخطوة 

 :التالية الصور في موضح هو كما IDE األم اللوحة
 



 
 األم اللوحة على الموجودة IDE فتحة على  البيانات كابل تركيب كيفية توضح صورة

 

 
 الطاقة مزود لفتحة مواجه يكون األحمر الخط أن الحظ ،CD بـ الخاصة التوصيل فتحة في البيانات كابل تركيب كيفية توضح الصورة

 
 :التالية الصورة في واضح هو كما الكابل نفس على CD و HD صلبة أقراص وحدتي تركيب الممكن من 

 

 
 في) Slave (الخادم والوحدة الشريط بداية في) Master (الرئيسية األقراص الوحدة تركيب يتم أن على 

 .األم اللوحة على التوصيل فتحة في يركب األخير والطرف الشريط وسط
 

 DVD (Digital Video Disk) الرقمية المدمجة االسطوانات
 البيان ات  تخ زين  ي تم  أي Digital الرقم ي  النظ ام  على يعمل المدمجة اإلسطوانات من الحديث النوع وهذا 

 م ن  التقليدي ة  المدمج ة  باإلس طوانات  مقارن ة  ج داً  عالي ة  تخزينية كثافة يتيح وهذا رقمية، بطريقة اإلسطوانات على
 تت يح  أنه ا  كم ا  ،CD وح دات  ض عف  ٢٦ تس اوي  بيان ات  تخزين طواناتاإلس من النوع لهذا يمكن حيث CD النوع

 اإلسطوانات من النوعين كال تشغيل DVD لوحدات ويمكن بكثير، أعلى وضوح بدرجة والرسومات الصور عرض
DVD,CD. 

 

 
 

 



 وحلولها االسطوانات مشغالت مشاكل
 .االسطوانات مشغالت أحد تركيب بعد العمل عن الجهاز توقف: المشكلة •

 يوص  ل ل م  الطاق  ة م زود  مق بس  أن أو معكوس  ة، بطريق ة  الش ريطية  األس  الك تركي ب  بس بب  ذل  ك يك ون  ق د 
 م زود  مق بس  وك ذلك  صحيحة بطريقة موصلة الشريطية األسالك أن تأكدت إذا أما. بالمشغل جيدة بصورة
 الكمبي  وتر أج زاء  ك ل  تزوي د  عل ى  الق  درة لدي ه  ل يس  الطاق ة  م زود  أن ه  و العط ل  س بب  يك ون  فق د  الطاق ة، 
 ف إذا  الجه از،  تش غيل  وج رب  األخ رى  المش غالت  أح د  بفص ل  قم ذلك من تتأكد ولكي تحتاجها، التي بالطاقة

 .الطاقة مزود ضعف هو العيب أن على دليل فذلك صحيحة بصورة عمل
 .بوجودها يشعر لم الجهاز لكن الصلبة اإلسطوانات أحد تركيب تم: المشكلة •

 ك ذلك  وتأك د  الكس ر،  أو لالحت راق  آث ار  أي به واليوجد سليم الخارجي صلبةال اإلسطوانة جسم أن من تأكد
 باإلس طوانة،  متص ل  الطاق ة  م زود  مق بس  وأن ص حيحة،  بص ورة  تركيبه ا  تم قد الشريطية األسالك أن من

 ف ي  تكم ن  المش كلة  أن المؤك د  فم ن  االس طوانة  عل ى  يتع رف  ال الجهاز ومازال سبق ما كل من تأكدت وإذا
 أخ رى  إس طوانة  م ع  موص لة  اإلس طوانة  كانت فإذا ،)Slave أو Master (الصلبة اإلسطوانة نوع تحديد
 Master الن وع  عل ى  موض وعة  األول ب الطرف  الموصلة اإلسطوانة أن من فتأكد الشريطي السلك بنفس
 اإلس طوانة  وأن ،Master الوض ع  عل ى  ليص بح  المش غل  في الموجودة Jumpers الجسور بضبط وذلك

 .بها الخاصة الجسور بضبط أيضًا وذلك Slave الوضع في اآلخر لطرفبا الموصلة
 .جدًا بطيئة الصلبة اإلسطوانة من القراءة: المشكلة •

 ف ي  الفي روس  ه ذا  يتدخل حيث اإلسطوانة على نشط فيروس وجود هو األول: لسببين المشكلة هذه تحدث
 الفيروس   ات مكافح   ة ب   رامج أح   د اس   تخدام الحال   ة ه   ذه ف   ي وعلي   ك الكتاب   ة، و الق   راءة عملي   ات كاف   ة

AntiVirus س  طح عل  ى تالف  ة أج  زاء وج  ود ه  و الث  اني الس  بب أم  ا. اإلس  طوانة م  ن الفي  روس إلزال  ة 
 اإلسطوانات أسطح فحص برامج أحد استخدام يمكنك الحالة هذه وفي ،Bad Sectors الصلبة اإلسطوانة

 .Scandisk جمبرنا مثل
 .Disk Boot Faliure الرسالة ظهور: المشكلة •

 اإلع داد  ببرن امج  ض بطها  ت م  الت ي  اإلس طوانات  مشغالت أحد إلى الوصول يتعذر عندما الرسالة هذه تظهر
Setup، الجه از  توق ف  مش كلة  (األول ى  المشكلة مع ذكرناها التي الحلول نفس إتبع المشكلة هذه ولعالج 

 ).الجديدة اإلسطوانات مشغالت أحد بتركيب قمت حينما العمل عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سادسلفصل الا
 ) الكروت(البطاقات 

 Cards 
 
 
 

 Cards) الكروت (البطاقات
 ف ي  ال تحكم  خالله ا  م ن  ي تم  الت ي  Cards الكروت أو البطاقات من مجموعة على الكمبيوتر جهاز يحتوي 

 أن واع  الفص ل  ه ذا  ف ي  ونس تعرض  والص وت  والف اكس  Monitor الشاش ة  مث ل  بالكمبيوتر الملحقة األجهزة بعض
 عل ى  البطاق ات  وجمي ع  بطاق ة،  ك ل  وأهمي ة  ووظيف ة  الكمبي وتر  لجه از  األم اللوح ة  عل ى  تركيبه ا  ي تم  التي البطاقات
 Industry Standard) نظ ام  عل ى  القديم ة  الم وديالت  م ن  الكمبي وتر  أجه زة  ف ي  تعم ل  كان ت  أنواعه ا  إخ تالف 

Architecture) ISA ناقالت (بيانات نقل خطوط مع ليعم نظام وهو القياسي الصناعي الهيكل أو (Bus بعرض 
 .PCI تسمى 32bit سعة ناقالت على تعمل أحدث بطاقات وظهرت ذلك بعد تطورت ثم 16bit خط ١٦

 
 VGA العرض بطاقة

 ال تحكم  خالله ا  م ن  ويتم الكمبيوتر، شاشة على والصور البيانات عرض عن المسئولة هي العرض بطاقة 
 إل ى  الوض وح  ودرج ات  مواص فاتها  حي ث  م ن  الع رض  بطاق ات  وتنقس م  ،Resolution الص ورة  وض وح  درجة في

 :اآلتية األنواع
 .256KB، 1MB، 2MB من إبدأ عرض بذاكرة متوفرة وهي القديم، ISA بنظام تعمل التي البطاقات. ١
 

 

 
 .4MB، 8MB من تبدأ ذاكرة على تحتوي وهي PCI بنظام تعمل التي البطاقات. ٢
 

 
-128MB-64MB-32MB-16MB ذاك  رة ذات بطاق  ات وه  ي AGP بنظ  ام تعم  ل والت  ي يث  ةالحد البطاق  ات. ٣

8MB، 32 م ن  تب دأ  الت ي  ال ذاكرة  ذات والبطاقاتMB  2 خاص ة  بس رعات  م زودةX-4X  بع رض  تس مح  أنه ا  كم ا 
 أنواعه  ا أش  هر وم  ن ج  دًا عالي  ة وإيض  اح نق  اء درج  ة ذات وه  ي) األبع  اد ثالثي  ة (المجس  مة والرس  ومات الص  ور

TRIDENT-TNT-NVIDIA-S3-SIS-ATI. 
 



 
 Monitor الشاشة

 والرس  ومات والص  ور البيان  ات لع  رض تس  تخدم VDU المرئ  ي الع  رض وح  دة أو) Monitor (الشاش  ة 
 ف ي  مت وفرة  والشاش ات  منه ا  الغ رض  تناس ب  حت ى  ودق ة  بعناي ة  اختيارها ويجب الحاسب أجزاء من هام جزء وهي

 عل  ى للمق  اس إختي  ارك ويتوق  ف بوص  ة 14-15-17-20 ه  ي حالي  ًا المنتش  رة والقياس  ات مختلف  ة وقياس  ات أن  واع
 التص ميمات  ب رامج  مج ال  ف ي  الشاش ة  تس تخدم  س وف  كن ت  إذا فم ثالً  أجله من الشاشة نستخدم سوف الذي الغرض

 ذات الشاشة عن باالبتعاد ننصحك كما أكثر، أو بوصة ١٧ قياس ذات شاشة باستخدام فننصحك والرسوم الهندسية
 عل ى  للص ورة  اإليض اح  درج ة  وتتح دد . للع ين  إجه اداً  أكث ر  تك ون  ول ذلك  محدبة شاشة ألنها نظرًا صةبو ١٤ قياس

 .VGA المستخدمة بطاقةالعرض ومواصفات لنوع طبقًا الشاشة
-Philips-Samsung-Sony-Macview-ADI-Hansol للشاش   ات المتاح   ة األن   واع أش   هر وم   ن 

ViewSonic. 
 تحت وي  أجه زة  أي إبع اد  م ن  التأك د  فيج ب  بالص ورة  تموج ات  وجود أو شاشةال على الصورة وضوح عدم حالة في

 إنح راف  إل ى  يؤدي عنها الصادر المغناطيسي المجال أن حيث مثًال الصوت كمكبرات مغناطيسي لمجال مصدر على
 .الشاشة على تموجات ظهور إلى يؤدي مما االلكترونات مسار

 
 
 

 Sound Card الصوت بطاقة
 وذات خاص ة  ممي زات  له ا  الت ي  تل ك  ع دا  تقريب اً  متش ابهه  األس واق  ف ي  الموج ودة  لص وت ا بطاق ات  أغل ب  

 عل ى  تحت وي  األخي رة  وتل ك  PCI (32bit,64bit) و ISA (16bit) بنظ امي  مت وفرة  وه ي  مرتف ع،  س عر  الس عر 
 على الموجودة خاصة الحديثة الموسيقية للمواد ومحسن مجسم صوتي عرض تتيح والتي Full Duplex خاصية

 :باألسواق الموجودة الصوت بطاقات بين للفروق ملخص يلي وفيما اإلنترنت، شبكة
 عل ى  يحت وي  منه ا  القليل هناك لكن للصوت، قناتين على تحتوي باألسواق المتاحة الصوت بطاقات معظم •

 .وجودة وضوحًا أكثر منها الصادر الصوت يجعل مما قنوات أربع
 إذا خاصة ضعيف منها الصادر الصوت يجعل مما للصوت، ضخمم بها يوجد ال الصوت بطاقات بعض هناك •

 كان  ت إذا م  ا معرف  ة ويمكن ك  بف  رق، تش  عر فل ن  العادي  ة الس  ماعات م  ع أم ا  األذن، س  ماعات تس  تخدم كن ت 
 عل ى  ذلك دل المكثفات وجدت فإذا عليها، مكثفات وجود بمالحظة ال أم صوت مضخم على تحتوي البطاقة

 .للصوت مضخم على البطاقة إحتواء عدم على دليل فهذا جدهات لم وإن للصوت، مضخم وجود
 

 
 

 )مكثفات وجود الحظ (للصوت مضخم على تحتوي بطاقة
 



 
 )مكثفات وجود عدم الحظ (للصوت مضخم على التحتوي بطاقة

 
 وتستخدم ،(Wave Tables) الموجات بجدول يسمى ما داخلها يخزن ذاكرة على البطاقات بعض تحتوي •

 عل ى  الع بء  يقل ل  ال ذاكرة  ووج ود  الموس يقي،  الت أليف  ولعملي ات  الموس يقية  النوتات لعزف اتالبطاق هذه
 .الثمن غالي البطاقات من النوع هذا لكن كثيرًا، الصوتي األداء من ويحسن المعالج

 
 :باألسواق المتاحة الصوت البطاقات أنواع أشهر ومن
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 Fax Modem مودم الفاكس بطاقة

 الترمي ز  وف ك  ترمي ز  بمعن ى  Modulate Demodulates للكلمت ين  اختص ار  هي Modem كلمة بداية 
 إلى الكمبيوتر يصدرها التي (Digital Signals) الرقمية اإلشارات بتحويل يقوم صغير جهاز وهو ،)وتشفير فك(

 حتى صوت إلى الرقمية اإلشارات بتحويل يقوم المودم أن أوضح بمعنى أو ،( Analog Signal) تناظرية إشارات
 أن يج ب  الح ال  وبطبيع ة . الع الم  ف ي  مك ان  أي ف ي  آخ ر  كمبيوتر إلى الهاتف خطوط عبر اإلشارات تلك إرسال يمكن
 إش ارات  إل ى  ويحوله ا  لص وت ا أو التناظري ة  اإلشارات تلك يستقبل حتى Modem جهاز به اآلخر الكمبيوتر يكون

 :هما نوعين المودم ولجهاز. الكمبيوتر عليها ليتعرف رقمية
 Internal Modem  الداخلي المودم •

 مميزاته، النوع ولهذا ،MotherBoard األم اللوحة في التوسعة فتحات أحد على تركيبه يتم كارت وهو
 بمكون ات  الخاص ة  (Case) الحاوي ة  خ ل دا يوض ع  أن ه  ب ل  خارجي ة  توصيل كابالت إلى تحتاج ال أنك وهي

 .الجهاز
 

 
 External Modem الخارجي المودم •

 وهي أال كبيرة ميزة النوع ولهذا الكمبيوتر، بجهاز خاصة كابالت طريق عن توصيله يتم صغير جهاز وهو
 .جهاز من بأكثر توصيله يمكن وبذلك متنقل أن

 



 
 م ن  ف األهم  باإلنترن ت،  اإلتص ال  وه و  أال المرج و  الغ رض  يؤديس منهما فأي وحدك إليك المودم نوع تحديد ويرجع

 بالش بكة  المتص لة  األجهزة بين  البيانات واستقبال إرسال سرعة هي السرعة وتلك السرعة تحديد هو النوع تحديد
 الثانية في المرسلة اإلشارات عدد أي Bit Per Second اختصار وهي BPS تسمى بوحدة المودم سرعة وتقاس
 الح ال  وبطبيعة ،BPS 56900 إلى BPS 14400 بين تتراوح متفاوتة سرعات ذات مودم أجهزة وهناك ة،الواحد

 أي ة  عل ى . BPS (56KB) 56900 س رعة  ذا مودم تختار أن عليك ولكن المودم سعر زاد السرعة زادت كلما فإنه
 :األسواقب المتوفرة مودم الفاكس أنواع أشهر ومن. السرعة هذه إال باألسواق تجد لن حال

Motorola 
US Robotics 
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 Network الشبكة بطاقة

 جه از  ك ل  اتص ال  تت يح  ش بكة  خ الل  من البعض ببعضها الشخصية األجهزة ربط في البطاقة تلك وتستخدم 
 على عملت الحالية الشبكة وبطاقات البيانات، مصادر في والمشاركة والمعلومات البيانات لتبادل الشبكة أجهزة بباقي

 .MHZ 100 و MHz 10 بين ما بسرعات متوفرة وهي PCI ناقالت
 

 
 TV Tuner والفيديو التليفزيون بطاقة

 جه از  توصيل تتيح كما الكمبيوتر شاشة على التليفزيوني االرسال استقبال البطاقة تلك باستخدام ويمكنك 
 .FM سالإر موجات على البطاقات تلك تحتوي كما الفيديو، بجهاز الكمبيوتر

 

 
 األم اللوحة على المختلفة البطاقات تركيب



 والطريق  ة التركي  ب، ف  ي ش  اذة طريق  ة له  ا بطاق  ة يوج  د وال واح  دة، بطريق  ة تركيبه  ا ي  تم البطاق  ات ك  ل 
 الخاصة التثبيت فتحة فوق البطاقة تضع ثم العلويين، طرفيها من البطاقة تمسك أن هي البطاقات لتركيب الصحيحة

 البطاق ة  تركي ب  يمكن ك  البطاق ة  تقني ة  نف س  م ن  تثبي ت  فتح ة  أي أن الح ظ : (الت الي  بالشكل كما األم ةاللوح على بها
 ).AGP النوع من العرض بطاقة فتحة إال معينة لبطاقة خاصة فتحة يوجد وال داخلها

 

 
 حت ى  يًالقل الطرفين أحد على الضغط يفضل وإنما الطرفين، كال من البطاقة على تضغط أال جدًا المهم ومن 

 ومن الكرة، تعاود ثم منه، جزء اآلخر هو يدخل حتى اآلخر الطرف على تضغط ثم التثبيت، فتحة في منه جزء يدخل
 .التثبيت فتحة أو البطاقة كسر في يتسبب ال حتى واحدة مرة بكاملها طرفيها أحد من البطاقة تدخل أال المهم

 

 
 هذه بعض تكون أال الحظ،  التثبيت فتحة بداخل أرجلها فةكا تكون صحيح بشكل مثبتة البطاقة تكون عندما 

 :التالي بالشكل في كما التثبيت فتحة خارج األرجل من كبير جزء أن أو الفتحة، خارج األرجل
 

 
 :التالي بالشكل كما الحاوية بحافة البطاقة لتثبيت المسامير استخدم

 

 



 وحلولها قاتطاالب مشاكل
 .العمل عن (Built in Card) األم اللوحة في المبنية اتالبطاق أحد تعطلت: المشكلة •

 الف اكس  أو الص وت  كبطاق ة  داخلها مبنية بطاقات على تحتوي (Pentium4) الحديثة األم اللوحات أغلب
 البطاق ة  اس تخدام  تعطي ل  الحالة هذه في ويمكنك المبنية، البطاقات بتلك تلف يحدث وقد العرض، بطاقة أو

 تعطي ل  ويتم األم، اللوحة على التوسعة فتحات أحد في وتركيبها خارجية بطاقة استخدام ثم التالفة المبنية
 أن وإم ا  ،(Jumpers) الجس ور  اس تخدام  طري ق  ع ن  أو اإلع داد،  برن امج  طريقة عن إما المبنية البطاقة
 ويمكن ك  خارجي ة،  بطاق ة  بتركي ب  تش عر  عن دما  المبني ة  البطاق ة  بتعطي ل  نفس ها  تلقاء من تقوم األم اللوحة
 طري  ق ع ن  أو األم، اللوح  ة م ع  المرف ق  التش  غيل كتي ب  طري  ق ع ن  إم ا  اتباعه  ا ي تم  الت  ي الطريق ة  معرف ة 

 المبني ة،  الك روت  لتعطي ل  خي ارات  وج ود  ع ن  (Setup) اإلع داد  برنامج داخل بالبحث أوًال فعليك التجربة
 األخرى، هي تجدها لم وإن م،األ اللوحة على بذلك الخاصة الجسور أسنان عن البحث فعليك تجدها لم فإن

 .التعطيل تلقائية تقنية على تحتوي األم اللوحة أن فتأكد
 .تمامًا العمل عن الجهاز توقف البطاقات أحد تركيب عند: المشكلة •

 األم، اللوح ة  عل ى  المبني ة  البطاقات أحد مع لتعارضها أو نفسها، البطاقة في لعيب إما المشكلة هذه تحدث
 للتأكد التشغيل دليل مراجعة وعليك لذلك، تنتبه ولن البطاقة على الجسور لتركيب اكنأم بعض لوجود أما
 فيمكن ك  به ا،  البطاق ة  تركي ب  ت م  التي التوسعة فتحة في لعيب فربما األخير السبب أما الجسور، أماكن من

 ). ISA أم PCI (التقنية نفس تستعمل أخرى فتحة في البطاقة تركيب تجربة
 

 ع رض  كبطاقتين الوظيفة نفس لها بطاقتين تركيب يتم أن الممكن من هل وهو ... تساؤًال لديك أن عرأش ... وأخيرًا
VGA المثال سبيل على! 

 المك ان  نف س  سيس تخدمان  البط اقتين  ألن وذل ك  الوظيف ة،  نف س  له ا  بط اقتين  تركي ب  عن د  مش اكل  س يحدث  م ا  غالبًا
 من العديد سيسبب مما IRQ المقاطعة طلب رقم نفس استخدام نسيحاوال أنهما كما عليه، والكتابة للقراءة بالذاكرة

 .التعارضات
 الهندس  ية الرس  وم تص  ميم ف  ي لتس  تخدم س  ويًا تعم  ل أن يمكنه  ا ع  رض بطاق  ات بإنت  اج تق  وم الش  ركات بع  ض لك  ن

 .المعقدة
 .أفضل واحدة بطاقة فإستعمال!! للتعقيد وتجنبًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لسابعلفصل اا

 ادات الجهازضبط إعد
System Setup 

 
 
 
 

 التشغيل بدء شاشات
 اس م  م ثالً  فيه ا  فيظه ر  الحاس ب  ع ن  الهام ة  المعلوم ات  بع ض  على تحتوي شاشة تظهر التشغيل بدء عند 
 حال ة  ف ي  مهم ة  المعلوم ة  وه ذه  البرن امج  له ذا  اإلص درا  ورق م  BIOS األساس ي  واإلخ راج  اإلدخ ال  برنامج مصنع

 المع الج  ن وع  الشاش ة  ه ذه  ف ي  يظه ر  كم ا  األساس ي،  واإلخ راج  اإلدخ ال  نظ ام  برن امج  تح ديث  أو تطوير في الرغبة
 فحص نتيجة عن معلومة تظهر كما بالكيلوبايت للجهاز الذاكرة حجم أيضًا يظهر وسرعته، األم اللوحة على المركب
 تلك في أيضًا يظهر كما ءة،بكفا تعمل وأنها الذاكرة شرائح في مشاكل أية توجد ال أن يعنيان OK والحرفان الذاكرة

 لبدء صورة تظهر التالي الشكل وفي منها كل وحجم األم اللوحة على المركبة الصلبة االسطوانات بعدد بيان الشاشة
 :األولى التشغيل
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 ع ن  مفي دة  لوم ات مع عل ى  تحت وي  وه ي  التالي ة  الشاش ة  تظه ر  الس ابقة  الشاش ة  ظه ور  من ذ  لحظات وبعد 
 CO-Processor: Installed الرياض ي  المع الج  أو المس اعد  والمعالج CPU Type المعالج نوع مثل الحاسب

 المع الج  س رعة  ع ن  معلوم ة  ك ذلك  وتظه ر . المس اعد  أو الرياض ي  برن امج  تش غيل  ت م  أن ه  تعن ي  Installed وكلمة
CPU Clock، يةاألساس   ال ذاكرة  حج م  ع ن  معلوم ة  أيضًا تظهر كما Base Memory  األح وال  جمي ع  ف ي  وه ي 

640KB  ًالممت دة  ال ذاكرة  حج م  يظه ر  وأيض ا Extended Memory   ع ن  يزي د  ال ذي  ال ذاكرة  م ن  الج زء  وه و 
640KB اللوحةاألم على المثبتة الذاكرة شرائح حجم باختالف تختلف وهي السابقة. 
 يس  تخدمها ج  دًا س ريعة  اك  رةذ وه ي  Cache Memory المخب أة  ال  ذاكرة حج م  ع  ن معلوم ة  تظه  ر كم ا  

 ع ن  معلوم ات  ك ذلك  ويظه ر  س ريعًا،  إليه ا  الوص ول  ليك ون  بتنفي ذه  يقوم الذي البرنامج من أجزاء تخبئة في المالج
 مش  غل  وج  ود  ع  دم  تعن  ي None والكلم  ة  وحجمه  ا  Diskette Drive وس  عتها المرن  ة  االس  طوانات  مش  غالت



 ع ن  معلوم ات  تظه ر  وأيض اً  وس عتها،  بالحاس ب  الموج ودة  بةالص ل  االسطوانات عن معلومات ويظهر االسطوانات،
 كم ا  Parallel Ports الت وازي  عل ى  المخ ارج  وكذلك ،Serial Ports الذاكرة في وعناوينها التسلسلية المخارج

 Case الحافظ ة  فتح ة  إل ى  الحاج ة  دون وذل ك  األم اللوح ة  عل ى  الموج ودة  ال ذاكرة  ش رائح  ع دد  ع ن  معلوم ة  تظهر
 .SDRAM at rows: 01 اعدده لمعرفة

 
 

 SETUP األم باللوحة الخاص اإلعداد برنامج
 الخاص  ة البطاري  ة تغيي  ر عن  د أو األول  ى، للم  رة الكمبي  وتر جه  از تش  غيل عن  د ب  ه القي  ام يج  ب ش  ئ أول 

 البطاري ة  أن حيث تغييرها أو محوها يتم لم اإلعدادات أن من التأكد هو CMOS الذاكرة محتويات على بالمحافظة
 بما ضبطها إعادة ويجب اإلعدادات، لتلك فقد يحدث البطارية تغيير عند وبالتالي اإلعدادات تلك على بالمحافظة ومتق

 .أخرى مرة الجهاز مواصفات مع يتناسب
 

 األم باللوحة الخاص اإلعداد برنامج إلى الدخول
 ل ه،  المص نعة  الش ركة  فب اختال  األم باللوح ة  الخ اص  Setup اإلع داد  برن امج  إل ى  الدخول طريقة تختلف 

 فس تجد  الحاس ب،  تش غيل  بداية عند Del مفتاح على بالضغط اإلعداد برنامج إلى الدخول يتم اإلصدارات معظم وفي
 بالش كل  كم ا  اإلع داد  برنامج إلى للوصول ضغطه المطلوب بالمفتاح تفيد التي التعليمات أحد التشغيل بدء شاشة في

 :التالي
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 أي ة  عل ى  ،ESC أو F1 مفت اح  عل ى  بالض غط  اإلع داد  برن امج  إل ى  الدخول يتم األخرى األنواع بعض فيف 
 الخ اص  اإلع داد  برن امج  إل ى  لل دخول  عليه الضغط يجب الذي الزر تحدد الحاسب تشغيل بداية في رسالة تظهر حال

 .بالجهاز
 

 س يختلف  للبرن امج  العام الشكل أن الحظو له، الرئيسية الشاشة لك ستظهر اإلعداد لبرنامج الدخول وعند 
 ،Award بش ركة  الخ اص  هوالبرن امج  وس يوعاً  ش هرة  األكث ر  فالبرن امح  ح ال  علىأية له، المصنعة الشركة حسب

 :التالي بالشكل موضحة البرنامج لهذا الرئيسية والشاشة  اإلعداد، برامج إنتاج شركات أشهر من وهي
 
 



 
 
    INTEGRATED PERIPHERALS 
    SUPERVISOR PASSWORD 
    USER PASSWORD 
    IDE HDD AUTO DETECTION 
    SAVE & EXIT SETUP 
    EXIT WITHOUT SAVING 

 
 
    STANDARD CMOS SETUP 
    BIOS FEATURES SETUP 
    CHIPEST FEATURES SETUP 
    PNP/PCI CONFIGURSTION 
    LOAD BIOS DEFAULTS 
    LOAD SETUP DEFAULTS 

 
  Esc   : Quit                                                                      : Select Item 
  F10  : Save & Exit Setup                                (Shift) F2 : Change Color 

 
********************** 

 
 

 األن واع،  تل ك  ك ل  ف ي  متش ابهة  تكون األساسية اإلعدادت أن إال اإلعداد برامج من مختلفة أنواع وجود من وبالرغم
 :اإلعدادات تلك أهم سويًا نستعرض وسوف

 
 Standard CMOS Setup الشاشة

 
 االس طوانات  مش غالت  وأن واع  Hard Disk الصلبة اإلسطوانات مواصفات تحديد يمكنك الشاشة تلك في 

 ف ي  تظه ر  كم ا  VGA العرض بطاقة ونوع ،Date an Time تاريخوال الوقت وإعدادات Floppy Disk المرنة
 األس هم  مف اتيح  باس تخدام  آخر إلى اختيار من التنقل ويمكنك والممتدة، األساسية الذاكرة عن معلومات الشاشة تلك

 ،PageDown أو PageUp مفت   احي عل   ى بالض   غط اإلختي   ارات تغيي  ر  يمكن   ك كم   ا المف   اتيح بلوح   ة الموج  ودة 
 لالختيار المختلفة البدائل على الحصول أردت إذا أم ،ESC مفتاح على الضغط يتم الرئيسية الشاشة ىإل وللخروج

 .F1 مفتاح على بالضغط فعليك الحالي
 

 األساسي واإلخراج اإلدخال برنامج خصائص شاشة
 Bios Features Setup 
 

 واإلخ  راج اإلدخ  ال امجلبرن   األساس  ية بالخص ائص  خاص  ة خي  ارات مجموع ة  عل  ى الشاش ة  تل  ك وتحت وي  
  نش ط،  أو تش غيل  حال ة  ف ي  الخي ار  أن يعن ي  فه ذا  Enabled بالوض ع  الخي ار  إل ى  يش ار  وعندما ،BIOS األساسي

 تل ك  بعض أهم يلي فيما ونستعرض نشط أوغير معطل الخيار أن يعني فهذا Disabled بالوضع إليه يشار وعندما
 :الخيارات

 Virus Warning الفيروس إلى التنبيه
 أي محاول ة  عن د  تحذيري ة  رسالة ظهور إلى ذلك يؤدي فسوف (Enabled) فعال الخيار هذا يكون عندما

 Virus البرنامج كان سواء (Boor Sector) الصلب القرص على التشغيل بدء مقطع في الكتابة برنامج
 ث م  الجه از  على تشغيل نظام تثبيت حالة في (Disabled) االختيار هذا تعطيل ويجب آخر، برنامج أي أو

 .(Enabled) التشغيل حالة في وضعه بإعادة ذلك بعد ينصح
 External and Internal Cache والخارجية الداخلية المخبأة الذاكرة

 ألن فع  اًال الخي  ار ه  ذا يك  ون ب  أن وأنص  حك ،CPU المع الج  أداء تس  ريع عوام  ل أه  م م  ن المخب  أة ال ذاكرة 
 .تقريبًا الثلثين إلى المعالج سرعة قليلت إلى يؤدي المخبأة الذاكرة عمل تعطيل

 Quick Power On self Test الذاتي الفحص برنامج تسريع
 ب  دء عن  د ال  ذاتي الفح  ص برن  امج لتنفي  ذ ال  الزم الوق ت  يق  ل الش  غيل حال  ة ف  ي االختي  ار ه  ذا يوض  ع عن دما 

 م ثالً  ت ؤدي  ق د  أعط ال  أي ة  إكتش اف  يمكن حتى التعطيل وضع في الخيار هذه يوضع بأن وننصح التشغيل،
 .هذا حدوث من أفضل إضافية ثوان بضع فاإلنتظار الصلبة اإلسطوانة محتويات فقد إلى

 Boot Sequence التشغيل بدء تتابع
 ،HD الصلبة اإلسطوانة مثل التشغيل نظام تحميل منها يبدأ التي المشغالت تحديد الخيار هذا خالل من يتم
 . Floppy المرنة سطواناتاال مشغل أو ،CD المدمجة االسطوانة أو



 Security Option الحماية اختيار تحديد
 عل  ى الخي ار  ه ذا  ويحت  وي الجه از  تش غيل  عن د  Password الس  ر كلم ة  طل ب  ي تم  مت  ى يح دد  الخي ار  ه ذا 

 اإلع داد  برن امج  إل ى  ال دخول  وعن د  الجهاز تشغيل بدء عند تطلب السر كلمة أن وتعني System: قيمتين
Setup، القيمة أما Setup اإلع داد  برنامج إلى الدخول محاولة عند السر كلمة طلب فتعني Setup  فق ط 
 اإلع داد  شاش ة  م ن  آخ ر  إعداد خالل من السر كلمة تحديد ويتم تقليدية، بصورة الجهاز تشغيل عند وليس

 الس  ر كلم  ة وهم ا  Supervisor Password أو User Password وه  و اإلع داد  لبرن  امج الرئيس ية 
 .بالمشرف الخاصة السر وكلمة لمستخدمبا الخاصة

 (Jumpers) الجسر باستخدام إما وذلك ،CMOS الذاكرة محتويات تفريغ من البد السر كلمة نسيان حالة في
 .البطارية بنزع أو األم اللوحة على الذاكرة محتويات بتفريغ الخاص

 
 
 
 

 Chipests Features Setup األساسية الشرائح مجموعة خصائص شاشة
 

 اللوحة على األساسية الشرائح مجموعة بخصائص الخاصة اإلعدادات من العديد على الشاشة تلك تحتوي 
 مواص فات  م ع  يتناس ب  بم ا  اإلع داد  برن امج  قب ل  م ن  تلقائي اً  تض بط  أنه ا  حي ث  اإلع دادات  تلك تغير عد ويفضل األم،

 .Auto Configuration اللوحةاألم على الموجودة األساسية الشرائح مجموعة
 

 Integrated Peripherals المتكاملة الطرفيات شاشة
 

 ف ي  الص لبة  األق راص  مش غالت  أداء تحس ين  ف ي  تس تخدم  الت ي  الخي ارات  بع ض  عل ى  الشاش ة  تل ك  تحتوي 
 ه ذا  يك ون  ب أن  ننص ح  بالجه از  موص ل  ص لبة  إس طوانات  مش غل  ألي أداء أفض ل  عل ى  وللحص ول  الكمبي وتر،  جهاز

 .الشاشة تلك في الخيارات لباقي بالنسبة الحال ذلكوك ،Auto الوضع في الخيار
 

  المكونات بين الداخلي الربط وتقنية" وشغل وصل "تقنية إعدادات شاشة
PNP PCI Configuration 

 
 النظ ام  مث ل  Plug & Play" وش غل  وص ل  "مي زة  ي دعم  الكمبي وتر  عل ى  الموجود التشغيل نظام كان إذا 

Windows الخيار بوضع فننصح PNP OS Installed التشغيل وضع في Yes على تلقائيًا النظام يتعرف حتى 
 على الخيار هذا بوضع فننصح DOS كنظام الميزة تلك يدعم ال التشغيل نظام كان إذا أما به، تلحق جديدة وحدة أي

 ه  و  حالي  ًا المس  تخدم التش  غيل  نظ  ام أن حي  ث Yes ه  ي الخي  ار  له  ذا األساس  ية القيم  ة  ف  إن وحالي  ًا. No الوض  ع
Windows نظام أما التقنية، تلك يدعم الذي DOS  ي تم  الشاش ة  تل ك  خ الل  وم ن . حالي اً  مس تخدم  غي ر  أص بح  فق د 

 Auto الوض ع  عل ى  اإلعداد هذا قيمة تكون بأن وننصح األم اللوحة على بطاقة لكل المتوفرة التحكم مصادر تحديد
 .الشاشة تلك خيارات يوضح التالي والشكل

 
 

 األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لبرنامج اإلعداد السابقة االفتراضية اإلعدادات تحميل
 Load Bios Defults 

 
 أكثر الكمبيوتر جهاز أداء تجعل ما عادة األساسي والمخرجات المدخالت نظام لبرنامج المسبقة اإلعدادات 

 إذا ما حالة في أو الجهاز، أداء تاللإخ إلى يؤدي مما سليم غير بشكل اإلعدادات تلك تغيير محاولة بعد خاصة إتزانًا
 .اإلعدادات لتلك السابقة القيم ونسيت اإلعدادات تلك بعض بتغيير قمت

 
 
 
 



 Supervisor Password للمشرف السر كلمة تحديد
 

 إل ى  وال دخول  الجه از  بتش غيل  للمش رف  تس مح  بحي ث  للمش رف  الس ر  كلم ة  تحدي د  في الخيار هذا يستخدم 
 كلم ة  تزي د  أال ويج ب  الجه از،  مس تخدمي  من غيره دون اإلعدادات تلك وتغيير األم باللوحة صالخا اإلعداد برنامج

 م رة  اإلدخ ال  بع د  عليه ا  التأكي د  ي تم  السر كلمة أن ويالحظ أيضًا األرقام إستخدام يمكنك كما أحرف ثمانية عن السر
 .الكلمتان تتطابق أن ويجب أخرى

 
 الخي ار  وه ذا  ،Bios Setup Features الشاشة في موجود وهو السر لمةك نوع في للتحكم خيارًا يوجد أنه تذكر

 .Security Options هو
 

 User Password للمستخدم السر كلمة تحديد
 

 للمس تخدم  فق ط  تس مح  للمس تخدم  الس ر  كلم ة  أن للمش رف  الس ر  وكلم ة  للمس تخدم  الس ر  كلم ة  ب ين  الف رق  
 لكلمة بالنسبة الحال هو كما األم باللوحة الخاص اإلعداد برنامج لىإ بالدخول له تسمح ال ولكنها الكمبيوتر بتشغيل

 تحدي د  ثم للمشرف السر كلمة بتحديد أوًال تقوم أن وننصحك ،Supervisor Password بالمشرف الخاصة السر
 داإلع  دا برن  امج ف ي  الموج  ودة الخي ارات  تغيي  ر يس  تطيع ل ن  المس  تخدم أن م ن  للتأك  د وذل  ك للمس تخدم،  الس  ر كلم ة 

 .األم باللوحة الخاص
 
 
 
 
 
 
 


