
          

 

   

 

 

 

  اللوحة األم

 ھي و والمنافذ الرئیسیة القطع ترتیب وطریقة تصمیمھا و شكلھا حسب المذربورد انواع تصنف
   رئیسیة أنواع ثالثة الى تصنف

 1 - AT motherboard  

2 - ATX motherboard  

3 - NLX motherboard 

 ::::::::::::::::::::::::::::::: 

 األكثر ھي وكانت , المعروفة IBM شركة الى تصمیمھا یرجع AT نوع من األم اللوحات 
 واالنواع . فقط ISA منافذ على اللوحة ھذه تحتوي . 1990 حتى و 1980 عام من انتشارا
 x 13 12 عي اللوحة ھذه وأبعاد ISA لـ باالضافة الحدیثة PCI منافذ على تحتوي الجدیدة

 ( mini AT motherboard ) یسمى انش x 13 8.66 حجما غرأص آخر نوع ویوجد انش
  العادي النوع من حجما اصغر ألنھ المنافذ من أقل عدد عى ویحتوي

::::::::::::::::::::::::::::::: 

 تصنف و اآلن استخداما األنواع أكثر وھي 1996 عام في ظھرت ATX نوع من األم اللوحات 
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 زاویھ في باختالف لكن و mini AT لوحة تصمیمھا في تشبھ و , التجاري النوع من بأنھا
 كروت ألضافة مساحة یوفر الدوران ھذا و المعالج مثل للمكونات درجة 90 بـ الدوران

(adapter cards) وجود ھي األخرى التغیرات ومن . وغیرھا والصورة الصوت ومخارج 
 عند مروحة وجود الى ضافةباإل اللوحة في الداخلیة (الطاقة موصالت) الكیبالت من أقل عدد

 األخرى األسباب ومن األم اللوحة و المعالج لتبرید (power supply) الكھربائیة الطاقة مزود
 و القدیمة لالنواع نسبة الصغیر حجمھا و المصنعة للشركة البسیطة كلفتھا ھو النوع ھذا النتشار

 مصغر تصمیم یوجد فإنھ AT الـ في وكما .... معا PCI والـ ISA الـ مخارج یدعم ATX الـ
  x 8.2 11.2 أبعاده mini ATX یسمى ATX للـ ایضا

:::::::::::::::::::::::::::::::  

 شكلھامختلف لكن ATXِ الـ لوحة وتشبھ 1996 عام في ظھرت NLX نوع من األم اللوحات

     

   

  جمیع أعطال الكمبیوتر وحلولھا

  أعطال الماوس
  

  المؤشر ال یعمل
  

  .  عدم تركیب الكابل أو عطل في الماوس:السبب
  

اعادة تركیب الكابل وتشغیل الجھاز من جدید أو فك الماوس وتنظیفھا من الغبار العالق و اعادة : الصیاتة
  . تثبیت اجزاءھا الداخلیة

  
  المؤشر یتحرك في جھة واحدة فقط

  
  . التروس المتحركة المالصقة للكرة لیست مثبتة في اماكانھا: السبب

  
  . اعادة تثبیت ھذه االجزاء: الصیانة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــ
  اعطال لوحة المفاتیح

  
  . عملكل المفاتیح ال ت/ بعض

  
  . الكابل مفصول أو عطل في لوحة المفاتیح: السبب

  
  اعادة تركیب الكابل، تنظیف المفاتیح من العوائق: الصیانة

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ
  اعطال الشاشة 

  
  . توقف الشاشة مع اضاءة لمبتھا
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  . عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو كرت الشاشة: السبب
  

، او اصالح او تغییر وحدة الطاقة، أو تغییر كابل )اعادة تشغیلھا(اعادة تزوید الشاشة بالطاقة: الصیانة
  . الشاشة
  

  . ودة بالطاقة لكن ال تعمل مع اصدار طنین من الجھازالشاشة مز
  

  . تحرك كرت الشاشة من مكانھ: السبب
  

  . اعادة تثبیت كرت الشاشة: الصیانة
  

  . توقف الشاشة مع اطفاء لمبتھا
  

  . ال توجد طاقة: السبب
  

  . اعادة تثبیت كابل الشاشة او استبدالھ: الصیانة
  

  . صورة معتمة مع ومیض في اللمبة
  

  . عطل في الشاشة او في الكرت: لسببا
  

  . اطفىء الجھاز وشعل الشاشة ،اذا ظھرت الشاشة بدون اھتزاز فالمشكلة من الكرت أو العكس: الصیانة
  

  . ال یمكن ضبط االلوان او درجة الوضوح
  

  . عطل في الكرت او الشاشة: السبب
  

  . استبدال الكرت، تكرر المشكلة یعني عطل الشاشة: الصیانة
  

  . الوان االساسیة غیر موجودةا
  

  . وجود مجال مغناطیسي: السبب
  

  . تغییر مكان الشاشة: الصیانة
  

  . االوان غیر سلیمة
  

  . الكابل او الشاشة: السبب
  

  . استبدال الكابل، تكرر المشكلة یعني عطل الشاشة: الصیانة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ
  أعطال الطابعة 

  
  األلوان باھتة جدا 

  
  . نفاذ الحبر: السبب

  
  . استبدال الحبر بأخر جدید: الصیانة
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  . طبع معلومات غیر مفھومة

  
  . كابل الطابعة، او تعریف غیر سلیمتركیب غیر سلیم ل: السبب

  
  . اعادة تركیب الكابل أو اعادة التعریف: الصیانة

  
  ) . كاالستمرار في طباعة مستند اكثر من نسخة مع عدم طلب ذلك( استمرار تنفیذ االمر السابق

  
  . االحتفاظ باالمر السابق في الذاكرة: السبب

  
ایقاف الطابعة (دة تشغیل الجھاز والطابعة مع ازالة االختیار ایقاف الطابعة مؤقتا عن العمل واعا: الصیانة

  ). مؤقتا
  

  الطباعة غیر نظیفة
  

  : عمل تنظیف للطابعة باحدى الطریقتین: الصیانة
  

  . مسح الطابعة من الداخل بشریط جاف، مع استعمال مادة تنظیف الطابعة
  

  . یاعة صفحة االختبارعمل تنظیف من برنامج التنظیف المرفق مع برنامج الطابعة ثم ط
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ــــــــــــــــــــــــ
  اعطال المعالج

  
  . الجالحاسب ال یعمل بصورة سلیمة بعد تغییر المع

  
  . عدم تعریف المعالج: السبب

  
  . Setupفك البطاریة واعادة تركیبھا : الصیانة

  
  . سماع اصوات بعد تركیب المعالج

  
  . عطل في المعالج: السبب

  
  . استبدال المعالج: الصیانة

  
  . عدم ظھور شيء على الشاشة حتى بعد التاكد من صالحیة كرت الشاشة والذاكرة المؤقتة

  
  . في المعالجعطل : السبب

  
  . استبدال المعالج: الصیانة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــ
  ) Mother board( اعطال اللوحة االم
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  . عدم ظھور أي بیانات على الشاشة بعد استبدال اللوحة
  

  . اذا لم یكن السبب لھ عالقة بالرام او كرت الشاشة او المعالج فیكون من اللوحة االم: السبب
  

  . استبدال اللوحة: الصیانة
  

  . ظھور اعطال خاصة في الكروت المدمجة في اللوحة
  

  . عطل في احد الكروت: السبب
  

  . اء الكرت واستبدالھ واذا لم تتح اللوحة ھذه المیزة فیجب استبدالھاالغ: الصیانة
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ــــــــــــــــــــــــ
  ت أعطال الكرو

  
  . تعارض الكروت

  
  . استبدال الكرت المتعارض: الصیانة

  
  . من الكروت الكثیرة االعطال كرت الصوت

  
  . ال یوجد صوت ظاھر

  
  . خطاء في تعریف الكرت أو تركیبھ ،او مشكلة في الكرت: السبب

  
  . اعادة التعریف ثم اعادة تشغیل الجھاز أو تركیب الكرت بشكل صحیح أو استبدالھ: الصیانة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــ
  اعطال المنافذ 

  
  . عدد المنافذ غیر كاف

  
  . تركیب المنافذ المطلوبة: الصیانة

  
  . جھاز المركب في المنفذ أو الكرت ال یعملال

  
  : قد یكون احد االسباب التالیة: السبب

  
  . تركیب الكابالت بطریقة غیر سلیمة

  
  . تركیب الكرت او الجھاز بطریقة غیر سلیمة

  
  عطل في الكرت اوالجھاز 

  
  . عدم تعریف الجھاز او الكرت الجدید

  
  . المنفذ من خالل الجھازالتأكد من تركیب المنفذ وتعریف : الصیانة
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  . التاكد من سالمة تركیب الكابالت والجھاز والكروت
  

  . تعریف الجھاز او الكرت بطریقة سلیمة
  

  . استبدال الجھاز او الكرت
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ
  اعطال الذاكرة

  
  . رنین متصل

  
  . عدم تركیب الرام او وضعھا بشكل صحیح: السبب

  
  . التاكد من تركیب الرام وتثبیتھا جیدا: الصیانة

  
  . ال یظھر شيء على الشاشة بعد تركیب الرام

  
  . كون من الراماذا لم یكن بسبب الشاشة ی: السبب

  
  . استبدال الرام: الصیانة

  
Hang) تعلیق الجھاز بصورة مستمرة (  

  
  . من اكثر المشاكل التي تحصل في الجھاز وتكون مسببتھا اما كرت الشاشة او الرام: السبب

  
  . استبدال الرام: الصیانة

  
  . حجم الذاكرة المدون على الشاشة غیر صحیح

  
  .  سلیمعدم تركیب الرام بشكل: السبب

  
  . اعادة تركیب الرام من جدید: الصیانة

  
  . ظھور احرف غریبة على الشاشة او خطوط على سطح المكتب

  
  . اذا لم یكن بسبب كرت الشاشة فمن الرام: السبب

  
  . استبدال الرام: الصیانة

  
   . insufficient memory spaceظھور رسالة 

  
  . تشغیل عدد كبیر من الملفات و البرامج: السبب

  
  . اغالق اكبر عدد من البرامج أو زیادة سعة الرام: الصیانة

  
  : لفحص واختبار قوة الرام الجدیدة وامكانیاتھا

  
  . تشغیل عدد كبیر من البرامج· 
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  . تشغیل أي برنامج نصي وتعلیق احد المفاتیح لمدة ساعة على االقل· 
  

  اعادة تشغیل الجھاز · 
  

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ

  اعطال اوساط التخزین
  

  . اعطال المشغل والقرص المرن
  

  . لمبة المشغل مضاءة دائما
  

  . یبھ بصورة غیر صحیحةكسر كابل البیانات او نرك: السبب
  

  . التاكد من سالمة الكابل وتركیبھ: الصیانة
  

  . ال یمكن الكتابة على القرص
  

  . القرص غیر كاف او في وضع القراءة فقط: السبب
  

  . التاكد من وجود مساحة على القرص او رفع لسان الحمایة: الصیانة
  

  . ال یمكن اخراج القرص من المشغل
  

  . المعدنیة الحامیة او كسرھا داخل المشغلتعلق القطعة : السبب
  

  . فتح المشغل واخراج القطعة ثم تنظیف المشغل: الصیانة
  

  .  عند النشغیلbootالجھاز ال یعمل 
  

  . وجود القرص داخل المشغل: السبب
  

  . اخراج القرص: الصیانة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ

  اعطال القرص الصلب 
  

  : یوجد نوعان من االعطال
  

  . اعطال برامج ویمكن اصالحھا من خالل برامج للصیانة
  

  : لتالیة ااالسباباعطال اجھزة و ھي اعطال میكانیكیة تكون الحد 
  

  . عدم تثبیت كابل البیانات او الطاقة بصورة صحیحة· 
  

  . عطل في وحدة االمداد بالطاقة· 
  
  : الصیانة
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  . تركیب الكابالت بطریقة صحیحة· 
  

  . تغییر وحدة االمداد بالطاقة· 
  

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ

  اعطال القرص المدمج
  

  . ال یمكن القراءة من المشغل
  

  . عدم تعریف المشغل: السبب
  

  . تعریف المشغل: الصیانة
  

  . CD-ROMال یمكن التحمیل من 
  

  . ة غیر صحیحةتركیب المشغل او الكابل بصور: السبب
  

  اعادة التركیب او االستبدال في حال وجود اعطال: الصیانة

   

  طریقة تقسیم الھاردیسك
   

   hard diskطریقة تقسیم الھارد دیسك 

 ) Fix Disk( ھناك طرق مختلفة لتقسم القرص الصلب احداھا استخدام برنامج 
نوعًا ما لكنھا مفیدة في اغلب تعتبر ھذه الطريقة للمتقدمین . Fdiskالمعروف ب 

الن جمیع المحتويات سیتم حذفھا مع ، االحیان و تنفع لالقراص الصلبة الجديدة 
 .تقسیم القرص الصلب

  
   قم بعمل قرص بدء تشغیل للنظام او قم باستعارته من احد االصدقاء-١
ھا بعد تحمیل الملفات و ب،  قم بادخال القرص في مكانه و اعد تشغیل الجھاز -٢

   انتقل للخطوة التالیة fdiskبرنامج ال
  :  ستظھر لك الرسالة التالیة -٣

Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows 
includes improved support for large disks, resulting in more efficient use 
of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be 
formatted as a single drive.  
IMPORTANT: If you enable large disk support and create any new drives 
on this disk, you will not be able to access the new drive using other 
operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows 
NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. In addition, disk 
utilities that were not designed explicitly for the FAT32 file system will 
not be able to work with this disk. If you need to access this disk with 
other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive 
support.  
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Do you wish to enable large disk support (Y/N)...........? [Y]  

  
  : معني الرسالة السابقة باختصار 

  ؟ FAT32 أم نظام ملفات FAT16ھل تريد استخدام نظام ملفات 
  بايت  جیجا٢ للحصول على مساحة أكبر من ٣٢ لفاتYاكتب 
   جیجابايت كحد أقصى ٢ أكبر مساحة يمكنك الحصول علیھا ١٦ لفاتNاكتب 

  :  بعدھا ستظھر شاشة بھا اإلختیارات الرئیسیة -٤

 
FDISK Options  
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]  

  
   Enterثم ) ١(إذا كان الھارد ديسك جديد لم يسبق تقسیمه من قبل فاختر رقم 

إذا كنت تريد إعادة تقسیم ھارد ديسك فیجب أوال أن تلغي التقسیمات الموجود 
  ) ٣(اصل في األسفل اختر رقممسبقا وللقیام بذلك انتقل إلى ما بعد الف

  : ستظھرالمعلومات التالیة-٥

 
[ SOURCE CODE ]  
Choose one of the following:  
1- Create Primary DOS Partition  
2- Create Extended DOS Partition  
3- Create Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition  
Enter choice: [1]  

  
  ) ١(اختر رقم

 ستظھر شاشة يتم فیھا حساب حجم الھاردديسك وبعد االنتھاء يظھر السؤال -٦
  :التالي

 
Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS 
Partition (Y/N)......................... [Y]  

  
لن تستطیع الحظ أنك Yإذا كنت تريد استخدام كامل الھاردديسك كقسم واحد اختر 

 ٢ أو في حالة ما إذا كان الھاردديسك أكبر من FAT16ذلك إذا كنت تنوي استخدام 
 حتى تخرج ESCوبعدھا أنت لست في حاجة إلى المتابعة فقط اضغط ،جیجابايت 

 ثم أعد تشغیل الجھاز وقم بعمل فورمات DOSمن البرنامج إلى شاشة الـ 
  نظام لنقل ملفات ال) format C: /s(للھاردديسك 

 وانتظر ثواني حتى يتم حساب حجم Nأما إذا كنت تريد تقسیم الھاردديسك فاختر 
  .الھاردديسك مرة ثانیة وتابع معنا

 :  ستظھر رسالة تقول-٧

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create a 
Primary DOS Partition.................................: [ 50% ]  
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 Cعند ھذه اللحظة يمكنك اتخاذ القرار الخاص بحجم القسم االبتدائي وھو الـ 
أو أي % ٧٥او % ٥٠ويمكنك تحديد ذلك بأحد طريقتین بالنسبة المئوية كأن تكتب 

 تعني واحد ١٥٠٠ تعني واحد جیجا، ١٠٠٠ بالكیلوبايت كأن تكتب -نسبة تريدھا 
  .ونصف جیجا،وھكذا

 ثم Enter ثم ١ للعودة لشاشة االختیارات الرئیسیة ثم تختار رقم ESCبعدھا تضغط 
  ستظھر الرسالة التالیة وفیھا Enter ثم ٢رقم 

 
Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create a 
Extended DOS Partition.................................: [ 100% ]  

علیك كتابة قیمة المساحة المتبقیة من حجم الھاردديسك أو أن تدخل ھنا يجب 
ثم تضغط ) الرقم الذي ستجده مكتوب ھو حجم المساحة المتبقیة% (١٠٠النسبة 

Enter وبعدھا ESC   
  :  ستظھر رسالة تقول -٨

 
Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)...[ 100%]  

  
 Enter إذا أردت أن تأخذ المساحة كلھا فاضغط Dوم بتحديد حجم الدريف ھنا ستق

  .. وھكذاEأو أدخل المساحة التي تريدھا وبعدھا أدخل حجم درايف 

 عدة مرات ستظھر رسالة تفیدك بأنه يجب ESC بعدھا إضغط مفتاح الھروب -٩
م بعمل أعد التشغیل وق. علیك إعادة تشغیل الكمبیوتر لتثبیت التقسیم الجديد

 ألنه يجب أن q/بالطريقة المعتادة وبدون .. ،C,D,Eفورمات لجمیع الدرايفز الجديدة 
 .تتم التھیئة بالكامل

 ويتم Active Partition في بعض الحاالت يجب علیك تعريف القسم النشط -١٠
 Activeكـ ) ١( الرئیسیة ثم تحديد القسم األول Fdisk من قائمة ٢ذلك باختیار رقم 

Partition ، انظر الشاشة التالیة:  

[ SOURCE CODE ]  
Set Active Partition  
Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage  
C: 1 A PRI DOS AFGHANI 3153 FAT32 51%  
2 EXT DOS 2996 49%  
Total disk space is 6150 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)  
Enter the number of the partition you want to make active...........: [ ]  

   Deleting Partitionsإلغاء التقسیم 
  :  في شاشة االختیارات األساسیة ستظھر لك الرسالة التالیة ٣بعد اختیار رقم 

[ SOURCE CODE ]  
Delete DOS Partition or Logical DOS Drive  
Choose one of the following:  
1. Delete Primary DOS Partition  
2. Delete Extended DOS Partition  
3. Delete Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition  
4. Delete Non-DOS Partition  
Enter choice: [ ]  

   Enter ثم ٣اختر رقم 
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  ستظھر شاشة بھا قائمة باالقسام التي يحتوي علیھا جھازك : أوال

 
[ SOURCE CODE ]  
Delete Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition  
Drv Volume Label Mbytes System Usage  
D: FAT32 50%  
E: FAT32 50%  
Total Extended DOS Partition size is 2996 Mbytes (1 MByte = 1048576 
bytes)  
WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost.  
What drive do you want to delete...............................? [_]  
Enter Volume Label..............................? [ ]  

ھنا سوف تقوم بادخال الحرف الخاص بالقسم الذي تريد حذفه الحرف فقط - ١-
   Enterبدون أي اضافات ثم تضغط 

   Enter ثم تضغط Volume Labelقوم بادخال الكلمة الموجود تحت  وبعدھا ت-٢-
   Y ستظھر رسالة في اسفل الشاشة لتأكید الحذف اختر -٣-

 للرجوع ESCكرر الخطوات الثالث السابقة حتي تحذف جمیع األقسام ثم اضغط زر 
  للشاشة الرئیسیة 

  
  :  سیظھر السؤال التالي٢ ثم رقم ٣مرة اخرى اختر رقم : ثانیا

 
WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost.  
Do you wish to continue? (Y/N)................. [N]  

 للعودة مرة اخرى إلى ESC لحذف الجزء الثاني من الھاردديسك ثم اضغط Yاكتب 
  الشاشة الرئیسیة 

  
   ١ ثم ٣أخیرا اختر ،ثالثا

  : ستجد الرسالة التالیة

 
WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost.  
What primary partition do you want to delete..? [1]  

  
   Enterاضغط 

   الخاص بھذا القسم Volume Labelثم اكتب الـ 
   Yثم أكد الحذف باختار 

   الھاردديسك  الموجودة علىPartitionsبھذا تكون قد حذفت جمیع األقسام 
  : مالحظات ھامة

يجب أن يتم الحذف حسب الترتیب الوارد ) C,D(إذا كان عندك أكثر من قسم . ١
  . أعاله 

  . فقط نفذ الخطوة ثالثًا فقط ) C(إذا لم يكن لديك سوى قسم واحد . ٢

قمنا في ھذا الدرس بشرح كیفیة تقسیم القرص الصلب باستخدام برنامج 
للمتقدمین حیث ان التعامل معه يكون بسطر االوامر وھو نوعًا ما  Fdiskال

وخالفه اذا  partition magicيمكن استخدام برامج اخرى من الوندوز مثل ، بالدوس
 .كنت ترا ان ھذه الطريةق متقدمة بالنسبة لك بعض الشيء

   

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

   

  اسباب تعلیق الكمبیوتر وطرق حلھا

او غیر معلوم لكثرة االحتماالت التي قد تكون من العتاد نفسھ او من عادة ماتكون ھذه المشكلة حلھا صعب 
  ، البرامج المستخدمة یعني اما ھاردویر او سوفت ویر

  
اسھل طریقة لمعرفة ما اذا كانت المشكلة من العتاد ام من البرامج ھي ان تأخذ الھاردسك و تضعھ في 

و ان لم ، ان تكون من السوفت ویر % ٩٩ فاحتمال اذا ظھرت المشكلة، كمبیوتر اخر و تشغلھ و تعمل علیھ 
  تظھر المشكلة فانھا من الھاردویر 

  
  
  

لذا سأذكر بعض االمور الشائعة ، طبعا لیس كل واحد منا یستطیع ان یأخذ الھاردسك و یضعھ في جھاز اخر 
  : التي عادة ما یكون سبب تعلیق الجھاز منھا 

  
فالمروحة ذات اھمیة كبیرة جدا جدا و عملھا من ، ي مروحة المعالجمن اھم االسباب المتعلقة بالھاردویر ھ

دونھ یؤثر سلبا على الجھازو عادة عند تلف المروحة او عدم عماله بالشكل المطلوب ترتفع درجة حرارة 
المعالج و تصل الى حد یفصل فیھا المعالج اوتوماتیكیا و ال یعمل اي ال یستقبل اي شيء و ال یعالج 

عندھا افتح الغطاء و كن حذرًا من الكھرباء و ، لذا یعلق الجھاز و لن تستطیع تحریك حتى الفأرةالمعلومات 
؟ اھي طبیعیة؟اذا شككت في .ینصح بفتح الغطاء قبل التشغیل و انظر لمروحة المعالج اتعمل بالشكل المطلوب 

  .  ریال على االكثر٥٠تستطیع استبدالھا ب ،امرھا 
  
  
  

كثرتھا قد تسبب استنزاف موارد النظام و تجعلھا ال تعمل بالشكل المطلوب و تسبب ، رامجاالمر الثاني ھي الب
فمثال في الستارت اب الكمبیوتر یحتاج الى ثالثة ملفات فقط و الباقي ھي من عند . التعلیق في بعض االحیان

  : المستخدم ایضیفھا ام ال و الملفات ھي
  

ScanRegistry   
  

المسح في الریجیستري عند تشغیل الجھاز في كل مرة و یضع الباك اب في حال و ھو المسؤول عن عملیة 
  حدوث خلل للرجوع الیھ 

  
  
  

TaskMonitor   
  

  ھذا الملف ھو الذي یمكن المستخدم من استخدام ال 
  

CTRL+ALT+DEL   
  

  ، و من دونھ لن یعمل ھذا االمر
  

SystemTray   
  

  . جوار الساعةالمجموعة الصغیرة من االیكونات التي تظھر ب
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باقي البرامج ال حاجة للجھاز بھا تستطیع ازالتھا كلھا بإزالة عالمة الصح من جوار اسم البرامج الموجودة 
  في 
  

start<<run<<msconfig   
  

جرب ، و بعدھا سیطلب منك الجھاز اعادة التشغیل و بعدھا تستطیع ان ترى ایكون التعلیق من البرامج ام ال 
  . ثم اعد البرنامج تلو االخر حتى تكتشف ایھم ھو السبب، ج و تجربة الجھازازلة جمیع البرام

  
  

عادة تكون ملفات نظام التي تحوي في بعض االحیان ، االمر الثالث ھو وجود ملفات غیر صالحة لالستخدام 
   توجد میزة بحث عن الملفات الفاسدة و تدعى ٩٨في وندوز ، ملفات فاسدة ان صح التعبیر

  
SFC (System File Checker (  

  
  تستطیع الوصول الى ھذه المیزة بالذھاب الى زر ابدأ ثم 

  
run <<sfc   

  
  و سترى ان وجد بعض الملفات الفاسدة ام ال 

  
تستطیع ، فتوجد نسخ فیھا ملفات تتعارض مع النظام ، االحتمال التالي ھو من برنامج االنترنت اكسبلولر

  یح االوتوماتیكي لھ بالذھاب الى التأكد من ان الخلل لیس منھ بالتصل
  

Control Panel / Add-Remove Programs   
  

  و اختر منھا 
  

Microsoft Internet Explorer   
  

  طبعا ال تنسى رقم النسخة و بعدھا اختر 
  

Add Remove   
  

كل ان اختر منھ اصالح لكي یصلح المشا.. اصالح او ازالة او الخ ، و سیسألك بعدھا ماذا ترید ان تعمل 
  وجدت 
  

فھناك برامج تم برمجتھا بطریقة ضعیفة تسبب تعارضا مع ملفاتالنظام ، االحتمال التالي ھو البرامج الضعیفة
و عند القیام باغالق البرنامج المساحة المأخوذة ، فمثال عند تشغیلھا تأخذ مساحة في الرام اي في الذاكرة 

ام بتشغیل غیرھا من البرامج تضعف موارد النظام و تسبب من الذاكرة ال تتحرر بل تظل محجوزة و عند القی
ھناك برامج مخصصة منتشرة عبر االنترنت لقیاس الذاكرة مباشرة و التأكد من ھذا ، شل و تعلیق الجھاز

  االحتمال 
فعمل الفیروسات ، االمر االخیر من االمور االكثر احتماال لوقوع ھذه المشكلة ھي وجود فیروس في الجھاز

 باختالفھا منھا ما یدمر الجھاز و منھا من یتكاثر و یؤثر سلبًا على عمل و أداء الجھاز مع مرور االیام تختلف
  التأكد من خلو الجھاز من الفیروسات امر مھم دوریًا ، 

  
  .. كما أنھ یمكن أن یكون السبب الرئیسي في الھارد وویر 

.. د ولم تضبط خصائصھ فیھا بالشكل المناسب مركب على المذر بور.. یكون البروسیسور ذو سرعة معینة 
  ..  كمان غیر مضبوط - في البنتیوم الجدیدة -أو سویتش .. أي انھ یوجد جمبر في غیر مكانھ الصحیح 

 في ھذه الحالة اذا اخترنا ٨٥٠ أو ٧٥٠ ولكن خصائص المذر بورد توفر خیارین ٨٠٠سرعة المعالج : مثال 
 نكون اجھدنا المعالج وبالتالي یصل ٨٥٠أما لو اخترنا .. ورة السلیمة  نكون ضمنا عمل الجھاز بالص٧٥٠
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  .. دوما إلى مرحلة التعلیق و ایقاف العمل 
  .. ھذه وحده 

الكایبل الواصل ..  واحد ماستر والثاني سلیف - اثنین -ثاني شئ ممكن الجھاز یكون فیھ تو ھارد دیسك 
ستر والمنفذ الثاني في السلیف وھذا شئ غیر معروف ولكن مع بینھم یجب ان یكون المنفذ األول منھ في الما

  .. الخبرة عرفناه 
 وھو امر یظھر لك ٩٨بس كان شغال معاي على ویندوز .. وفي امر ما اشتغل عندي على ویندوز مي 

  : وھو .. االخطاء في الجھاز وطریقة عالجھا 
start << run<< Drwatson   

   ..یظھر لك الخطأ وكیفیة اصالحھ 
   : ٩٨وكمان نقطة أخیرة كانت شغالھ معاي على الـ

.. لو لغیت اي ملف وبعد فترة طلعت لك رسالة تقول ان الملف غیر موجود ویطلع لك اسمھ واحیانا امتداده 
  : قم بعمل التالي .. اعرف ان المشكلة في السیستم ..وابلشتك الرسالة وصارت كل شوي تطلع 

start<< run<<scanreg   
.. تح لك نوافذ الملفات فیھا مرتبة بحسب اولویة التحمیل من الریجستري عند بدء تشغیل الكمبیوتر سوف تف

  : وأولویة الملفات في التحمیل كالتالي من االسفل إلى األعلى 
sys . __  
BAT . __  
INI .  __  

vxd.  __  
dtt.  __  

exe __ &  .com.  __  
  .. المھم نرجع لموضوعنا ............ 

قم باختیار الملف الذي یظھر لك في الرسالة والذي یوجد اسمھ فقط وال یوجد لھ ..  فتحت لك نوافذ عدیدة اذا
  .. ثم قم بتظلیلھ و حذفھ  ) FAT( أصل في الـ 

الشئ اللي مو .. عادة ینزل في البروجرام فیلز .. أي برنامج حنا ننزلھ على الجھاز : وبعدین معلومة مھمة 
واذا قمنا بحذف .. إن نسخھ اضافیة تنزل من البرنامج في مجلد السیستم تحت الویندوز . .الكثیر یعرفونھ 

فإن البرنامج یحذف من البروجرام فیلز أو .. البرنامج من البروجرام فیلز او عن طریق اضافة ازالة البرامج 
 تحذف وعادة ما تكون مخفیة أما النسخة األخرى والموجودة في السیستم فإنھا ال... االمتداد الذي اخترناه لھ 

  .. فیصعب حذفھا 
  

  حیث أن ھذا یرھق ذاكرة الكمبیوتر ..وفتح أكثر من برنامج بوقت واحد..كثرة البرامج الغیر الزمة
  
  
  

   

  ما ھي الرام

)RAM) Random Access Memory   
  

 مباشرة إن كنت تعرف تسمى ھذه الذاكرة بذاكرة الوصول العشوائي ألنك تستطیع الوصول الى أي خلیة ذاكرة
الصف و العامود المتقاطعان عند ھذه الخلیة بغض النظر ھل ھذه الخلیة تقع في أول الصف أو العامود أو 

ھذا النوع من الذاكرة ) serial access memory (SAM ذاكرة أخرى تسمى RAMآخره ، و یقابل 
 شریط الكاسیت مثال فأنت ال تستطیع الوصول یخزن البیانات على شكل سلسلة من خالیا الذاكرة المتتابعة مثل

الى معلومة ما مخزنة في آخر الشریط مثال إال بالمرور على البیانات من أول الشریط حتى تصل الى المعلومة 
   RAMالمطلوبة ، و ھذا النوع بطیئ جدا بالمفارنة مع الذاكرة

  
  

   و كیف تعمل ؟ RAMمم تتكون · 
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ن دائرة متكاملة مكونة من مالیین الترانزیستورات و المكثفات ، الترانزیستور إن رقاقة الذاكرة ھي عبارة ع

 واحد من البیانات و البت ھو أصغر وحدة ذاكرة و bitو المكثف یكونان معا خلیة الذاكرة و التي تشكل بت 
  و ھو ما یخزن فیھ قیمة أي رمز أو رقم، المكثف یحتفظ بقیمة البت منByte بت تشكل بایت ٨كل 

المعلومات و یكون المحتوى إما صفر أو واحد ، أما الترانزیستور فیعمل كمفتاح للتحكم فإما یقرأ حالة 
المكثف یعمل كحافظة لإللكترونات ، فلحفظ قیمة واحد في خلیة الذاكرة فیجب ملئ . المكثف أو یقوم بتغییرھا 

  ظة من اإللكترونات ھذه الحافظة باإللكترونات و لحفظ قیمة صفر یجب إفراغ ھذه الحاف
  
  

   ؟ ROMكیف تعمل الذاكرة · 
  

كما في الذاكرة الرام فإن الذاكرة الروم تتكون من شبكة من الصفوف و العوامید ، و لكن عند التقاء الصفوف 
بالعوامید نجد أن الروم مختلفة كلیا عن الرام ، فحیث نجد ترانزیستور عند نقطة التقاء الصف و العمود في 

 في الروم و الذي یقوم بوصل الصف مع العمود إذا كان محتوى الخلیة diodeجد بدال منھ دیود الرام ، ن
 ، أما إن كان المحتوي صفر فبكل بساطة ال یوجد دیود و ال یتصل الصف بالعمود ١المتقاطعان عندھا یساوي 

لیھا یتم خالل فترة التصنیع و عند خلیة التقاطع ، و بالتالي نرى أن تشكیل رقاقة الذاكرة و تخزین البیانات ع
  . یصبح تغییر محتوى الرقاقة مستحیل بعد إتمام التصنیع 

  
   ؟ ROMما ھي أنواع الذاكرة الروم · 

  
  : یوجد خمس أنواع رئیسیة ھي 

  
١- ROM   

  
٢- PROM   

  
٣- EPROM   

  
٤- EEPROM   

  
  : و ھناك أمران مشتركان بین ھذه األنواع 

  
و لیس كما في ( ى ھذه الرقائق من الذاكرة ال تضیع عند قطع التیار الكھربائي  أن البیانات المخزنة عل-١

  ) . الذاكرة الرام التي تضیع محتویاتھا عند قطع التیار 
  

 أن البیانات المخزنة على ھذه الرقائق من الذاكرة إما أنھا ال یمكن تغییرھا ، أو أن ذلك ممكن و لكن -٢
  ) ا في الذاكرة الرام حیث الكتابة علیھا بنفس سھولة القراءةو لیس كم( باستخدام وسائل خاصة 

  
   وكیف تعمل؟ EPROMما ھي · 

  
EPROM ھي اختصار ل Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM (

، ھذا النوع من الرقائق من الممكن محوه و الكتابة علیھ مرات عدیدة باستخدام أداة خاصة تبعث تردد محدد 
 على الرقاقة فیمحو محتویاتھا ویجھزھا للكتابة علیھا ultraviolet (UV (lightجات الضوئیة من المو

من جدید ، و ھذه الرقاقة تتكون أیضا من أسطر وعوامید و عند كل خلیة تقاطع یوجد ترانزیستوران 
  . مسئوالن عن شحن وتفریغ الخالیا 

  
   و كیف تعمل؟ PROMما ھي · 

  
PROM ھي اختصار ل programmable read-only memory (PROM ( و ھذا النوع من ،

رقائق الذاكرة یحتوي أیضا على شبكة من الصفوف و العوامید ، و اإلختالف بین ھذا النوع و النوع السابق 
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 یصل بینھما ، الشحنة التي تبعث خالل fuseروم ھو أن عند كل تقاطع بین الصفوف و العوامید یوجد صمام 
 ، و حیث أن كل الخالیا موصولة ١صمام الموصول بالخلیة مما یشحن الخلیة و یعطیھا القمة العمود تمر بال

 ، و ھذا یكون ھو الشكل الخام لرقاقة الذاكرة عند بیعھا ، اآلن المشتري ١بصمام یجعلھا جمیعا تملك القیمة 
ھربي قوي الى الخلیة  و التي تقوم بإرسال تیار كprogrammerلھذه الرقائق یجب أن یمتلك أداة تسمى 

 الى صفر ، یقوم ھذا التیار بكسر الصمام و بالتالي ینقطع اإلتصال بین الصف و ١المطلوب تغییر قیمتھا من 
  . العمود المتقاطعان عند الخلیة المطلوبة و بالتالي تفرغ شحنتھا و تصبح قیمتھا صفر 

  
   وكیف تعمل؟ EEPROMما ھي · 

  
 Electrically Erasable Programmable Read-Only Memoryھي اختصار ل 

(EEPROM ( وھي تتمیز عن األنواع السابقة بما یلي ، :  
  

   تستطیع الكتابة على ھذه الرقاقة دون إزالتھا من مكانھا -١
  

   لست مضطرا لمحو الرقاقة كلھا لتغییر جزء محدود منھا -٢
  

   تغییر المحتویات ال یحتاج الى أدوات أو أجھزة خاصة -٣
  

یمكن تغییر محتویات الخالیا في ھذه الرقاقة باستخدام برنامج محلي یتحكم بالمجال الكھربائي للخلیة و یقوم 
بتفریغھا و شحنھا حسب المطلوب ، ولكن ذلك یتم على مستوى الخلیة أي أن محو محتویات الخلیة یتم 

  بالتدریج كل مرة بایت واحد مما یجعلھا بطیئة للغایة 
  

   ؟ Flash Memoryما ھي · 
  

 تمحو كل مرة بایت واحد بینما تستطیع EEPROM و تختلف عنھا أن EEPROMھي أحد أنواع الذاكرة 
Flash Memory بایت في المرة الواحدة مما یجعلھا أسرع بكثیر٥١٢ التعامل مع  .  

  
  :  في األجھزة التالیة Flash Memoryتستطیع أن تجد 

  
   رقاقة البیوس في جھازك -١

  
٢-CompactFlash أو SmartMedia تجدھا في الكامیرات الرقمیة   

  
   و تجدھا في األجھزة المحمولة Type II أو PCMCIA Type I ألواح الذاكرة من نوع -٣

  
   ألواح الذاكرة في ألعاب الفیدیو -٤

  
  
  

   ؟ RAMما ھي أنواع الذاكرة التي تندرج تحت النوع الرئیسي · 
  

١- DRAM - Dynamic random access memory وھي تحتوي على خالیا ذاكرة تتكون من 
زوج من الترانزیستورات و المكثفات و تحتاج الى إنعاش مستمر ألن الشحنة الكھربائیة تتالشى بعد مقدار 

  ضئیل من الزمن یقاس بالمیللي ثانیة 
  

٢- SRAM - Static random access memory تستخدم من أربع الى ست ترانزیستورات لكل 
لیة ذاكرة و ال تحتوي على مكثف و ال تحتاج الى إنعاش مستمر و تستخدم بشكل أساسي لذاكرة الكیش خ

cache   
  

٣- FPM DRAM - Fast page mode dynamic random access memory وھي 
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 النوع األصلي الذي طور منھ النوع األول ، وھذا النوع من الذاكرة یبحث بدایة عن موقع البت المطلوب من
الذاكرة و عندما یحدد موقعھ یقوم بقراءة محتوى ھذا البت ، و ال یبدأ بالبت التالي إال بعد اإلنتھاء من قراءة 

 میجابایت في ١٧٦البت األول ، وتصل السرعة القصوى لنقل البیانات باستخدام ھذا النوع من الذاكرة الى 
  الثانیة 
  

٤- EDO DRAM - Extended data-out dynamic random access memory و ھذا 
النوع یباشر بالبحث عن البت التالي بعد تحدید موقع البت األول و قبل الشروع بقراءتھ،وھذا النوع أسرع 

 میجابایت ٢٦٤من النوع األول ، وتصل السرعة القصوى لنقل البیانات باستخدام ھذا النوع من الذاكرة الى 
  في الثانیة 

  
٥- SDRAM - Synchronous dynamic random access memory یقوم ھذا النوع من 

الذاكرة بعد تحدید موقع البت المطلوب ، بالوقوف على نفس الصف المحتوي على ذلك البت ثم یقوم بالبحث 
عن البت التالي في نفس الصف مفترضا وجوده ھناك و تكون نسبة احتمال أن یجد البت التالي مرتفعة ، و 

ن سرعة الذاكرة مقارنة مع النوع السابق ، و ھذا ھو النوع المنتشر اآلن في ھذا یوفر الوقت و یزید م
 میجابایت ٥٢٨أجھزة الحاسوب ، وتصل السرعة القصوى لنقل البیانات باستخدام ھذا النوع من الذاكرة الى 

  في الثانیة 
  

٦- RDRAM - Rambus dynamic random access memory ھذا النوع من الذاكرة 
 میجاھیرتز ٨٠٠ و تصل سرعتھ الى Rambus channelاقل بیانات سریع جدا یسمى یستخدم ن

   في النوع األحدث قلیال من ناقل البیانات في نوع الذاكرة السابق ١٣٣ میجاھرتز أو ١٠٠بالمقارنة مع 
  

٧- Credit Card Memory و ھذا النوع من الذاكرة ھو نفس النوع DRAM و لكنھ مخصص 
   notebookة لألجھزة المحمول

  
٨- PCMCIA Memory Card وھذا نوع آخر مخصص أیضا لألجھزة المحمولة notebook و ھو 

   DRAMأیضا من نوع 
  

٩- FlashRAM و ھو مقدار ضئیل من الذاكرة مخصص لحفظ إعدادات التلفاز و الفیدیو أو إعدادات 
  القرص الصلب في أجھزة الحاسوب 

  
١٠- VRAM – VideoRAMو تسمى أیضا  multiport dynamic random access 

memory (MPDRAM ( ، وھذا النوع من الذاكرة مخصص لكروت الشاشة و المسرعات ثالثیة األبعاد
 و RAM جاء من حقیقة أن ھذا النوع من الذاكرة یستخدم نوعین من الذاكرة، األول multiportاإلسم 

  األلوان  ، مقدار الذاكرة یحدد دقة الصورة و عمق SAMالثاني 
  
  

   ؟ RAMما ھي المعاییر و المقاییس المستخدمة للذاكرة · 
  

األنواع األولى من رقائق الذاكرة التي كانت تستعمل في أجھزة الحاسوب المكتبیة ، كانت تستخدم تشكیلة من 
، و كانت ھذه التشكیلة من ) dual inline package (DIP تسمى pin configurationالدبابیس 

تركب داخل ثقوب أو مقابس على اللوحة األم للكمبیوتر ،ھذه الطریقة كانت مناسبة عندما كانت الدبابیس 
 أو أقل من الذاكرة ، و لكن مع تطور أجھزة الحاسب زادت الحاجة لكمیات أكبر ٢أجھزة الحاسب تعمل مع 

ل ھو وضع رقائق الذاكرة من الذاكرة و بالتالي أصبح من الصعب إیجاد مكان لھا على اللوحة األم ، فكان الح
و ھذه اللوحة تركب ) printed circuit board) PCBمع كل متطلباتھا على لوحة منفصلة تسمى 

 ویكون على اللوحة األم ، معظم ھذه الرقائق تستخدم تشكیلة memory bankداخل موصل خاص یسمى 
ن ھذه التشكیلة من ، و الفرق األساسي بی) small outline J-lead (SOJمن الدبابیس تسمى 

الدبابیس و التشكیلة السابقة أن التشكیلة السابقة كانت تركب داخل ثقوب على اللوحة األم بینما التشكیلة 
  . الجدیدة تكون على شكل ألواح متعامدة أو مائلة مع اللوحة األم و تتصل مباشرة مع موصالت على سطحھا

  
 ، ھذه األرقام تمثل عدد رقائق الذاكرة ٤x16 أو ٨x32ل إذا نظرت الى ھذه األلواح ستجد أرقام مشابھة 
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 لتحصل على السعة اإلجمالیة للذاكرة ٨مضروبة بسعة كل رقاقة مقاسة بالمیجابت ، خذ الناتج و اقسمھ على 
 رقائق سعة كل رقاقة ٤ تعني أن ھذه اللوحة تحتوي على ٤x32على تلك اللوحة مقاسة بالمیجابایت ، فمثال 

 بت ٨ میجابت ، و حیث أننا نعرف أن البایت یساوي ١٢٨ نحصل على ٣٢ في ٤آلن نضرب  میجابت ا٣٢
  .  میجابایت السعة اإلجمالیة للذاكرة على اللوحة ١٦ لنحصل على ٨ على ١٢٨نقسم 

  
 single in-line memory اختصار ل SIMMاألنواع األولى من ألواح الذاكرة ھذه كانت تسمى 

module٣٠ تستخدم  ھذه اللوحة كانت-pin سم ، لتركیب ھذه األلواح كان ٢ سم في ٩ و كان قیاسھا 
 میجابایت كان ١٦علیك تركیب زوج من ھذه األلواح للحصول على السعة الكاملة المطلوبة فللحصول على 

 میجابایت ، و السبب في ذلك عائد الى أن سعة ناقل البیانات على ٨علیك تركیب زوج من األلواح سعة 
 بت في الوقت ذاتھ ١٦ مفرد ، فقد كان ناقل البیانات یستطیع التعامل مع SIMM األم كان ضعف سعة اللوحة

 ٨ بت في الوقت نفسھ و بالتالي كان علیك تركیب لوحتین سعة ٨ ال یستطیع سوى توفیر SIMMبینما كان
ن الزمن توفرت مودیالت  میجابایت و لضمان اإلستغالل األمثل للناقل ،بعد فترة م١٦میجابایت للحصول على 

  .  سم ٢٫٥سم في ١١ و كان قیاسھا pin-٧٢ تستخدم SIMMجدیدة من 
  
  
  
  
  

بعد تطور المعالجات كان لزاما تطویر ألواح الذاكرة أیضا ، فتم إیجاد مقیاس جدید أللواح الذاكرة سمي 
dual in-line memory module (DIMM ( ١٦٨و كان یستخدم-pin ي  سم ف١٤ و كان قیاسھ

 میجابایت و من الممكن تركیب لوحة مفردة ٢٥٦ الى ٨ سم ، و كان سعة اللوحة الواحدة یتراوح بین ٢٫٥
   . SIMMواحدة على اللوحة األم بدال من زوج كما في 

  
  
  
  
  

وھو متوافق في ، )Rambus in-line memory module) RIMMاآلن ظھر مقیاس جدید یسمى 
   . DIMMقل بیانات سریع جدا بالمقارنة مع الناقل في  و لكنھ یستخدم ناDIMMالقیاس مع 

  
أجھزة الحاسوب المحمولة على نوعین أحدھا یستخدم نفس أنواع الذاكرة في األجھزة المكتبیة ، و النوع 

 small outline dual in-line memoryاآلخر یستخدم نوعا خاصا من ألواح الذاكرة یسمى 
module (SODIMM ( ١٤٤ سم و تستخدم ٢٫٥  سم في٥و قیاسھا pins ١٦ و تتراوح سعتھا بین 

   میجابایت ٢٥٦میجابایت و 
  
  

   ؟ VRAMكم أحتاج من ذاكرة · 
  

 میجابایت لتشغیل البرامج المكتبیة ، أما إذا كنت ترید عمل أیا من التالي ، فیلزمك ٨للمستخدم العادي یكفیھ 
  :  میجابایت ٣٢على األقل 

  
  عیة ثالثیة األبعاد  اللعب باأللعاب الواق-١

  
   تسجیل و تحریر الفیدیو -٢

  
   إنشاء صور ثالثیة األبعاد -٣

  
   رسم رسوم معقدة على األوتوكاد -٤
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   أحتاج؟ RAMكم من الذاكرة · 
  

طبعا ھذا یعتمد عل نظام التشغیل لدیك و على البرامج التي تستخدمھا ، و لكن ھناك قاعدة أرجو أن ینتبھ لھا 
  :  لتطویر جھازك لدیك خیاران أساسیان الجمیع وھي أن

  
   تحدیث المعالج -١

  
   زیادة الذاكرة -٢

  
في العادة الخیار األول یكلف أكثر ، و لكني أضمن لك أن مضاعفتك للذاكرة ستضاعف من أداء جھازك حتى 

 جھازك بأكثر من  ال یزید من أداء٣ الى بینتیوم ٢ولو لم تغیر معالجك بینما تطویر المعالج مثال من بینتیوم 
 الى ٦٤ بالمئة و أحیانا أقل من ذلك كما أن ذلك سیكلفك الكثیر من النقود ، أما زیادة الذاكرة من ١٥ الى ١٠

وفقا لألسعار لدینا في أوكرانیا و ھذا یتفاوت من دولة الى ( $ ١٦ میجابایت مثال ال یكلفك أكثر من ١٢٨
  ) أخرى
  

 میجابایت ٦٤ میجابایت و مع ٣٢مي فأنت تحتاج على األقل /٩٥/٩٨إذا كان لدیك نظام التشغیل ویندوز 
  أفضل 
  

 میجابایت ١٢٨ میجابایت و مع ٦٤ فأنت تحتاج على األقل NT/2000إذا كان لدیك نظام التشغیل ویندوز 
  أفضل 
  

ملك  میجابایت إذا كان ع٦٤ میجابایت و أنصحك ب ٤ فتحتاج على األقل Linuxإذا كان لدیك نظام التشغیل 
  جدیا و شاقا 

  
األرقام السابقة في حالة استخدامك للبرامج المكتبیة العادیة ، أما إذا كنت تستخدم برامج التصمیم أو المونتاج 

  أو األوتوكاد أو تشغل ألعابا تلتھم الذاكرة فالبد لك من زیادة الذاكرة 
  

  ؟ ) Read-Only Memory (ROMما ھو · 
  

اءة و ال تستطیع الكتابة علیھا ، و البیانات المخزنة علیھا یتم تخزینھا في ھذا نوع من الذاكرة قابل للقر
مرحلة صنع و تكوین رقاقة الذاكرة ، و ھي ال توجد في أجھزة الحاسوب وحدھا بل تجدھا أیضا في أغلب 

  األجھزة اإللكترونیة 
  
  

لرام من نفس النوعیة لزیادة إذا كان من الممكن صناعة الذاكرة الكیش فائقة السرعة فلم ال تكون كل ا· 
  السرعة ؟ 

  
ذلك ألن تصنیع الذاكرة الكیش مكلف جدا ، فإذا كانت الرام من نفس النوع ألصبح سعرالجھاز غالي جدا ولقل 

  اإلقبال علیھ 
  
  

   و ما ھو عملھا؟ Cacheما ھي الذاكرة الكیش · 
  

رعة استجابتھا لألوامر ، فإذا عرفنا أن كما ھو معروف فإن الغایة من تطویر أجھزة الحاسوب ، ھو زیادة س
 نانوثانیة تقریبا للحصول على معلومة ما من الذاكرة الرام ، و ھذه سرعة كبیرة نسبیا و ١٠المعالج یحتاج 

 نانوثانیة عرفنا أن ھناك الكثیر من الوقت ١لكننا إذا عرفنا أن المعالج یستطیع التعامل مع البیانات بسرعة 
وصول المعلومة من الرام ، لھذا قام مطورو أجھزة الحاسوب باختراع ذاكرة أصغر في المھدر في انتظار 

 ثم أضافوا ذاكرة أخرى L2الحجم من الرام و لكن سرعتھا أكبر و سموھا الذاكرة كیش المستوى الثاني 
 ، و ھكذا أصبح L1أصغر حجما و أكثر سرعة، وضعوھا داخل المعالج و سموھا ذاكرة كیش مستوى أول 

 فإن لم یجدھا انتقل الى الرام و ھذا أدى L2 فإذا لم یجدھا انتقل الى L1المعالج یستلم البیانات المطلوبة من 
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  . الى زیادة ملحوظة في السرعة 
  
  
  

  كیف أركب ألواح الذاكرة الرام في جھازي؟ · 
  
 لكن علیك اإلنتباه و) في حال كانت موجودة اصال(أوال لتركیب ألواح الذاكرة ، علیك فك براغي الجھاز 

بخصوص موضوع الضمان فبعض الشركات تلغي الضمان في حال تم فك البراغي من قبل المستخدم ، على 
  : أي حال قبل البدء باي شیئ اعمل التالي

  
   اقطع التیار عن جھازك -١

  
   فك الكیبل الموصل بین جھازك و مقبس الكھرباء -٢

  
 جسمك و ذلك بأن تمس بكلتى یدیك السطح المعدني الخارجي  فرغ الشحنات الكھربائیة الساكنة من-٣

  للجھاز 
عند إمساكك للوحة الذاكرة تأكد أن تمسكھا من الطرف ولیس من األسنان الموصلة ، و عند تركیبھا في 

 درجة حتى تتالمس األسنان مع السطح الموصل ثم ادفعھا الى ٤٥المكان المخصص ضعھا بشكل مائل ب 
 یركب الثقبان على جانبي اللوحة بالطرفین الناتئین من المكان المخصص للذاكرة ، بعد األمام بخفة حتى

  اإلنتھاء من التركیب أغلق الجھاز ووصلھ بالكھرباء ثم شغل الجھاز
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