
  

  امعة التكنولوجيةجال

  قسم هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

  المرحلة األولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  
  
  
  

  مختبر صيانة الحاسوب
  
  

  )الملزمة الثانية                                                                    ( 



 1

  صيانة الحاسوب                                      

  
   يتكون من مجموعة من الدوائر االلكترونية المتكاملةجهاز الكتروني هي -:الحاسبةما هي 

            Integrated Circuits (IC)   وفقحيث تقوم هذه الدوائر بمعالجة المعلومات التي تعطى لها  

  . برامج معينة تقوم بتنفيذها             

  :رئيسيين هما تكون جهاز الحاسوب من جزئيني  -:مكونات الحاسبة 

   Software ( S/W)  )البرمجي(والجزء غير المادي  Hardware ( H/W)   الجزء المادي
)W/H(Hardware : -    

 وكارتات ودوائر الكترونية وموصالت     أجهزةوهي المكونات الصلبة التي يتكون منها جهاز الكومبيوتر من          

  -: هي أقسام ثالثة إلىم الخ وهي بدورها تنقس . . .

  

  

  
  . النواقل  " Busses " لبيانات تسمىلحيث ترتبط جميع هذه المكونات فيما بينها بخطوط نقل 

   - : ) Input Unit (وحدة اإلدخال 

 مثال على ذلك لوحـة المفـاتيح       .ونقصد بها تلك األجهزة التي تقوم بإدخال المعلومات إلى جهاز الحاسبة          

Keyboard   ,ارة الفMouse   , الـصوت إدخالوحدة  Microphone   ,    جهـاز الماسـح الـضوئي 

ٍScanner  ,  الكاميرا الرقمية Digital Camera يت  وكاميرا االنترنWeb Cam 

  -:  ) Output Unit (وحدة اإلخراج 

ورق  مطبوع علـى      أو  مسموع أول مرئي   بشكإما  وتظهرها   الحاسبة   تستلم البيانات من  وهي األجهزة التي    

   Speakerالصوت  إخراجوحدة  ,  Printer الطابعة ,  Monitor الشاشةمثال على ذلك 

  - :)  Memory and Storage Unit (وحدة الذاكرة والتخزين 

     عن خـزن البيانـات     مسئولةوتكون    منها الحاسوب  كونت التي ي  (H/W) الصلبة  من المكونات  أيضاوهي   

( Data ) والبرامج ( programs )  األمثلة على وحدات الخزندائما ومنأو  خزنا مؤقتا إما أنواعهابكل  

 ثانويـة  خزن  هناك وحدات إنكما.( ROM )ذاكرة القراءة فقط  , ( RAM ) الذاكرة العشوائية الرئيسية

لمـدمج   والقرص ا(Floppy Disk Drive) والقرص المرن (Hard Disk Drive) رص الصلبمثل الق

    (Compact Disk Drive) والمضغوط

  

  

  

   وحدات اإلدخال واإلخراج– 1

   وحدات الذاكرة والتخزين– 2

  وحدات المعالجة المركزية والتحكم– 3

1 – Input / Output Unit 
 

2 – Memory and Storage Unit 
 

3 – Central Processing and control Unit
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   - : W/S( Software( البرمجيات

والتـي   (Commands/Instructions)  وااليعازات األوامر وهي مجموعة   قسمين قسم البرامج   إلىتنقسم  

فيما بعد بالتعامل مـع البيانـات        لبرمجة المتعددة حيث تقوم هذه البرامج     وبلغات ا تكتب من قبل المبرمجين     

 نتائج  وإعطاءوتنفذ عليها التغييرات المطلوبة      الحاسبةطى لها من قبل مستخدم       التي تع  (Data) والمعلومات

 والبرمجيـة   (H/W) وكل هذه العمليات والتطبيقات يتم التفاهم فيها بين مكونات الحاسوب الـصلبة           معينة  

(S/W)  تسمى بالنظام الثنائي وفق نظام ولغة تفاهم(Binary System) ( 1 ) أي باستخدام الرقمين واحد 

  . ( Zero Volt )  هو( 0 )والصفر ( Volt 5 )  فولتية بقيمة ( 1 )واحد   حيث يمثل الرقم ( 0 )ر وصف

   - : ) Data(وحدة قياس كمية المعلومات 

 تلـك   إلى معلومات تعطى    أوعلومات سواء كانت هذه المعلومات برامج تطبيقية        مهناك وحدة لقياس كمية ال    

الصوتيات حيـث تقـاس     والرسوم   و معها وتحريرها مثل النصوص   م التعامل   البرامج من قبل المستخدم ليت    

  (One and Zero) سلسلة من الواحدات واالصـفار إلىالمعلومات والمتحولة داخل جهاز الحاسوب كمية 

  .   وهكذا (bit  8) وهو يساوي  byte ثم  Zero أو One  أما فهو يمثل  (bit) وحدة وهي بأصغر
   Byte                     =  8 bit           ( B)   =  8 bit  
   Kilobyte   (KB)   =  1024 byte   (B)   
   Kilobit      (Kb)   =  1024 bit       (b)          
   Megabyte (MB)  =  1024 Kilobyte   (KB)    
   Gigabyte   (GB)  =  1024 Megabyte (MB)   
   Terabyte   (TB)  =  1024 Gigabyte   ( GB) 

  :  )AMR - Random Access Memory ( ذاكرة الوصول العشوائي

  كيف ؟ . أخرىمن ناحية والمؤقتة من ناحية هي وحدة الخزن الرئيسية 

نظـام  والتـي يحمـل فيهـا        والبيئة الرئيـسية   ذاكرة رئيسية من ناحية كونها المكان      (RAM)ـ  يعتبر ال 

حيـث  . ت التي تعمل ويشغلها مستخدم الحاسوب  وكذلك البرامج والتطبيقا(Operating System)التشغيل

 أما (RAM)في الذاكرة   ل  حم ي أنيشغله المستخدم البد وحتما      أي شي    أو صورة   أو فايل   أو برنامج كل   إن

   العـشوائي  الوصول وسميت ذاكرة    أوء عنها    تفقد معلوماتها كليا في حالة انقطاع الكهربا       ألنهاكونها مؤقتة   

   . ذلك الموقع بشكل عشوائي ومباشرإلىموقع بالذاكرة بشكل منفصل ويمكن الوصول كل  يتم عنونة ألنه( 

كميـة   (هي لقياس سعة الـذاكرة     األولى فالوحدة   (RAM)للقياس تحددان مواصفات الذاكرة      هناك وحدتان 

 األخـرى هـي لقيـاس    والوحدة.    Megabyte (MB) ـ وتقاس عادة بال)المعلومات التي تستوعبها

وتقاس )  المعلومة وسرعة تناقلها في الحاسبة     إلىسرعة الوصول   (بمعنى  الذاكرة    أداء سرعة
   Mega Hertz (MHz) ـ بال
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  - :)RAM(أنواع الذاكرة 
1 - ( Single In Line Memory Module – SIMM) 

       30 Pin     ( A )فتحة واحدة(                                                     

        72 Pin     ( B )فتحة واحدة (                                                   

وكان يستخدم سابقا وتكون سرعة الـذاكرة      حاليا منقرض وغير موجود     ) SIMM(وهذا النوع    

  MHz 33من هذا النوع 
2  –  DIMM ( Dual In Line Memory Module) 

   - :أنواعويوجد منه ثالثة   Pentiumتخدم في الحاسبات شائع حاليا ومس) DIMM(وهذا النوع 

    SDRAM (Single Date Rate)   ( A                                                 )تان نوع قديم فتح (

    Pin,       66 MHz,                         168 Pin  (MB                 1 GB 64)                  سعة   

    DDRAM (Double Date Rate)  DDR1   ( B                           )حديثنوع فتحة واحدة (

    184 Pin                          ,   (MB                 1 GB 128)                     سعة        

      MHz 400  أعلى حد وك  ,    MHz            ,   333 MHz 266 إماهي    DDRAM سرعة 

       DDR2   ( C            النوع األحدث حاليا                                )فتحة واحدة(

   فما فوق  MB 256 سعة      MHz 720 حدإلىتصل سرعتها 
3  –  RIMM ( Ram bus In Line Memory Module) :- 

        )فتحتان( فوق فما   MB 128 سعة   MHz 800سرعتها تصل إلى حد

  غير مرغوبة-4,   نادر وجودها  -3,   كلفة أكثر  -2,   سرعة عالية  -1

تخـزن فيهـا    التـي   ) IC( وهي مجموعة الرقـائق      األولى قطعتينتتكون الذاكرة الواحدة من     

يسمى بالنواقـل     ما أو) Connectors(يوجد فيها سوى الموصالت      المعلومات والقطعة الثانية ال   

)Busses ( إلىوهذه تربط) Slot ( خاص.  
  - : ROM(Read Only Memory(ذاكرة القراءة فقط 

وسـيأتي  ) BIOS(وهي ذاكرة رئيسية من ناحية أهميتها في خزن البرنامج الثابت الذي يسمى             

  .الشرح عن هذا البرنامج الحقا 

) Mother Board(صغير موجـود علـى اللوحـة األم    ) IC(هي عبارة عن ) ROM(إن الذاكرة 

 ال تفقد معلوماتها حتى بعد انقطـاع        إنهاكما  ) RAM(وتكون كميتها صغيرة قياسا مع الذاكرة       

  - :أنواعالكهرباء ويوجد منها ثالثة 
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 - Programmable Rom)PROM  (1                                           الذاكرة المبرمجة مسبقا

بقا من قبل المصنع وال يمكن إعادة برمجتها مرة         مس) BIOS( مبرمجة ببرنامج الـ     وهي ذاكرة 

  .ثانية
 Erasable Programmable Rom                                                       )EPROM (  2 -  

مرة ثانية فقط وإعادة برمجتها وذلك يتم بواسطة تسليط          وهي الذاكرة المبرمجة والقابلة للمسح    

حيث يتم مـسح  ) ROM(ومن خالل فتحة موجودة على الـ )Ultra Violet(أشعة فوق البنفسجية 

  .معلوماتها وإعادة برمجتها
Electronic Erasable Programmable Rom                                                       )EEPROM (  3 -  

ج تـسمى  وهي يمكن مسحها وإعادة برمجتهـا باسـتخدام بـرام   ) Flash ROM(وتسمى أيضا 

)Flashing( وذلك لتحديث برنامج الـ)BIOS ( وبدعم من الشركة المصنعة  
  )SOCM) (Semiconductoretal Oxide Complementary M(الذاكرة 

  

ويستخدمها برنـامج  ) Mother Board(موجودة على اللوحة األم ) IC(وهي أيضا ذاكرة صغيرة 

)BIOS (      المستخدم على إعدادات الـ     لخزن المتغيرات واإلعدادات التي يدخلها)BIOS(   أي انه

  .يغير من إعدادات الشركة المصنعة االفتراضية 

وساعة النظام وهـي تحتـاج إلـى كهربـاء      , التاريخ  , لحفظ الوقت   ) CMOS(كذلك تستخدم   

  ) .Volt DC 3(مستمرة لحفظ البيانات ولهذا فهي تستخدم بطارية 
  -):yCash Memor) (المخبئة(الذاكرة الفورية  

  

يعني ال تحتاج إلى إنعاش معلوماتهـا باسـتمرار بعكـس الـذاكرة     ) Static RAM(هي ذاكرة 

كما إن الـذاكرة    . إنعاش دائما   ) Refresh(يعني تحتاج إلى    ) Dynamic(فهي  ) RAM(الرئيسية  

)Cash (               سريعة جدا لكن حجمها قليل فهي وجدت لتنسيق العمل وتسريع األداء بـين المعـالج

)CPU (ريع جدا جدا في أداء العمل وبين الذاكرة         الس)RAM (نوعا ما قياسا مع سرعة      البطيئة 

وتكون مدمجة داخل المعالج والثانية ) Level One L1(ويوجد منها ثالثة أنواع األول . المعالج 

)Level Tow L2 ( ويوجد منها نوعان األول داخل)CPU (  والثانية تكون خارجية أي تقع علـى

وهي خاصة بخادمات الـشبكات  ) Level Three L3(والنوع الثالث ) Mother Board(اللوحة األم 

)Servers ( وهي حاسبات خاصة ذات إمكانيات عالية جدا.  
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  -: Cache سعة 
128 K B ( ¼ Cache )                     /   A    
256 K B ( ½ Cache )                     /   D    
512 K B ( Full Cache )                 /   E    
1 M B (Double Full Cache)         /   Centerino 
2 M B ( In Laptops )                    /   Core 2 Duo  

  

  -) :CPU-Central Processing Unit(المركزية الجة عوحدة الم

  -:تتكون وحدة المعالجة المركزية من وحدتين رئيسيتين هما 

  - :)AU- logic unitArithmetic( والمنطقوحدة الحساب

حيث تتم فيها كافـة العمليـات الحـسابية           المعالج عقلإن وحدة الحساب والمنطق هي بمثابة       

الوحدة من البوابات المنطقيـة     هذه   قيم ونتائج حيث تتكون      وإعطاءالنسبية  وعمليات المقارنة   

)Logic Classic ( الصغيرة تزستوراالترانمؤلفة من مجموعة من وهي بدورها .  
  -) :CU-Control Unit(وحدة التحكم 

 فهي مكـان تنفيـذ التعليمـات الخاصـة     القلب للمعالجإن وحدة الحساب والمنطق هي بمثابة    

  .المنطقيوعمليات القفز ) Subroutine(بالبرامج وتنفيذ البرامج الفرعية 
  -) :Pentium(المعالج 

 ويوجـد منـه عـدة       األميركيـة ) Intel(شـركة    المعالجات والمصنع من قبل      أشهروهو من   

  -: وهي إصدارات
P 1 ( 90 - 233 ) MHz 
P 2 ( 233 - 566 ) MHz 
P 3 ( 500 – 1 GHz )   
P 4 (1 GHz -  مفتوح إلى اآلن ) 

) Socket( فتـستخدم مقـبس      األحدث النوعيات   أما) Slot(والنوعيات القديمة كانت على شكل      

له  )P3( مقبسإنحيث ) Pin Grid Array / PGA(بابيس تسمى من الدمربع يحتوي على مصفوفة 

)378 Pin ( ومقبسP4  478 هو Pin   

حيز ضيق ومضغوط   يحتوي المعالج على الماليين من الترانزستورات التي تعمل معا ضمن           

    وعليه فان المعالج ترتفع حرارتـه ويحتـاج إلـى منظومـة تبريـد مكونـة مـن مـشتت                   

  ) .Fan(ة ومروح) Heat Sink(حراري
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  -: )Mother Board(اللوحة األم 

وهي العنصر الرئيسي في الحاسبة حيث يركب عليها اغلب عناصر الحاسبة مثـل المعـالج               

)CPU (  والذاكرة)RAM (     وهي منافذ    الكارتات الخارجية    إليهاومنافذ التوسيع التي يربط)PCI (

 ,)ISA ( القديمة ,)AGP . . . (الخ.  

) CD(والقرص المدمج   ) Hard(الخاص بربط القرص الصلب     ) IDE(لمتحكم  كما يوجد عليها ا   

 الخ ...   والطابعة  الصوت ومكبر والفارة الخاصة بالشاشة كما تحتوي على المنافذ الخارجية      

بينهم عازل وفي كـل طبقـة يوجـد الموصـالت     تصنع من عدة طبقات  األم اللوحة إنكما 

)busses (   أجـزاء  تزود اغلـب     األمكذلك فان اللوحة    .   بعضها    الحاسبة مع  أجزاءالتي تربط 

) . Power Supply( بدورها من مجهز القـدرة  تأخذهاالحاسبة بالطاقة الكهربائية الالزمة والتي 

) North Bridge(وهمـا الجـسر الـشمالي    ) Chipset(كذلك تحتوي على شريحتين رئيـسيتين  

والجـسر الجنـوبي    ارت الـشاشة    ومع ك ) RAM(مع الـ   ) CPU(والمسؤول عن اتصال الـ     

)South Bridge ( للمعالج فهو يسمح)CPU ( باالتصال مع القرص الصلب)Hard (  ومع كـارت

) ROM ( ,)CMOS ( ,)IDE(كذلك يوجد عليهـا شـريحة       ) Slots(الصوت والمنافذ الخارجية    

تي تكمـل    ال األخرىااللكترونية والكهربائية   وبقية العناصر   ) Floppy(الخاص بالقرص المرن    

وبقية العناصـر   والدايودات  ) Capacitors(والمتسعات  ) Resistors(عمل الحاسبة مثل المقاومات     

   .األخرى
  -): HDD/ Hard Disk Drive (القرص الصلب 

 عند اشـتغال الحاسـبة       أي ال يشترط تحميل البرامج والتطبيقات فيه       ةوهو وحدة خزن ثانوي   

الكهربائي  ه وسيلة خزن دائمية حتى بعد انقطاع التيار       كما ان ) RAM(بعكس الذاكرة الرئيسية    

 المكان الممغنط علـى سـطح       إنأي  .  والقراءة عليه هي كهرومغناطيسية      كتابةالالن طريقة   

وهكـذا تـتم القـراءة      ) Zero(والفارغ والغير ممغنط يعتبر صفر      ) One(واحد  القرص يعتبر   

  ) .Heads(والكتابة بواسطة رؤوس 
    -:لب منيتكون القرص الص

 وخليط الزجاج والسيراميك قابلة     األلمنيوم معدنية من    أقراصهي   ) : Platters (األقراص – 1

األخرى وتحمل جميعهـا    موضوعة واحدة فوق      عشرة إلى للتمغنط وعددها يتراوح بين اثنان    

ويمكن القراءة والكتابة عليها من كـال       ) Motor(بواسطة ذراع محوري يدور بواسطة محرك       

  .هين الوج
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وهي عبارة عن ملف صغير يولد مجال مغناطيسي عند           : )Heads( رؤوس القراءة والكتابة   – 2

فيه وتكون شدة المجال الكهرومغناطيسي متفاوتة فتكون كبيـرة عنـد           مرور التيار الكهربائي    

وتكون اقل من المجال الكهرومغناطيسي الموجود على سـطح القـرص           الكتابة على القرص    

)Platter (حالة القراءة من القرص في .  
  

  )platters (األقراص عدد 2 X) = heads(عدد الـ  
  

 لألقـراص امـل  ح يحـرك الـذراع ال  األوليوجد محركان   ) :Tow Motors( محركان – 3

)Platters (        بحركة دورانية والثاني يحرك الذراع الحامل للرؤوس)Heads (  فـوق   أفقيةبحركة 

  . األقراصسطح 

 القرص الصلب مؤلفة من أسفل موجودة في وهي بطاقة  ) :Control Card (حكمبطاقة الت – 4
والمسؤولة عن السيطرة على مجمل عمليات      ) IC(مجموعة من العناصر االلكترونية والرقائق      

 حركـة   إلـى  مكان المعلومات على القرص ومن أي وجه         إلىمن الوصول   القرص الصلب   
   .واستقبال االيعازات من المعالجرة الرئيسية  الذاكإلى نقل المعلومات إلىالمحركات 

   -):Platters (األقراصتقسيم 
 مواقعها فسيتم تقسيم    إيجاد وإمكانية األقراص المخزنة على    لكي يتم السيطرة على المعلومات    

) Disk(رقم ويـسمى     فكل وجه له  ) Disk (إلى) Platters (األقراصمن  ) كل وجه   ( كل قرص   
 إلىسيقسم  ) Track( وكل   باآلالفدائرية وعددها يكون    ) Tracks(سارات   م إلى) Disk(ثم يقسم   
  .من المعلومات ) byte 512(يسع () وكل قطاع ) 300-100(وعددها نحو ) Sector(قطاعات 

وبالتـالي  ) Disk 0 , Track 5 , Sector 10(للبحث عن معلومة معينة نقول موجـودة مـثال فـي    
مكان وفي كل   ) Disk(حركة واحدة وكلها تقف على كل       ) Heads(ستتحرك كل رؤوس القراءة     

 هو فقط الموجود على الوجه الذي سيقرأ الذي الرأسلكن ) Track 5 , Sector 10(يحمل العنوان 
   ) .Disk 0 (يحمل العنوان

  
  

  

  

  

   -:سرعة القرص الصلب
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ذاكرة الرئيـسية    ال إيجادلهذا تم   ) CPU(بطيئة جدا قياسا مع المعالج        سرعة القرص الصلب   إن

)RAM (     منها وهي    األسرعالتي ستتعامل مع الذاكرة )Cache (  هي التي تتعامـل     األخيرةوهذه 

   .المعالجمباشرة مع 

 وهـي  )RPM) (Revolution Per Minute(سرعة القرص الصلب تقاس بالدورة لكل دقيقة 

   .األقراصدورة 
   -:ربط القرص الصلب

 مـن مجهـز القـدرة       إليه الكهرباء   إليصال األولالت   نوعين من الكيب   إلىيحتاج كل قرص    

 واسـتالم المعلومـات   إليـصال والكيبل الثاني هو , ) Molex(ويسمى ) Power Cable(ويسمى 

)Data ( ويسمى  األممن والى اللوحة)Data Cable ( يسمىأو )IDE Cable ( وهذا يكون عريض

   .)pin 38(ويحتوي على 
   -:)aveMaster and Sl( السيد والتابع

 جهـاز   أو مع) CD(أو جهاز   معا  ) Hard(يتمكن من ربط جهازين     ) IDE( كيبل المعلومات    إن

)CD (   مع جهاز)DVD ( واستقبال البيانات   إرسال ولكي ال يحدث تعارض عند       وحسب الرغبة 

وهي جعـل احـد     ) Slave(والتابع  ) Master(جاءت فكرة السيد     واحد من كال الجهازين      آنفي  

 وهكذا تتم هذه العملية باستخدام      يرسل اآلخر  يكمل   أن  ثم بعد  اإلرسال في   األولوية له   األجهزة

القـرص الـصلب أو      علـى    .وحسب التعليمات المكتوبة    ) 2pin(مكون من   ) Jumper(نصل  

  .)CD(القرص المضغوط

 أما اذكر هنا انه نحتاج هذه العملية فقط في حالة الربط جهازين معا على كيبل واحد      أن وأحب

  ) Master and Slave( إلعدادات كان كل جهاز مربوط على كيبل مستقل فال نحتاج ذاإ
   -):Floppy Disk Drive(القرص المرن 

هو وحدة خزن ثانوية لكنه قديم وبدا باالنقراض وطريقة عمله نفس طريقة عمـل القـرص                 

رص المـرن   يقرا الق , سين للقراءة   أن ور طوراايتكون من م  , أي مغناطيسية   ) Hard(الصلب  

  .من كال الوجهين 

ـ األول كيبلين   إلىيحتاج   ـ ويكون صـغير والثـاني      ) berg(ويسمى  ) Power ( لل ) Data (للـ

) inch 5.25( قـديم وهـو   األولحجم الجهاز يوجد نوعان ) pin 34(ويتكون من ) IDE(ويسمى 

  ) .inch 3.5(والثاني الموجود حاليا وهو 

                                      ) .MB 1.44 (وأ) KB 720 (إماالمرن هي  سعة القرص
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   -:)CD() Compact Disk Drive ( المضغوطأوالقرص المدمج 

ـ  طريقة عمله تختلف عن   . وحدة خزن ثانوية مستخدم اآلن بنطاق واسع         كونـه  ) Hard ( الـ

 البالستيكية وليس معدنيا     السيلكونيكون القرص من مادة      , يستخدم أشعة ليزر للقراءة والكتابة    

ـ  ف .بحرق المعلومات على سطح القرص أي أنها تحفـره حفـرا            وتقوم عدسة الليزر     ان المك

  ) Zero(والمتروك يعتبر صفر ) One(المحفور يعتبر واحد 

 حفرة  األشعة  وجدت فإذا على سطح القرص     أشعةترسل العدسة الليزرية     -: طريقة القراءة 

حفـرة   لم تجد    وإذا) One(هو واحد    واعتبار المكان   التحسس بذلك   فسيتم آخرانعكست باتجاه   

  )Zero( بنفس االتجاه وبالتالي سيعتبر هذا المكان صفر األشعةفستنعكس 

 لتحريك القرص والثاني لتحريـك العدسـة        األوليتكون القرص المدمج من ثالثة ماطورات       

  .والثالث لفتح وغلق الباب 

  . في مكان معين األشعةمة محدبة لتركيز  هي عدسة ال-:الليزرية  العدسة

   .)KBPS) (Kilo byte per second(بوحدة ) C D(تقاس سرعة الـ 

  )KBPS 150( وتساوي )C D(سرعة الـ ) = X 60 (معامل ثابت ) X( إنحيث 

   سرعة الكتابة فتكون عادة اقل من سرعة القراءةأما

  )MB 700= (سعة الخزن للقرص المدمج 

يستطيع القراءة  ) Writer(وهو  ) CD( يكتب لكن الـ     أنيمكن له    الذي يقرا ال  ) CD(الـ   جهاز

  . واحدآنوالكتابة في 

 وهـو   )IDE(والثاني هو   ) Molex(ويسمى  ) Power(هي واحد للكيبل    ) CD(للـ  المنافذ الخلفية   

 إلـى كما يوجد منفذ لنقل الـصوت       ) . Slave(و  ) Master(لعمل  ) Jumper(ويوجد  ) Data(للـ  

   . كارت الصوت مباشرة
  . العدسة لزيادة تركيز العدسةأسفليوجد برغي اصفر * 

  -:)plypPower Su(مجهز القدرة 

وهو الجهاز المسؤول عن تزويد كل عناصر الحاسبة بالكهرباء الالزمة لالشتغال فهو يـستلم              

           متنوعـة ) DC( الحاسـبة هـي فولتيـات    إلـى والخارج منه )  VOH  AC 220(تيار متناوب 

) - 5        ,          - 12          ,        3.3          ,       + 12       ,      + 5 . (  

  

  



 10

  -: قيمة فولتية ثابتة وكما مبين األسالكولكل سلك ملون من 
  

  االستخدام  القيمة  لون السلك

  PCIكارتات + volt    CPU + RAM  3.3  +  البرتقالي

 volt Mother Board     5  +  األحمر

 volt Motors + Fans   12  +  األصفر

  األرضيوهو  Zero   volt  األسود

  PROM + ISA +Serial Port من قديمةل الألنواع volt    12  -  األزرق

  لألنواع القديمة volt     5  -  األبيض

  لتشغيل الحاسبة وعمل فحص به Power ON(  +  5     volt(األخضر 

 Power good lineإشارة         ـ  لرماديا
  

   أول و للفولتيات المنتظمة    إعطاءه من عطل مجهز القدرة وعدم       تأتي الحاسبة   أعطالاغلب  * 

   .)Mother Board (األم به اللوحة يتأثرمن 
  -:)W/Software S(البرمجيات 

  )BIOS ()Output System/Basic Input( الرئيسي واإلخراج اإلدخالنظام 

كما ذكرنا سابقا موجـود علـى اللوحـة األم          ) ROM(هو برنامج صغير موجود في الذاكرة       

)Mother Board ( وهو برنامج مهم جدا ألنه المسؤول عن اإلقالع األولي)Booting ( أي انه أول

الموجودة حيـث   ) hardware(برنامج يعمل عند تشغيل الحاسبة ويكون مسؤول عن جميع الـ           

ى جميع العناصر واألجهزة والكارتات الموجودة ويقوم بـالفحص األولـي           يمكنه السيطرة عل  

وإخراج البيانات في الشاشة السوداء في بداية االشتغال إما عن طريق الرسائل المكتوبة على              

للمستخدم فكل نغمة ) Code(إلعطاء شفرة ) Beep(الشاشة السوداء أو عن طريق إخراج صفير        

كما انه يمكـن    . وحسب الشركة المصنعة له     ) BIOS(برنامج  تعني شيئا معينا وحسب نوع ال     

من عمل أو إيقـاف أو أي شـيء         ) hardware(تغيير إعداداته االفتراضية الخاصة بجميع الـ       

كما يمكن إرجاع هذه اإلعدادات     ) CMOS(آخر وسيتم خزن هذه اإلعدادات الجديدة في الذاكرة         

أو عن  ) BIOS(طريق خيار موجود في برنامج      عن  ) إعدادات المصنع   ( األصلية االفتراضية   

على ) Jumper(وذلك بإزالة البطارية لفترة معينة من إعادتها أو هناك          ) CMOS(طريق تصفير   

           .عليـه لفتـرة معينـة   ) Short(يمكـن عمـل   ) Clear CMOS(مكتـوب عليـه   اللوحـة األم  
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الحاسبة بالـضغط علـى مفتـاح       وذلك عند بداية اشتغال     ) BIOS(يمكن الدخول إلى برنامج     

)delete (  أو)F2 (  أو)F12 (         بصورة مستمرة ومتقطعة حسب نـوع الــ)BIOS . (  وأشـهر

   ) IBM , Phoenix , AMI , Award(هي شركة ) BIOS(الشركات المصنعة لبرنامج 
  -:)BIOS(وظائف برنامج 

1 - (Booting)                                                                                         اإلقالع األولي    

2 – Post (Power on self test)       الفحص األولي  يعني الفحص الذاتي لألجهزة والكارتات  
3 – Input & Output                          

بعد إتمام هذه العمليات    أي انه الواجهة البينية بين البرامج وبين األجهزة التي تنفذ التعليمات و           

  .لكي يسلمه مهمة قيادة الحاسبة ) OS(يبحث عن نظام التشغيل ) BIOS(فانه 
  -:) SystemOperating(نظام التشغيل 

هو البرنامج الرئيسي والمسؤول عـن إدارة وتـشغيل كـل البـرامج           ) OS(إن نظام التشغيل    

ة على األجهزة والكارتات المحيطة      األخرى وكلها تعمل ضمن بيئة كما يمكنه السيطر        ةالتطبيقي

به ويمكنه إدارة الفايالت والمجلدات التي تحتوي على المعلومات وتنظـيم عمليـة ترتيبهـا               

كما انهه يسهل مهمة المستخدم كونه يوفر له بيئة رسومية لـإلدارة            , ونسخها ونقلها وحذفها    

ولـيس  ) User Interface (باستخدام مصطلح ما يسمى) Mouse(والعمل والتصفح بواسطة الفارة 

  .   الذي هو أكثر تعقيداً) DOS(هو مثل برنامج 

) Microsoft(مـن شـركة   ) Windows(من أشهر أنظمة التشغيل المتداولة حاليا هـو برنـامج          

)  Win XP  , Win Me ,  Win 2000 , Win 98 ,  Win 95(األميركية ويوجد بعدة إصـدارات مثـل   

وتوجد ) Win XP(الحديث لكن أكثرهن اشتهارا ومرغوب هو ) Windows Vista(وأالن موجود 

  )  Linux  , Unix(أنظمة تشغيل أخرى مثل 

عند شراء حاسبة جديدة يجب أوال تنصيب نظام التشغيل في وحدة الخزن الدائمة وهو القرص               

  .ومن ثم تنصيب بقية البرامج األخرى ) Hard(الصلب 

جب أوال تهيئة القرص الصلب الستقبال البيانـات أي         لكن قبل تنصيب برنامج نظام التشغيل ي      

  له ليكون قادرا على استيعاب المعلومات التي ستخزن فيه ) format(عمل 

الموجودة ) Platters( الـ   أسطح لكل   األوليهي عبارة عن الفحص     ) format( عملية التهيئة    إن

 إلـى تقسيمها وترقيمها    من سالمتها وحذف أي شيء موجود مسبقا من المعلومات ثم            والتأكد

لكي يتم السيطرة علـى كـل       وذلك  ) Sectors(وقطاعات  ) Tracks(ومسارات  ) Disks( أقراص



 12

إيجادها واستعادتها وإعطاء المعلومات الالزمـة لوقـت إنـشاءها           وإمكانيةالبيانات المخزنة   

ك من  التشغيل في وقت واحد وذل    نظام  وعملية تنصيب   ) format(وحجمها حيث تتم عملية الـ      

لإلقالع ذاتيا من    قابلة   أقراصمعدة خصيصا لهذا الغرض وهي      ) CD (أقراصخالل استخدام   

  )Bootable CD( بداية التشغيل وتسمى

برنـامج نظـام    ) Installing(وعملية تنصيب   ) format( لخطوات عملية الـ     إدراجوفيما يلي   * 

  )Windows XP( التشغيل

) F2(أو  ) delete(ضغط المتقطع والمستمر على مفتـاح       عند تشغيل الحاسبة مباشرة قم بال      – 1

لديك ويمكن معرفة ذلك في الشاشة السوداء فـي البدايـة           ) BIOS( وحسب نوع الـ     )F12(أو  

) xxxx(يعني اضـغط المفتـاح   ) Press xxxx to Enter Setup (-:حيث تظهر لك الرسالة اآلتية 

  .)BIOS( الـ إلىللدخول 

ويمكنـك التنقـل فـي      ) Boot (أو) Startup( قائمة بعنوان    عن) BIOS(ابحث في برنامج     – 2

والخـروج باسـتخدام مفتـاح      ) keyboard( في الــ     األسهمباستخدام مفاتيح   ) BIOS(برنامج  

)Escape (      والدخول على القائمة باستخدام مفتاح)Enter (     شـيء   أليوتغيير القيمة الموجـودة 

  )+  ,  -   ,   Page down   ,   Page up(باستخدام المفاتيح 

 أو) Boot sequence(ابحث فيها عن شـيء اسـمه   ) Boot(أو ) Startup( قائمة إيجادعند  – 3

)Boot priority ( التي سيقوم برنامج األجهزةأي تسلسل )BIOS (بالبحث فيهما عن نظـام  أوال 

) CD (إما هي   زةواألجه .لكي يسلم له المهمة     ) Bootable (اإلقالع أي برنامج ذاتي     أوالتشغيل  

   الخ) . . . USB( أي جهاز خارجي عن طريق الوصلة أو) Floppy (أو) Hard (أو

) F10( بالضغط على مفتاح     اإلعداد هذا   أحفظثم  ) CD( هو جهاز    لإلقالع جهاز   أولاجعل   – 4

  )BIOS(فاستخدمها ثم اخرج من برنامج ) Save and exit( وجدت هذه العبارة إذا أو

 Press(   لك العبارة التالية وفي الشاشة السوداء ستظهر ) BIOS(ج من برنامج بعد الخرو – 5

any key to Boot from CD ( اضغط أي مفتاح لإلقالع من الـ)CD . ( في بدايـة  طبعا ال تنسى

  )CD(في الـ ) Win XP(تشغيل الحاسبة أن تضع قرص 

 إتبـاع عليـك   . والتنـصيب   ) format( لديك عملية الـ     وتبدأستظهر لك الشاشة الزرقاء      – 6

  .التعليمات التي ستظهر لك 

   .)F8(ال باس اضغط .ربما تظهر شاشة اتفاقية الترخيص – 7

  ) .Enter(فاضغط ) Windows(ستظهر لك شاشة أخرى تخبرك هل تريد تنصيب  - 8
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الثاني  )Escape( اضغط) Windows(تنصيب   هل تريد    األول تظهر لك شاشة فيها خيارات       – 9

 تريـد التراجـع     إذاالثالـث   ) R(القديم فاضـغط    ) Windows(الـ  ) Repair( إصالح تريد   ذاإ

  )Escape(جديد إذن اضغط ) Windows(طبعا انك تريد تنصيب  . )F3(والخروج فاضغط 

ـ  أقساموتوجد  ستظهر لك شاشة فيها ثالثة خيارات        - 10 .  الشاشة   أسفلفي  ) Hard( وحجم ال

والخيـار  ) Enter(على القسم الذي واقف عليه فاضـغط        ) Win(نصيب  ت تريد   إذا األولالخيار  

إذا والخيار الثالـث    ) C(فاضغط  )Hard(قسم جديد في الـ     ) Create(إذا كنت تريد إنشاء     الثاني  

 إلـى ) Hard Disk( تقسيم الـ أردت إذا. )D(منشأ سابقا فاضغط ) Partition(أردت حذف قسم 

. األول أخيرا بالخيار الثالث ثم الثاني ثم       أوال فابدأوجودة حاليا    الم األقسام وإلغاء جديدة   أقسام

  ).Megabyte(وحدد لكل قسم حجمه بوحدة 

 كان  فإذا بطيء   أم) quick(هل هو سريع    ) format(ستظهر لك شاشة تخبرك بنوع الـ        - 11

ـ . سابقا فاختار سـريع     ) format( كان قد عمل له      وإذاجديد استخدم بطيء    ) Hard(الـ   ذلك ك

الذي سيكون مسؤوال عن ) System File(وهما فايالت النظام ) NTFS (أو) FAT32(يخيرك بين 

 للفـايالت   أمانيعطيك  ) NTFS(وكالهما جيد لكن    ) Hard(مواقع الفايالت ومعلوماتها في الـ      

  )Security (أكثر

  )FAT  ) File Allocation Tableجدول مواقع الفايالت

  )NTFS)New Technology File System ية الحديثة نظام الفايالت ذو التقن

  )Enter(اختر أي واحد منهما ثم اضغط 

  .والتحميل عليك االنتظار ) format( عملية ستبدأ -12

أي تخصيص  ) Customize( اللغة والمنطقة والتوقيت فاختار      إعداداتبعدها ستظهر نافذة     – 13

ثم اختار  ) Advanced( اليسار ثم    إلىتب من اليمين    الختيار اللغة العربية واختار اللغات التي تك      

 هنا يمكنك اسـتخدام الفـارة        .)Next(واضغط  . اللغة العربية وبعدها حدد المنطقة والتاريخ       

)Mouse(  

اكتبـه واضـغط    ) CD(تجده على ظهر الـ      )حرف25( ستظهر شاشة الرقم التسلسلي    – 14

)Next. (  

   .نافذة في كل )Next(واضغط  بعدها تابع التنصيب – 15

  .وفيه سلة المحذوفات فقط) desktop( سطح المكتب لكظهر  . أخيراً – 16
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   في أي مكان واختار األيمنزر الماوس باضغط  – 17
Properties               desktop                Customize desktop        

  )Internet Explorer ,  My Documents , My Computer( على كل من)     (ضع عالمة ثم 

   اضغط باأليمن على – 18
 My Computer                    Properties                hardware                   device manager        

 التعريف اضغط على أي كارت غير       إلىوذلك لمعرفة الكارتات المعرفة والتي الزالت بحاجة        

الخاص ) CD(وادخل الـ ) update driver ( واختارباأليمن) صفراء عالمةيه علتوجد (معرف 

  .بالكارت

ـ           – 19 هي كـارت    )format(الكارتات التي تحتاج إلى تعريف عند استبدالها أو بعد عملية ال

   )modem(كارت )LAN(كارت الشبكة) audio(كارت الصوت ) VGA(الشاشة 

ـ          التي ال تحتاج إلى تعري     األشياء – 20 هـي  ) format(ف عند استبدالها أو بعـد عمليـة الـ

القرص المـرن   ) CD(القرص المدمج   ) hard(القرص الصلب   ) RAM(الذاكرة  ) CPU(المعالج

)floppy(  
   -: األخرى جتنصيب البرام*  

  -: عند تنصيب نظام التشغيل وال تحتاج إلى تنصيبها مثل  تنزل مباشرةأصليةبرامج  هناك 

   ووالفيديل لملفات الصوت مشغوهو برنامج ) windows media player( برنامج – 1

  لتحرير الرسوم) paint( برنامج الرسام – 2

  لمعالجة النصوص) word pad(برنامج  – 3

  )notepad (برنامج  – 4

  لتصفح االنترنيت) Internet Explorer(برنامج  – 5

 )Microsoft office ( المكتبيـة كذلك يمكنك تنصيب أي برنامج آخر تحتاج إليه مثل المجموعـة 

لعمـل جـداول    ) excel(لمعالجة النصوص والطباعة وبرنامج     ) word (والتي يتضمن برنامج  

لعمـل قواعـد   ) Access(لعمل الشرائح وعرضها وبرنـامج  ) power point(البيانات وبرنامج 

   البيانات وغير هذه البرامج

 PDF Portable Document (وقراءة الملفـات  لفتح ) Adobe Reader(كذلك يمكنك تنصيب برنامج 

Format ( وبرنامج)Photo Shop ( وبرنامجلمعالجة وتحرير الصور) Nero ( الــ  أقراصلنسخ 

)CD(و)DVD .(       التي تصيب الجهاز مثـل      الفيروساتكذلك يمكنك تنصيب برامج الحماية من 

     الـخ   ... )AVG(وبرنامج  )A vast(وبرنامج ) Kasper sky(وبرنامج ) Norton antivirus( برنامج
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هذه البرامج بـصورة    ) Update(كذلك يجب عليك تحديث     . وهي مهمة جدا لحماية الحاسوب        

 شهريا وذلك من خالل المواقع االلكترونيـة لـشركات الــ            أو أسبوعيا أو يوميا   إمادورية  

)antivirus (من خالل االنترنيت  
   -: الخاصة بالصيانة جالبرام*  

عض األدوات والبرامج الملحقة مع نظام التشغيل والخاصة بصيانة ووقاية الحاسـوب            هناك ب 

   :األدواتومن هذه   والتلف الذي يصيب نظام التشغيل جراء االستخدام السيئ لهاألضرارمن 
   -:) RestoreSystem(استعادة النظام  – 1

قبـل وقـوع     تـاريخ     تاريخ سابق وهو   إلى مهمة حيث يمكنك من الرجوع بالنظام        أداةوهي  

 أو تعريف كارت معـين      أوالمشكلة في حالة حدوث مشكلة معينة عند تنصيب برنامج معين           

  -: من األداة هذه إلىحدوث أي مشكلة ويمكن الدخول 
  

 Start                All programs               Accessories                  System tools              System Restore 
  

  

   -:) DefragmenterDisk(إزالة تجزئة القرص الصلب  – 2

تفيد هذه األداة في إعادة ترتيب الفايالت والمجلدات المبعثرة في القرص الصلب حيث تحسن               

الوصول إلى المعلومات وتمنع    هذه األداة من أداء الحاسبة وتسريع عملها وتسرع من عمليات           

  .ضياعها
  

 Start               All programs             Accessories               System tools              Disk Defragmenter 
  

    

  -:) cleanupDisk( تنظيف القرص الصلب – 3

) temporary(تستخدم هذه األداة لتنظيف القرص الصلب مـن الفـايالت الزائـدة والمؤقتـة                

 القرص الصلب كذلك التخلص من بعض الفايالت التي قد          والفارغة وذلك لتوفير مساحة على    

  .تكون مضرة
  

 Start                All programs               Accessories                  System tools              Disk cleanup 
  

  

4 –) Disk Check(: -   

) NTFS (أو) FAT32 (إماوهي ) File System( من سالمة ملفات النظام للتأكد تستخدم أداةوهي 

خول حاولة معالجتها ويمكن الدوم) bad sector(وكذلك فحص القرص من وجود قطاعات تالفة 

ثم اضغط )   C  ,  D  ,  E  ,  F (سواء كان ) My Computer(من خالل أي قسم في  األداة هذه إلى

  :باأليمن واختار
  

  

  
 Properties                 tools                Check now 
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   -:) ModeSafe (اآلمنة البيئة – 5

ألي سبب كان يمكنك الـدخول   وال يستطيع تحميل نظام التشغيل      لنظام  عند حدوث أي مشكلة ل    

) F8(وحل المشكلة ثم الخروج وذلك في بداية تشغيل الحاسبة اضغط مفتاح ) Safe Mode(على 

  .باستمرار

 حيث انه يحمـل فقـط الفـايالت         اإلمكانيات بأقل) windows(يل نظام   عني تشغ تالبيئة اآلمنة   

 تعريف  إزالة أو برنامج معين    إزالةمن حل المشكلة فمثال     الضرورية في الذاكرة والتي تمكنك      

مثال ) format( عمل نسخ احتياطي للمعلومات التي تهمك وذلك قبل عملية الـ            أولكارت معين   

لكل الحاسبة ) scan(وعمل ) antivirus(شغيل برامج الحماية مثل  تأو) System Restore( عمل أو

  . معينفيروس شعرت بوجود إذا

نك من عمل عدة مهم جدا لفنيي الصيانة حيث يمكهو برنامج  -) :Partition Magic(برنامج *  

 فحـص   أو وحذفها   األقسام دمج   أو تقسيم   إعادة أو) format( مثل عمل    )hard(ـ   على ال  أشياء

 إخفاء أووبالعكس ) NTFS (إلى) FAT32( التحويل من نظام أو) bad sectors(اعات التالفة القط

   .وإظهار األقسام 

  )under windows(يعني ) windows(ومنه ما يعمل تحت بيئة 

  )Bootable program(يعني ) Dos(ومنه ما يعمل تحت بيئة 

  . الثاني فيمكنه ذلك أماشغيل للقسم الذي فيه نظام الت) format( ال يمكنه عمل األول

 التعاريف الخاصة بكارتات إليجادمفيد يستخدم هو برنامج  و -) :Driver Genius(برنامج *  

 حيث يمكنك بعد عمليـة    ) Flash (أو) CD( مثل   آخرالحاسبة ويمكنك من نسخها في أي مكان        

)format (األداة تنصيبها من خالل     إعادة) Restore (  لـم يكـن     إذانامج نفسه   الموجودة في البر 

    .أضعتها انك قد أو الخاصة بتعريف الكارتات األقراصلديك 

  

  


