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                              كلمة ال بد منها 
فً زمن تحكمه المتؽٌرات وتؤخذ منه اآللة مكان الصدارة فً جملة  

ضرورٌات حٌاتنا وكمالٌاتها فتعتبر حٌنا حاجه ملحه ال نستطٌع االستؽناء 

عنها أو العٌش بدونها وحٌنا سمة ممٌزة لعصرنا الحجري إلى عصر اآللة 

البخارٌة إلى عصر الحاسوب هذا القادم إلٌنا من عمق احتٌاجنا إلى معٌن 

ومساعد فً كل ركن من أركان حٌاتنا العلمٌة منها والعملٌة كثٌر ما ٌقؾ 

 فً توظٌؾ قوانٌن الحٌاة وتسخٌرها لخدمته أو تولٌؾ ا مفكراالعقل تابها حابر

وهكذا ؼزانا جهاز البلب توب لٌحدث ثورة .  اهداؾ معٌنة نفسه معها لٌحقق

 .فً التكنولوجٌا وٌساعدنا فً حل الكثٌر من مشاكلنا 

هذا الكتاب ٌسلط الضوء على أهم االعطال االلٌكترونٌة المحتملة وطرٌقة 

معالجتها وبؤسلوب علمً سهل ٌفٌد كل المستوٌات نتوخى من ذلك الفابدة 

 للجمٌع 

وراعٌت جاهدا ان أضع المصطلحات االنجلٌزٌة كما هً أضافة الى ترجمتها 

 لكً ال تفقد المعنى العام 

ومن أجل توضٌح وزٌادة المعلومات تم تعزٌز الكتاب بصور ورسوم 

توضٌحٌة وخرابط الٌكترونٌة ألؼلب اجهزة البلب توب لٌتسنى للقاريء 

 استٌعابه  

 اسؤل اللة ان ٌوفقنا لخدمة بلدنا العراق العزٌز الؽالً انه سمٌع مجٌب 

                                        عبد الزهرة السودانً 

                                         مهندس الٌكترونٌك 

                                         3 /  2011 
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 مكونات البلبتوب بصورة عامة ومبسطة 
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 : بعض المبادئ المهمة للصٌانة

 

 هل ٌجب.. ك ــــــٌجب أن تسؤل نفس.. أول هذه المبادئ وأهمها .1

ام ان العطل ٌمكن اصبلحة بدون اللجوء  .. علٌك فتح ؼطاء الجهاز

كلة فً مصدر ـــــــٌمكن إن تكون المش.. فمثبل .. إلى هذه الخطوة 

 ارٌةـــــــالبطأو .. أو انك تتبع طرٌقة خاطبة للتشؽٌل .. الكهرباء 

 . أو أي سبب خارجً.. او هل توصٌبلتك للجهاز سلٌمة .. ضعٌفة 

 

أو على .. والثقة بؤنك قادر على صٌانة الجهاز .. عدم الخوؾ  .2

 . األقل لن تزٌد العطل سوء

 

رة ـــقم أوال بتفحص الدائ.. قبل البدء باختبار عناصر الدابرة  .3

أذا .. فؤؼلب األعطال ٌمكن اكتشافها بهذه الطرٌقة .. بالنظر فقط 

  أو ربما كسر فً اللوحة الكترونٌة مثبل..كانت هناك عناصر تالفة 

 

طبعا مع .. استعن قدر اإلمكان بؤي نشرات أو خرابط للجهاز .4

 . وجود الخبرة تستطٌع االستؽناء عنها

 

, كتؽٌر قٌم المقاومات المتؽٌرة .. عدم العبث بالدابرة األصلٌة  .5

المكثفات المتؽٌرة ألنها مضبوطة بؤجهزة خاصة من قبل  , الملفات

 .. المصنع

 

ر ـــــــات عن العناصكتوفر لدى ورشتك المنزلٌة بعض الكتلو .6

او ٌمكنك  " Datasheet " االلكترونٌة والمخططات االلكترونٌة

  من المصنع عبر المراسلة   االحصول علٌه

 

file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\battery.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\battery.htm
http://www.qariya.com/electronics/datasheet.htm
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ار ــصؽٌرة للتً وحدة تؽذٌة .. مٌترملتً .. ٌجب أن ٌتوفر لدٌك .7

 .. بعض المفكات و قاطعة أسبلك .. المستمر

از ٌجب ــــفقبل القٌام بفحص أي جه.. ال ننسى السبلمة .. طبعا .8

واالنتباه إلى شحنات المكثؾ حتى .. علٌك فصلة من مصدر التؽذٌة 

.. مع وجود الخبرة والمعرفة  ... بعد فصل الكهرباء عن الدابرة

 تستطٌع وبكل سهولة وبدون خوؾ التعامل بؤمان مع هذه األجهزة

 صٌانة الأساسٌات 

 فنً صٌانه يسنتناول الموضوعات الهامه التى البد الؼنى هنا أل

فى بداٌة عمله فى هذا المجال الشٌق وسنشٌر من خبلل هذه 

 -: الموضوعات لآلتً

 . (PC Tool Kit)االدوات البلزمة لعملٌة الصٌانه . 1

 .(Working Area )توفٌر مكان العمل المناسب . 2

اإلجراءات البلزمة لبدء عملٌات الصٌانه وكٌفٌة الوقاٌة من  . 3 

 . االستاتٌكا

 .الصٌانة وطرقها المختلفة. 4

  (PC Tool Kit ) األدوات الالزمة لعملٌة الصٌانه

 مهام الصٌانة و  وهى األدوات التً تساعد على إنجاز الكثٌر من

اإلصبلح , و ٌجب على القابم بالصٌانة أن تكون لدٌه القدرة على 

 استعمالها

 Hardware)أدوات للتعامل مع الجهاز كمكونات مادٌة : أوال 

Maintenance) 

  متنوعةمسطحة  و مربعةمجموعة مفكات. 1

 .التقاط المسامٌر وٌفضل أن تكون ذات رأس مؽناطٌسٌة لسهولة

  وتستخدم لفك وتركٌب مكونات الحاسب بسهوله وٌسر

   (Tweezers)  مبلقط. 2

file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\multimeter.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\multimeter.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\multimeter.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\pwr_def.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\pwr_def.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\pwr_def.htm
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 (Jumpers ) مثل الـ ستخدم إللتقاط اإلجزاء الصؽٌرةتو

 .الموجودة على اللوحة االمالوصبلت 

وٌستخدم لرإٌة أدق التفاصٌل فً المناطق  الكشاؾ الضوبى. 3

شاؾ الحروقات فى تالمظلمة فى علبة النظام وٌستخدم أٌضا إلك

 . اللوحة االم

 (Magnifier )  الزجاجً المكبر . 4 

وٌستخدم لفحص اللوحة األم فى حالة وجود حرق او تشوه فٌها 

وٌستخدم اٌضا للبحث عن المسامٌر التى قد تسقط أثناء عملٌة 

 . الصٌانة

 (Blower)مزٌل األتربة . 5

  ٌستخدم إلزالة االتربة والجزٌبات المتراكمة من داخل علبة النظام

 (System Case)  والتى تعٌق جرٌان الهواء وتإدى الى ارتفاع

 . درجه الحراره مما قد تإثر على سرعة وكفاءه الحاسب

 

  (Multi Tool ) األداة متعددة الوظابؾ .6

 -: وهى بالفعل متعددة الوظابؾ إذ أنها تحتوى على

 إبرة .4كماشة - 3 يمفك عاد- 2 يمفك صلٌب.1

 

 (MultiMeter )  الملتٌمٌتر. 7

 -: وقٌاس لكل من (Test)وٌستخدم كوسٌلة إختبار 

 ى ائالتٌار الكهرب1 - 

 الفولت  2 -

 المقاومة-  3

 المصهرات -  4

 البطارٌات- 5

 شحنة الداٌود- 6
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 مفرغ شحنات استاتٌكٌة . 8

وهو عبارة عن حزام ٌلؾ حول معصم الٌد به سلك ٌوصل 

لؤلرضً لتفرٌػ الشحنات االستاتٌكٌة الموجودة على الجهاز إلى 

 القابم باإلصبلح مـن الصدمة الكهربٌة األرض مباشرة لحماٌة

 الهامة  وجود الحد األدنى من قطع الؽٌار .9 

– كارت صوت  -Hard Disk – شرابح الذاكرة– كارت الشاشة 

 –قرص مرن – مروحة – كاببلت كهرباء – كاببلت بٌانات 

 مسامٌر -  محول تٌار متردد--قرص مدمج

 (Miscellaneous Items) أدوات أخرى. 10

 Jumpers -  فرشاه عرضها بوصة - ماص قصدٌر - قصافة

أدوات نظافة   - (Cutter)قاطع – لزوم التنظٌؾ وأزاله األتربة 

– قشارة سلك  -جفت - (فرشاه تنظٌؾ– قطن – بخاخة – كحول )

أقراص تنظٌؾ المشؽبلت المرنة  - ( Fuses ) منصهرات

 والمدمجة

  (Bag ) حافظة . 11

 من أيوتستخدم لحفظ جمٌع االدوات السابقة بحٌث ٌمكن اإلستعانة ب

 . األداوت السابقه بمجرد إحتٌاجك لها أثناء عملٌات الصٌانة

 (Software Maintenance )  أدوات للتعامل مع المعلومات:- ثانٌا 

  مثل مجموعة أصلٌة من برامج نظم التشؽٌل وتشخٌص األعطال. 1

Windows CD 

Office CD 

Antivirus 

Hiern's CD  

Partion Magic 
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 (Safe Working Area )إختٌار ورشة العمل اآلمنة 

 -: مما الشك فٌه ان المتطلبات األساسٌة فى ورشة العمل هى

أن ورشة العمل المناسبة هى مكان مخصص لوضع االدوات . 1

الخاصة بعملٌات الصٌانه من فك وتركٌب ولكن البد ان تضع فى 

إعتبارك المساحة التى ستتحرك فٌها أثناء عملٌات الصٌانه بورشة 

 . العمل

   متحركة  اومنضدة البد ان تكون ورشة العمل والمتمثلة فى  .2

واسعة بقدر كافى لكى ٌكون لك القدره على ترك اشٌاء كثٌره بها 

حتى االنتهاء من تجمٌع او فك جهاز بالكامل والذى قد ٌستؽرق منك 

 . ساعات عدٌدة وان تكون الورشة منظمة قدر االمكان

بالقرب منك الستخدامها فى عملٌات  فٌشة  توافر مصدر طاقه .3

 .االختبارات اثناء عملٌة الصٌانة

موكٌت فى ارضٌتها او على سطح   ال تحتوى على سجادة . 4

 الخاصه بورشة العملالمنضدة 

ان تكون بعٌدة عن حركة االطفال وتطفبلتهم لمعرفة ما ٌجرى .5

 . بهذه الورشة

بورق ابٌض او مفرش ابٌض حتى المنضدة ان ٌتم تؽطٌة سطح .6

 . ٌسهل رإٌة ما علٌها من ادوات صؽٌره

 االمتناع عن تناول السوابل واالطعمة داخل الورش .7

ان ٌتوفر بها وسابل الخماد الحرابق التى قد تنجم عن زٌادة  .8

 . (Short circuit )التٌار

 االشٌاء البلزمة ضقبل البدء فى صٌانة الحاسب البد ان تتوفر بع

لوقاٌة نفسك ضد أخطار تفرٌػ الكهرباء االستاتٌكٌة وذلك من 

 :خبلل

وضع الحاسب وكل أجزاءة على منضدة علٌها سجادة او مفرش .1

 االستاتٌكٌا  ضد

 ارتداء الحزام المضاد لبلستاتٌكٌا حول معصم الٌد .2
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إرتداء حذاء ملفوؾ علٌه حزام ضد االستاتٌكا والوقوؾ على  .3

 .سجادة ضد االستاتٌكا 

ربط السجاد او المفارش والحزام الملفوؾ على معصم الٌد  .4

  . ىائالموجود بمخارج التٌار الكهرب (Ground ) باالرضى 

فى حالة وجود أحد أجزاء الحاسب البد ان تضعها فى االؼلفة .5

 . المضادة لبلستاتٌكا

 أجهزة الفحص 

من أكثر أجهزة القٌاس " ساعة القٌاس " تعتبر الملتٌمترات الرقمٌة 

استخداما فً مجال االلٌكترونٌات وذلك لما توفره من سهولة 

 االستخدام باإلضافة إلى الدقة فً القراءة 

  مكونات الملتٌمٌتر الرقمً

قد تختلؾ األشكال من جهاز إلى آخر ولكنها جمٌعاً تحتوي على 

 أجزاء متشابهة 
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  :مداخل المجسات

 وهً. هنا تدخل المجسات المستخدمة للقٌاس

وٌستخدم عند  ( VWmA) مدخل موجب وهو مإشر بالرموز

 بالمٌللً أمبٌر التٌارو  الجهدو  المقاومةقٌاس 

  (COM) مدخل سالب وهو مإشر بالرموز

وقد   (ADC) مدخل التٌار الثابت باألمبٌر  وهو مإشر بالرموز 

 .ٌكون مإشرا بإشارة أخرى حسب قدرة قٌاس الملتٌمتر الذي لدٌك

– الحظ أننا إذا عكسنا المجسات أثناء القٌاس فإن إشارة السالب 

 .ستظهر فً الشاشة بجانب األرقام

 :مداخل قٌاسات الترانزستور

 (hfe) وٌستخدم لقٌاس الكسب

      أو  PNP فً الجزء المإشر الترانزستوروهنا تدخل أطراؾ 

  NPN بحسب نوعه 

 مفتاح اختٌار عملٌة القٌاس

 :نبلحظ أن هذا المفتاح مقسم إلى عدة أقسام هً

 OFF  فبل تنس  بالبطارٌةوٌستخدم إلطفاء الملتٌمتر حٌث أنه ٌعمل

 .إطفاء الجهاز عند عدم استخدامه

 DCV  ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رؼبتنا بقٌاس الجهد

  .الثابت وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قٌمة الجهد المراد قٌاسه

 ACV الجهد  ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رؼبتنا بقٌاس

 المتردد

http://www.qariya.com/electronics/r.htm
http://www.qariya.com/electronics/r.htm
http://www.qariya.com/electronics/voltage.htm
http://www.qariya.com/electronics/voltage.htm
http://www.qariya.com/electronics/current.htm
http://www.qariya.com/electronics/current.htm
http://www.qariya.com/electronics/transistor1.htm
http://www.qariya.com/electronics/transistor1.htm
http://www.qariya.com/electronics/battery.htm
http://www.qariya.com/electronics/battery.htm
http://www.qariya.com/electronics/ac.htm
http://www.qariya.com/electronics/ac.htm
http://www.qariya.com/electronics/ac.htm
http://www.qariya.com/electronics/ac.htm
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 DCA  و نحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رؼبتنا بقٌاس التٌار

وهو مقسم إلى .  الثابت الصؽٌر أي مٌللً أمبٌر أو ماٌكرو أمبٌر

  .عدة أقسام بحسب شدة التٌار المراد قٌاسه

10A  ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رؼبتنا بقٌاس التٌار

 الثابت باألمبٌر 

 W  ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رؼبتنا بقٌاس المقاومة

  ..وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قٌمة المقاومة

  )الداٌود)الصمامات الثنابٌة وٌستخدم الختبار 

 كٌفٌة قراءة القٌاسات فً ملتٌمتر رقمً 

 قٌاس المقاومة

لقٌاس المقاومة ٌجب أن نحرك مفتاح اختٌار القٌاس إلى أحد 

 W األماكن التً أمامها رمز

    أما المجسات فالمجس األحمر ٌدخل فً الفتحة المإشرة بالرموز

 VWmA و المجس األسود ٌدخل فً الفتحة المإشرة بالرمز 

COM 

 

ستظهر القراءة على الشاشة ولكن 

إذا ظهرت هذه القراءة فمعنى 

ذلك أن قٌمة المقاومة أعلى من 

القٌمة التً اخترناها باستعمال 

عند ذلك . مفتاح اختٌار القٌاس

ٌجب تحرٌك المفتاح إلى وضع 

آخر بقٌمة أكبر حتى تظهر لنا 

 قٌمة المقاومة

http://www.qariya.com/electronics/diode.htm
http://www.qariya.com/electronics/diode.htm
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 قٌاس الجهد

 DC قٌاس الجهد الثابت

ٌجب أن نحرك مفتاح  اختٌار القٌاس  (DC) الجهد الثابت لقٌاس

  DCV  إلى أحد األماكن التً أمامها الرمز

 أما المجسات فالمجس األحمر ٌدخل فً الفتحة المإشرة بالرموز

VWmA  والمجس األسود ٌدخل فً الفتحة المإشرة بالرمز 

COM 

عند القٌاس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة وٌمكننا تحرٌك 

  .الجهدمفتاح اختٌار القٌاس للحصول على أفضل قراءة بحسب قٌمة 

 فولت مثبل  فنحرك المفتاح إلى 15أي إذا كنا نقٌس جهدا بحدود 

 أي أن الجهاز فً هذه الحالة باستطاعته قٌاس الجهود 20وضع 

  فولت كحد أعلى20إلى 

 AC  قٌاس الجهد المتردد

ٌجب أن نحرك مفتاح  اختٌار القٌاس  (AC) لقٌاس الجهد المتردد

وهً فً الجهاز   ACV  إلى أحد األماكن التً أمامها الرمز

  . فولت750 أو 200الموضح سابقا إما 

 فولت فنحرك المفتاح إلى وضع 200فإذا أردنا قٌاس جهد أقل من 

 فولت فنحرك 200 فولت أما إذا أردنا قٌاس جهد أعلى من 200

  فولت750المإشر إلى وضع 

 قٌاس التٌار 

 DC قٌاس التٌار الثابت

http://www.qariya.com/electronics/dc.htm
http://www.qariya.com/electronics/dc.htm
http://www.qariya.com/electronics/voltage.htm
http://www.qariya.com/electronics/voltage.htm
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بالمٌكرو أو المٌللً أمبٌر ٌجب أن  (DC) لقٌاس التٌار الثابت

  نحرك مفتاح  اختٌار القٌاس إلى أحد األماكن التً أمامها الرمز

DCA  

 أما المجسات فالمجس األحمر ٌدخل فً الفتحة المإشرة بالرموز

VWmA  والمجس األسود ٌدخل فً الفتحة المإشرة بالرمز 

COM 

 10فً الجهاز الموضح )إذا كان التٌار المراد قٌاسه ذو شدة عالٌة 

فٌوصل  (أمبٌر كحد أقصى وقد ٌختلؾ ذلك من جهاز إلى آخر 

 10A المجس األحمر بالفتحة المإشرة بالرمز 

عند القٌاس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة وٌمكننا تحرٌك 

  .مفتاح اختٌار القٌاس للحصول على أفضل قراءة بحسب شدة التٌار

  طرٌقة استخدام ملتً مٌتر

جهاز الملتً مٌتر هو جهاز متعدد القٌاس واالستخدام , حٌث ٌمكن 

استخدامه كمقٌاس للجهد وٌسمى فً هذه الحالة فولتمٌتر وٌمكن 

استخدامه كمقٌاس للتٌار وٌسمى فً هذه الحالة أمٌتر كما ٌمكن 

  .استخدامه لقٌاس المقاومات وٌسمى أومٌتر

  :فولتٌمٌتر

نضع : إعدادات الجهاز (V) لقٌاس الجهد ووحدة القٌاس الفولت

ثم تضبط  . V والسلك اآلخر فً المنفذ COM سلك فً المنفذ 

 على أعلى قٌمة  النوع مستمر   الجهاز على وضعٌة قٌاس الجهد

 تضع طرفً الفولتمٌتر R2 لقٌاس الجهد على مقاومة معٌنة ولتكن.

voltmeter  على طرفً المقاومة المراد قٌاس الجهد علٌها 
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  امٌتر

  (A) قٌاس التٌار ووحدة القٌاس األمبٌر

والسلك اآلخر فً  COM نضع سلك فً المنفذ: إعدادات الجهاز

ثم تضبط الجهاز على وضعٌة قٌاس التٌار على  . mA او A المنفذ

 .أعلى قٌمة
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لقٌاس التٌار المار فً دابرة كهربابٌة كل ما علٌك هو أن تفتح 

 مسارا فً الدابرة الكهربابٌة لتضع فٌه طرفً االمٌتر 

 

 

 قٌاس المقاومة ووحدة القٌاس األوم 

 

والسلك اآلخر فً  COM نضع سلك فً المنفذ: إعدادات الجهاز

ثم تضبط الجهاز على وضعٌة . المنفذ الذي ٌحمل رمز المقاومة

 .على أعلى قٌمة (األوم  )قٌاس المقاومة 

 

البد أوال من إزالة المقاومة .. لقٌاس قٌمة مقاومة كهربابٌة معٌنة 

 المراد قٌاس قٌمتها من الدابرة الكهربابٌة , ثم نقوم بعملٌة القٌاس 
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 -: ملحوظة

ٌتم استخدام البطارٌة الداخلٌة فً الملتٌمٌتر فً حالة عمله كؤومٌتر 

لذا حٌن نترك المقاومة مرتبطة ببقٌة عناصر الدابرة األخرى .. 

 فسوؾ تإثر على القراءة  البطارٌةومن ضمنها 

 

الحظ البطارٌة .. والصورة التالٌة توضح لك تركٌبة اومٌتر داخلٌة 

  فولت 9

http://www.qariya.com/electronics/battery.htm
http://www.qariya.com/electronics/battery.htm
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وطبعا ٌتم حساب المقاومة او قٌاسها فً الحقٌقة باستخدام مبدأ 

 قانون أوم

  .. الذي ٌربط بٌن الجهد والتٌار والمقاومة

لذا لو تركنا المقاومة فً الدابرة دون إزالتها فان مصادر الجهد 

األخرى ؼٌر البطارٌة الداخلٌة لبلومٌتر سوؾ تإثر على هذا المبدأ 

وبالتالً سوؾ ٌختل وٌعطٌنا قراءة ؼٌر صحٌحة  ) قانون اوم )

 وهذه صورة توضح االومٌتر حٌن قٌاس مقاومة لقٌمة المقاومة

 

 فولت والتٌار المراد تحدٌده 9فلو كانت البطارٌة الداخلٌة لبلومٌتر 

 ملً امبٌر والمقاومة الداخلٌة 1باستخدام المقاومة المراد قٌاسها هو 
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 اوم فٌمكن من قانون اوم حسب الدابرة أعبله حساب 500لبلومٌتر 

 :المقاومة المراد قٌاسها كالتالً

 

تختلؾ أصناؾ جهاز متعدد القٌاسات لكنه تشترك فً استعماالت 

ٌة وقٌاس الشدة أما بقٌة ولت للمقاومة قٌاس الؾاأساسٌة قٌاس أم

الخٌارات كمقٌاس السعة للمكثفات وقٌاس الحرارة وقٌاس الذبذبات 

وقٌاس كسب الترنزسترات فهً باهضة الثمن نسبٌا مقارنة بالعادٌة 

إلٌك بعض األصناؾ واإلستعماالت األساسٌة 
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الرقم الذي تصل إلٌه إبرة المإشر على السلم مضروب فً وضع 

 مفتاح اختٌار المعٌار مقسوم على آخر رقم فً السلم 
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 NPN استعمال األفو متر لقٌاس الترنزستر
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                 اطراف الترانزستور والداٌود
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 حص الدوائر المتكاملة بشكل عامف

IC's test ways  

  

 

 

 

 

 

 

 

 قصر جزئً أو كامل بٌن أطرافها : short  

 12لٌكن  )اذا لوحظ نتٌجة القٌاس أن جهد التؽذٌة المستمر 

علً طرؾ الدابرة المتكاملة أقل من نصؾ  (فولت مثبل

وأن ذلك الجهد موجود  ( فولت 6أقل من  )قٌمته األسمٌة 

علً أطراؾ الدابرة المتكاملة أو معظمها فؤن تلك الدابرة 

وفً هذة الحالة , المتكاملة تالفة نتٌجة لحدوث قصر داخلً 

 استبدالها

 ًقطع دائرة داخل open circuit 

اذا لوحظ نتٌجة قٌاس الجهد علً أطراؾ الدابرة المتكاملة 

    طرؾ التؽذٌة )أن جهد التؽذٌة موجود علً طرؾ واحد 

 Vcc  ) فؤن تلك , بٌنما هو معدوم علً بقٌة اإلطراؾ تماما

الدابرة المتكاملة قد تعرضت لقطع دابرتها الداخلٌة نتٌجة 

 لتٌار زابد وٌنبؽً استبدالها 
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 اختالل العمل : 

 اختبلل عمل الدابرات المتكاملة من مراقبة ىٌستدل عل

الجهود المستمرة علً أطرافها ومقارنتها مع الجهود 

 .المذكورة علً المخطط 

الدابرات المتكاملة ال تتحمل العبث أو أي خطا فً القٌاس أو 

فهً تنخرب فورا إذا تعرضت لزٌادة فً التؽذٌة , التوصٌل 

أو أخطاء فً التوصٌل أو حرارة زابدة أو حتى حقل 

 .مؽناطٌسً شدٌد أو نبضة عابرة

لذا ٌنصح بفحص عناصر الدابرة بشكل صحٌح قبل الشروع 

فً استبدال الدابرة المتكاملة ألن بقاء السبب األصلً للعطل 

موجودا سٌإدي الً تخرٌب الدابرة المتكاملة فور تركبها 

  . ضمن المرحلة أو القسم الذي تعمل فٌه

وأٌضا ٌنصح عند قٌاس الجهود حاول أن تضع مجسات 

المقٌاس علً النقاط الموصلة مع أطراؾ الدابرة المتكاملة 

ألنه .  أطراؾ الدابرة المتكاملة مباشرة ىبدال من وضعها عل

من السهل أن تنزلق تلك المجسات مإدٌة لقصر بٌن أطراؾ 

كما أنه ٌنصح باقتناء محسات , الدابرة المتكاملة فتنخرب 

قٌاس ذات طرؾ حاد بشكل كاؾ لحك أي أكسدة متشكلة 

 كما ٌقلل من احتمال انزالق المجس . علً نقاط اللحام 

 بان أال تفك أو تهز أي قطعة إال إذا كان ىونصٌحة أخر

الجهاز مفصوال من التٌار الكهربابً الن ذلك من شؤنه خلق 

 نبضات عابرة قد تإدي لتخرٌب بعض الدابرات المتكاملة 
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 الصٌانة

تعرؾ الصٌانة على أنها اكتشاؾ األعطال و تشخٌصها ثم إصبلحها 

األجزاء العاطلة ثم التؤكد من تمام اإلصبلح بكل الوسابل  أو استبدال

المتاحة لتؤكٌد جودة اإلصبلح و المعاٌرة على مقاٌٌس الجــودة 

  . المتوفرة إن أمكن

 طرق الصٌانة

 الصٌانة الدورٌة:- أوال 

وتتم بعد عدد معٌن من ساعات التشؽٌل أو على فترات زمنٌة معٌنة 

 . و تستهدؾ أساسا الوقاٌة من حدوث األعطال

 الصٌانة الوقابٌة:- ثانٌاً 

الؽبار و  وتتم فً أي وقت حسب الحاجة بؽرض حماٌة الجهاز من

األتربــة و الصدأ و الضوضاء و الحرارة و مصادر األعطال 

جهد التٌار الكهربً و المؽناطٌسٌة حتى /كالتؽٌر فً تردد  األخرى

 . أو تقلل من احتماالت حدوثها تمنع حدوث األعطال

 الصٌانة العبلجٌة:- ثالثا 

وتتم عند حدوث أعطال فعلٌة فً الجهاز بؽرض إصـبلح الجهاز 

 .العاطل فعبل 

وسنتناول فى بداٌة االمر دراسة بعض العوامل التً من المحتمل ان 

 . الحاسب الشخصً لبلذى وطرق الصٌانة الوقابٌة لها تعرض

 الصٌانة الوقابٌة لحاسوبك الشخصً تجنبك الكثٌر من الخسابر

 "الصٌانة الوقابٌة "فى البداٌة البد ان نتعرؾ عن معنى 

فهى وسٌلة لتقلٌص مصروفات الصٌانة هو محاولة الحٌلولة دون 

حدوثها وذلك بعمل الصٌانة الوقابٌة البلزمة  وقوع االعطال قبل

ال توفر فقط تكالٌؾ تصلٌح االعطال  والمستمرة فالصٌانة الوقابٌة

بل ما هو اهم من ذلك هو توفٌر خسابرتوقؾ الجهاز عن العمل 

الشخصً عن  ونعتقد اننا لسنا فً حاجة الى تنبٌه مستخدم الحاسب
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اشٌاء قد تكون واضحة وجلٌة لدى الجمٌع مثل تجنب االكل 

الق بعض السوابل على زوالشرب قرٌبا من الجهاز خوفا من ان

االجهزة ومن ثم احتمال حدوث العطل, كذلك عدم اساءة استعمال 

لوحة المفاتٌح والملحقات الخارجٌة للحاسوب وسنركز فً هذا 

الحاسب  العرض على بعض العوامل التً من المحتمل ان تعرض

الشخصً لبلذى من ذلك الحرارة الزابدة وتعرضه للؽبار 

  . اضافة الى مشاكل الكهرباء والمٌاه والمؽناطٌس

 

لحاسب الشخصً وتعرضه للتلؾ وكٌفٌة ا العوامل التً  تإثر على

 الوقاٌة منها

  . الحرارة الزابدة وكٌفٌة الوقاٌة منها

السابق وذلك  مشكلة الحرارة لم تعد مشكلة كما كانت علٌه فً

 بفضل تطور االجهزة الجدٌدة اال ان ذلك ال ٌعنً ان نهمل هذه

 .المشكلة

 أسباب المشكلة

تعرٌض الجهازلفترة طوٌلة الشعة الشمس مما قد ٌإدي الى  -

 .االضرار بالجهاز

 .توقؾ مروحة التبرٌد الداخلٌة المثبتة بالجهاز -

 -: وللتؽلب على هذه المشكله وحلها

 تشؽٌل الحاسب فً بٌبة مكٌفة.1

ٌجب وضع الجهاز فً مكان بعٌد عن اشعة الشمس المباشرة .2 

حٌث ان تعرض االجهزة االلكترونٌة الشعة الشمس المباشرة 

 . ٌعرضها للتلؾ

       تثبٌت مروحة مناسبة فً مزود الطاقة بالصندوق المعدنً .3

 (Case)  او اضافة مروحة خارجٌة 

ٌجب تفقد المروحة الداخلٌة باستمرار فقد تتعطل دون ان نعلم .4

تعطل الجهاز , لهذا ٌجب تفقد مخارج الهواء بٌن الفترة  وٌسبب ذلك
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الهواء الحار من تلك المخارج حٌث ان  واالخرى والتؤكد من خروج

 كثٌرا من المراوح قد ال تصدرصوتا عند العمل

تركٌب مجسات للحرارة بالجهاز لتقوم بإؼبلق الجهاز عند  . 5

 وصول درجة الحرارة الى النقطة الحرجه ,اما عن درجة حرارة

 الوسط التً ٌجب تشؽٌل الحاسب الشخصً فٌها فقد اقترحت شركة

 IBM وذلك ألن الدوابر , فهرنهاٌت درجة  85: 60بٌن  ان تكون

  درجة 125 داخلٌا فً درجة حرارة  االلكترونٌة ٌمكن ان تعمل

وعالٌة جدا تسبب  ان تباٌن درجة الحرارة بٌن منخفضة جدا كما

صدمة حرارٌة وهذا ٌحدث فً فصل الشتاء عندما تكون درجة 

حرارة الؽرفة منخفضة وعند التشؽٌل الجهاز ترتفع درجة حرارته 

فهرنهاٌت وهذا الفرق بٌن درجتً  120 لتصل الى اكثرمن 

عند شراء جهاز الحاسب ٌجب . الحرارة قد ٌسبب الصدمة الحرارٌة

االهتمام بمزود الطاقة والمروحة ونظام التبرٌد, فقد ٌإدي استخدام 

مروحة رخٌصة الى تعطلها ومن ثم الى تعطل الجهاز عن العمل 

  . وما ٌترتب على ذلك من خسابر مادٌة اضافٌة

  . الؽبار وكٌفٌة الوقاٌة منها

 إن أبرز احد االشٌاء التً تضر بجهاز الحاسب هو الؽبار

 

 أسباب المشكلة

عندما ٌتراكم الؽبارعلى لوحات الشرابح وٌصبح طبقة عازلة .1

 ,ٌنتج عزال حرارٌا مما قد ٌلحق اضراراً بلٌؽة بالجهاز ومن ثم

منافذ  سد الؽبار لبعض الفراؼات والمنافذ الحساسة للجهاز مثل .2

الهواء فً مزود الطاقة او القرص الصلب او الفراغ الموجود بٌن 

 .القراءة فً محرك االقراص المرنة والقرص المرن نفسه الرأس

 .المصدر االكثر انتاجا للؽبار واستقباال له الطابعة.3

احد المصادر الؽنٌة للؽبار وهً رماد الدخان وقد اشاراحد .4

الكتاب المتخصصٌن فً مجال الحاسب إلى انه اطلع على دراسة 
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قبل ادارة المخاطر والسبلمة المهنٌة فً الوالٌات  اجرٌت من

ان التدخٌن بالقرب من الحاسب ٌقلل  المتحدة االمرٌكٌة تبٌن منها

 . %40من عمر الحاسب بنسبة

 

 -: وللتؽلب على هذه المشكله وحلها

 بازالة الؽبار بشكل دوري والطرٌقة المثلى التى مٌجب القٌا ..1

اشهر  6 سنة ذلك لبلجهزة المنزلٌة وكل  ٌنصح بها إزالة الؽبار كل

لفتح الجهاز لعمل اي صٌانة  لبلجهزة المكتبٌة وكذلك عندما نحتاج

وافضل طرٌقة , او إضافة اجزاء فٌجب تنظٌؾ الجهاز من الؽبار

الزالة الؽبار هً نفخ اجزاء الجهاز بهواء مضؽوط هذا وٌوجد 

 .مملوءة بالؽاز المضؽوط خاصة لهذا الؽرض علب

الوقابٌة اال ان فابدتها قد تكون محدودة حٌث  استخدام االؼطٌة.2

  .ٌتم استعمالها فقط عند عدم استخدام الجهاز

ٌجب كنس وتنظٌؾ ونفخ الطابعات باستمرار ولكن ٌتم هذا  .3

 .بعٌداعن جهاز الحاسب حتى ال ٌنتقل األتربة مرة اخرى

 . تجنب التدخٌن اثناء استخدام الحاسب او بالقرب منه.4

 

 . المجاالت المؽناطٌسٌة وكٌفٌة الوقاٌة منها

  أسباب المشكلة

وجود المؽناطٌس سواء الدابم او الكهرومؽناطٌسً ٌإدي الى . 1

 .الموجودة فً االقراص الصلبة واالقراص المرنة فقدان البٌانات

الموجات الكهرومؽناطٌسٌة الضالة قد تحدث كثٌرا من المشاكل . 2

الشخصً وخاصة الشبكات ومن ذلك التداخبلت  لحاسبك

والتداخبلت الكهرومؽناطٌسٌة قد  الكهرومؽناطٌسٌة والتشوٌش

بؽٌر ارادتنا وهذا  تحدث عندما تشع او تتسرب الكهرو مؽناطٌسٌة

التردد  بدوره ٌحدث التداخبلت فً المكالمات والتداخبلت فً
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 .البلسلكً

 -: وللتؽلب على هذه المشكله وحلها

تجنب وضع هذه الوسابط قرٌبا من المؽناطٌس او االجهزة التً .1

وجود المؽناطٌس حول اجهزة  ٌوجد بها مؽناطٌس او تجنب

ٌمكن ان ال نلقً لها  الحاسب, هناك آالت كثٌرة ٌوجد فٌها مؽناطٌس

القدٌمة ذات  اهتمام وتوجد بكثرة حول الحاسب مثل التلفونات

 الجرس كذلك تلفونات الجوال والسماعات وبعض مشابك الورق قد

وعلى الرؼم من ان كثٌراً من مصنعً , تكون من المؽناطٌس

معزولة وآمنة من المؽناطٌس اال انه من  السماعات ٌدعون انها

 االفضل عدم وضع االقراص علٌها

والوقاٌة خٌر من العبلج وخٌر نصٌحة هً ابعاد كل ما هو .2

الحاسب ومنطقة الشرابط واالقراص  مصدر للمؽناطٌسٌة عن

 فالمؽناطٌس قرب المؽناطٌس ٌعنً كارثة

 . الكهرباء وكٌفٌة الوقاٌة منها

اكثر المشاكل التً قد ٌتعرض لها الحاسب الشخصً هً بسبب 

 عدم ثبات التٌار الكهربً

 

  أسباب المشكلة

شدة التٌارالكهربً وضعفه وتذبذب التٌار بٌن عالً ومنخفض  -

 .وانعدام التٌار

مشاكل  قد ٌكون مستخدم الحاسب هو السبب االول لحدوث -

الكهرباء وذلك بكثرة تشؽٌل الحاسب واطفابه فً وقت زمنً وجٌز 

 عندالتعرض الي مشكلة تواجه

 -: وللتؽلب على هذه المشكله وحلها

الحاسبات الجدٌدة من التطور بحٌث  اصبح مزود الطاقة فً.1

 .ٌحمً الجهاز من تؽٌرات التٌار الكهربابً
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ٌنصح كثٌر من خبراء الحاسب بترك الحاسب ٌعمل على طول .2

الوقت وعدم اؼبلقه حٌث ان الجهاز عند تشؽٌله ٌسحب من الطاقة 

اضعاؾ ما ٌحتاج من الطاقة بعد التشؽٌل ولهذا  من اربعة الى ستة

ولكن ٌشترط  سببا فً الحاق األذى به قد تكون هذه الطاقة الشدٌدة

 .أن ٌكون الجهاز فً بٌبة مكٌفة باردة

 .(Stabilizer)استخدام اجهزة مثبتة لتٌار الكهرباء .3

 (ESD )تفرٌػ الكهرباء االستاتٌكٌة  -

تفرٌػ الشحنات االستاتٌكٌة هً إحدى المشاكل التً تعرض الحاسب 

االضافات اواالصبلحات  االذى خاصة كاجراء بعض الشخصً الى

 وخاصة الفنٌة

 أسباب المشكلة

الشرابح قد تعرضها الى الدمار او  تفرٌػ الشحنات االستاتٌكٌة فً  -

 تقلل من عمرها

 استعمال موكٌت لفرش االرضٌات ؼٌر مضاد لبلستاتٌكٌة -

 .  األجهزة فً أماكن جافةاجعل-

 -: وللتؽلب على هذه المشكله وحلها

البرد  التعامل مع مكونات الحاسب فً وقت ٌجب اخذ الحذر عند.1

فدرجة شعور االنسان بالكهرباء االستاتٌكٌة فً  ,واالماكن الجافة

هً   فولت بٌنما الدرجة التً تضر بالشرٌحة300المتوسط عند

 .  فولت200

القتراب من  لتجنب مشاكل الشحنة االستاتٌكٌة هً تفرٌؽها قببل.2

 . الحاسب

إستخدام حزام ضد االستاتٌكا ٌتم لفه حول معصم الٌد وذلك عند .3 

التعامل مع الحاسب , وفً حالة عدم وجود الحزام ٌتم لمس مزود 

 .الطاقة بعد تشؽٌله قبل لمس اي من مكونات الحاسب

رفع درجة الرطوبة فً االماكن التً ٌوجد بها الحاسبات وذلك .4
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باالجهزة الخاصة برافع الرطوبة او بوضع بعض النباتات او 

 .احواض االسماك

استعمال موكٌت لفرش االرضٌات ضد االستاتٌكٌة اذا كان البد .5

من استخدام موكٌت,وكذلك تجنب لبس المبلبس واالحذٌة المنتجة 

 .لبلستاتٌكا

 وضع حصٌرة ضد االستاتٌكٌا تحت الحاسب الشخصً. 6

 مراعاة نقل الشرابح باستخدام اؼلفة ضد االستاتٌكا . 7

 ٌجب مسك الشرٌحة من جسمها ولٌس من دبابٌس التوصٌل.8

 . المٌاه والسوابل وكٌفٌة الوقاٌة منها

 المٌاه والسوابل هً اسهل االخطار اكتشافا واسهلها تجنبا 

 أسباب المشكلة

 سكب السوابل والمٌاه على مكونات الجهاز من قبل المستعمل  -

 تسربات المٌاه من المواسٌر القرٌبة - 

 االؼراق عن طرٌق الفٌضانات  -

عادة ٌتم سكب السوابل من الشخص المستخدم للجهاز وذلك عن  -

 .المشروبات قرٌبا من الجهاز  طرٌق جلب

 -: وللتؽلب على هذه المشكله وحلها

 .منع جلب السوابل والمشروبات قرٌبا من الحاسب ٌجب.1

إستخدام ؼطاء خفٌفاً من الببلستٌك لتؽطٌة لوحة المفاتٌح بحٌث .2

وفً حالة حدوث سكب أحد المشروبات  ٌسمح بالكتابة دون عابق

و تنظٌفها فً الحال عند اقرب  على لوحة المفاتٌح فٌتم اخذها

 المٌاه المستخدمة نظٌفة صنبور ماء ثم القٌام بتجفٌفها شرط ان تكون

لبلؼراق فٌجب تفكٌك  يعند تعرض مكونات الحاسب الشخص.3

 اجزابها ومن ثم تنظٌفها باقمشة ؼٌر مولدة لبلستاتٌكا

استخدام المواد الخاصة بتنظٌؾ الحاسب عند القٌام بعملٌة .4

 التنظٌؾ 

قم بفك اجزاء وكروت الجهاز  عند تعرض جهازك لحالة اؼراق .5
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 . ثم تنظٌفها بالوسابل الخاصة لتنظؾ حواؾ البطاقات والموصبلت

ٌجب تجنب استخدام السوابل المشروبات ومحالٌل التنظٌؾ التً  .6

 قد تحدث اكسدة لمكونات الجهاز خاصة موصبلت

تلك  الدوابرااللكترونٌة حٌث عند تعرضها للسوابل والؽازات ٌجعل

 .الدوابر ؼٌر موصلة وؼٌر فعالة

خٌر وسٌلة للوقاٌة هً تجنب حدوث االؼراق و ذلك عن طرٌق  .7

تخزٌن االجهزة بعٌدا عن ارضٌات الؽرؾ والمكاتب وكذلك االخذ 

االسقؾ ؼٌر المعزولة للماء او  فً االعتبار عدم وضع الجهاز تحت

وكذلك عدم وضع  ,التً من الممكن حدوث تسرب المٌاه خبللها

  . الجهاز قرٌبا من مواسٌر المٌاه والمجاري

وفى النهاٌة البد ان ُنذكر ان الكهرباء والؽبار والمؽناطٌسٌة 

والسوابل والتدخٌن أكثر العوامل المإثرة على صحة الحاسبات 

ومراوح تبرٌد الجهاز ٌؽفلها الكثٌر من المستخدمٌن رؼم أهمٌتها 

 . لحماٌته

 الصٌانة العبلجٌة : ثالثا 

وهى كما ذكرنا سابقاً تتم عند حدوث أعطال فعلٌة فً الجهاز و 

 .بؽرض إصبلح الجهاز

وهناك نموذج ثابت وخطوات محددة للتعامل مع أعطال الحاسب 

بحٌث تصل فى نهاٌة هذه الخطوات الى حل لمشكلة ما تواجه أحد 

 . العمبلء لدٌك

الء ـــــــلنفرض انك أحد العاملٌن بمركز صٌانة ما وجاءك احد العم

ازه ماذا ــــــــبحاسبة الشخصى ٌشكو من حدوث مشكله ما فى جه

 ستفعل ؟

بالتاكٌد فى بداٌة االمر ستقوم باالستفسار عن طبٌعة المشكله  .1

التى تواجه العمٌل كبداٌة لتحلٌل المشكلة الموجودة بالجهاز 

 .وتحدٌدها

 . تقوم بتجمٌع المعلومات الخاصه بهذه المشكله وتدوٌنها .2
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إستخدام أحد الحلول السرٌعة من خبلل خبرتك فى التعامل مع .3

العدٌد من المشاكل المشابهه لهذه المشكله او من خبلل البحث 

 . السرٌع عن طرٌق االنترنت

قبل البدء فى تطبٌق هذه الحلول البد ان تقوم بحفظ نسخه من .4

 (Backup)البٌانات الموجوده على االقراص الصلبة بالجهاز 

 . وذلك لتفادي اى مشكله قد تحدث اثناء عملٌات االصبلح

تقوم بنظرٌة االحبلل والتبدٌل بحٌث انك تقوم بتحدٌد الجزء  .5

العاطل بالجهاز من خبلل ازاله احد االجزاء التى تشك فى انه سبب 

المشكله وتبدٌله باخر سلٌم وتشؽٌل الجهاز لترى هل ما زالت 

المشكله قابمه ام ال وتظل هكذا حتى تصل الى حل للمشكله بتحدٌد 

  . الجزء العاطل بالجهاز

 

 

 ألول مرة هاستخدام الكاوي  

 :األهداؾ السلوكٌة

 تحدٌد الجهد الذي ٌعمل علٌه الكاوي.1

 أن ٌوضع الكاوي فً قاعدته.2

 التحقق من سبلمة سلك توصٌل الكاوي بالجهد الكهربً.3

 تحدٌد اتجاه وضع الكاوي.4

 التحقق من سخونة الكاوي.5

 تحدٌد طرٌقة مسح رأس الكاوي.6

تنفٌذ شروط أداة المسح اإلسفنجٌة أو الخرقة القطنٌة .7

 الخطوات األدابٌة: 

 التؤكد من توافق جهد المصدر مع جهد الكاوي .1

 الخاص به دابم (القاعدة)ضع الكاوي على الحامل .2

اجعل قاعدة الكاوي بعٌدة عن أي شًء سواء قابل .3
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 .لبلحتراق أو ؼٌر قابل لبلحتراق

اجعل الكاوي مع القاعدة فً اتجاه الٌد الٌمنى واألعسر .4

 .باتجاه الٌد الٌسرى

تؤكد أن سلك توصٌل الكاوي بالجهد الكهربً سلٌم ولم .5

 .ٌحترق أو ٌتمزق وال ٌدخل فً حامل الكاوي

بعد ذلك ٌمكنك توصٌل الكاوي بالجهد الكهربً وسوؾ .6

ٌُخرج الكاوي رابحة إحتراق وتتصاعد منه األبخرة فبل 

 داعً للقلق إذا كان أول مرة ٌوصل بالجهد الكهربً

اؼمس رأس الكاوي فً الفلكس حتى ٌبدأ الفلكس بالتبخر .7

سلك ثم أضؾ كمٌات كبٌرة من  (بداٌة سخونة الكاوي)

الكاوي ساخن )على رأس الكاوي ودعه ٌنصهر  اللحام

 (تماماً 

إفصل الكاوي من الجهد الكهربً مع الحفاظ على وجود .8

 القصدٌر علٌه ودعه ٌبرد 

أعد وصل الكاوي بالجهد الكهربً وكرر مرة ثانٌة .9

 8 و 7 و 6الخطوات 

بالماء ونظؾ  (تباع مع قاعدة الكاوي)بلل اإلسفنجة .10

استخدم . رأس الكاوي عن طرٌق مسحه باإلسفنج عدة مرات

 خرقة قطنٌة إذا لم ٌوجد اسفنجة

على رأس  (سلك اللحام)اصهر قلٌل من القصدٌر  .11

 الكاوي حتى ٌكون الرأس أبٌض والمع ومصقول 

ابدأ باستخدام الكاوي ثم افصله من الجهد الكهربً عند .12

االنتهاء من االستخدام أو عند عدم الحاجة الستخدامه فترة 

 .تزٌد عن النصؾ ساعة

 

 ةتؤرٌض الكاوي

 :لتقوم (ما عدا الرخٌصة)تكون جمٌع مكاوي اللحام مؤرضة 

http://www.qariya.com/electronics/lead_solder_wire.htm
http://www.qariya.com/electronics/lead_solder_wire.htm
http://www.qariya.com/electronics/lead_solder_wire.htm
http://www.qariya.com/electronics/lead_solder_wire.htm
http://www.qariya.com/electronics/lead_solder_wire.htm
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لحماٌة المستخدم من صدمة كهربٌة فً حال حدوث : أوالً 

قصر داخلً مع أن ذلك ٌعتبر مستحٌبلً إال إذا تم فتح الكاوي 

 .من الداخل و إؼبلقه بطرٌقة بشعة

لحماٌة القطع االلكترونٌة من أٌة شحنات أو جهود قد : ثانٌاً 

 .تتولد على جسم الكاوي

  بنوعٌها   " حساس الحرارة"  الثٌرمستورطرٌقة اختبار

PTC  وNTC 

  اختبار ثٌرمستورPTC 

فً الؽالب بـ السٌرامٌك او البولٌمر وهذا  المقاومةتؽلؾ هذه 

 النوع من المقاومات ترتفع مقاومة مع ارتفاع درجة الحرارة

تستخدم عنصر الثاٌرمستور فً حماٌة األجهزة ضد ارتفاع 

فً الكمبٌوتر  المعالجاتالحرارة مثل حماٌة 

  اختبار ثٌرمستورNTC 

.. اال أنها عكس أدابها  .. PTC كما هو الحال مع المقاومة 

وهذا .. فكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما انخفضت المقاومة 

العنصر ٌستخدم للحماٌة فً تحدٌد اندفاع التٌارات وحماٌة 

األجهزة 

 مبلحظة

تجنب الحرارة الزابدة اثناء الفك  ) الهوت اٌر )ستخدام عند أ

 والتركٌب

 

 

file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\Thermistor.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\Thermistor.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\r.htm
file:///F:\?�?�?�?�?�%20???�?�%202\r.htm
http://www.qariya.com/electronics/Microprocessor.htm
http://www.qariya.com/electronics/Microprocessor.htm
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 مثال لتؽٌر ترانزٌستور
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 "Laptop Processors" معالجات البلب توب

 

معالج البلب توب هو أهم قطعة فً الكمبٌوتر و هو القلب المحرك 

 و اي ام دي "Intel" شركات المعالجات هً انتل, للجهاز

"AMD" ,  بحكم ان معالجات انتل هً المتوفرة فً منتطقتنا ولدٌها

 الخٌارات االكثر و ذات الشعبٌة االكبر 

 

 "Laptop RAM"        رام الب توب

 "Memory" ذاكرة الب توب: وٌطلق علٌه اٌضاً 

أبسط تفسٌر للرام هو الذاكرة المستخدمة من قبل البرامج و 

كل ما كان حجم الرام أكبر كل , التطبٌقات المشؽلة فً نفس الوقت

, ما كان بقدرتك تشؽٌل عدة تطبٌقات فً نفس الوقت بؤداء أفضل
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 : "Laptop HDD" ) القرص الصلب )هاردٌسك الب توب 

الهاردٌسك هو المساحة المخصصة لتخزٌن ملفاتك و بٌاناتك و 

الهاردٌسك امر ثانوي فً الجهاز و هو  ,"GB" ٌقاس بالـ قٌقا باٌت

طبعاً كل ما , مجرد اداة لتخزٌن الملفات وال ٌإثر على اداء الجهاز

لكن ال تولً القرص , كبر حجم القرص كل ما زاد سعر البلب توب

وال تجعله من االولوٌات عند البحث عن الب , الكثٌر من االهتمام

 .توب

 : "Laptop VGA" كرت شاشة الب توب

ي ترسل البٌانات و الصور و تكرت الشاشة هو االداة او القطعة ال

كل ما كان الكرت اقوى و اعلى كل , الفٌدٌو من قلب الجهاز للشاشة

ما استطعت تشؽٌل تطبٌقات أقوى مثل تطبٌقات تصمٌم او العاب 

و هناك عدة مقاٌٌس لكروت الشاشة مثل الشركة و , عالٌة الجودة

لكن التفاصٌل المعقدة فً , المودٌل و الفبة و ؼٌرها من االمور

كروت الشاشة تتواجد عادة فً الكمبٌوترات المكتبٌة و لمن ٌبحث 

 .عن جودة ألعاب ال تضاهى

 :كروت الشاشة فً البلب توب تنقسم عادة لقسمٌن

و هذا ٌعنً ان كرت  : "Integrated" كرت شاشة مدمج. 1

و طبعاً , الب توبلالشاشة مدمج فً المذربورد او اللوحة األم ل

كرت الشاشة المدمج , بحكم انه مدمج و لٌس منفصل ٌكون اضعؾ

هو المنتشر فً االجهزة المتوسطة و هو قادر على تشؽٌل جمٌع 

تطبٌقات الفٌدٌو و النصوص و االلعاب المتوسطة و التصامٌم 

و ؼالباً تجد مكتوب , و هو مناسب الؼلبٌة المستخدمٌن, المتوسطة

فً مواصفات البلب توب عند ذكر كرت الشاشة بؤنه ٌعمل إلى 

و هذا ٌعنً ان الكرت ٌعمل بذاكرة مشتركة مع ذاكرة , مٌجا 128

فعند تشؽٌل تطبٌق ٌتطلب ذاكرة فإن الكرت سٌستخدم , الجهاز

مقدار , الذاكرة المتوفرة فً الجهاز نفسه للتعامل مع هذا التطبٌق

مٌجا من ذاكرة  128الذاكرة التً سٌستخدمها الكرت لن تتعدى 
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 128و , الجهاز او رام الجهاز و التً تكلمنا عنه فً النقطة السابقة

و ٌتؽٌر مقدار الذاكرة , مٌجا كافٌة ألؼلب المستخدمٌن و التطبٌقات

 .المستخدمة حسب ما ٌتم ذكره فً مواصفات الجهاز

 

و هذا ٌعنً ان كرت  : "Dedicated" كرت شاشة منفصل. 2

مما ٌجعل , الشاشة منفصل و مخصص ولٌس مدمج فً اللوحة األم

كثٌر من كروت , الكرت اقوى و قابل للتعامل مع تطبٌقات اعلى

و هذا ,  مٌجا128الشاشة المنفصلة فً أجهزة البلب توب تكون 

مع العلم انه حتى الكروت المنفصلة , اقوى من المدمج القابل للزٌادة

و عادة ما تكون أجهزة , قابلة للزٌادة باالخذ من رام البلب توب

البلب توب بكرت شاشة منفصل اعلى سعراً من التً تؤتً بكرت 

 .شاشة مدمج

 

 "Laptop Display" شاشة الب توب

 : نقطتٌن تهمك فً شاشة البلب توب و هً

و هذا ٌعتمد على رؼبتك و  : "Screen Size" حجم الشاشة.1

و , بوصة 15الحجم االفتراضً و المنتشر هو , استخدامك للجهاز

لكن إن كنت تفضل اصؽر و اخؾ فهناك عدة خٌارات اخرى وهً 

و كل ما صؽرت ,  بوصة12بوصة واٌضاً  13 , بوصة14

وال تنسى نقطة مهمة وهً  ,الشاشة كل ما زاد سعر البلب توب

فإذا كان نظرك ضعٌؾ أو إذا كانت عٌنٌك , مدى جودة رإٌتك

تإلمك عند قراءة خط صؽٌر فابتعد عن الشاشات ذات الحجم 

 17اضافة لما سبق ٌوجد اٌضاً اجهزة الب توب بشاشات , الصؽٌر

ولكنها قد تكون كبٌرة جداً وتفتقد مٌزة  , بوصة20بوصة وصوالً لـ 

 .التنقل

 

دقة العرض هً  :"Resolution" دقة العرض االفتراضٌة .2
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و هً , اكبر مساحة من سطح المكتب ٌمكن عرضها على الشاشة

 : عادة تكون بشكل ارقام مثل

1024x768 

1280x800 

 

األرقام تمثل عدد البكسل فً خط افقً و عدد البسكل فً خط 

حٌث ٌعطٌك , و كل ما كان الرقم اعلى كل ما كان افضل, عمودي

ولكن لٌس بالضرورة  ,مساحة رإٌة اكبر و تحكم اكبر فً الشاشة

البعض ال ٌفضل دقة شاشة كبٌرة حٌث ان الخطوط , انك ستستخدمه

مع العلم انه ال ٌكتب فً مواصفات الجهاز , تكون اصؽر مما ٌرٌد

ولكن ٌكتب رمز للشاشة وهذا الرمز ٌوحً , اقصى دقة عرض

 : القصى دقة عرض

 

WXGA+: 1440x900  

WSXGA+: 1680x1050  

UXGA: 1600x1200  

WUXGA: 1920x1200 

 W الرمز اللً امامه الحرؾ, ما سبق هو اكثر االنواع انتشاراً 

أو شاشة مستطٌلة و هً الشاشة  "Wide Screen" ٌعنً

مع العلم ان الرمز قد , الموجودة حالٌاً فً اؼلب أجهزة البلب توب 

 : مثال, ٌكتب بشكل مختلؾ

وهو  "Wide VGA" ربما قد تجد , WVGA بدل من ان تجد

 .ٌعنً كما ذكرنا فً االعلى عرٌض او مستطٌل

 الفبة االكثر االنتشاراً و المتوفرة فً اؼلب أجهزة البلب توب هً

WXGA: 1280x800 , و هً كافٌة و مناسبة. 

 : اضافات و ملحقات الب توب

إال أنها , بالرؼم من أنها ال تإثر على أداء البلب توب الفعلً
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خصابص و ممٌزات مهمة تحتاجها كثٌراً فً استخدامك الٌومً 

تحدٌد الممٌزات اإلضافٌة التً تهمك فً الجهاز و تجاهل , للجهاز

ما ال ترٌد هو أمر قد ٌساعدك كثٌراً فً قرار الشراء خصوصاً عند 

 : اإلضافات هً, الحٌرة بٌن مودٌبلت محددة و متقاربة

 

 

 "Optical Drive" المشؽل الضوبً

هناك عدة انواع تؤتً مع البلب , و هو مشؽل السً دي أو الدٌفٌدي

, فبعضها ٌقرأ و ٌنسخ السٌدي و لكنه ٌقرأ الدٌفٌدي فقط, توب

بحكم ان تكلفة , بعضها ٌقوم بالمهمتٌن, بعضها ٌقرأ فقط و ال ٌنسخ

أؼلب أجهزة البلب توب أصبحت تؤتً , المشؽل منخفضة جداً 

بالمشؽل المتكامل و الذي ٌقوم بنسخ و تشؽٌل السٌدي و الدي فً 

و هو الخٌار االفتراضً و الذي ٌجب ان ٌكون فً الجهاز , دي

من أجهزة البلب توب تؤتً بهذا % 99, وال تقلق, الذي ستختاره

وال تنسى سإال البابع للتاكد اإلضافً من المودٌل الذي , الخٌار

اآلن , اخترته ما إذا كان ٌحتوي على مشؽل ٌقوم بتؤدٌة كامل المهام

هناك تقنٌة , بعد أن اتفقنا أن المشؽل المتكامل هو الخٌار المناسب

الٌت  : إضافٌة فً بعض األنواع من أجهزة البلب توب واسمها

هذه التقنٌة تعطٌك القدرة على الطباعة  ,"Lightscribe" سكراٌب

لنقل انك نسخت قرص , باللٌزر على الدٌفٌدي سواء نص او صورة

بدالً من الطرٌقة التقلٌدٌة , ٌحتوي على تصامٌمك و ترؼب بتعلٌمه

ٌمكنك اخذ القرص و قلبه رأساً على , و هً الكتابة على القرص

و عن طرٌق برنامج , عقب و من ثم ادخاله فً المشؽل مرة أخرى

فً الجهاز ٌمكنك وضع صورة او نص ومن ثم طباعته على 

هذه التقنٌة لٌست عملٌة جداً حٌث أنه ٌجب علٌك شراء , القرص

قرص خاص بتقنٌة البلٌت سكراٌب و التً عادة ما ٌكون سعرها 

أضؾ إلى ذلك انك ؼٌر قادر على , أعلى قلٌبلً من األقراص العادٌة
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و لكن بالرؼم من , الطباعة باأللوان و إنما بدرجات األسود فقط

شاهد هذه الصورة لقرص , ذلك قد تكون هذه المٌزة مهمة للبعض

 : مطبوع بهذه التقنٌة

 

 هذا الخٌار ٌمكنك من, خاصٌة معروفة"Bluetooth" البلوتوث

ربط جهاز البلب توب بؤي جهاز آخر بخاصٌة البلوتوث سواء كان 

, جوال او الب توب آخر أو ماوس بلوتوث أو ؼٌرها من الملحقات

مع العلم ان أؼلب أجهزة البلب , خٌار مهم جداً و ٌجب وجوده لدٌك

 .توب تؤتً بخاصٌة البلوتوث

 

 "WLAN" الواٌرلٌس

خاصٌة هامة جداً و هً خاصة االتصال باإلشارة البلسلكٌة من 

فبدالً من تمدٌد كٌابل شبكة ٌمكنك الربط  ,مودم الدي اس ال لدٌك

خٌار مهم جداً , قرٌب منك Wi-Fiالسلكٌاً بمودمك او مركز شبكة 

مع العلم ان أؼلب أجهزة البلب توب تؤتً بهذه , وٌجب وجوده لدٌك

 .الخاصٌة

 

 "Built-in Webcam" كامٌرا مدمجة

كامٌرا مدمجة فً البلب توب تمكنك بسهولة من دردشة الفٌدٌو بدالً 

من شراء كامٌرا خارجٌة و ربطها فً أعلى الشاشة و نقلها معك 

لكن , البعض ال ٌرؼب و ال ٌهتم بوجود الكامٌرا, فً كل مكان

لذلك مهما كان , اؼلب االجهزة اصبحت تؤتً بكامٌرا مدمجة

مع العلم أن أؼلب األجهزة , بالتؤكٌد سٌحتوي على كامٌرا, اختٌارك

التً تؤتً بكامٌرا مدمجة تؤتً أٌضاً بماٌكروفون مدمج و ٌكون 

عبارة عن فتحة صؽٌرة القطة للصوت بجانب الكامٌرا تعمل 

 .كماٌكروفون
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 "USB Ports" عدد منافذ الٌو اس بً

ولكن االجهزة ,  منافذ ٌو اس ب4ًأؼلب أجهزة البلب توب تؤتً بـ 

 الصؽٌرة 

ٌعود الخٌار لك فً حاجتك , عادة ما تؤتً بمنفذٌن ٌو اس بً فقط

فٌمكنك زٌادة منافذ الٌو , وهذا لٌس خٌار هام ,لمنافذ الٌو اس بً

بتكلفة بسٌطة و  "USB Hub"اس بً لدٌك بشراء وصلة اضافٌة 

 .مضاعفة عدد المنافذ لدٌك مرتٌن أو ثبلث

 

 "Modem" مودم

و لكن , أؼلب أجهزة البلب توب تؤتً بفاكس مودم مدمج فً الجهاز

بعض أجهزة البلب توب الصؽٌرة تضطر لفصل الفاكس مودم و 

ٌستخدم الفاكس مودم  ,توفٌره عن طرٌق وصلة ٌو اس ابً

و اؼلبٌة , "الداٌل اب"لبلتصال باالنترنت عن طرٌق خط الهاتؾ 

و ٌستخدمون بدالً , المتسخدمٌن ال ٌستخدمون الفاكس مودم كثٌراً 

 .من ذلك منفذ الشبكة او االتصال البلسلكً لبلتصال بالـ دي اس ال

 

 "Card Reader" قارىء ذاكرة

ٌسمح , اؼلب أجهزة البلب توب اصبحت تؤتً بقارىء ذاكرة مدمج

لك قارىء الذاكرة بإدخال كرت ذاكرة جوالك او كامٌرتك الرقمٌة 

تختلؾ قوارىء , مباشرة فً البلب توب واستعراض المحتوى

 أنواع من 5فبعضها ٌستطٌع قراءة , الذاكرة من الب توب آلخر

 .بعضها ٌستطٌع قراءة اكثر وبعضها أقل, الذاكرات

 

 "Card Slot" منافذ الكروت الخارجٌة

 الكرت الخارجً مركب فً منفذ الكروت

الكروت الخارجٌة , هذا الخٌار لتشؽٌل الكروت الخارجٌة اإلضافٌة

او اتصال , مثبلً منافذ ٌو اس بً اضافٌة ,قد تكون أي شًء
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بعض المودٌبلت المتوسطة , او ؼٌرها من الملحقات, السلكً

ولكن أؼلب االحجام الصؽٌرة , ما زالت توفره"  بوصة15"الحجم 

حٌث أن أؼلب ما , الخٌار فً الوقت الحالً ؼٌر هام, أزالته نهابٌاً 

ترٌده فً الكروت الخارجٌة أصبح ٌتوفر بنفس المواصفات ولكن 

ولكن إذا كان لدٌك كرت معٌن ترؼب , عن طرٌق الٌو اس بً

بتشؽٌله و لم تجد له بدٌل بالٌو اس بً فاحرص على وجود هذا 

 .المنفذ فً جهازك

 

 "Video Port" مخارج الفٌدٌو

الكثٌر من المستخدمٌن ٌرؼب بنقل الصورة , هذه النقطة مهمة جداً 

من البلب توب لشاشة أخرى سواءاً كانت شاشة كمبٌوتر أو جهاز 

هناك ثبلثة منافذ و التً عادة ما تكون متوفرة فً أجهزة , تلفاز

وفً الؽالب ٌكون اثنٌن منها فقط متوفر فً الجهاز , البلب توب

 : صور المنافذ وشرح فابدة كل منها فً االسفل, الواحد

 

D-SUB وٌعرؾ أٌضاً بـ VGA :  منفذ الشاشة التقلٌدي المعروؾ

هذا المفنذ ٌمكنك من ربط البلب , مثل الموجود فً االجهزة المكتبٌة

توب بؤي شاشة تحتوي على هذا المنفذ مثل شاشات الكمبٌوتر او 

هذا المنفذ موجود فً جمٌع أجهزة البلب توب , شاشات التلفاز

 .وٌندر عدم وجوده

S-VIDEO : هذا المنفذ ٌعمل على جمٌع , منفذ للربط بالتلفاز

انواع التلفاز القدٌمة او الحدٌثة عن طرٌق الربط بالوصلة الثبلثٌة 

قد ال تجد هذا , أو ؼٌرها من الوصبلت" اصفر, ابٌض , احمر "

حٌث تم استبداله بالمنفذ األحدث و هو , المنفذ فً بعض األجهزة

 .التالً

HDMI  هذا الخٌار ال , احدث تقنٌة لنقل الصورة و أعبلها جودة

ال سً دي أو ببلزما وبعض "ٌعمل إال مع التلفازات الحدٌثة 
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هذه , بشرط توفر هذا المنفذ فً الشاشة أو التلفاز" شاشات الكمبٌوتر

التقنٌة تعطٌك جودة عالٌة وهً افضل تقنٌة لنقل الصورة لشاشة 

اذا كان لدٌك شاشة تلفاز بهذا الخٌار فاحرص على وجود , التلفاز

مع العلم ان كثٌر من أجهزة البلب , المنفذ فً جهاز البلب توب

 .توب اصبحت توفر هذا الخٌار

 

 : "Operating System" نظام التشؽٌل -

 أؼلب أجهزة البلب توب أصبحت تؤتً بنظام وٌندوز فٌستا االولً

"Basic" ًاو وٌندوز فٌستا المنزل "Home"  وهذه هً االنظمة

بعض , المناسبة الؼلب المستخدمٌن و ستإدي كافة المهام المطلوبة

أجهزة البلب توب تؤتً بؤنظمة متقدمة مثل نظام فٌستا لؤلعمال أو 

و لكنها مخصصة لفبة معٌنة من المستخدمٌن , نظام فٌستا المتكامل

 الشراء فبل تحرص علٌها و تجعلها قرار حاسم فً, او المطورٌن

 وهذا مفٌد جدا النه ٌمتلك XPوالبعض االخر ٌكون معبؤ بنظام 

 .تطبٌقات عالٌة 
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 الفصل الثانً                  

 

التفكٌك والتجمٌع                  
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  Dell Inspiron Mini 10 (1010 نوعفك الب توب كٌفٌة 

 
 

 : الخطوة األولً

 

بداٌة أقفل باور البلبتوب أزل باور البلبتوب و بطارٌته ثم أزل 

 براؼً البلبتوب الموضحة بالرسم والتً هً لتؤمٌن للكٌبوورد

 

 
 

 

http://laptoprepairibm.blogspot.com/2010/07/dell-inspiron-mini-10-1010.html
http://laptoprepairibm.blogspot.com/2010/07/dell-inspiron-mini-10-1010.html
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq86Hui0PI/AAAAAAAAATQ/I9hBqfJ_6D0/s1600/removing-hard-drive-01+(1).jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDrBHlTXR8I/AAAAAAAAAUo/qtIk15r8RPA/s1600/removing-hard-drive-02.jpg
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 الخطوة الثانٌة

 .  كما موضح بالرسم برفق حاول تحرٌر الكٌبورد من مكانها

 

 
 

 الخطوة الثالثة

 حاول رفع الكٌبورد كما موضح بالرسم

 

 

 
 

 الخطوة الرابعة

أسفل الكٌبورد سوؾ تجد كارت الوٌرلس و أٌضا ستجد الهارد 

 دٌسك

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq9gO_fSRI/AAAAAAAAATg/WGekRpDRMdc/s1600/removing-hard-drive-03.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq92Op5F3I/AAAAAAAAATw/ghKsle8s2i4/s1600/removing-hard-drive-04.jpg
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لٌس من المهم أن تزٌل كٌبل الكٌبورد حٌنما نرٌد أزالة الهارد أو 

 كارت الشبكة الوٌرلس

 
والزالة الكٌبورد لتبدٌلها بؤخري جدٌدة ٌجب علٌك أن تتبع كما 

بالرسم الموضح فاألجزاء البنٌة ٌجب شدها للخارج بحرص ثم 

 . تزٌل الكٌبل الخاص بالكٌبورد

 

 
 :الخطوة الخامسة

 أزل البراؼً البلزم لتحرٌر الهارد دٌسك كما هو موضح بالرسم

 

http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq96yuujqI/AAAAAAAAAT4/KCw3zaodZpg/s1600/removing-hard-drive-05.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq-Ae3BwtI/AAAAAAAAAUA/vh7OLq_fR1M/s1600/removing-hard-drive-06.jpg
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 الخطوة السادسة

 

 أسحب الهارد دٌسك للخارج فً االتجاه الموضح بالرسم التالً

 

 
 

 

 الخطوة السابعة

 أزل الهارد دٌسك كما هو موضح بالرسم

 

http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq-FYnwN7I/AAAAAAAAAUI/RyMLWUiR-b8/s1600/removing-hard-drive-07.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq-L6jD8SI/AAAAAAAAAUQ/Svc0uRNFZPk/s1600/removing-hard-drive-08.jpg
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األن أزل األربع براؼً المإمنة للهارد دٌسك ألزالة الهاردٌسك من 

 الحافظة الموضحة بالرسم
 

 جهاز توشٌبا ستاالٌت كٌفٌة فك 

A305  
 

 

 
 

 الخطوة األولى 

قبل البدء , فً الفك أطفا جهاز البلبتوب , أزل المحول ثم ازل 

  بطارٌة البلبتوب

 

http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/TDq-MAKkiiI/AAAAAAAAAUY/Qw4vZbxwDe4/s1600/removing-hard-drive-09.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57JmCF5j8I/AAAAAAAAAP0/OzabiZ1DvME/s1600-h/1.bmp
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  الخطوة الثانٌة

 أزل كل البراؼً والتً معلم علٌها بالدابرة الحمراء بالرسم التالً

هذا البراؼً خاص بالدي فً . علمت براؼً واحد بدابرة صفراء

أحذر التزل هذا البراؼً إال إذا كنت ترٌد أزالة الدي . دي درٌؾ 

 .فً دي درٌؾ

 

 
 الخطوة الثالثة

 

 أقلب البلبتوب كما ٌتضح بالصورة التالٌة

أبدأ أوالً بؤزالة الكٌبوورد بآداة حادة كما بالصورة ٌمٌناً ثم ٌساراً 

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57eyZpSTSI/AAAAAAAAAQc/arRMcIMtO8M/s1600-h/6.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57eyPQRocI/AAAAAAAAAQU/-mZCp5ja1-k/s1600-h/5.bmp
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 .كما بالصورة

 

 

 
 

 الخطوة الرابعة

فك  .باألسفل ستجد أ ثنٌن من البراؼً والتى تعتبر حماٌة للكٌبورد 

 كبل األثنٌن 

 

 
 الخطوة الخامسة

أزل كٌبل . بحرص قم بؤزالة الكٌبوورد وبالتالً ستجد الكٌبل لها 

 :الكٌبوورد الموصل باللوحة األم و ألزالتها تكون على مرحلتٌن

 قم بفك تؤمٌن الكونكتور: أوالً 

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57exmUNeGI/AAAAAAAAAQM/_IUZ_Wsjm4E/s1600-h/4.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57exJUVVUI/AAAAAAAAAQE/I7l4p8y8YVM/s1600-h/3.bmp


 

66 

 شد الكٌبل ثم أرفع الكٌبوورد: ثانٌاً 

 

 
 

 

 الخطوة السادسة

 أزل البراؼً الوحٌد البلزم لتؤمٌن الؽطاء العلوي

ثم أزل الكوابل الثبلثة المشار الٌها فً الرسم التالً باألسهم 

 الحمراء

 

 
 الخطوة السابعة

 اآلن ٌمكنك أزالة الؽطاء العلوي

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57ewk6PFJI/AAAAAAAAAP8/9rzGXKTrCGs/s1600-h/2.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57f8Kdpj1I/AAAAAAAAARE/L3LNBwbgqic/s1600-h/11.jpg
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 الخطوة الثامنة

 ٌتضح فً الصورة التالٌة أزالة الؽطاء العلوي لبلبتوب

 

 
 

 

 الخطوة التاسعة

 

 اآلن سوؾ نقوم بفك شاشة البلبتوب 

 براؼً قم بفكهم لفك الشاشة ستجدهم وراء أجزاء مطاط 6ستجد 

http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57f78zfOHI/AAAAAAAAAQ8/_tfFm-V1YKk/s1600-h/10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57f7ZuVfXI/AAAAAAAAAQ0/KZiRLbNlj8A/s1600-h/9.jpg
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 صؽٌرة دابرٌة

 

 
 

 

 الخطوة العاشرة

 أزل البراؼً الست وبالتالً تستطٌع فك الشاشة

 

 
 

 11"الخطوة 

حاول اآلن بعد فك البراؼً أن تفصل الشاشة عن الؽطاء و لكن 

 بحرص

 

http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57f64-bkHI/AAAAAAAAAQs/vnK_cAVWWpI/s1600-h/8.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57f6iaaqpI/AAAAAAAAAQk/r5pSnd_Ze6Q/s1600-h/7.bmp
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 12"الخطوة 

 

و اآلن حاول تحرٌر الشاشة وذلك بان تزٌل الجزء الواصل بٌن 

 الشاشة وجسم البلبتوب 

 

 
 

 13"الخطوة 

وفً النهاٌة حاول معالجة الجزء السفلى من الشاشة لتساعدك على 

 the screen bezel ازالة

http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57hOdU4tlI/AAAAAAAAARs/eMTZuON4LDY/s1600-h/16.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57hNwA2RKI/AAAAAAAAARk/m6pC2_R6g6A/s1600-h/15.jpg
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 وهو مفصل الشاشة بالعامٌة

 

 

 
 

 

 14"الخطوة 

 اآلن فً هذه الصورة كما هو واضح تم تحرٌر الشاشة

 

 
 15"الخطوة 

 كما هو واضح ستجد أن عاكس الشاشة ٌوجد فً األسفل

أزل براؼى الحماٌة للعاكس و أزل الكوابل من كبل الجانبٌن 

 وبالتالى سنرفع دابرة العاكس

http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57hNdpwCVI/AAAAAAAAARc/_ENmbn3muvk/s1600-h/14.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57hMoIAOsI/AAAAAAAAARU/LTbRtfXUzyE/s1600-h/13.jpg
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 16"الخطوة 

 لؽطاء الشاشة الخلفى" للمفصلة" براؼً المإمنة 4هنا سٌتم ازالة 

 

 

 
 17"الخطوة 

 

اآلن تستطٌع فصل الؽطاء الخلفى للشاشة والحصولٌة على الجانب 

 الخلفى للشاشة 

http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57hMeoF2gI/AAAAAAAAARM/FsT1l_J31cg/s1600-h/12.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57iUMwgBQI/AAAAAAAAASU/hHuL4r2ohio/s1600-h/21.jpg
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 قم بؤزالة كٌبل الفٌدٌو من الشاشة

 

 
 

 18"الخطوة 

أزل األربع براؼى المإمن للشاشة , هل ترى مثلهم فً الطرؾ 

 األخر من الشاشة

 

 
 

 19"الخطوة 

و اآلن ٌمكنك أستبدالها بؤخري . بحرص أزل شاشة البلبتوب 

 .جدٌدة

http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57iT7In_LI/AAAAAAAAASM/-0BEHEdmWfk/s1600-h/20.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57iTaNq7AI/AAAAAAAAASE/30u_c4HLb60/s1600-h/19.jpg
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 20"الخطوة 

 اآلن الشاشة أزٌلت

 

 
 

 21"الخطوة 

 كارت اخذ حرصك عندما تجمع الشاشة ثانٌة من كٌبل أنتٌن

فبالتالً خذ حرصك جدا من هذه النقطة عند تركٌبك . البلسلكى 

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57iS5P4euI/AAAAAAAAAR8/IxPAPW3p50o/s1600-h/18.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57iSQ3HtjI/AAAAAAAAAR0/kCTNlKe4YQM/s1600-h/17.jpg
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 .للمفصلة

 

 
 

 22"الخطوة 

 الكٌبل فً مكانه الصحٌح فً الجانب الشمال من الشاشة ٌوضع

 

 
 23"الخطوة 

 و فً الجانب الٌمٌن من الشاشة

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57jWdPSaXI/AAAAAAAAASs/1MtbplhqsQU/s1600-h/24.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57jV5sJU6I/AAAAAAAAASk/nceaMuAJYsw/s1600-h/23.jpg
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  Dell 5100 الب توبكٌفٌة فك  

 

 الصور الشرح الموجود على تابع مع 
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/S57jVp-MJgI/AAAAAAAAASc/16mgGyMHmPo/s1600-h/22.jpg
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كٌفٌة فك الب توب نوع اٌسر 

فك مقبس البطارٌة 
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فك ؼطاء البطارٌة 

خطوات فك محرك ال سً دي روم 
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خطوات فك محرك الهارد دسك  
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خطوات فك الذاكرة 

 

 

خطوات فك بورد المودم 
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 LCDخطوات فك 
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خطوات فك لوحة المفاتٌح  
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فك ؼطاء الكٌبل  
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   TFT-- LCDخطوات فك 
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خطوات فك بورد العاكس 
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خطوات فك السماعة  
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خطوات فك الماٌكرفون 

 

 

 

 

 

 

 

  DELL 600كٌفٌة  فك الب توب نوع 

 كما فً الصور تابع الخطوات 
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 : فك البطاريه
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  :فك الهارد ديسك

 

 

 

 

http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19980.jpg
http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19980.jpg
http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19980.jpg
http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19980.jpg
http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19980.jpg
http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19981.jpg
http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19981.jpg
http://up.arabsgate.com/u/3486/2290/19981.jpg


 

97 

 : cd-Romفك ال
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  : Pci Card فك ال
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 فك الكيبورد
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 : فك المروحه
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 : فك السماعه
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 الفصل الثالث                     

               

 التشرٌــــــــــــــــح             

 

 

 

 

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 صورة تظهر القطع االلٌكترونٌة 
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 الب توبعملٌة تشرٌح ألحشاء ال

ٌشبه فى تكوٌنه الكمبٌوتر المكتبى  Laptop لكمبٌوتر المحمولا

احجام القطع  ولكن مع اختبلؾ Desktop Computer العادى

والمكونات لكى تتبلبم مع كونها قطعة من جهاز محمول ٌتمكن 

 . االنسان من حمله معه فى اى مكان
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 صورة تظهر موقع المذربورد

 صورة تظهر موقع البروسٌسر 
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صورة عامة توضح بتسلسل رأسى مكونات ومحتوٌات البلبتوب 

 من الداخل
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وهى تشبه  Mother board القطعة األولى معنا هى اللوحة األم 

فى الحاسبات  ة لدٌنارالى حد كبٌر اللوحات األم العادٌة المتوؾ

 المكتبٌه ولكنها اصؽر حجما كما فى الصورة

 

 

 فٌها المكونات و اخرى للمذربورد صورة 
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 نظام التبرٌد
 

 



 

126 

وهو اٌضا ٌشبه   Hard diskالقطعة الثانٌة وهى القرص الصلب

 الى حد كبٌر الهارد العادى ولكن سمكه اقل بكثٌر 

 
 

  الهارد دٌسك الصورة الى مدى صؽر حجمتظهر
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 RAMالقطعة الثالثة وهى الذاكرة العشوابٌة الرام 

 

 
 

 الراماتالخاص بالصورة مكان السوكت هذه فى 
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وهو اٌضا شبٌه  Processor  وهى المعالج رابعة القطعة ال

 بالمعالجات العادٌة الى حد كبٌر
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   CD/DVD وهى سواقة األسطوانات او األقراص خامسةالقطعة ال

   ROM   
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 بٌبةنبدأ بعملٌة تشرٌح الهاردسك تتم عملٌة بناء القرص الصلب فً 
 % 100بنسبة  تلوثمعقمة ٌكون فٌها الهواء خالً من ال

لهذ ال ٌجب أبدا بمحاولة فك القرص الصلب من الداخل اال اذا كان 
 ه مرة أخرى تركٌبالقرص قد انتهت خدمته وال ترؼب ب

ألن أطباق التخزٌن الموجودة بداخله تتؤثر بالملوثات الخارجٌة وأي 
ل تلوث ٌإدي الى تلؾ أطباق التخزٌن الممؽنطة والتً تدوربشك

 سرٌع جدا
 

     Hard Drive Assemblyبة الداخلٌة التركًوتسمى هذه 

  HAD تختصر الى

 تحوٌللتصفٌة الهواء وتوزٌع الهواء الداخل وفتحات ل فبلتروتوجد 

 الحرارٌة الطاقة

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t214637/
http://www.damasgate.com/vb/t214637/
http://www.damasgate.com/vb/t214637/
http://www.damasgate.com/vb/t214637/
http://www.damasgate.com/vb/t231899/
http://www.damasgate.com/vb/t231899/
http://www.damasgate.com/vb/t150867-4.html
http://www.damasgate.com/vb/t150867-4.html
http://www.damasgate.com/vb/t221891/
http://www.damasgate.com/vb/t221891/
http://www.damasgate.com/vb/t124765/
http://www.damasgate.com/vb/t124765/
http://www.damasgate.com/vb/t191671/
http://www.damasgate.com/vb/t191671/
http://www.damasgate.com/vb/t191671/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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وتتم عملٌة بناء القرص الصلب بؤحجام مختلفة ذات سعات تخزٌنٌة 

 كذلك تختلؾ أنواعها متفاوتة

 

 

 

 

  

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 أدناه الصورةٌة القرص الصلب كما ٌظهر فً هٌكلوتقسم 

 

 نا فؤن االقراص الصلبة ثبلث أنواع علموكما 

SCSI / IDE / SATA 

http://www.damasgate.com/vb/t72399/
http://www.damasgate.com/vb/t72399/
http://www.damasgate.com/vb/t61450/
http://www.damasgate.com/vb/t61450/
http://www.damasgate.com/vb/t95586/
http://www.damasgate.com/vb/t95586/
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ة مباشرة البٌانات بواسطة هذا الرأس الذي ٌتعامل كتابوتتم قراءة و

 الدابرة الممؽنطة مع االقراص

 

المصنعة وسعة القرص  الشركةوٌمكن معرفة نوع القرص و

 cs و slave و master ٌوضح مكان وضع الجمبر رسمو التخزٌنٌة

 المصنعة  الشركاتوؼٌرها وتختلؾ باختبلؾ ds و

http://www.damasgate.com/vb/t115007/
http://www.damasgate.com/vb/t115007/
http://www.damasgate.com/vb/f101/
http://www.damasgate.com/vb/f101/
http://www.damasgate.com/vb/f8/
http://www.damasgate.com/vb/f8/
http://www.damasgate.com/vb/t202916/
http://www.damasgate.com/vb/t202916/
http://www.damasgate.com/vb/f8/
http://www.damasgate.com/vb/f8/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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وهذا الجمبر عبارة عن وصلة نحاسٌة مؽطاة بطبقة ببلستٌكٌة تقوم 

اثنٌن من االبر الظاهرة معا وذلك لتحدٌد عمل القرص فاما  بتوصٌل

  خادمأن ٌكون سٌد او 

 

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t66540/
http://www.damasgate.com/vb/t66540/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 توصٌل كاببلت الداتا وجبهألن هذا االساس هو الذي سٌتم بم

 Master فاما ان ٌكون ربٌسً مختلفة توزٌعات 4ٌتم توصٌله على 

وٌوضع الجمبر على هذا الخٌار على أساس أن هذا القرص سٌعمل 

وٌمكن استخدام  الكمبٌوتركقرص ربٌسً أول تبدأ منه عملٌة اقبلع 

به عدة أقراص او اذا تم توصٌل السً  الجهازهذا الخٌار اذا كان 

دي روم بنفس كابل الداتا وحتى لو كان القرص وحٌدا ٌمكن وضع 

 فً المنفذ اللوحة االموٌتم تركٌبه على  الجمبر على هذه الوضعٌة

IDE 0 

 والفرعً IDE 1 وأحٌانا ٌكون المخرج الربٌسً هلى اللوحة األم

IDE 2 

 دة تحتوي على منفذ بلون مختلؾ وهو الربٌسًالجديواللوحات 

واذا كنت ترؼب فً استخدام الهاردسك تابع تقوم بوضع الجمبر 

 Slave على

وٌوضع الجمبر على هذه  Cable select والوضعٌة الثالثة هً

ة وان على كابل الداتا تحدٌد قٌمة عددالوضعٌة اذا كانت االقراص مت

 وتنعدم قٌمة الجمبر فً هذه الحالة هذا القرص تلقابٌا

وهذا االختٌار ٌتم استخدامه اذا كان  single الوضعٌة الرابعة

 القرص المستخدم واحد على كابل واحد

ات الخاصة الرسما مذكورة فً جدهوتوجد وضعٌة اضافٌة وال ت

 slave و masrter باالقراص وهً وضع الجمبر على

وهً توصٌل الجمبر بحٌث ٌؤخذ ابرة من السٌد وابرة من التابع 

 وٌوصلهما معا

وبرأًٌ أن هذه الطرٌقة تمكنك من االستفادة من الطاقة القصوى 

وتنفع أٌضا فً حالة وجود أكثر من نظام تشؽٌل على  للهاردسك

وٌجب مبلحظة أن جمٌع هذه الوضعٌات ال تشمل  الهاردسك

  SATA الهاردسك من النوع

 

http://www.damasgate.com/vb/t238045/
http://www.damasgate.com/vb/t238045/
http://www.damasgate.com/vb/t93410/
http://www.damasgate.com/vb/t93410/
http://www.damasgate.com/vb/t170149/
http://www.damasgate.com/vb/t170149/
http://www.damasgate.com/vb/t234599/
http://www.damasgate.com/vb/t234599/
http://www.damasgate.com/vb/t204501/
http://www.damasgate.com/vb/t204501/
http://www.damasgate.com/zodik/339-capricorn.html
http://www.damasgate.com/zodik/339-capricorn.html
http://www.damasgate.com/vb/f152/
http://www.damasgate.com/vb/f152/
http://www.damasgate.com/vb/t157749/
http://www.damasgate.com/vb/t157749/
http://www.damasgate.com/vb/t202916/
http://www.damasgate.com/vb/t202916/
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مات توضح بعض طرق توصٌل كاببلت الداتا مع وهذه الرس

 القرص الصلب 

 

 

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 زء الثانً من القرص الصلب هو الجزء الخارجً و ٌسمىجال

Logic Board   مطبوعة تسمى الكترونٌةوٌتكون من دوابر 

Printed Circut Board 

 

واحد لتوصٌل  كمبٌوترٌوجد منفذٌن لتوصٌل القرص الصلب الى ال

وصٌل كاببلت الداتا التً ٌتم من خبللها توالثانً ل PSU الطاقة

 استٌراد وتصدٌر كافة البٌانات

 

http://www.damasgate.com/vb/t215579/
http://www.damasgate.com/vb/t215579/
http://www.damasgate.com/vb/t112672/
http://www.damasgate.com/vb/t112672/
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 Controllerوٌتكون الجزء الخارجً من 

 وهو المعالج الربٌسً لجمٌع االوامر الخاصة بالهاردسك

 Firmware و

 الذاكرة الخاصة بتعامل القرص مع اللوحة األم شرابحوٌحتوي على 

 Motor Driver و

 ر الطاقة الكهربابٌة البلزمة للهاردسكتوفًوهو للمساعدة على 

  Buffer Memory و

وهً الذاكرة العشوابٌة للقرص وتلعب دورا كبٌرا فً عملٌة تسرٌع 

 المعلومات تبادل

 

http://www.damasgate.com/vb/t241229/
http://www.damasgate.com/vb/t241229/
http://www.damasgate.com/vb/t163377/
http://www.damasgate.com/vb/t213800/
http://www.damasgate.com/vb/t213800/
http://www.damasgate.com/vb/t207046/
http://www.damasgate.com/vb/f8/
http://www.damasgate.com/vb/f8/
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 Buffer Memory والحجم المكتوب على شرابح

 mb / Megabit ٌقاس بالقٌمة

  MB / Megabyte وال ٌحسب على أساس

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 هناك شرٌحة اضافٌة تسمى  sata على االقراص

sata / ata converter   شرابح تحكم  تصمٌموهً تؽنً عن

 بدون استبدالها  sata وتقوم بعملٌة تحوٌلها الى ربٌسٌة

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t86201/
http://www.damasgate.com/vb/t122670/
http://www.damasgate.com/vb/t122670/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 االجزاء الربٌسٌة من الداخل

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 طرٌقة عمل المحور

 

 االقراص الملساء

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 التركٌبة الداخلٌة لمحرك الرإوس

 

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 طرٌقة فك وتركٌب واضافة الهاردسك

طرٌقة توصٌل الهاردسك والحظ الجمبر هو الموجود فً منتصؾ 

والمربعات باللون االحمر تبٌن الفرق بٌن  ة باللون االبٌضالصور

 مداخل الساتا والمداخل العادٌة

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t61450/
http://www.damasgate.com/vb/t61450/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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مخارج كاببلت الداتا من اللوحة األم اٌضا المربع األحمر ٌوضح 

 والمدخل العادي ساناالفرق بٌن مدخل ال

 

 مخرج وأخر ٌحتوي 40كاببلت الداتا وٌوجد نوع ٌحتوي على 

  وهو االسرع80على 

 

 الصحٌحةٌجب تركٌب الكابل بالطرٌقة 

http://www.damasgate.com/vb/t45815/
http://www.damasgate.com/vb/t45815/
http://www.damasgate.com/vb/t92180/
http://www.damasgate.com/vb/t92180/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 توصٌل أقراص الساتا وهً أسرع من االقراص أتا

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 ٌمكن استخدام هذا القرص ساتا او أتا

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 كاببلت الساتا

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 كاببلت الطاقة العلوي لبلقراص العادٌة والسفلى القراص الساتا

 

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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وصلة تحوٌل الطاقة تركب فً السلك الخارج من مولد الطاقة 

الٌصال الكهرباء الى القرص ساتا على حسب المدخل وتوجد 

 اقراص بمداخل طاقة كبٌرة واخرى صؽٌرة

 

توصٌل كابل الداتا الموصل بالهارد ساتا الى اللوحة األم وٌكون 

وعند اضافة قرص ساتا أخر ٌتم  sata1 التركٌب على مخرج

  sata2 توصٌله الى المخرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.damasgate.com/vb/t191102/
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 بعض مكونات الجهاز وٌظهر الهارد دسك والمعالج

 

 

 

 

http://www.extra-pc.com/vb
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 ازرار لوحة المفاتٌح 

 

 

http://forums.fatakat.com/thread24320
http://forums.fatakat.com/thread24320


 

154 

.
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l 
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             الصورة اعبله تمثل كنكنتر لوحة المفاتٌح 

 

 

 

 

 

 

 

http://forums.fatakat.com/thread24320
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 الفصل الرابع                  

 

 الخرائط الكهربائٌة            
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ٌعتمد فنً الصٌانة كلٌا على المخططات عند العمل على اصبلح أي 

عطل من خبلل متابعة المسارات للفولتٌة ومعرفة نوع وقٌمة 

العنصر العاطل الستبداله وعلى كل حال لٌس لنا االستؽناء عنها 

 مطلقا 

 تقسم المخططات الكهربابٌه الى ماٌلً 

  Circuit Diagramمخطط الدابرة  .1

 Layout Diagramالصورة المرسومة للموقع  .2

   Blok Diagramالمخطط الكتلً  .3

 Line Diagramالمخطط الخطً  .4

 Trouble shootingالصورة الموقعٌة ألعطال العناصر  .5

Locations  

 Clip Distributionنقاط التبلمس  .6
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 مخطط  للقطع االلٌكترونٌة 
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 دابرة مولد الذبذبات االفقٌة والراسٌة 
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 التؽذٌة الكهربابٌة 
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172 
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 البور سببلي 
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 HP dv1000  نبدأ بؤٌسٌات الـ

  أٌسٌة البور وتؤخذ تؽذٌة من الشاحن أو البطارٌة ورقمها

max1999 

  فولت 5و  فولت 3.3وتعطً 
 

 
 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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 max1772  أٌسٌة الشحن ورقمها
 

 
 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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 HP dv2000 أٌسٌات الـ

  max8725e أٌسٌة الشحن ورقمها
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 HP dv6000 أٌسٌات الـ

  Tps51116 أٌسٌة تؽذٌة الذواكر رام ورقمها

 & VDD وتعطً تؽذٌة DDR & DDR2 وهذه األٌسٌة تعمل مع

VTT 

 & 1.8Vوتعطً  DDR للذاكرة 2.5V & 1.25أي تعطً تؽذٌة 

0.9V للذاكرة DDR2 
 

 
 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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  max8724e أٌسٌة الشحن ورقمها
 

 
 

 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064


 

186 

  toshiba أٌسٌات الـ

  Tps51117 أٌسٌة البور ورقمها

 0.75V to 5.5Vوٌمكن أن تعطً خرج 
 

 
 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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  Tps51125 أٌسٌة البور ورقمها

 5v & 3.3وهذه األٌسٌة تعطً خرج 
 

 
 

 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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  bq24721 أٌسٌة الشحن ورقمها

 
 

 

 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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 DELL أٌسٌات الـ

  Tps51427a أٌسٌة التؽذٌة ورقمها

 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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 ACER أٌسٌات الـ

  max1549 أٌسٌة تؽذٌة الرام ورقمها

 & VDD وتعطً تؽذٌة DDR & DDR2 وهذه األٌسٌة تعمل مع

VTT 

 & 1.8Vوتعطً  DDR للذاكرة 2.5V & 1.25أي تعطً تؽذٌة 

0.9V للذاكرة DDR2 
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  max8775 أٌسٌة البور ورقمها
 

 
 

 

 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=3064
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always = stand by 

 هذه الكلمتان نفس المعنى وهً جهد دابم قبل التشؽٌل

 أي ٌعمل هذا الجهد وقت التشؽٌل   switched 3.3 و 5أما عن 

الداخل  VIN أنظر الصورة التالٌة حٌث الخط األزرق ٌمثل

 للموسفت والخط األحمر ٌمثل الخرج 
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  3.3 + 5لٌس جمٌع األٌسٌات البور وظٌفتها أن تعطً تؽذٌة 

Tps51117 + Tps51427a  هً أٌسٌة تؽذٌة بقناة واحدة أو قناتٌن

 1.5تعطً تؽذٌة ألٌسٌة كرت الشاشة : مثال 

Tps51125 الخط األحمر ٌمثل always والخط األزرق ٌمثل 

switched كما فً الصورة 
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Short = Clearing Password Check الصورة التالٌة توضح 

 6400مكان مكسٌم دابرة الشحن الخاص بالبلب توب ال
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ورقمه  (االنتكرت سركت  )الصورة التالٌة توضح شكل المكسٌم 

 PIN واإلسم اإللكترونى لكل PIN وعدد ال
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 MAX8731 نوع ICتخطٌط الدابرة الكهربابٌة 
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 الفصل الخامس            

 

 الجهاز وطرٌقة معالجتها اعطال 
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 (البلبتوب)كٌفٌة تتبع األعطال فى الكمبٌوتر المحمول 

الخطوة األولى لصٌانة أى البتوب هً كٌفٌة تحدٌد العطل بدقة , 
فهناك كثٌر من الناس ٌتسرعوا فً الحكم على العطل عندما ٌكون 
هناك عطل باور و ٌشتروا بطارٌة جدٌدة مع أن العطل ربما ٌكون 

من سلك قدٌم بالى أو مشكلة توصٌل فً مدخل الباور لبلبتوب 
,والذى ٌمكن حله ببعض اللحام بالقصدٌر كما سنوضحه فٌما بعد 

. بالصور

بطرٌقة مماثلة شاشة البلبتوب التالفة ٌمكن أن ٌكون عطلها ناشىء 
أو ممكن  (كارت الشاشة)عن اللوحة األم أو فشل فً كارت الفٌدٌو

أن ٌكون العاكس تالؾ أو أن لمبة الفلورسنت تالفة والذى سٌوضح 
فخذ فى الحسبان أن . بالصور فً أعطال ومشاكل شاشة البلبتوب

شاشة البلبتوب عندما نحتاج لتؽٌٌرها لتلفها الفادح ذلك ٌكون أما 
النقط المنفردة )أنها تعرضت لوقوع ثم كسر بالزجاج أو البٌكسل 

.  بها عطل ال ٌمكن أصبلحه (على الشاشة والتى تشكل كافة المنظر

إذا كانت السى دى أو الدى فً دى بجهاز البلبتوب ال تعمل بؤى 
شكل من األشكال فٌجب أن تجرب أوالً علٌها مجموعة من 
الدٌسكات للتؤكد من تلفها فإذا لم تعمل فحاول تنظٌفها بسابل 

التنظٌؾ الخاص بذلك قبل أن تستبدلها بؤخري جدٌدة , وأٌضا حاول 
أن تكشؾ على األتصال بٌن السى دى واللوحة األم ألنه ٌمكن أن 
ٌكون هذا العطل بسبب هذا األتصال الردئ بٌن السى دى واللوحة 

. األم كما سٌوضح فٌما بعد بالصور

وكذلك الهارد دٌسك عندما ٌكون هناك أتصال ردئ بٌن الهارد 
دٌسك واللوحة األم سواء بٌانات أو باور فذلك سٌإدى بالتالى إلى 

أنك سترى أن الهارد دٌسك تالؾ فٌجب أوال وقبل أن تؽٌره أن 
بمعنى الحامل الخارجى  (external h.dd box)تجربه على 

 " usbللهارد دٌسك والذى ٌوصل بالحاسب عن طرٌق بورت الـــ
و توجد أعطال أٌضاَ ٌمكن أن نكتشفها بؤنفسنا مثل األصوات "

العالٌة للهارد دٌسك و األعطال التى تإدى إلى أقبلل فترة 
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الصبلحٌة للبطارٌة وهذا كله سوؾ نتكلم عنه بالتفصٌل فً الدروس 
.  القادمة

ؼٌر أعطال الباٌوس والتى ٌمكن أن تإدى إلى عدم أقبلع للجهاز 
مع وجود باور أ و عم وجود بٌانات على شاشة البلبتوب وهذه 

العٌوب ٌمكن أن تحل هذه المشكلة عن طرٌق أجهزة حدٌثة 
. ومتطورة وسعرها فً متناول الجمٌع سوؾ نتكلم عنها فٌما بعد
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 الجهاز وطرٌقة معالجتها اعطال 

 

 الجهاز مٌت"Laptop dead :" ال ٌستجٌب 

 :ٌوجد شكلٌن من أشكال األعطال

A. عطل فٌه البلبتوب ال ٌستجٌب على األطبلق: 

عندما توصل الكهرباء للبلبتوب وتضؽط على زر الباور ال ٌوجد 

أى إشارة توحى بؤنه ٌعمل وطبعا ال ٌصدر أي ضوضاء و لمبات 

 ال تضا والمروحة ال تدور والشاشة خالٌة وسوداء leads "البٌان 

 ماذا ستفعل فى هذه الحالة؟ 

تؤكد أوالً أن مقبس الكهرباء ٌعمل و حاول تركب فى مقبس أخر - 1

وبعد ذلك تاكد من أن األدابتور الخاص بالبلبتوب ٌعمل و أنه 

 .موصل بمقبس الكهرباء

أختبر األدابتور الخاص بالبلبتوب وتاكد أنه ٌعمل بكفاءة عن - 2

إذا كان األدابتور الخاص . DCطرٌق قٌاسه بالفولتمٌتر على الـ

بالبلبتوب سلٌم فبهذه الطرٌقة ٌجب علٌنا  أن نزٌل وصلة االدابتور 

من البلبتوب ومن ثم نزٌل البطارٌة أٌضاً لمدة دقٌقتٌن ومن ثم بعد 

 .ذلك نرجعهم ونحاول فتح باور البلبتوب

لنفرض أن األدابتور الخاص بالبلبتوب به مشكلة ماذا سنفعل - 3

فً هذه الحالة طبعا تحاول استبداله  بؤدابتور جدٌد ولكن عندما تاكد 

 .من أن الفولتٌته واالمبٌر هى نفس فولتٌته وامبٌر القدٌم

إذا جربت كل ما سبق ولم تفلح فً العثور على العٌب فؤنه اآلن - 4

لٌس لدٌك إال سببٌن للعطل أما من الماذر بورد أو من الباور جاك 

 الموجود بالماذر بورد 

B.  عندما تشؽل البلبتوب وتجد أنه ٌصدر األصوات

العادٌة لتشؽٌله وتضىء لمبات البٌان ولكن ال ٌظهر 

شًء على الشاشة وبالتالى البلبتوب فً هذه الحالة ال 

 .ٌعمل
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 ماذا ستفعل فى هذه الحالة؟ 

إلقاء . LCDبادئ ذي بدء , نلقً نظرة أكثر تفحصا على شاشة 

فمن الممكن أن الصورة ما . نظرة على الشاشة تحت ضوء ساطع

 .زالت تظهر على الشاشة لكنها خافتة جدا

 
 BACKLIGHT”"ٌجب فحص الباك الٌت .اذا كان االمر كذلك 

وهً طبعا لمبة فلورسنت صؽٌرة جداً إلضاءة الشاشة فبداٌة ٌجب 

الكشؾ على شاشة البلبتوب وذلك بتوصٌل شاشة خارجٌة 

 HP  & .Fn+F5  فً حالة أجهزةFn+F4بالبلبتوب والضؽط على 

إذا  IBM فً حالة أجهزة Fn+F7 &.  فً حالة أجهزة التوشٌبا 

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7CoPK7cbI/AAAAAAAAAJ8/8gZNRsFc7G4/s1600-h/dead-laptop-01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7Co0HzfeI/AAAAAAAAAKE/NrzwBwuDjnw/s1600-h/connect-external-moniotor-02.jpg
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ظهرت صورة الشاشة جٌدة ولٌست خافتة جداً كما سبق فؤن العٌب 

  BACKLIGHT”"األكٌد فً لمبة أضاءة الفلورسنت المسماة 

نفك البلبتوب كما هو موضح بالصور حتى نصل للمبة الفلورسنت 

 "ثم نؽٌرها 

  
و إذا كان العٌب لٌس من كارت الشاشة وال من شاشة البلبتوب فمن 

رأى سٌكون السبب هو الذاكرة رام فحاول كما هو موضح بالصورة 

أزالة الرام من مكانها ثم ضعها فً المكان األخر و إذا كان هناك 

زوج من الرامات بجهازك حاول تبدل أماكنهم بالتبادل و إذا لم 

 .ٌعمل الجهاز حاول زٌادة فً التؤكٌد تجربة رام أخر

 

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7CpAIf56I/AAAAAAAAAKM/9vPV7z7Va_c/s1600-h/test-external-video-03.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7CpS2siuI/AAAAAAAAAKU/caifAadxPrs/s1600-h/replace-reseat-memory-04.jpg
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نحاول أزالة الدي فً ....لو أن الرام لٌست هً المشكلة ماذا سنفعل 

دي والهارد دٌسك والبطارٌة ونحاول تشؽٌل الجهاز بدونهم فٌمكن 

 أن ٌكون هناك تعارض

 

 
وكما بالصورة حاول أن توصل شاشة خارجٌة و نرفع سوكٌت 

توصٌل كارت الشاشة من مكانه كما موضح بالرسم وفى هذه الحالة 

إذا أشتؽل البلبتوب مع الشاشة الخارجٌة فهناك عطل فى كارت 

 .الشاشة الداخلى للبورد

http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7H1_sM1EI/AAAAAAAAAKk/beSLN7EKS4w/s1600-h/disconnect-display-06.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7CpZ_y0tI/AAAAAAAAAKc/DP8Cd7GUZmk/s1600-h/remove-hard-drive-dvd-drive-05.jpg
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وفى حالة عدم عمل البلبتوب وفى هذه الحالة نحاول أزالة أجزاء 

 البلبتوب جزء جزء ونعمل أختبار للجهاز حتى نصل للجزء العاطل

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7H2LIYX9I/AAAAAAAAAKs/XD6QxxFUfgQ/s1600-h/remove-laptop-components-07.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7H2TtTrEI/AAAAAAAAAK0/UPZKqZkuTrM/s1600-h/test-with-external-monitor-08.jpg
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فمثبل أوال نزٌل البطارٌة والدى فى دى والهارد دٌسك وكل جزء 

نزٌله نجرب البلبتوب على الشاشة الخارجٌة ثم ٌتم أزالة سوكٌت 

كارت الشاشة الداخلى الموصول بالبورد ثم كارت المودم ثم كارت 

الشبكة وإذا لم ٌفلح هذا األختبار فؤنه ال مفر من أزالة الماذر بورد 

 .بعد فك أجزاء البلبتوب

طبعا فى هذه الحالة سٌتم أخراج المازربورد بالخارج وتجربتها 

 .بالدابرة (التماس) shortبالخارج فؤحتمال أن ٌكون هناك 

 
 .وفً هذا الرسم الموضح ٌعتبر أخر أختبار لبلبتوب

 اللوحة األم رفعت من قاعدتها وجمعت كما هو موضح بالرسم
 

http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7H2tvovUI/AAAAAAAAAK8/mXJjnjB0pL0/s1600-h/disassemble-laptop-09.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/Sb7H22rHEEI/AAAAAAAAALE/wZktRxxcyZ8/s1600-h/test-laptop-motherboard-10.jpg
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 الكمبٌوتر المحمولفً   بٌضاءحل مشكلة شاشة 

"LCD"  

 

األعطال التً تنشؤ من كون شاشة البلبتوب بٌضاء نجد أنه ٌجب 

فتصور أنه ٌمكن لكٌبل . دابماً مراجعة توصٌل كابل الفٌدٌو أوالً 

. الفٌدٌو حل هذه المشكلة

و إذا كان أعادة توصٌل كٌبل الفٌدٌو لم ٌحل المشكلة ففى هذه الحالة 

 المشكلة أما من شاشة البلبتوب أو من الماذر بورد

 

http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/SgDsGDhEn3I/AAAAAAAAAO4/n06n0wUROVo/s1600-h/4-reconnect-video-cable.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/SgDsGPbogKI/AAAAAAAAAPA/86a4tOjfr80/s1600-h/5-disconnect-LCD-screen.jpg
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هل هو من الماذر بورد أو من " أحسن طرٌقة ألكتشاؾ العطل 

هو أختبار البلبتوب بشاشة البتوب أخر  " شاشة البلبتوب 

ٌجب علٌك أن تفصل كٌبل الفٌدٌو من شاشة البلبتوب و الموضح 

 connectors 3) و دابرة العاكس (connector 2)بالصورة 

and 1) . جٌدة تعمل ألختبار الفٌدٌوىبعد ذلك وصل شاشة أخر  .

 

.  .لهذا الؽرض نستخدم شاشة لؤلختبار 

 

فاذا كانت الشاشة بٌضاء معناه  عطل الماذر بورد اما كانت سلٌمة 

 معناه عطل الشاشة السابقة 

 

http://1.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/SgDsGXXV8ZI/AAAAAAAAAPI/ZHwpZB_OiMg/s1600-h/6-test-with-another-LCD-screen.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JbFgI3h1fWU/SgDsGWCWSYI/AAAAAAAAAPQ/iMETv-RrXR4/s1600-h/7-white-LCD.jpg
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 والضغط على  الجهاز ال ٌعمل باور ولكن عند وضع الشاحن

من ثانٌة مع إصدار  زر الباور نرى لمبة الباور تنٌر ألقل

 زنه ضعٌفة

 -:الحل 

 ٌنقسم الحل هنا إلى ثبلثة أشٌاء

  -: أوالً 

سفت ترانزٌستور الخاص بدابرة الباور كما هو والمفحص 

 موضح بالصورة

 -:مبلحظات هامه 

سفت ترانزٌستور مسبول عن الباور فى أى وٌمكن ألى م

 دابره أن ٌسبب هذا العطل 

 -:مثال

الترانزٌستورات الموجودة فى دابرة التؽذٌة الخاصة 

 بالبروسٌسور

ٌة الخاصة بدا برة ذالترانزٌستورات الموجودة فى دابرة التػ

 الرام

ٌة الخاصة بال ذالترانزٌستورات الموجودة فى دابرة التػ

I/O 

ٌسبب تلؾ  USB الحظ أنه إذا وجد شورت فى مخرج ال

 سفتات الباوروبعض م

 

 -:ثانٌاً 

مكسٌم الباور الموجود بجوار المسفت ترانزٌستور وهذا 

المكسٌم ٌسبب كتم فى دابرة الباور وأحٌانا ٌكون شورت 

 موسفتات الباور وٌتسبب فى تلؾ 
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  -:مبلحظه

سفتات الموجوده فى ودابما ما ٌتسبب تلؾ المكسٌم فى تلؾ الم

 دابرته 

  -: مثال

سفت ترانزٌستور شورت وعند قٌامك بفحص دابرة الباور وجدت م

وقمت بتؽٌٌره ولكن المشكلة مازالت قابمه ثم قمت بنزعه مره 

أخرى وقٌاسه ووجدته تالفاً عندها تعلم أن المكسٌم ٌسبب شورت 

سفت ترانزٌستور وأحٌانا ٌعرؾ تلؾ المكسٌم بدرجه وعلى دخل الم

  حرارته العالٌه الحظ أن طبٌعة المكسٌم أنه ٌصدر حرارة منخفضة

 (طبٌعٌة)
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  -:ثالثاً 

 األى سى المسبول عن دابرة الباور

وهذا األي سى ٌسبب هذا العطل دابما ألنه ٌتعامل مع دخل الباور 

 فولت 19 ال ذوٌقوم بتوزٌع الباور على باقى الدوابر أى أنه ٌؤخ

 ةمن الشاحن مباشر
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  الخاصة بالتغذٌة ICs اعطال 

 

 من خبلل قراءة الخصابص نبلحظ ان خرج التؽذٌة المنظم هو

3.3v 12v 5v 

 

من المفترض فً اي دارة تؽذٌة ان ٌكون هناك جهد منظم فً حالة 

 off modeالـ 

+5V +3.3V  

ٌعنً عندما نصل االدبتر او البطارٌة من المفترض وجود جهدٌن 

 وبشكل ثابت ودون تشؽٌل الحاسب

 

5V ALWAYS ON 

+2.5V ALWAYS ON 

 

عدم وجود هذٌن الجهدٌن مع وجود الجهد بالدخل ونبضة التشؽٌل 

التً ٌتم تؽذٌتها دون تشؽٌل  ICs على او وجود قصر فً احدى الـ

 IO ؼالبا هً , ....... ,IO ,BIOS الحاسب

 

 مثال

acer 4220  فً الصورة ٌتم فحص المكثفات المحٌطة بالـ IO 

 ذات السعة الكبٌرة على دخل تؽذٌتها
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 5v -3.3Vاٌضا ٌمكن ازالة نقاط القصدٌر التً تقع بعد الملفات لـ 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5516
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5516
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اثنان فً  MOSFET الترانزستورات الموجودة هً من نوع حقلً

 3.3vواخران لدارة  5V دارة

 

 نبلحظ مجال التؽذٌة لؽالبفولت  19دخل التؽذٌة عادة حوالً 

ICs   30التؽذٌة للمحمول هو V 

 

 على المكونات المختلفهالفولت توزٌع 

 وريتؽذٌة البرسس

CPU P4-voltage 1.5-2.8V    

 تؽذٌة الهاردٌسك

hard drives are1.8 inch is the dual voltage is 

3.3V and 5V 

 خرج االشارة على الشاشة

shows the on-screen signal IC are 3.3 

 تؽذٌة دابرة الفولت العالً

high voltage power supply board are ranging 

from 5-15V 

 ربوردذتؽذٌة الشٌبات المختلفة على الما

SIngle-chip brands, different functions, are the 

early 5V, mainly 2.5-3.3V  

 تؽذٌة كارت الشاشة

graphics cards are the early.3 3V, the minimum 

is 2.5V, there is some GF4 are 1.8V 

 تؽذٌة البً سً كارت

PC Card 3.3 and 5V 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=439
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=439
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 تؽذٌة الكٌبورد

keyboard controller 3.3, either in single-chip 

with integrated 

 تؽذٌة كارت الصوت

sound card 3.3V 

 

 service manual orٌمكن البحث على اي محرك بحث عن 

Service Guide  

 الؼلب االجهزة 

 

 .للهارد والجهازالسر ومنه ٌمكن معرفة طرٌقة فك كلمة 

 service gapاؼلب االجهزة ٌوجد فٌها ما ٌسمى 

 حسب الشركة المصنعة ...... ,R1 , G66 ,J7 وترمز

 service manualكل نقطة لها عمل ٌشار الٌه فً الـ 

احدها وظٌفتها ازالة كلمة السر وذلك باؼبلقها بملقط  

ثوانً تقرٌبا 5او مفك  لمدة 

وؼالبا تكون هذه النقاط فً اماكن ٌسهل الوصول الٌها دون فك 

 كامل الجهاز

 ...... اسفل الهارد- اسفل الرامات - اسفل الكٌبورد 

 ساضع امثلة لذلك

 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
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ACER  

 
 

TOSHIBA 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
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DELL 

 

 صٌانة البطارٌة التالفة بجهاز الكمبٌوتر المحمول 

ٌجب اوال تفحص البطارٌة جٌدا لمعرفة طرٌقة فتحها  .1

ات انواع فمنها الذي ٌكون مثبت بعضة يراالن البط

البعض عن طرٌق مسامٌر والتى تكون متواجدة 

ومنها الذي ٌكون  تاتحت البلصق الموجود بة البٌان

بة معاشق معشقة ومنة الذي ٌكون ملتحم ببعضة 

 والمشكلة كلها هنا وهً البطارٌة الملتحمة 

فٌجب فتح هذة البطارٌة عن طرٌق استخدام قطر ذو 

حالة جٌدة لشق البطارٌة نصفٌن من المنتصؾ 

 ع وسوؾ اشرح كٌفٌة لصقها االخاص باألرتؾ

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5599
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 تفتح البطارٌة سوؾ تجد شرٌحة اعندم. 2     

الكترونٌة ٌخرج منها اربع اطراؾ مختلفة وهى 

المسإلة عن الشحن والتفرٌػ اي اثنان لتوصٌل التٌار 

 من الشاحن الً البطارٌة واالثنان األخران 

المسإوالن عن توصٌل التٌار من البطارٌة الً البلب 

 توب فى عدم وجود الشاحن 

 

رٌات صؽٌرة اسوؾ نجد السلوك مرتبطة ببط           .3 

اشبة بكثٌر الً بطارٌات الرٌموت كنترول ولكن الفرق 

هو انها ٌمكن اعادة شحنها 

 

تقوم باحضار افومٌتر ونقوم بفك                         . 4

البطارٌات عن بعضها بواسطة مكواة اللحام ثم نمسك كل 

 ما علٌها لنعرؾ رقمها اي كم أ فنقرة حدىحدة علوا

فولت ثم نحضر شاحن او محول كهربً قٌمتة مساوٌة 

للبطارٌة الواحدة الصؽٌرة ونضع الطرؾ الموجب 

بالموجب والسالب بالسالب وٌجب مراعاة النقطة السابقة 

تحدٌد المجال للتٌار وبعد وضعها لمدة تتراوح بٌن 

 والخمسة عشر دقٌقة نقوم بقٌاس البطارٌة اذا سةالخم

اعطت قرابة علً األفومٌتر وٌجب ان تكون القراءة 

 مساوٌة لفولت البطارٌة 

 

 بعزل البطارٌات التى ال تعمل والتى  نقوم       . 5   

 بابدالها باخري سلٌمة مقراءتها ضعٌفة علً جانب ونقو

واسم البطارٌات  وٌتم شرابها من اي متجر الكترونٌات
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      فً الداخل     الموجودة

  Nical Cadmen نٌكل كادمن

دة توصٌلهم ثم نقوم باؼبلق البطارٌة وٌجب اونقوم باع

ون ك محكما واذا كانت من البطارٌات التً تااؼبلقه

بٌض الذي ٌاتً مع األجهزة الملتحمة نقوم بخلط الفلٌن ا

اوٌة ٌمكن اللحام يمع البلصق او ؼٌرة فتصبح مادة كم

 ولكن ٌجب الحرص فً التعامل ةبها وتكون مادة سابل

التبلصق بها شدٌدة جدا فسنجد المادة لونها  معها الن قوة

رٌة حتى ٌجؾ طشفاؾ وتاخذ لون البطارٌة ثم نترك الب

البلصق تماما وٌجب التاكد من ذلك حتً ال تلتصق 

ب توب وال ٌمكن اخرجها بدون اضرار  الالبطارٌة بال

 

وهً المرحلة األخٌرة ٌجب استخدام فرشة               .6 

اسنان مؽموسة فً كحول اٌزوبروبٌل بنسبة واحد 

  Isopropyl Alcohol (91%) Es وتسعون بالمبة

نقوم بتنظٌؾ جمٌع مخارج البطارٌة بالبلب توب  
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 .عطل مفتاح الباور

 

 

 

 

  -:سبب العطل : أوالً 

تكون طبقة أكسٌد تعزل بٌن طرفى المفتاح فبل ٌمر بٌنهما التٌار 

 . إلرسال نبضة التشؽٌل لترانزٌستور الباور

 

 -:أعراضه : ثانٌاً 

.. عدم إستجابة الجهاز للتشؽٌل عند الضؽط على مفتاح الباور 

 . أحٌانا قد ٌعمل مع الضؽط الشدٌد المتكرر

 

 -:الحل : ثالثاً 

 . إستبدال مفتاح الباور -

 : أو إصبلحه -

ٌتكون مفتاح الباور  (ولٌس جمٌعها  )فى معظم أنواع البلب توب 

http://www.electvillage.com/upload/uploads/images/qariya-775d383c4f.jpg
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ؼطاء علبة – ضاؼط ببلستٌك – ضاؼط معدنى – قاعدة  )من 

  (المفتاح

 : التالٌةكما هو موضح بالصور 

 

 خفٌفة للقاعدة برادةكل ما سوؾ نقوم به هو فك المفتاح وعمل 

 : كالتالىوللضاؼط المعدنى ثم نعٌد تجمٌع المفتاح مرة أخرى 

 

http://www.electvillage.com/upload/uploads/images/qariya-aab6491ecd.jpg
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http://www.electvillage.com/upload/uploads/images/qariya-08671243fa.jpg
http://www.electvillage.com/upload/uploads/images/qariya-5ef9acece7.jpg
http://www.electvillage.com/upload/uploads/images/qariya-4769c3bf61.jpg
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 ثم إعادة تجمٌع المفتاح مرة أخرى كما كان 

 :اي سًانواع 

 أي سً البور  :اوال 

 البور الربٌسً النوع االول أي سً 

  شكل مربعىعل   منهٌره واشكالثله اراقام ك

  شكل حصٌره ى علهوفً

http://www.electvillage.com/upload/uploads/images/qariya-b678c3c793.jpg
http://www.electvillage.com/upload/uploads/images/qariya-4f78407f3e.jpg
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 اشهر االنواع 

Maxim  

 
 انً ثالشكل ال

  

 النوع التانً 

Tps 

TPS 51125 
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 النوع التالت 

ISL 

ISL 6236 

 

 
 

 ثانٌا اي سً الشحن 

 

MAX1773 

MAX8724 

MAX8725 

MAX8731 

 
 

BQ 

BQ 24751 
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BQ24745 

 
 

ISL 

 

ISL6251  

 
 

 

 اي سً تغذٌه المعالج:ثالثا 

 

  vcore تسمً الفً كور

 اشهر االنواع 

isl 6262  
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 اي سً تغذٌه الراماترابعا 
VRAM 

TPS51116 
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WINBOND 

WPCE775 

 
 

WPC773 

WPC8769 

WPC8763 

 

ENE 

 
 

ENE KB3926QF D2  

ENE KB926QF D3 

ENE KB926QF 

ENE KB3920QF 

 

 

 

http://cgi.ebay.com/1pc-ENE-KB3926QF-D2-/220789713440?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336817aa20
http://cgi.ebay.com/1x-New-ENE-KB926QF-D3-KB926QFD3-TQFP-IC-Chip-/260705251038?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb33e6ede
http://cgi.ebay.com/1x-New-ENE-KB926QF-C1-KB926QFC1-TQFP-IC-Chip-/400145183256?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2a82f218
http://cgi.ebay.com/1x-New-ENE-KB3920QF-B0-BO-TQFP-IC-Chip-/400206738337?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2e2e33a1
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SMSC 

 
SMSC LPC47N252-SG 

SMSC KBC1102-AJZS 

SMSC ECE5021-NU 

 

ITE 

 
ITE8511TE 

ITE815 

ITE850 

 

 

 

 

 

 

http://cgi.ebay.com/1-piece-New-SMSC-LPC47N252-SG-IC-Chip-/400184931123?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2ce17333
http://cgi.ebay.com/1-piece-New-SMSC-KBC1102-AJZS-IC-Chip-/190485681641?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c59d4d5e9
http://cgi.ebay.com/1-piece-New-SMSC-ECE5021-NU-IC-Chip-/400177542428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2c70b51c
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 إصالح وصلة طاقة  

 نقاطالشركات المصنعة الجهزة الكمبٌوتر تضع على اللوحة االم 

 فحص وجسور وصل او مقاومات صفرٌة او نقاط قصدٌر 

الهدؾ منها فصل تؽذٌة كل مرحلة او دارة على حدة وذلك لسهولة 

 تشخٌص ومعالجة االعطال 

  واحٌانا تستخدم لتعدٌل تردد او تصفٌر بٌوس او ازالة كلمة السر 

 

 
 

كما ان ازالتها ثم اعادتها اسهل بكثٌر من ازالة ملؾ او موسفت 

  "اي ازالتها التإذي البورد" اضؾ الى انها امنة 

 هواء ٌمكن ان ٌسبب تلفه او ازالة ةفً حٌن ان ازالة ملؾ بكاوي

 موسفت معٌن ممكن ان ٌتلؾ عناصر اخرى فً الدارة

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5710
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5710
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5710
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5710
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عند قصرها لها " قٌمتها النهابٌة " بعض هذه النقاط تكون مفتوحة 

 فة محددة يوظ

وبعضها االخر مؽلقة بواسطة قصدٌر او مقاومات صفرٌة او ملفات 

" ثم اعادة لحامها - ٌمكن فصلها بمشرط " او نحاس البورد نفسه 

  . وهذه عند ازالتها تفصل مرحلة ما

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5710
http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5710
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  : نعطً مثاال للتوضٌح

كل منهما ٌمر قبل التوزع على  5vو  3.3vخرج التؽذٌة المنظم 

 عناصر الدارة على مكثؾ تنعٌم وملؾ ترشٌح ثم تجد نقاط قصدٌر

 بازالتها تتوقؾ التؽذٌة عن باقً المراحل التً تتؽذى بهذٌن الجهدٌن 

فً احدى المراحل مثبل ٌمكن " شورت " فً حال وجود قصر 

 بسهولة تحدٌد مكان القطعة المعطوبة بفصل هذه النقاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=5710
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  ب توبالصٌانه شاحن ال

 

 
 افحص ملفات المحولة عن طرٌق االوفومٌتر 
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 Motherboard  أعطال اللوحة األم

 

 -:ٌمكن تصنٌؾ أعطال اللوحة األم إلى خمسة أقسام ربٌسٌة

 .Capacitors أعطال مرتبطة بالمكثفات. 1

 .BIOS أعطال مرتبطة بشرٌحة الـ. 2

 .Voltage regulators أعطال مرتبطة بمنظمات الجهد. 3

 .Battery أعطال مرتبطة بالبطارٌة. 4

 .أعطال أخرى متنوعة. 5

 

          معظم أعطال اللوحة األم تكون مرتبطة بدوابر تنظٌم الجهد

voltage regulators   الموجودة على اللوحة األم, أو بالمكثـفات

 .الموجودة علٌها

 

 :إذا كانت اللوحة األم مستخدمة لمدة طوٌلة, فمن المهم إجراء اآلتً

والتؤكد  Electrolytic capacitors فحص المكثـفات االلكترولٌتٌة

 .من أنها سلٌمة

 .والتؤكد من أنها سلٌمة Battery فحص البطارٌة

  Motherboard الفحص الظاهري للوحة األم

من أهم اإلجراءات التً  Physical check ٌعتبر الفحص الظاهري

 .ٌنبؽً القٌام بها عند تشخٌص أعطال اللوحة األم

 :ٌتم الفحص الظاهري للوحة األم بما ٌلً

البحث عن أي آثار لتلؾ المكثفات االلكترولٌتٌة الموجودة على .1

 .اللوحة األم
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البحث عن أي آثار لحدوث زٌادة ؼٌر طبٌعٌة فً درجة حرارة  .2

األجزاء االلكترونٌة الموجودة على اللوحة األم وهو ما ٌشار إلٌه 

, كما ٌهتم الفحص الظاهري بالبحث Overheatingبالمصطلح 

 عن التؽٌر فً لون أي قطعة الكترونٌة نتٌجة لحدوث

overheating. 

 

التً ٌستخدم فً  ICs التؤكد من التثبٌت الجٌد للدوابر المتكاملة.3

كذلك ٌجب  .IC Sockets تثبٌتها على اللوحة األم قواعد تثبٌت

التؤكد من أن أطراؾ هذه الدوابر المتكاملة ال ٌوجد بٌنها أطراؾ 

, وأن التبلمس بٌن أطراؾ الدابرة المتكاملة bent legs منثنٌة

 .ونقاط التبلمس الموجودة فً قاعدة التثبٌت جٌد

 

التؤكد من أن جمٌع خطوط التوصٌل المطبوعة على اللوحة األم .4  

  .سلٌمة وال ٌوجد بها أي قطع

 

الموجودة على اللوحة األم مضبوطة  Jumpers التؤكد من أن الـ. 5

المستخدم مع اللوحة  CPU بالصورة الصحٌحة تبعا لنوع المعالج

وإلتمام هذه العملٌة ٌمكن الرجوع إلى الجداول المطبوعة على . األم

 .اللوحة األم أو إلى دلٌل االستخدام الخاص باللوحة األم

 

 األعطال المرتبطة بالمكثفات

 

بعض اللوحات األم استخدم فً تصنٌعها مكثـفات الكترولٌتٌة من 

نوع رديء, ومن ثم تكون اللوحات األم من هذا النوع عرضة أكثر 

 .من ؼٌرها لؤلعطال المرتبطة بمشاكل المكثـفات
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بصفة عامة, فإنه عادة ما ٌستخدم فً اللوحات األم رخٌصة الثمن 

مكثـفات الكترولٌتٌة ذات نوعٌة ردٌبة, لذلك تكثر أعطال المكثفات 

  .فً هذه النوعٌة من اللوحات األم

 

اللوحات األم التً استخدم فً تصنٌعها مكثـفات الكترولٌتٌة من نوع 

جٌد عرضة أٌضا لؤلعطال المرتبطة بمشاكل المكثـفات ولكن بعد 

وسبب ذلك أن المكثـفات . مدة طوٌلة نسبٌا من استخدامها

االلكترولٌتٌة بصرؾ النظر عن مدى جودتها ٌكون لها عمر 

افتراضً محدد تتلؾ بعده, لذلك قد ٌكون من المفٌد عند محاولة 

إصبلح لوحة أم مستخدمة لمدة طوٌلة تؽٌٌر جمٌع المكثـفات 

 .االلكترولٌتٌة الموجودة علٌها بؤخرى جدٌدة

 

من اللوحات األم التً لوحظ حدوث مشاكل مرتبطة بالمكثـفات فٌها 

 :بؤعداد كبٌرة

Abit. 

A-Open. 

ECS. 

Shuttle. 

MSI. 

VIA. 

 األعراض المرتبطة بمشاكل المكثفات

 .ال ٌعمل جهاز الكمبٌوتر إال بعد تكرار المحاولة عدة مرات

 .بنجاح POST فشل اللوحة األم فً إتمام الـ

الذي ٌجرى عند بدء تشؽٌل  memory test فشل اختبار الذاكرة

 .الجهاز
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صوت صفارة عالٌة )عند تشؽٌل الجهاز  Health Alarm تحذٌر

 BIOS بدون أن ٌعرض الـ  (hi-low sirenثم صفارة منخفضة 

 .على الشاشة سبب التحذٌر أو موضع العطل

, وإضاءة Microprocessor دوران مروحة المٌكروبروسٌسور

دون أن  front panel indicators المإشرات األمامٌة فً الجهاز

 .ٌعمل الجهاز أو ٌعرض أي صورة على الشاشة

 .Boot-up فشل إتمام عملٌة تحمٌل النظام

, ال تتم عملٌة التنزٌل Setup عند محاولة إعادة تنزٌل نظام التشؽٌل

 .بنجاح

 .تهنٌج الجهاز باستمرار وبصورة عشوابٌة

ارتفاع درجة حرارة البروسٌسور بصورة ؼٌر عادٌة بالرؼم من 

 .عدم تحمٌله بعملٌات معالجة معقدة

 عدم استقرار الجهاز وبالذات عند تشؽٌل برامج رسومٌة معقدة

complex graphics. 

الخاص باللوحة األم  Setup بمبلحظة قٌم الفولتات المختلفة فً الـ

ٌبلحظ عدم استقرار هذه الفولتات أو بعضها, كما ٌبلحظ أن قٌمها 

 .خارج الحدود المسموحة

 Filter Circuits وظابؾ المكثـفات المستخدمة فً دوابر الترشٌح

التً تتولد من  AC components ترشٌح مركبات الجهد المتردد

 .منظمات الجهد الموجودة على اللوحة األم

قرٌبا جدا من  DC اختزان الطاقة الكهربٌة فً صورة جهد ثابت

 (AGP والـ CPU والتً تتمثل أساسا فً المعالج) loads األحمال

 .مما ٌترتب علٌه تنعٌم جهد التؽذٌة لتلك األحمال

 Filter المشاكل التً تنتج من تؽٌر السعة فً دوابر الترشٌح

Circuits 
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زٌادة السعة اإلجمالٌة فً دوابر الترشٌح ٌإدي إلى زٌادة شدة التٌار 

عند لحظة التشؽٌل إلى درجة تكون كافٌة لتنشٌط دوابر الحماٌة ضد 

 فً وحدة إمداد القدرة Over-current Protectionالتٌار الزابد 

ATX Power Supply وفً منظمات الجهد Voltage 

Regulators الموجودة على اللوحة األم.  

 

تؽٌر السعة اإلجمالٌة فً دوابر الترشٌح قد ٌإدي إلى حدوث ذبذبات 

ٌنتج عنها زٌادة فً  parasitic oscillations ؼٌر مرؼوب فٌها

 overheating وزٌادة فً درجة الحرارة over-current التٌار

  .فً المكثـفات Premature failure ومن ثم حدوث تلؾ مبكر

 

 بعض األعطال الشائعة المرتبطة بالمكثفات

 

الموجود على اللوحة  ATX بالقرب من سوكٌت الـ Coil تفحم ملؾ

وتفحم . األم, وامتناع اللوحة األم عن تحمٌل النظام نتٌجة لذلك

 overheating سببه حدوث زٌادة فً درجة حرارته Coil الملؾ

 Filterفً مكثـفات التنعٌم  Leakage نتٌجة لوجود تسرٌب

Capacitors.  

 Filter Capacitors وٌتم عبلج هذا العٌب بتؽٌٌر مكثـفات التنعٌم

بؤخرى سلٌمة وكذلك تؽٌٌر الملؾ المتفحم بآخر له نفس األبعاد 

  .ونفس عدد اللفات

فً هذه الحالة . تلقابٌا أثناء العمل علٌه Restart قٌام الجهاز بعمل

 ٌنبؽً فحص المكثـفات المجاورة لموضع تركٌب البروسٌسور

Processor socket/slot   والتؤكد من سبلمتها, وتؽٌٌر التالؾ

 . منها
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  BIOS األعطال المرتبطة بشرٌحة ال

 

قد ٌإدي فً بعض  BIOS الخاصة بالـ jumpers الضبط الخاطا للـ

وٌحدث ذلك فً معظم األحٌان  األحٌان إلى مسح محتوٌات الشرٌحة

 الخاص بحماٌة شرٌحة الـ jumper بٌنما الـ BIOS أثناء تحدٌث الـ

BIOS  من الكتابة علٌها فً وضع الحماٌةProtected) وٌمكن ,

المشتبه  BIOS التؤكد من حدوث ذلك أو عدمه باستبدال شرٌحة الـ

 .فٌها بؤخرى سلٌمة من نفس النوع ثم إعادة تشؽٌل اللوحة األم

 

عند تشؽٌله, فإن ذلك  Beep إذا كان الجهاز ٌعطً صفارة قصٌرة

الموجودة على اللوحة األم  BIOS ٌكون مإشرا إلى أن شرٌحة الـ

كذلك فإن إصدار الجهاز ألي صفارة أخرى بسبب وجود . سلٌمة

 .سلٌمة BIOS عطل ما ٌكون أٌضا مإشرا إلى أن شرٌحة الـ

 

من  IC عادة ما تكون فً صورة دابرة متكاملة BIOS شرٌحة الـ

 IC  طرؾ ومثبتة على سوكٌت مخصص لها32ولها  DIP نوع

Socket. 

ورقً أو فضً أو  sticker بوجود ملصق BIOS تتمٌز شرٌحة الـ

 و Award مثل BIOS ذهبً مكتوب علٌه اسم الشركة المصنعة للـ

Phoenix و AMI وؼٌرها ورقم إصدارة الـ BIOS  ًالمخزنة ف

 .الشرٌحة

وتتمٌز بؤنها تكون  PLCC تكون من نوع BIOS بعض شرابح الـ

وهذا . مربعة الشكل وتكون أطرافها موزعة على جوانبها األربعة

 IC ٌثبت أحٌانا فً سوكٌت مخصص لها BIOS النوع من شرابح الـ

Socket وأحٌانا تكون مثبتة باللحام مباشرة على اللوحة األم.  

ٌلزم فكها من اللوحة األم,  BIOS إلعادة برمجة شرٌحة الـ
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 .EEPROM Programmer واستخدام جهاز برمجة ٌعرؾ باسم

من اللوحة األم ٌجب التؤكد  BIOS قبل الشروع فً فك شرٌحة الـ

من أنها مثبتة على اللوحة األم فً سوكٌت مخصص لها ولٌست 

 .ملحومة على اللوحة األم مباشرة

وفابدة هذا  .BIOS فً أحد أطراؾ شرٌحة الـ notch ٌوجد دلٌل

الدلٌل أنه ٌحدد اتجاه تركٌب الشرٌحة على اللوحة األم فً السوكٌت 

وٌتم ذلك بتركٌب الشرٌحة فً السوكٌت بحٌث . المخصصة لها

ٌتطابق الدلٌل الموجود فً الشرٌحة مع الدلٌل الموجود فً 

 .السوكٌت

من اللوحة األم ٌجب أن ٌتم ذلك بدون ثنً  BIOS عند فك شرٌحة الـ

 .أطراؾ الشرٌحة

 

  DIP من نوع BIOS طرٌقة فك شرٌحة

 

ندخل مفك رفٌع أو سن سكٌن صؽٌرة بٌن السطح السفلً . 1

للشرٌحة والسطح العلوي للسوكٌت المثبتة علٌه الشرٌحة عند أحد 

 .حافتً الشرٌحة كما هو مبٌن فً الشكل

نرفع الشرٌحة بحرص حتى تبدأ فً الخروج من السوكٌت . 2

وٌجب أن تتم هذه العملٌة بحٌث تكون زاوٌة المفك . المثبتة علٌه

كما ٌجب . أصؽر ما ٌمكن لتجنب ثنً أطراؾ الشرٌحة أثناء فكها

مراعاة عدم الضؽط بشدة على المكونات االلكترونٌة الموجودة على 

 .اللوحة األم والمحٌطة بالشرٌحة لتجنب إلحاق الضرر بها

 

بعد رفع أحد حافتً الشرٌحة قلٌبل, ننتقل إلى الحافة المقابلة . 3

 .ونكرر نفس الخطوات السابقة
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نقوم بتكرار الخطوات السابقة عدة مرات حتى تتحرر الشرٌحة . 4

 .تماما من السوكٌت

فً حالة انثناء أحد أطراؾ الشرٌحة أثناء فكها, ٌمكن استعدال 

 األطراؾ المنثنٌة باستخدام زرادٌة ذات طرؾ مدبب 

 

  DIP من نوع BIOS طرٌقة تركٌب شرٌحة

 

 اضبط وضعٌة الشرٌحة بالنسبة للسوكٌت بحٌث ٌكون الدلٌل. 1

notch  ًالموجود فً الشرٌحة متطابقا مع الدلٌل الموجود ف

 .السوكٌت

 

قم بتوفٌق أطراؾ الشرٌحة مع الفتحات المقابلة لها فً السوكٌت . 2

بحرص, ثم اضؽط برفق على السطح العلوي للشرٌحة حتى ٌتم 

 .تعشٌق األطراؾ مع مواضعها فً السوكٌت

 

بعد التؤكد من تعشٌق كل طرؾ من أطراؾ الشرٌحة مع الفتحة . 3

المقابلة له فً السوكٌت, كم بالضؽط على السطح العلوي للشرٌحة 

 .حتى تثبت تماما فً السوكٌت

ثم الضؽط باإلبهام وبرفق 

 

 أوتوماتٌكٌا BIOS برمجة شرٌحة الـ

 

إلى عملٌة تتم بصورة  BIOS ٌمكن تحوٌل عملٌة برمجة شرٌحة الـ

ٌحتوي على مجموعة  Autoexec.bat أوتوماتٌكٌة باستخدام ملؾ

وٌوضع هذا الملؾ على قرص . األوامر الخاصة بإتمام هذه العملٌة

 .اإلقبلع الذي قمنا بإعداده من قبل
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 Autoexec.bat تعرض شرٌحة العرض التالٌة محتوٌات ملؾ

 .المستخدم فً هذه الطرٌقة

 

echo off 

if exist oldbios.bin goto old 

awdflash.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc 

/cp /cd /sb /r 

goto end 

ld 

awdflash.exe oldbios.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r 

:end 

 

 بمجرد استخدام قرص اإلقبلع الجدٌد, سٌتم برمجة شرٌحة الـ

BIOS  تلقابٌا, مع االحتفاظ بنسخة من الـ BIOS  القدٌم فً ملؾ

 .ٌتم حفظه على القرص oldbios.bin باسم

 

إذا قمت باستخدام نفس قرص اإلقبلع مرة أخرى بعد االنتهاء من 

القدٌم  BIOS برمجة الشرٌحة, سٌتم إعادة برمجة الشرٌحة بنسخة الـ

 Autoexec.bat وقد أعد ملؾ .oldbios.binالمحفوظة فً ملؾ 

للقٌام بهذه العملٌة عن عمد, وذلك حتى ٌسمح بإعادة برمجة 

كما تسمح هذه الطرٌقة . القدٌم تلقابٌا عند الحاجة BIOS الشرٌحة بالـ

 Display ببرمجة الشرٌحة دون الحاجة إلى تشؽٌل نظام العرض

System. 
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 BIOS لبرمجة شرٌحة Award Flash كٌفٌة استخدام برنامج

 

 Award Flash v7.70 الصٌؽة العامة ألمر تشؽٌل برنامج

 :هً

AWDFLASH [Filename 1] [Filename 2] [key [/key 

]...] 

 :حٌث

Filename 1: for reflashing 

Filename 2: for the previous version of the BIOS  

 Award Flash خٌارات التشؽٌل لبرنامج

Py أو /Pn 

على ما إذا كنت ترٌد برمجة شرٌحة  No أو Yes ترمز لئلجابة بـ

 وٌسمح لك هذا الخٌار باستخدام البرنامج لنسخ الـ. أم ال BIOS الـ

BIOS الحالً إلى ملؾ أو أن تحصل على الـ Checksum  الخاصة

 .BIOS الحالً دون برمجة الشرٌحة بنسخة جدٌدة من الـ BIOS بالـ

 .Py/ القٌمة االفتراضٌة لهذا الخٌار هً

Sy أو /Sn 

على ما إذا كنت ترٌد حفظ نسخة من  No أو Yes ترمز لئلجابة بـ

 .الحالً فً ملؾ أم ال BIOS الـ

 .Sy/ القٌمة االفتراضٌة لهذا الخٌار هً

عند القٌام ببرمجة  Autoexec.bat فً ملؾ Sn/ ٌنصح باستخدام

 Display الشرٌحة أوتوماتٌكٌا فً حالة تعطل نظام العرض

System. 

 

/CC 
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 .بعد االنتهاء من برمجة الشرٌحة Clear CMOS تستخدم لعمل

ٌفٌد استخدامه فً حالة وجود احتمال أن تختلؾ صٌاؼة مصفوفات 

 الجدٌد بإنشابها فً ذاكرة BIOS تخزٌن البٌانات التً ٌقوم الـ

CMOS  عن تلك التً قام الـBIOS  القدٌم بإنشابها مسبقا, وهو ما

ٌتسبب عنه مشاكل عند تشؽٌل اللوحة األم بعد االنتهاء من برمجة 

 .BIOS الـ

 Jumper ٌوفر علٌك استخدام هذا الخٌار عناء البحث عن الـ

, وخاصة فً حالة عدم وجود دلٌل Clear CMOS الخاص بـ

 .الخاص باللوحة األم User’s Manual المستخدم

 

/CP 

بعد االنتهاء من برمجة الشرٌحة, وذلك  Clear ESCD تستخدم لعمل

بهدؾ مسح البٌانات الخاصة بجمٌع المكونات المادٌة التً تدعم 

 .ESCDمن ذاكرة  PnP خاصٌة

 Startup ٌفٌد استخدام هذا الخٌار لتبلفً مشاكل بدء التشؽٌل

Problems فً حالة تركٌب مكونات مادٌة جدٌدة تدعم خاصٌة 

PnP على اللوحة األم بعد إتمام برمجة شرٌحة الـ BIOS. 

التً تم مسحها  ESCD وتقوم اللوحة األم بتحدٌث محتوٌات ذاكرة

 .تلقابٌا عند إعادة التشؽٌل

CD 

بعد االنتهاء من برمجة  Clear DMI Data pool تستخدم لعمل

الشرٌحة, وذلك بهدؾ مسح البٌانات الخاصة بجمٌع المكونات 

 .المادٌة الموجودة على اللوحة األم

 Startup ٌفٌد استخدام هذا الخٌار لتبلفً مشاكل بدء التشؽٌل

Problems  فً حالة تركٌب مكونات مادٌة جدٌدة على اللوحة األم

 .BIOSبعد إتمام برمجة شرٌحة الـ 
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التً تم  DMI Data pool وتقوم اللوحة األم بتحدٌث محتوٌات

 .مسحها تلقابٌا عند إعادة التشؽٌل

/SB 

, وهو ٌمثل أول وحدة ذاكرة BootBlock تستخدم لتجنب برمجة الـ

ٌتم قراءتها عند تشؽٌل الجهاز, وهً نادرا ما  BIOSفً شرٌحة الـ 

تتؽٌر, لذلك ال داعً إلعادة برمجتها ما لم ٌنصح بذلك من قبل 

 .مصنع اللوحة األم

فً أنه ٌسمح بإعادة برمجة  BootBlock ٌفٌد عدم برمجة الـ

فً حالة فشل عملٌة  Software باستخدام الـ BIOS شرٌحة الـ

 .البرمجة األساسٌة

 لحماٌة الـ Jumper بعض اللوحات األم تكون مزودة بـ

BootBlock ضد البرمجة. 

/SD 

فً ملؾ وتخزٌنه  DMI Data pool تستخدم لحفظ محتوٌات الـ

 .على القرص

لوحظ أنه بالرؼم من ذكر هذا الخٌار ضمن خٌارات البرنامج إال 

 .أنه ال ٌعمل

/R 

 .بعد انتهاء برمجة الشرٌحة (Reset) تستخدم إلعادة تشؽٌل الجهاز

/Tiny 

 تستخدم إلجبار البرنامج على استخدام مساحة صؽٌرة من الذاكرة

RAM إلتمام عملٌة البرمجة. 

من تحمٌل ملؾ  Award Flash استخدام هذا الخٌار ٌمنع برنامج

بالكامل فً الذاكرة قبل بدء عملٌة البرمجة, وإنما ٌسمح له  BIOS الـ

 .بتحمٌله فً الذاكرة على أجزاء

 Insufficient“ استخدام هذا الخٌار ٌسمح لنا بتجنب ظهور رسالة
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Memory” أثناء برمجة الشرٌحة. 

/E 

بعد االنتهاء من برمجة  DOS تستخدم للعودة إلى نظام التشؽٌل

 .الشرٌحة

/LD 

بعد االنتهاء من برمجة الشرٌحة, مع  Clear CMOS تستخدم لعمل

 :منع ظهور رسالة

"Press F1 to continue or DEL to setup" 

/F 

 BIOS باستخدام ألجورٌثمات الـ BIOS تستخدم لبرمجة شرٌحة الـ

 Award الحالً عوضا عن األلجورٌثمات المبٌتة فً برنامج

Flash. 

ٌتم اللجوء إلى استخدام هذا الخٌار مع بعض اللوحات األم التً ال 

 Award Flash تسمح بتطبٌق األلجورٌثمات المبٌتة فً برنامج

 .إلتمام عملٌة البرمجة

/CKS 

, والتً تعرض فً صورة Checksum تستخدم للحصول على الـ

 .Hexadecimal رقم ست عشري

/CKSxxxx 

 بالقٌمة BIOS الخاصة بملؾ الـ Checksum تستخدم لمقارنة الـ

xxxxh التً نحصل علٌها باستخدام الخٌار /CKS وفً حالة عدم ,

 :تطابق القٌمتٌن ٌعرض رسالة

"The program file's part number does not match 

with your system!"  
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 Award Flash رسابل الخطؤ لبرنامج

“Insufficient Memory” 

 System BIOS تظهر هذه الرسالة عندما تكون خٌارات

Cacheable و Video BIOS Cacheable فً الوضع 

Enabled وكذلك عندما تكون الخٌارات المرتبطة بالـ ,Shadow 

كما قد تظهر هذه الرسالة بسبب تحمٌل  .Enabled فً الوضع

فً  drvspace.bin برنامج إدارة ضؽط الهارد دسك والمعروؾ بـ

 .عند بدء التشؽٌل RAM الذاكرة

 .Tiny/ وٌمكن عبلج هذه المشكلة باستخدام خٌار

“The Program File’s Part Number Does Not Match 

With Your System” 

الذي تحاول برمجته على  BIOS تظهر هذه الرسالة عندما ٌكون الـ

 .الشرٌحة ؼٌر مناسب للوحة األم

الصحٌح  BIOS وٌمكن عبلج هذه المشكلة بالحصول على ملؾ الـ

 .وبرمجة الشرٌحة به

 

 مبلحظة

 ال ٌتم فحص التوافقٌة Py/ فً حالة استخدام الخٌار

Compatibility Check  للملؾ الذي تقوم ببرمجته, لذلك ٌجب

 الصحٌح BIOSالتؤكد دابما من أنك تقوم ببرمجة الـ 

 

“Unknown Type Flash” 

 :تظهر هذه الرسالة فً الحالتٌن اآلتٌتٌن

تدعم البرمجة باستخدام  Flash ROM عند محاولة برمجة شرٌحة

12V  5أوV على لوحة أم ال تدعم هذا الفولت. 

 .التً تقوم ببرمجتها تالفة Flash ROM عندما تكون شرٌحة
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“Program Chip Failed” 

 من نوع Flash ROM تظهر هذه الرسالة عادة أثناء برمجة شرٌحة

Intel 28F001. وسبب ظهور هذه الرسالة أن الـ Boot Block 

الخاص بهذه الشرٌحة علٌه نوع من الحماٌة ٌمنع برمجته إال 

 .باستخدام فولت مختلؾ عن الفولت المستخدم لبرمجة باقً الشرٌحة

 

 Voltage Regulator األعطال المرتبطة بمنظمات الجهد

 

من العناصر الهامة  Voltage Regulators تعتبر منظمات الجهد

الموجود  Power Circuit Section فً دوابر قسم التؽذٌة بالقدرة

 .على اللوحة األم

 

الهدؾ من وجود منظمات للجهد على اللوحة األم هو الحصول على 

جهد تؽذٌة منتظم لتشؽٌل العناصر األساسٌة على اللوحة األم مثل 

, باإلضافة إلى الدوابر المتكاملة Chipsetوالـ  Processor المعالج

 .األخرى التً تإدي الوظابؾ المختلفة للوحة األم

 

 Expansion تستخدم كذلك دوابر تنظٌم للجهد لتؽذٌة فتحة التوسعة

Slot من نوع AGP الخاصة ببطاقة العرض Display Card. 

 

ارتباطا  Voltage Regulators ترتبط األعطال فً منظمات الجهد

وثٌقا بؤعطال الملفات والمكثفات, وخاصة تلك التً تقوم بتنعٌم 

إلى اللوحة  Power Supply الجهد الداخل من وحدة التؽذٌة بالقدرة

 .األم
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 تستخدم كمنظمات للجهد على اللوحة األم إما ترانزستورات من نوع

MOSFET أو ثنابٌات Diodes من نوع Schottky Diodes. 

 

فً الشكل  Schottky وثنابٌات MOSFET تتشابه ترانزستورات

الخارجً كثٌرا, ولكن ٌمكن تحدٌد ما إذا كانت القطعة المقصودة 

 أٌا منهما باإلستعانة بالرموز المكتوبة علٌها للحصول على

Datasheet لهذه القطعة. 

 

 وثنابٌات MOSFET بعض اللوحات األم تستخدم ترانزستورات

Schottky معا لبناء دوابر تنظٌم الجهد. 

 

المسبولة عن تنظٌم الجهد  MOSFET عادة ما تتواجد ترانزستورات

 ترانزستورات 3 أو 2فً صورة مجموعات, تتكون كل منها من 

 .حسب تصمٌم اللوحة األم

 

 عادة ما تتواجد على اللوحة األم مجموعتٌن من ترانزستورات

MOSFET وٌكون الطرؾ األوسط . المسبولة عن تنظٌم الجهد

للترانزستورات فً مجموعة واحدة فقط منها متصبل مباشرة 

 Power القادم من وحدة التؽذٌة بالقدرة 5V+بمصدر التؽذٌة 

Supply.  وٌمكن التؤكد من ذلك بتشؽٌل اللوحة األم وقٌاس الجهد

منها باستخدام جهاز  MOSFET على الطرؾ األوسط لكل

 .الملتٌمٌتر

 

ٌكون متصبل  MOSFET ٌبلحظ أن الطرؾ األوسط لترانزستور

 .على اللوحة األم MOSFET كهربٌا بموضع لحام الـ
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تالؾ بآخر سلٌم, لٌس  MOSFET عند تؽٌٌر ترانزستور من نوع

من الضروري أن ٌكون الترانزستور السلٌم مطابق للتالؾ بنسبة 

, وإنما ٌكفً أن ٌشترك معه فً بعض الخصابص 100%

 :األساسٌة, وهً

 .P-channel أو N-channel :النوع

 أو Gate Voltage: Logic Level Gate Voltage جهد البوابة

Regular Level Gate Voltage. 

Power, Voltage, & Current Ratings. 

 .On-Resistance مقاومة التوصٌل

 

تالؾ بآخر سلٌم, لٌس من  Schottky عند تؽٌٌر ثنابً من نوع

, %100الضروري أن ٌكون الثنابً السلٌم مطابق للتالؾ بنسبة 

 :وإنما ٌكفً أن ٌشترك معه فً بعض الخصابص األساسٌة, وهً

Power, Voltage, & Current Ratings. 

 .Forward Voltage جهد االنحٌاز األمامً

 

البدٌل أن ٌكون  Schottky أو ثنابً MOSFET ٌسمح لترانزستور

أعلى من  Power, Voltage, & Current Ratings له

 .الترانزستور أو الثنابً التالؾ, وال ٌسمح بالعكس

 MOSFET لترانزستور On-Resistance ٌسمح لمقاومة التوصٌل

البدٌل أن تكون مساوٌة أو أقل قلٌبل من الترانزستور التالؾ, وال 

 .ٌسمح لها بؤن تؤخذ قٌمة أعلى

 

 لثنابً Forward Bias Voltage ٌسمح لجهد االنحٌاز األمامً

Schottky  ,البدٌل أن ٌكون مساوٌا أو أقل قلٌبل من الثنابً التالؾ
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 .وال ٌسمح له بؤن ٌؤخذ قٌما أعلى

 

لوجود اختبلفات  NTE ال ٌنصح باستعمال قطع بدٌلة مكافبة من نوع

 .جذرٌة فً خصابصها عن القطع األصلٌة

 

التالؾ من  Schottky أو ثنابً MOSFET ٌمكن فك ترانزستور

اللوحة األم ولحام البدٌل السلٌم مكانه إما باستخدام كاوٌة اللحام 

 أو باستخدام جهاز الـ W 50 50العادٌة على أال تقل قدرتها عن 

Hot Air Jet  وهو ما أنصح به شخصٌا لتجنب إلحاق تلفٌات

 باللوحة األم

 فً حالة ما إذا كانت اللوحة األم التً ٌتم تؽٌٌر ترانزستور

MOSFET  ًأو ثنابSchottky  لها مستخدمة لمدة طوٌلة, فإنه

 Smoothing Capacitorsٌنصح كذلك بتؽٌٌر مكثفات التنعٌم 

 .القرٌبة

للوحة  Schottky أو ثنابٌات MOSFET بعد تؽٌٌر ترانزستورات

األم, ٌنصح باختبار درجة حرارة القطع التً تم تؽٌٌرها وكذلك تلك 

وهً درجة )التً لم ٌتم تؽٌٌرها والتؤكد من أنها فً الحدود الطبٌعٌة 

أما إذا وجد أن درجة حرارة القطع التً تم تؽٌٌرها . (حرارة الؽرفة

أعلى من الطبٌعً فإن هذا قد ٌعنً ضرورة تؽٌٌر الدابرة المتكاملة 

 VRM (Voltage Regulator المسبولة عن تنظٌم ومراقبة الجهد

& Monitor)والتً تقوم بتشؽٌل منظمات الجهد هذه ,. 

 

إن كان تالفا أم ال, ٌنبؽً فكه أوال من  MOSFET قبل اختبار الـ

 .اللوحة األم
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 Battery  األعطال المرتبطة بالبطارٌة

 

 تستخدم البطارٌة الموجودة على اللوحة األم أساسا لتؽذٌة ذاكرة

CMOS  الموجودة على اللوحة األم بتٌار صؽٌر جدا ٌمكنها من

 .االحتفاظ بالبٌانات المسجلة بها أثناء عدم تشؽٌل الجهاز

 

فً الظروؾ العادٌة, تستمر البطارٌة فً العمل بصورة طبٌعٌة 

 .لمدة قد تصل إلى أربعة أو خمسة سنوات دون الحاجة إلى تؽٌٌرها

 

ترك الجهاز بدون تشؽٌل لفترة طوٌلة قد ٌإثر على كفاءة البطارٌة 

 .نتٌجة الستنزاؾ الشحنة المختزنة بها

 

 أهم مإشر لتلؾ البطارٌة وحاجتها للتؽٌٌر هو تكرار ظهور رسالة

”CMOS Checksum Error“ مقرونة برسالة ”CMOS 

Battery Low“ فً كل مرة ٌتم فٌها تشؽٌل الجهاز. 

 

عند تؽٌٌر البطارٌة ٌجب التؤكد من أن البطارٌة البدٌلة من نفس 

ولها رقم  3Vومعظم البطارٌات المستخدمة حالٌا بطارٌات . النوع

 .ٌكون مكتوبا على السطح العلوي لها CR2032 كودي هو

 

 :البطارٌات المستخدمة تكون من أحد نوعٌن

 Non-Rechargeable بطارٌات لٌثٌوم ال ٌمكن إعادة شحنها

Lithium. 

 .Rechargeable NiCad ٌمكن إعادة شحنها NiCad بطارٌات

 

عند تؽٌٌر البطارٌة, ال ٌسمح باستبدال بطارٌة من النوع األول 
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وعموما فإن استبدال بطارٌة من . بؤخرى من النوع الثانً أو العكس

ٌعرض البطارٌة لبلنفجار  NiCad بؤخرى من نوع Lithium نوع

 .عند تشؽٌل الجهاز

 

فً حالة ترك البطارٌة حتى تنفذ شحنتها تماما, فإن هذا قد ٌسبب 

مشكلة جدٌدة تظهر فً صورة رفض اللوحة األم أن تعمل بالرؼم 

بمعنى آخر ) Power Supply من توصٌلها بوحدة التؽذٌة بالقدرة

 .(Powerأن اللوحة األم تكون فً هذه الحالة قاطعة 

 

, فإنه ٌمكن التؤكد مما إذا Power عندما تكون اللوحة األم قاطعة

كانت البطارٌة هً سبب المشكلة أم ال عن طرٌق قٌاس فرق الجهد 

 0Vفإن وجد أن فرق الجهد على طرفٌها هو  .على طرفً البطارٌة

أو قٌمة قرٌبا جدا من ذلك, فهذا دلٌل أكٌد على تلؾ البطارٌة وأنها 

 السبب فً المشكلة

 

 مجموعة من األعطال المتـنوعة

 

والتؤكد من سبلمتهما  BIOS والـ Processor بعد فحص المعالج

 .عند تشؽٌلهاوت وجد أن اللوحة األم ال تصدر ص

فً هذه الحالة فإن العطل قد ٌكون بسبب قطع فً أحد المسارات 

الكهربٌة المطبوعة على اللوحة األم أو بسبب اتصال سٌا عند 

أطراؾ أحد الدوابر المتكاملة أو القطع االلكترونٌة المثبتة بطرٌقة 

, مما ٌمنع أو ٌعٌق Surface Mounting التثبٌت السطحً

 .BIOS والـ Processor االتصال بٌن المعالج

 

ثم ٌبلحظ  Beep عند بدء تشؽٌل الجهاز ٌسمع صوت الصفارة
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تحمٌل النظام بصورة طبٌعٌة كل ذلك دون ظهور صورة على 

 .الشاشة

 فً هذه الحالة ٌكون العطل على األرجح فً بطاقة العرض

Display Card سواء كانت من النوع المدمج فً اللوحة األم 

Built-in  ًأو من النوع الخارجExternal. 

من مكونٌن أساسٌٌن ؼالبا  Display Card وتتكون بطاقة العرض

 :ما ٌتسبب أحدهما أو كبلهما فً مثل هذه األعطال, وهما

 .Controller الـ

 .DAC محول الرقمً إلى تناظري

 

, Digital بتكوٌن الصورة فً صٌؽة رقمٌة Controller وٌقوم الـ

بتحوٌل الصٌؽة الرقمٌة للصورة إلى صٌؽة  DACثم ٌقوم الـ 

 .ثم ٌرسلها إلى الشاشة لتقوم بعرضها Analog تناظرٌة

وٌستدل على ) Sync Signals إشارات التزامن)وفً حالة وجود 

الصؽٌر الموجود فً الشاشة أو من الرسالة  LEDوجودها إما من الـ 

 Sync التً تظهر على الشاشة فً حالة عدم وجود إشارات التزامن

Signals)  ًوعدم ظهور صورة على الشاشة, ٌكون العطل ؼالبا ف

 DAC وٌمكن االستدالل على ذلك بلمس شرٌحة الـ) DAC الـ

 ومبلحظة درجة حرارتها

 

أما إذا كانت إشارات التزامن ؼٌر موجودة فإن العطل ؼالبا ٌكون 

  .الخاص ببطاقة العرض Controller نتٌجة لتلؾ الـ

 والـ DAC فً بطاقات العرض الحدٌثة, عادة ما ٌدمج الـ

Controller فً شرٌحة واحدة. 

 

عن العمل قد ٌكون بسبب  Parallel Port تعطل المنفذ المتوازي
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, أو تلؾ فٌوز أو Super I/O تلؾ كلً أو جزبً فً شرٌحة

مقاومة فٌوزٌة فً دابرة المنفذ المتوازي, أو بسبب الحاجة إلى 

 .مراجعة نقاط لحام سوكٌت المنفذ الموازي على اللوحة األم

 

عن العمل قد ٌكون بسبب تلؾ  Serial Port تعطل المنفذ المتتالً

, أو تلؾ الدابرة المتكاملة Super I/O كلً أو جزبً فً شرٌحة

 RS-232 المسبولة عن تشؽٌل المنفذ المتتالً والتً تعرؾ باسم

Driver ,أو تلؾ فٌوز أو مقاومة فٌوزٌة فً دابرة المنفذ المتوازي ,

أو بسبب الحاجة إلى مراجعة نقاط لحام سوكٌت المنفذ الموازي 

 .على اللوحة األم

 

من المشكبلت الشابعة فً اللوحات األم تلؾ الفٌوز الموجود فً 

 والـ Keyboard Socket الدابرة الواصلة بٌن وصلة لوحة المفاتٌح

Keyboard Controller  والذي ٌكون موجودا أٌضا على اللوحة

 .األم

 

وتحدث هذه المشكلة نتٌجة تكرار فصل وتركٌب لوحة المفاتٌح أثناء 

عمل الجهاز, كما قد تحدث بسبب توصٌل لوحة مفاتٌح تالفة 

 .بالجهاز

 Surface وعادة ما ٌكون هذا الفٌوز من النوع المثبت تثبٌتا سطحٌا

Mountedوٌكون موضعه قرٌبا جدا من وصلة لوحة المفاتٌح , 

Keyboard Socket الموجودة على اللوحة األم. 

وٌمكن التؤكد من سبلمة هذا الفٌوز من تلفه بقٌاسه بجهاز الـملتٌمٌتر 

Multimeter.  وعموما فإن أفضل ما ٌمكن القٌام به عند ظهور

هذه المشكلة هو تجربة لوحة مفاتٌح سلٌمة أوال قبل الحكم على 

 .سبلمة الفٌوز
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أحٌانا ما ٌتسبب التلؾ الكلً أو الجزبً ألحد الدوابر المتكاملة 

 الموجودة على اللوحة األم والمثبتة بطرٌقة التثبٌت السطحً

Surface Mounted فً تهنٌج الجهاز بعد فترة من تشؽٌله .

وٌحدث ذلك ألن الحرارة المتولدة خبلل فترة التشؽٌل تإثر على 

الخصابص الكهربٌة لهذه الدوابر المتكاملة فتجعلها تتوقؾ عن 

 .العمل أو تعمل بصورة ؼٌر صحٌحة

كما قد ٌحدث تهنٌج للجهاز بعد فترة من تشؽٌله أٌضا نتٌجة لسوء 

. التوصٌل بٌن أطراؾ هذه الدوابر المتكاملة وبٌن نقاط التوصٌل

وٌحدث ألن مادة اللحام تنصهر بسبب الحرارة المتولدة أثناء فترة 

التشؽٌل, ثم تتجمد مرة أخرى بعد ؼلق الجهاز, وتكرار هذا األمر 

ٌتسبب فً سوء التوصٌل بٌن األطراؾ ونقاط التوصٌل على اللوحة 

 .األم

 Booting-Up تهنٌج الجهاز عند بدء تحمٌل نظام التشغٌل

أو  Cache Memory قد ٌكون بسبب مشكلة فً الذاكرة كاش

وٌمكن تحدٌد سبب  .RAM بسبب مشكلة فً الذاكرة الربٌسٌة

 فً الـ Level 2 Cache و Level 1 Cache المشكلة بدقة بضبط

CMOS Setup على الوضع Disabled  ثم إعادة تشؽٌل الجهاز

وجدٌر بالذكر أن هذه الخطوة . لنرى إن كانت المشكلة اختفت أو ال

تإدي إلى بطء شدٌد فً تحمٌل النظام وهذا أمر طبٌعً نتٌجة 

 .إلٌقاؾ عمل الذاكرة كاش

وبصفة عامة فإن مشاكل الذاكرة كاش ؼالبا ما تظهر بوضوح عند 

 .Floppy Diskette تحمٌل نظام التشؽٌل من قرص مرن
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 كٌفٌة تحدٌد العطل فً لوحة أم ال تفتح
 

 Power محاولة تشؽٌل اللوحة األم باستخدام وحدة إمداد بالطاقة

Supply سلٌمة. 

نتٌجة مبلمسة أي جزء  Short circuit التؤكد من عدم وجود قصر

 .Case من الجانب السفلً للوحة األم مع الجسم المعدنً للـ

 .Jumpers مراجعة جمٌع الـ

ٌمكن أن  Case التؤكد من عدم وجود أي مسامٌر مفكوكة داخل الـ

بٌن اللوحة األم والجسم  Short circuit تإدي إلى حدوث قصر

 , أو بٌن أطراؾ فتحات بطاقات التوسعةCase المعدنً للـ

Expansion board slots. 

والتؤكد  Expansion board slots فحص فتحات بطاقات التوسعة

 shorted out أو مقصورة bent من عدم وجود أي أطراؾ مثنٌة

 .بها

فحص اللوحة األم بحثا عن أي مكونات الكترونٌة مكسورة أو 

 .محروقة

ومشؽل  Hard Disk فحص مواضع توصٌل القرص الصلب

ومشؽل اسطوانات  Floppy Disk Drive االسطوانات المرنة

لٌست  pins, والتؤكد من أن أطراؾ التوصٌل CD-ROM اللٌزر

 .مثنٌة أو مقصورة

التً تستخدم  ICs مراجعة وإعادة تثبٌت جمٌع الدوابر المتكاملة

 .IC Sockets قواعد تثبٌت

مثبت فً  CMOS الخاص ببطارٌة الـ Jumper التؤكد من أن الـ

عند تشؽٌل  Clear ولٌس فً وضع Normal الوضع الصحٌح

 .اللوحة األم

 .للوحة األم ومبلحظة أثر ذلك على العطل Clear CMOS عمل
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 ومحاولة تشؽٌلها وهً خارج الـ Case فك اللوحة األم من الـ

Caseحٌث أنه كثٌرا ما ترفض اللوحة األم العمل داخل الـ , Case 

تعمل وتستمر فً  Case ولكن بمجرد فكها وتجربتها خارج الـ

وفً بعض  .Case العمل حتى بعد تركٌبها مرة أخرى فً الـ

وتركها  Case الحاالت ال تعمل اللوحة األم إال بعد فكها من الـ

 .خارجها لمدة ٌوم أو ٌومٌن

والتؤكد من  DMM فحص البطارٌة بواسطة جهاز الملتٌمٌتر الرقمً

 2.8وعموما فإن البطارٌة السلٌمة تعطً قراءة ما بٌن  .صبلحٌتها

 .بٌن طرفٌها DC عند قٌاس فرق الجهدفولت   3و 

 تنظٌؾ اللوحة األم من األتربة والشوابب العالقة فً فتحات التوسعة

Expansion Slots وفتحات الذاكرة RAM Slots  جٌدا, حٌث

كثٌرا ما تتسبب األتربة والشوابب فً تكوٌن دابرة قصر بٌن 

وٌمكن االستعانة بفرشاة صؽٌرة . أطراؾ التوصٌل فً هذه الفتحات

 .للقٌام بعملٌة التنظٌؾ Contact Cleaner وسابل

فحص مسارات الدوابر الكهربٌة المطبوعة على اللوحة األم والتؤكد 

 Short من استمرارٌتها وخلوها من الحروق, وكذا من وجود قصر

 Circuit بٌن بعضها. 

 

تفرٌػ الشحنات الزابدة الموجودة على اللوحة األم بمبلمسة السطح 

السفلً لها لجسم معدنً مستو لعدة ثوانً بحٌث تتبلمس نقاط اللحام 

على السطح السفلً للوحة األم مع هذا الجسم المعدنً تبلمسا تاما, 

 .ثم إبعاد هذا الجسم المعدنً ومحاولة تشؽٌل اللوحة األم مرة أخرى
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 POST Card  بطاقة تشخٌص األعطال

 

كثٌرا فً تشخٌص  POST Card تفٌد بطاقة تشخٌص األعطال

 بعض األعطال سواء كانت مرتبطة باللوحة األم أو الذاكرة الربٌسٌة

RAM أو بطاقة العرض Display Card.  وأعظم فوابد هذه البطاقة

هً أنها تسمح بتحدٌد العطل فً الحاالت التً ٌعمل فٌها الجهاز 

 .ولكن دون عرض أي شًء على الشاشة

 

تقوم هذه البطاقة بؤداء عملها فً تحدٌد سبب العطل عن طرٌق 

عند بدء تشؽٌل  BIOS عرض الكود الناتج عن كل اختبار ٌقوم به الـ

 .POST Code الجهاز, وٌعرؾ هذا الكود باسم

 

بإرسال نتٌجة  BIOS , ٌقوم الـPOST بعد كل اختبار من اختبارات

 I/O  من منافذ80هذا االختبار فً صورة كود إلى منفذ رقم 

Ports. 

 

نتٌجة  BIOS , ٌرسل الـCompaq فً أجهزة الكمبٌوتر من نوع

 300, بٌنما ٌستخدم المنفذ رقم 84إلى المنفذ رقم  POST اختبارات

 .لنفس الؽرض IBM فً أجهزة

 

على اللوحة األم, تقرأ هذه البطاقة  POST Card عند تركٌب بطاقة

ثم  POST المخصص لنتابج الـ I/O األكواد التً تظهر على منفذ

 .تقوم بعرض هذه األكواد

, BIOS لكل نوع من أنواع الـ POST Error Codes تتوافر جداول

 POST وٌمكن باالستعانة بها وبالكود المعروض بواسطة بطاقة
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Card تحدٌد سبب العطل. 

 على اللوحة األم فً فتحة توسعة POST Card ٌتم تركٌب بطاقة

Expansion Slot من نوع ISA أو PCI. بعض بطاقات POST 

Card ٌمكن تركٌبها فً فتحة توسعة من نوع ISA فقط أو من نوع 

PCI  فقط, وبعضها ٌكون مجهزا بصورة تسمح بتركٌبه فً فتحة

 .حسب المتوافر PCI أو من نوع ISA توسعة من نوع

 

 فً عرض الـ POST Card عند تشؽٌل اللوحة األم, تبدأ بطاقة

POST Codes ففً حالة وجود عطل ما ٌتوقؾ . الواحد تلو اآلخر

عند كود معٌن, ٌكون هو كود آخر  POST Codes عرض الـ

وبمراجعة جداول . تم إجراإه بنجاح POST اختبار من اختبارات

POST Error Codes  نستطٌع معرفة التسلسل الذي تتم به

 ومن ثم تحدٌد االختبار التالً من اختبارات POST اختبارات

POST (الذي لم ٌتم بنجاح) ونكون بذلك قد حصرنا سبب العطل ,

علٌه أو فً  POST أمرا بإجراء BIOS إما فً آخر مكون أصدر الـ

 .المكون التالً فً االختبار

 

تكون مجهزة أٌضا الختبار الفولتات  POST Card بعض بطاقات

األساسٌة التً تحتاجها الدوابر االلكترونٌة للوحة األم حتى ٌمكنها 

وتقتصر مثل هذه االختبارات على وجود أو  .العمل بصورة سلٌمة

عدم وجود الفولت المقصود, وٌستعان بمجموعة من الثنابٌات 

 .لبٌان نتابج هذه االختبارات LEDs المضٌبة

 

تلؽً الحاجة  Axol المتطورة من نوع POST Card بعض بطاقات

 POST Error باإلستعانة بجداول POST Codesإلى ترجمة الـ 

Codes. هذه البطاقات تكون مزودة بذاكرة EEPROM  تختزن فٌها
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 Text Messages والرسابل النصٌة POST Error Codes الـ

وتزود هذه البطاقات كذلك بشاشة عرض . التً تصؾ هذه األكواد

 , تستخدمها لعرض الرسابل النصٌة عوضا عن الـLCDمن نوع 

POST Error Codes مما ٌوفر الوقت والجهد البلزم إلتمام ,

 .عملٌة تشخٌص األعطال

 

 المزودة بـ POST Card من المزاٌا الموجودة كذلك فً بطاقة

LCD: 

 Clock Generator القدرة لٌس فقط على تحدٌد ما إذا كان الـ

 .ٌعمل أو ال, وإنما تحدٌد قٌمة التردد بدقة

القدرة على تحدٌد قٌم الفولتات األساسٌة البلزمة لتشؽٌل اللوحة األم 

 وما علٌها من مكونات ودوابر الكترونٌة

 

 POST Card  كٌفٌة استخدام بطاقة

 

فً فتحة  POST Card قبل تشؽٌل اللوحة األم, قم بتركٌب بطاقة

 .PCI أو ISA المناسبة Expansion Slot التوسعة

 

الموجودة  LEDs قم بتشؽٌل اللوحة األم, والحظ الثنابٌات المضٌبة

 Power إذا كانت وحدة التؽذٌة بالقدرة .POST Cardعلى بطاقة 

Supply ودوابر الـ Power Section  على اللوحة األم تعمل

الخاصة  LEDs بصورة سلٌمة, فستبلحظ أن جمٌع الثنابٌات المضٌبة

 POST االستثناء الوحٌد فً حالة توصٌل بطاقة. بالفولتات ستضًء

Card فً فتحة توسعة من نوع PCI هو أن الـ LED ـالخاص ب    

 .سٌكون مطفؤفولت 5+
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 Clock فمعنى ذلك أن مولد إشارات التوقٌت CLK LED إذا أضاء الـ

Generator والـ. الموجود على اللوحة األم سلٌم Clock 

Generator هذا هو المسبول عن تحدٌد سرعة النواقل Buses 

 .على اللوحة األم, وبدونه ال تعمل اللوحة األم

 

فمعنى  (أو أضاء وأطفؤ لعدة مرات متتالٌة) BIOS LED إذا أضاء الـ

, وهنا علٌك متابعة POST بدأ فً إجراء اختبارات BIOSذلك أن الـ 

 أما إذا لم ٌضًء الـ. التً ستبدأ فً الظهور تباعا POST Codes الـ

BIOS LED فهذا مإشر لوجود مشكلة فً شرٌحة الـ Flash ROM 

, Processor أو فً محتوٌاتها أو فً االتصال بٌنها وبٌن المعالج

 .POST Codes وفً هذه الحالة لن تعرض الـ

 

عند وجود  FF  أو00تعرض الكود  POST Card بعض بطاقات

 .BIOS مشكلة مرتبطة بالـ

 

لتشخٌص العطل أن نقوم  POST Card ٌفضل عند استخدام بطاقة

 بعملٌة التشخٌص على مرتٌن, أحدهما بدون تركٌب المعالج

Processor وسبب ذلك أنه . على اللوحة األم, والثانٌة بعد تركٌبه

إذا كان المعالج تالفا, فإن نتابج التشخٌص ستكون مضللة, فنظن أن 

 .المشكلة فً اللوحة األم بٌنما المعالج هو سبب المشكلة

 

تكون مإمنة ضد التركٌب الخاطىء  POST Card معظم بطاقات

على اللوحة األم, بحٌث ال ٌنتج عن ذلك تلفٌات فً البطاقة أو فً 

تكون مإمنة ضد التٌار  POST Cardوبعض بطاقات . اللوحة األم

الذي ٌمكن أن تسحبه البطاقة من فتحة  Over-Current العالً

 .نتٌجة لوجود مشكلة ما فً اللوحة األم Expansion Slot التوسعة
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الختبار المكونات المختلفة  POST Card ٌمكن استخدام بطاقة

 وبطاقة الشبكة Display Card لجهاز الكمبٌوتر مثل بطاقة العرض

NIC وٌتم ذلك بفصل جمٌع المكونات األخرى واختبار . وؼٌرها

 .POST Codes الجهاز بالمكون المراد اختباره فقط ومبلحظة الـ

 

, ترتب األكواد ترتٌبا تصاعدٌا POST Error Codes فً جداول

 بدءا من أصؽر قٌمة, وال دخل لهذا الترتٌب فً تسلسل اختبارات

POSTوالذي ٌتحدد باالستعانة بمجموعة أخرى من الجداول ,. 

 

عند  POST Codes بعض اللوحات األم تعرض فقط بعض أكواد

, وال PCI فً فتحة توسعة من نوع POST Card تركٌب بطاقة الـ

فً فتحة  POST Card تعرض جمٌع األكواد إال إذا قمنا بتركٌب الـ

 .ISA توسعة من نوع

 

إال  POST Codes بعض اللوحات األم ال تعرض جمٌع أكواد الـ

 .فً فتحة توسعة معٌنة POST Card عند تركٌب بطاقة الـ

 

 .BIOS ٌختلؾ معنى الكود باختبلؾ نوع الـ

 Super I/O شرٌحة الـ

 

 :الوظابؾ الربٌسٌة لهذه الشرٌحة

Real Time Clock (RTC). 

UARTs for serial ports. 

Parallel Port Functionality. 

IDE Interface. 
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PS/2 Keyboard & Mouse Controller 

 

 :الوظابؾ اإلضافٌة لهذه الشرٌحة

Game Port & MIDI Port. 

Hardware Monitor Functions. 

Fan Speed Controller. 

Smart Card Reader Interface. 
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مشكلة اإلضاءة فى شاشات الالب توب 

 تعتبر من أكثر المشاكل الشابعة فى أعطال البلب توب قد ترى 

الكتابة أو الرسومات ولكن بدون إضاءة وٌكمن حل هذه المشكلة 

أو كما ٌطلق علٌها  (INVERTER) فى وحدة اإلنفٌرتر% 90بنسبة 

ؾ الفٌوزى ٌجب لولحل هذه المشكلة نبدأ بقٌاس الم. HVهاى تنشن 

, والترانزستورات   BUZZERان ٌكون قٌاسه شورت على وضع 

الموجودة ٌجب أن ٌكون قٌاسها سلٌم وفى حالة وجود تلؾ فى اى 

 . كما هو موضح بالصورة. منها ٌجب استبدالها بآخر مطابق لها 
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 الالبتوبالى  LCD ر شاشةيتغًكٌف ٌتم 

 

 اتبع الخطوات التالٌة 
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 الخطوة االولى 
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 الخطوة الثانٌة 

 
 

 الخطوة الثالثة 
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 الخطوة الرابعة 
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 الخطوة الخامسة 
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 الخطوة السادسة 
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 الخطوة السابعة 
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 LCDاخراج 

 

 
 

 واالخٌرة الخطوة الثامنة 
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            الفصل السادس 

 XP        تنصٌب وٌندوز 
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 وأدخلها بمحرك األقراص  التثبٌتقرص فً البداٌة جهز 

 .. وإذا لم ترى هذه الرسالة قم بتشؽٌل جهاز الكمبٌوتر

Booting from CD                    

وعادًة بالضؽط  فٌجب علٌك حٌنها الدخول على إعدادت الجهاز

 ثم تدخل إعدادات البوت عند بداٌة التشؽٌل Del على زر

ثم ٌلٌه بعد ذلك محرك  أوال CD  خٌار البوت لٌتم قراءة الـوتعدٌل

 االقراص الثابته

    أو اضؽط على االن اخرج من لوحة االعدادات وذلك بعد الحفظ

  F10 سوؾ ٌتم قراءة الـ للحفظ والخروج CD 

 عند ظهور الرسالة السابقة

سٌبدأ الجهاز بالقراءة من  أضؽط على أي مفتاح من لوحة المفاتٌح

 وستظهر لك هذه الشاشةCD الـ

 

 

 

 

 Enterاضغط على زر 

http://www.al7ll.com/vb
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رسالة تأكٌدٌة أضغط 

 للموافقة F8 على

 

 

 .. تمرــــأس  

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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اآلن سوؾ ٌظهر لك 

محرك األقراص الثابته 

والمفترض أنه جدٌد 

 وؼٌر مهٌؤ 

 

لتهٌبته وإنشاء قسم أو 

بارتشن قم بالضؽط 

 C على زر

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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لنفترض اننا نرٌد قسم لنثبت علٌه الوٌندوز وقسم آخر لحفظ ملفاتنا 

 مٌجا للوٌندوز ونضؽط 5000نقوم بتعدٌل الحجم ولٌكون مثبل  علٌه

 Enter على زر

 

 

إذا كنت ترؼب بعمل أكثر 

من قسم قم بتعدٌل هذا الرقم 

وهو ٌمثل إجمالً القرص 

 لدٌك

 

 C بعد إنشاء قسم الـ

اآلن نقوم بإنشاء القسم 

اآلخر للمساحة المتبقٌة 

 C أضؽط على زر

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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إفتراضً سوؾ ٌعطٌك 

المساحة المتبقٌة أضؽط 

 Enter على زر

 

اآلن نحرك المإشر 

باألسهم ونختار محرك 

      ونضؽط على C الـ

  Enter للتثبٌت 

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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اآلن نختار الخٌار األول 

 للتهٌبة السرٌعة ونضؽط

Enter  

 

جاري التهٌبة أو 

 .. الفورمات

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 .. جاري نسخ ملفات التثبٌت

 

سوؾ ٌعاد تشؽٌل الجهاز 

 واآلن دعه وال تلمس شا

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 سوؾ تشاهد هذه الشاشة

 

 وستبدأ عملٌة تثبٌت الوٌندوز

.. 

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb


 

285 

 

 

 

أثناء التثبٌت سوؾ تظهر لك 

 هذه الشاشة

 

 أنقر بالماوس على

Customize 

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 أختر اللؽات .1

 قم بالتؤشٌر على هذا الخٌار .2

 OK سوؾ تظهر هذه الرسالة انقر على .3

 للتطبٌق Apply أنقر على .4

 

اتبع الخطوات المرقمة فً 

 النافذة 

اتبع الخطوات المرقمة فً 

 النافذة 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 اختر هذا التبوٌب فً األعلى .1

 وأختر من هنا اللؽة والدولة .2

 

 

 أختر هذا التبوٌب فً األعلى.1

 أختر اللؽة والدولة.2

 أختر الدولة.3

 للتطبٌق Apply أنقر على.4

 أنقر على موافق.5

 

اتبع الخطوات المرقمة فً 

 النافذة 

http://www.al7ll.com/vb
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 انقر التالً

 اتبع الخطوات ادناه

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 ضع فٌها االسم .1

 ضع فٌها اسم الشركة أو أتركها فارؼة .2

 ... التالًانقر  .3

 

 

 سطوانة الوٌندوز أل  السري مفتاحالضع فً الفراؼات  .1

 ...  انقر على التالً .2

 

 اتبع الخطوات  ادناه 

http://www.al7ll.com/vb
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 ضع أسم لجهازك .1

 ضع كلمة مرور للشخص المسبول عن الكمبٌوتر .2

 أعد كتابة كلمة المرور .3

 ... التالًانقر  .4

 

اتبع الخطوات المرقمة 

 فً النافذة 

http://www.al7ll.com/vb


 

291 

 

 أختر الوقت والتارٌخ .1

 أختر المنطقة الزمنٌة .3

 ... التالًانقر .4

 

 

 استمر 

 استمر

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 فً حالة لدٌك كرت شبكة سوؾ تظهر لك هذه النافذة

 ... دعها على الخٌار االول ثم أنقر على التالً

 

فً حالة لدٌك شبكة منزلٌة أو ؼٌر ذلك ضع اسم الشبكة ثم أنقر 

 ... على التالً

 

 استمر 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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هنا ٌخبرك الوٌندوز بؤنه اختار ابعاد الشاشة تلقابٌا 

  OK أنقر على

 

هنا ٌسؤلك إذا كنت تستطٌع قراءة ماهو مكتوب على النافذة  

  OK فؤضؽط على

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 .. الوٌندوز اآلن ٌبدأ فً العمل

 

 ... أضؽط على التالً

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 للتحدٌث .1

 لعدم التحدٌث .2

 ... لتالًانقر اا .3

 

 لضبطها فٌما بعد Skip إعدادات االنترنت أنقر

 

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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 .. ثم أنقر على التالً (ال  )أختر الخٌار الثانً 

 

 انشا حساب بإسمك خاص بك .1

 انشا حسابات اخرى إذا اردت .2

 ... التالًانقر .3

 

 

http://www.al7ll.com/vb
http://www.al7ll.com/vb
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  Finish النهاٌة

 

 تم تثبٌت الوٌندوز بنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 النهاٌة 

http://www.al7ll.com/vb
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 مشاكل السوفت وٌر وطرٌقة حلها

 

 كٌؾ تتعامل مع جهازك عند توقفه فجؤة ؟؟

, بها هً إعادة السٌطرة إلى النظام من جدٌد أول خطوة ٌجب القٌام

تحسبا ألي , برامجها حتى تستطٌع حفظ ملفاتك المفتوحة وإؼبلق

 اتبع الخطوات التالٌة لتتمكن من التعامل مع. سبب قد ٌإثر علٌها

Windows من جدٌد : 

 

األوامر   انتظر عدة دقابق حتى ٌنتهً البرنامج من تنفٌذ كافة -

 . والعملٌات التً ٌقوم بتنفٌذها

 

, التوقؾ عن العمل فً Windows  لو استمر نظام التشؽٌل -

فتظهر قابمة بجمٌع البرامج التً  Ctrl + Alt + Delete اضؽط

 Not) انقر اسم البرنامج المتبوع بعبارة, التنفٌذ تحت

Responding) ثم انقر زرEnd Task  وبهذه الطرٌقة تستطٌع

ؼلق البرنامج المسبب للمشكلة والعودة إلً نظام 

 . Windowsالتشؽٌل

 

 + Ctrl  إذا لم تحصل على أي نتٌجة عند الضؽط على مفاتٌح -

Alt +Delete حفظ الملفات المفتوحة فً أي تطبٌقات  حاول

أو التعدٌبلت التً  أخرى ثم أؼلقها حتى ال تفقد المستندات المفتوحة

مرة أخرى لتؽلق  Ctrl + Alt +Deleteثم اضؽط. تمت علٌها

 . الذي ٌحتوي على المشكلة البرنامج

 

ثم انقر  Ctrl + Alt + Delete لو استمر توقؾ النظام اضؽط -

 . مرة أخرى Ctrl + Alt + Deleteأو انقر Shut Downزر
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فإذا , مرة أخرى Windows ٌإدي إلً إعادة تشؽٌل  هذا األمر -

الموجود فى  Resetمفتاح اضؽط على. لم ٌنجح هذا اإلجراء

 .جهازك لٌقوم بنفس النتٌجة

 الحلول السرٌعة

 

ال تجد الوقت لتفحص المشكلة الناتجة عن توقؾ الجهاز فجؤة  عندما

أو كنت , والبحث عن الحل المناسب لها بسبب عمل أحد البرامج

حاول , المشكلة ترٌد العمل بسرعة دون أن تتعطل بسبب هذه

 : تجربة أحد الحلول السرٌعة اآلتٌة

 

 -:  أعد تثبٌت البرنامج -  

 

 Add / Remove افتح Control Panel من نافذة

Programs الذى سبب لك المشكلة السابقة ثم  ثم احذؾ البرنامج

 . أعد تثبٌته مرة أخرى

 

أؼلق جمٌع البرامج التً تعمل فى آن واحد  -: شؽل البرنامج فقط - 

فً هذه , البعض فهى قد تسبب تضاربا أو تعارضا مع بعضها

 الحالة ٌمكنك العمل على برنامج واحد منها بعد إؼبلق البرامج التً

 . تسبب تعارضا مع هذا البرنامج

 

البرامج التً تعمل  معظم:- اؼلق أي برنامج ٌعمل فً الخلفٌة  - 

انقر بزر , فً الخلفٌة ٌكون لها رمز موجود فً شرٌط المهام

األٌمن على هذا الرمز ثم اختر الخٌار الذي ٌإدي لؽلق  الماوس

قد تسبب  Antivirus الفٌروسات الحظ أن برامج مضاد. البرنامج

 . تعارضا مع بعض التطبٌقات
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 -: Active Desktop اؼلق - 

 

بعض البرامج وخصوصا برامج األلعاب تسبب مشاكل فً العمل 

 Active Desktop ولتعطٌل . Active Desktop عند تنشٌط

ثم , من سطح المكتب انقر بزر الماوس األٌمن على أي مكان خال

 View واجعل الخٌار*** ثم نشط التبوٌب  Propertiesاختر

My Active Desktop as a *** ؼٌر محدد ثم انقرOK . 

 

إذا كنت  -: Screen Saver اؼلق أي حافظة للشاشة - 

قم بإؼبلقه وذلك عن طرٌق النقر بزر  Screen Saverتستخدم

األٌمن على أى مكان خال من سطح المكتب ثم  الماوس

تنشٌط  من القابمة المختصرة ثم Propertiesاختٌار

 Screenمن قابمة Noneواختٌار Screen Saverالتبوٌب

Saver. 

 

قد ٌظهر لك :- البرامج عند حدوث أي عطل فٌها  حل مشكبلت - 

ولكن , ما فً البرنامج البرنامج رسالة ٌخبرك فٌها بوجود مشكلة

 لهذا ٌصعب, فً بعض األحٌان هناك برامج ال تظهر هذه الرسابل

تحدٌد وتفسٌر المشكلة ونوضح لك اآلن أسباب حدوث معظم هذه 

 -: المشكبلت

 

 الذاكرة على مشكبلت البرامج تؤثٌر

 

التطبٌقات أن  قد ٌكون أحد أسباب المشاكل الحادثة للبرامج أو

, مساحة الذاكرة المتاحة على الكمبٌوتر ؼٌر كافٌة لتشؽٌل البرنامج

ٌجب علٌك قبل القٌام بؤي عمل آخر أن تتؤكد من المساحة  لذلك

 : وذلك باتباع اآلتً ,المتاحة لتشؽٌل هذا البرنامج
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 Myأثناء النقر المزدوج على Alt اضؽط على مفتاح - 

Computer تظهر مساحة الذاكرة شرٌحة Ram  بالقرب من

ٌحتوي جهازك على ذاكرة مقدارها  ٌجب أن. أسفل المربع الحواري

أقل ٌجب  لو أن الكمبٌوتر ٌحتوي على ذاكرة MB 32على األقل 

 . علٌك زٌادة هذه الذاكرة بإضافة شرابح جدٌدة

 

 الذى ٌعرض أٌضا حجم الذاكرة Performance نشط التبوٌب - 

Ram المربع  المتاح على جهازك وهً تعرض فً أعلى

 .الحواري

 

 تظهر لك المساحة المتاحة داخل Virtual Memoryانقر زر - 

وبرؼم أن البٌانات التً تعبر عن حجم الذاكرة  Hard disk مربع

رمادٌة إال أنها توضح المساحة  Virtual Memoryاإلفتراضٌة أو

 . Virtual Memoryلتستخدمها ك Windowsالمتاحة ل

 

اجمع الرقمٌن معا لتحصل على مساحة الذاكرة الكلٌة المتاحة  - 

بعض البرامج ٌحدث لها مشاكل إذا قلت مساحة  .على جهازك

 . MB 32عن  RAMالذاكرة

 

 من الذاكرة 30MBٌحتوي جهازك على األقل على  البد أن - 

Virtual Memory احذؾ بعض الملفات  وإذا قلت عن هذا الحد

من قرصك الصلب لتتٌح لوٌندوز مساحة كافٌة لعمل أكبر مساحة 

 . من الذاكرة التحلٌلٌة ممكنة

 

 مراجعة مصادر النظام
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 Virtualإنشاء الذاكرة التخٌلٌة ٌستطٌع Windows برؼم أن

فإنه ٌضع  ,بنفسه باستخدام المساحة الخالٌة على القرص الصلب

 مجموعات من الذاكرة بجانب بعضها فً شكل بلوكات تسمً

Resources األعمال مثل إظهار البٌانات  تستخدم لبعض

 بحجز الذاكرة لثبلثة Windows وٌقوم. والمربعات الحوارٌة

 : مصادر هً

 

 . لتتمكن من متابعة البرامج أثناء تنفٌذها: النظام - 

 

 .الستخدام المربعات الحوارٌة: العمٌل - 

 

-GDI : الستخدام الرسوم . 

 

أن جهازك قد ٌحتوي على حجم إضافى من الذاكرة المتاحة  ورؼم

المصادر الثبلثة ٌسبب له مشاكل كتلك  إال أن امتبلء واحد من هذه

ولمشاهدة مصادر  .التً تحدث فً حالة عدم وجود ذاكرة إضافٌة

 . Resource Meterاستخدم (System Resource)النظام

موجودا على جهازك أو لم ٌظهر  Resource Meterإذا لم ٌكن

باستخدام  ٌجب تثبٌته على الجهاز System Toolsضمن قابمة

 ثم Add/Remove من الرمز Control Panal لوحة التحكم

Windows Setup أتبع الخطوات التالٌة بعد ذلك : 

 

 Accessoriesثم Programsثم Startافتح القابمة - 

 . Resource Meterثم انقر System Toolsثم

 

مشتمبل على  Resource Meterٌظهر مربع حواري بعنوان - 

وٌوضح أٌضا أنه ٌقوم  (Resource Meter)مصادر النظام
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 . Okانقر زر ثم, بضبطها

 

 task barفً شرٌط المهام Resource Meterٌظهر رمز - 

الذى  Resource Meterالماوس األٌمن ثم اختر انقره بزر

 Availableوهً Resourceٌعرض ثبلثة أنواع من المصادر

System وUser وG.D.I. 

 

مجموعة من المجموعات  إذا رأٌت أن مصادر النظام فً أي - 

 الثبلث تعمل ببطء فً جهازك فاؼلق جمٌع البرامج واخرج من

Windows , الن هذا اإلجراء من شؤنه ٌفرغ الذاكرة من كل ما

العمل باستخدام  Windows وبالتالً ٌبدأ ,فٌها من برامج وبٌانات

إلً تحسٌن العمل أم  لكً تتؤكد هل هذا اإلجراء أدي. ذاكرة خالٌة

 مرة ثانٌة بعد إعادة تشؽٌل System Resource أعد تشؽٌل, ال

Windows لتري كمٌة المصادر التً ٌستخدمهاWindows . 

 Files or ثم Find ثم Startقابمة ابحث عن هذا الملؾ باستخدام

Folders أو بواسطةMy Computer أنه  وهو ٌخزن دابما على

انقر اسم الملؾ نقرا مزدوجا لتفتح  . TXTأو . Docمستند بامتداد

 . هذا الملؾ

 

 Back Ground منع البرامج من العمل فى الخلفٌة

 

ربما ٌؤتً معها بعض البرامج  عند تثبٌت البرامج

البرنامج  التً تعمل بشكل تلقابً عند تشؽٌل (Utilities)المساعدة

 وهً اختصار TSRsهذه البرامج تسمً. وتظل تعمل فً الخلفٌة

Terminate and Stay Resident  فً بعض الحاالت ٌظهر

إنهاء البرنامج  لذلك ٌمكنك, رمز فً شرٌط المهام TSRلبرنامج

ولكن فً حاالت أخري ال ٌمكنك معرفة ما إذا كان هناك . بسهولة
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 . ٌعمل فً الخلفٌة أم ال برنامج

 

 من Windowsمشكلة ٌمكنك منع TSR إذا سببت لك برامج

قم  . System Configuration Utilityتحمٌلها باستخدام

اآلخر حتً تحدد أٌا منهم ٌسبب  واحدا بعد TSRباستبعاد برامج

 : من العمل اتبع اآلتً TSRولمنع برامج. المشكلة

 

 ثم Accessoriesثم Programs ثم Start افتح القابمة - 

System Tools انقر ثمSystem information  تظهر لك

 .System Information نافذة

 

 System Configurationثم انقر Tools افتح قابمة - 

Utility ثم نشط التبوٌبStart Up . 

 

انقر علً المربع الموجود بجوار أي برنامج ترٌد استبعاده فً  - 

 . Okثم انقر, العبلمة الموجودة بجواره سٌتم حذؾ. بداٌة التشؽٌل

 

وأعد تشؽٌل  Windows اخرج من كافة البرامج ثم اؼلق - 

 . Restartالجهاز

 التعامل مع رسابل الخطؤ

 

ٌصدر رسابل  Windows مستخدمً الكمبٌوتر أن من حسن حظ

فً أحد البرامج  للمستخدمٌن فً حالة حدوث تضارب أو مشاكل

وهذه الرسابل تحدد لك سبب المشكلة وتساعدك , المثبتة على الجهاز

ورسابل األعطال ٌمكن أن تكون فً إحدى الصور . على حلها أٌضا

 - : اآلتٌة

 أعطال صوتٌة رسابل- 
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POST beep codes 

 رسابل أعطال مربٌة  -

Display - Screen messages 

  رسابل أعطال رقمٌة -

Hexadecimal numeric codes 

 رسابل األعطال الصوتٌة- 

التً تحدد الجزء  beeps هذه الرسابل ٌعبر عنها بعدد من النؽمات

 أما فً حالة عدم وجود أي عطل فستسمع إشارة صوتٌة, العاطل

وشفرات األعطال عبارة عن تولٌفة من النؽمات القصٌرة . قصٌرة

التولٌفة من جهاز آلخر ٌعتمد على اختبلؾ  واختبلؾ. والطوٌلة

 . الموجود فً الكمبٌوتر BIOSنوع

 

 رسابل األعطال المربٌة

 

ٌطلب البرنامج  وٌحدث هذا الخطؤ عندما:  عدم وجود بٌانات  -

 أو فً الذاكرةRAMبٌانات محددة وهذه البٌانات ؼٌر موجودة فً

فً معظم الحاالت ال تسبب هذه  . Virtual Memoryاإلفتراضٌة

ٌقوم باستدعاء هذه البٌانات من األقراص  الحالة خطؤ ألن الكمبٌوتر

الكمبٌوتر هذه البٌانات فً  ولكن إذا لم ٌجد, ثم ٌضعها فً الذاكرة

 Invalid Page Fault أي مكان على القرص ٌحدث خطؤ ٌسمى

 : لذلك ٌجب علٌك التؤكد من المبلحظات اآلتٌة

 

الذاكرة فلن ٌعمل جهازك  إذا قلت كمٌة : RAM صؽر حجم - 

أو  MB 32ذات سعة  RAM لو أن جهازك ٌحتوي على, بكفاءة

 . 64MBٌفضل تؽٌٌرها بواحدة أكبر سعتها  ,أقل

 

 Windowsٌستخدم فعادة: انخفاض مساحة قرص التخزٌن  - 
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حاول مسح بعض , كذاكرة افتراضٌة Hard Disk القرص الصلب

 . القرص لزٌادة المساحة الفارؼة الملفات من

 

البرامج المثبتة  ربما ٌسبب أحد :Virtual Memoryأعطال - 

 Virtualعلى جهازك تلفا لبعض البٌانات الموجودة على

Memory إذا حدث ذلك أؼلق, ؼٌر قابلة لبلستخدام وٌجعلها 

Windows المشكلة فإن  إذا استمرت. وأعد تشؽٌله مرة أخرى

 . سببها هو قلة المساحة التخزٌنٌة

 

وٌحدث هذا نتٌجة محاولة استخدام أحد  :أخطاء مشاركة البٌانات - 

الوقت تكون هذه  البرامج أو التطبٌقات لبٌانات معٌنة وفً نفس

 . البٌانات محل استخدام أو تعدٌل من قبل برنامج آخر

 

 Insufficient Memory عدم كفاٌة الذاكرة رسابل

 

وٌكون جهازك ٌحتوي على  وتظهر عند تشؽٌل أكثر من برنامج

. فتحها ذاكرة ال تتسع لتخزٌن المستندات الخاصة بهذه البرامج أو

 فً معظم الحاالت ٌجب علٌك إنهاء هذه البرامج ثم إعادة تشؽٌل

Windows استمرت المشكلة ابحث عن حلٌن ولو : 

 

فإنها كافٌة  64MBتقدر ب  RAM إذا كان جهازك ٌحتوي على - 

فً هذه الحالة حاول , لتشؽٌل عدة برامج أو تطبٌقات فً وقت واحد

بعض الملفات ؼٌر الضرورٌة من على جهازك وذلك لزٌادة  إزالة

 . الصلب المساحة الخالٌة على القرص

 RAMإذا كانت التطبٌقات التً تستخدمها تحتاج إلً ذاكرة كبٌرة - 

 . 128MBالموجودة على جهازك إلً  RAM فحاول زٌادة
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 الفصل السابع            

 

 صٌاتة بعض انواع الالب توب     
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صٌانة الب توب نوع اٌسر  

 

 اعطال لوحة المفاتٌح

  .كل المفاتٌح ال تعمل/ بعض

  .الكابل مفصول أو عطل فً لوحة المفاتٌح: السبب

  .الكابل, تنظٌؾ المفاتٌح من العوابق اعادة تركٌب: الصٌانة

 

 اعطال الشاشة

 

  .توقؾ الشاشة مع اضاءة لمبتها

 .عطل فً وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو كرت الشاشة :السبب

, او اصبلح او (اعادة تشؽٌلها)الشاشة بالطاقة اعادة تزوٌد: الصٌانة

  .الشاشة تؽٌٌر وحدة الطاقة, أو تؽٌٌر كابل

 

  .الشاشة مزودة بالطاقة لكن ال تعمل مع اصدار طنٌن من الجهاز

  .تحرك كرت الشاشة من مكانه: السبب

  .اعادة تثبٌت كرت الشاشة: الصٌانة

 

  .توقؾ الشاشة مع اطفاء لمبتها

  .ال توجد طاقة: السبب

  .تثبٌت كابل الشاشة او استبداله اعادة: الصٌانة

 

  .صورة معتمة مع ومٌض فً اللمبة

  .عطل فً الشاشة او فً الكرت :السبب

الشاشة بدون  اطفىء الجهاز وشعل الشاشة ,اذا ظهرت: الصٌانة

  .اهتزاز فالمشكلة من الكرت أو العكس
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  .درجة الوضوح ال ٌمكن ضبط االلوان او

  .عطل فً الكرت او الشاشة: السبب

  .المشكلة ٌعنً عطل الشاشة استبدال الكرت, تكرر: الصٌانة

 

  .وان االساسٌة ؼٌر موجودةلاال

  .مجال مؽناطٌسً وجود: السبب

  .تؽٌٌر مكان الشاشة: الصٌانة

 

  .وان ؼٌر سلٌمةلاال

  .الكابل او الشاشة: السبب

  .الشاشة استبدال الكابل, تكرر المشكلة ٌعنً عطل: الصٌانة

 

 المعالج اعطال

 

  .الحاسب ال ٌعمل بصورة سلٌمة بعد تؽٌٌر المعالج

  .عدم تعرٌؾ المعالج: السبب

  .Setup فك البطارٌة واعادة تركٌبها: الصٌانة

 

  .سماع اصوات بعد تركٌب المعالج

  .عطل فً المعالج: السبب

  .استبدال المعالج :الصٌانة

 

 عدم ظهور شًء على الشاشة حتى بعد التاكد من صبلحٌة كرت

  .الشاشة والذاكرة المإقتة

  .عطل فً المعالج: السبب

  .المعالج استبدال: الصٌانة

 



 

311 

  (Mother board )اعطال اللوحة االم

 

  .عدم ظهور أي بٌانات على الشاشة بعد استبدال اللوحة

اذا لم ٌكن السبب له عبلقة بالرام او كرت الشاشة او : السبب

  .اللوحة االم المعالج فٌكون من

  .استبدال اللوحة: الصٌانة

 

  .المدمجة فً اللوحة ظهور اعطال خاصة فً الكروت

  .عطل فً احد الكروت: السبب

واستبداله واذا لم تتح اللوحة هذه المٌزة  الؽاء الكرت: الصٌانة

  .فٌجب استبدالها

 

 أعطال الكروت

 

  .تعارض الكروت

  .الكرت المتعارض استبدال: الصٌانة

  .من الكروت الكثٌرة االعطال كرت الصوت

  .ظاهر ال ٌوجد صوت

  .خطاء فً تعرٌؾ الكرت أو تركٌبه ,او مشكلة فً الكرت: السبب

اعادة التعرٌؾ ثم اعادة تشؽٌل الجهاز أو تركٌب الكرت  :الصٌانة

  .بشكل صحٌح أو استبداله

 

  اعطال المنافذ

 

  .المنافذ ؼٌر كاؾ عدد

  .تركٌب المنافذ المطلوبة: الصٌانة
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  .المنفذ أو الكرت ال ٌعمل الجهاز المركب فً

 

  :قد ٌكون احد االسباب التالٌة: السبب

  .تركٌب الكاببلت بطرٌقة ؼٌر سلٌمة

  .تركٌب الكرت او الجهاز بطرٌقة ؼٌر سلٌمة

  عطل فً الكرت اوالجهاز

  .عدم تعرٌؾ الجهاز او الكرت الجدٌد

  .التؤكد من تركٌب المنفذ وتعرٌؾ المنفذ من خبلل الجهاز :الصٌانة

  .الكاببلت والجهاز والكروت التاكد من سبلمة تركٌب

  .تعرٌؾ الجهاز او الكرت بطرٌقة سلٌمة

  .الجهاز او الكرت استبدال
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 واجهة اللوحة  العليا 

 

 واجهة اللوحة  السفلى
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 فك البطاربة 

 

 HDDفك 
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 ODDفك 
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  VGAبوردفك 
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 فك لوحة المفاتيح

 فك مجهز القدرة 
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 فك وحدة المعالجة المركزية 

 فك لوحة اللمس 
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   HPصٌانة الب توب نوع 

 اعطال الذاكرة

  .رنٌن متصل

  .بشكل صحٌح عدم تركٌب الرام او وضعها: السبب

  .التاكد من تركٌب الرام وتثبٌتها جٌدا: الصٌانة

 

  .الشاشة بعد تركٌب الرام ال ٌظهر شًء على

  .اذا لم ٌكن بسبب الشاشة ٌكون من الرام: السبب

  .استبدال الرام: الصٌانة

 

  Hang تعلٌق الجهاز بصورة مستمرة 

اكثر المشاكل التً تحصل فً الجهاز وتكون مسببتها  من: السبب

  .اما كرت الشاشة او الرام

  .استبدال الرام: الصٌانة

 

  .حجم الذاكرة المدون على الشاشة ؼٌر صحٌح

  .عدم تركٌب الرام بشكل سلٌم: السبب

  .اعادة تركٌب الرام من جدٌد: الصٌانة

 

  .ظهور احرؾ ؼرٌبة على الشاشة او خطوط على سطح المكتب

  .بسبب كرت الشاشة فمن الرام اذا لم ٌكن: السبب

  .استبدال الرام: الصٌانة

 

  . insufficient memory space ظهور رسالة
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  .تشؽٌل عدد كبٌر من الملفات و البرامج: السبب

  .اؼبلق اكبر عدد من البرامج أو زٌادة سعة الرام: الصٌانة

 

  :الرام الجدٌدة وامكانٌاتها لفحص واختبار قوة

  .تشؽٌل عدد كبٌر من البرامج ·

برنامج نصً وتعلٌق احد المفاتٌح لمدة ساعة على  تشؽٌل أي ·

 .االقل

  اعادة تشؽٌل الجهاز

 

 اوساط التخزٌن اعطال

 اعطال المشؽل 

  .دابما لمبة المشؽل مضاءة

  .كسر كابل البٌانات او نركٌبه بصورة ؼٌر صحٌحة: السبب

  .التاكد من سبلمة الكابل وتركٌبه :الصٌانة

 

  .ال ٌمكن الكتابة على القرص

  .ؼٌر كاؾ او فً وضع القراءة فقط القرص: السبب

رفع لسان  التاكد من وجود مساحة على القرص او: الصٌانة

  .الحماٌة

 

  .ال ٌمكن اخراج القرص من المشؽل

  .المعدنٌة الحامٌة او كسرها داخل المشؽل تعلق القطعة: السبب

  .تنظٌؾ المشؽل فتح المشؽل واخراج القطعة ثم: الصٌانة



 

321 

 

  .عند النشؽٌل boot الجهاز ال ٌعمل

  .المشؽل وجود القرص داخل: السبب

  .اخراج القرص: الصٌانة

 

  القرص الصلب اعطال

  :ٌوجد نوعان من االعطال

  .من خبلل برامج للصٌانة اعطال برامج وٌمكن اصبلحها

  :التالٌة اعطال اجهزة و هً اعطال مٌكانٌكٌة تكون الحد االسباب

  .عدم تثبٌت كابل البٌانات او الطاقة بصورة صحٌحة ·

  .االمداد بالطاقة عطل فً وحدة ·

  :الصٌانة

  .تركٌب الكاببلت بطرٌقة صحٌحة ·

 وحدة االمداد بالطاقة تؽٌٌر ·

 

 القرص المدمج اعطال

  .ال ٌمكن القراءة من المشؽل

  .المشؽل عدم تعرٌؾ: السبب

  .تعرٌؾ المشؽل: الصٌانة

 

  .CD-ROM ال ٌمكن التحمٌل من

  .تركٌب المشؽل او الكابل بصورة ؼٌر صحٌحة :السبب

 فً حال وجود اعطال اعادة التركٌب او االستبدال: الصٌانة
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 منظر امامي 

                      منظر خلفلي



 

323 
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 HPفك الب توب 

 

 فك البطارية 

 

 فك بلك المودل 
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 فك اس دي وام 
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 فك القرص الصلب 
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 فك كارت البي سي أي 

 فك لوحة مفتاح القدرة  
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 فك لوحة المفاتيح
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 فك وحدة التبريد

 

 

 



 

330 

  CPUفك 
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 فك الشاشة 
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 فك لوحة االم 
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 فك محتويات لوحة االم 
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 اعطال الجهاز وطرٌقة معالجتها 

 (التؽذٌه)اعطال الباور  .1

 

  باوروجد يال  

 افحص البطارٌة  .1

 افحص توصٌبلت قاعدة التٌار الكهربابً .2

 افحص مفتاح الباور .3

 

  ٌنطفًء الجهاز بعد تشؽٌله مباشرة 

 افحص البطارٌة  .1

 افحص بلك التٌار الكهربابً  .2

 افحص الشحن  .3

  البطارٌة منخفضة 

 افحص مبلمسات البطارٌة .1

 استبدل البطارٌة  .2

3.  

صٌانة الب توب نوع توشٌبا  

  ضعٌؾ الصوت 

 وهو من Q611 الصوت رقم ICاستبصال الترانزستور بجوار ال 

 النوع الصؽٌر جدا 

 قطع فً البور

 tb1251cn رقمة الذي الكبٌر استبدل األي سً .1

 فولت المكثؾ 9افحص مكثؾ على سوكت الشاشة على خط . 2 

 uf 1000فولت على   V 16 قٌمتة
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 TB1251CN  رقمو TA8427K اى سى العملٌاتافحص .3

 البور ؼٌر منتظم 

 878 و -872- و  875ر داٌودالمرقم   نيؼٌر الز.1

  sTR والمكثفات االربعة و

 اوم   1بمقاومة     zP 05 افحص  .2   

 مع مبلحظة الداٌودات التالٌة     STRz2154  استبدل . 3

D875 -12V  

D876-16V  

D877-16V  

D872-18 , 

D878-27V 

 

  (Mother board )اعطال اللوحة االم

 

  .عدم ظهور أي بٌانات على الشاشة بعد استبدال اللوحة

اذا لم ٌكن السبب له عبلقة بالرام او كرت الشاشة او : السبب

  .اللوحة االم المعالج فٌكون من

  .استبدال اللوحة: الصٌانة

  .المدمجة فً اللوحة ظهور اعطال خاصة فً الكروت

  .عطل فً احد الكروت: السبب

واستبداله واذا لم تتح اللوحة هذه المٌزة  الؽاء الكرت: الصٌانة

  .فٌجب استبدالها

 المعالج اعطال

 

  .الحاسب ال ٌعمل بصورة سلٌمة بعد تؽٌٌر المعالج

  .عدم تعرٌؾ المعالج: السبب
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  .Setup فك البطارٌة واعادة تركٌبها: الصٌانة

 

  .سماع اصوات بعد تركٌب المعالج

  .عطل فً المعالج: السبب

  .استبدال المعالج :الصٌانة

 

 عدم ظهور شًء على الشاشة حتى بعد التاكد من صبلحٌة كرت

  .الشاشة والذاكرة المإقتة

  .عطل فً المعالج: السبب

  .المعالج استبدال: الصٌانة

 

 اعطال الشاشة 

  .درجة الوضوح ال ٌمكن ضبط االلوان او

  .عطل فً الكرت او الشاشة: السبب

  .المشكلة ٌعنً عطل الشاشة استبدال الكرت, تكرر: الصٌانة

 

  .وان االساسٌة ؼٌر موجودةلاال

  .مجال مؽناطٌسً وجود: السبب

  .تؽٌٌر مكان الشاشة: الصٌانة

 

  .وان ؼٌر سلٌمةلاال

  .الكابل او الشاشة: السبب

  .الشاشة استبدال الكابل, تكرر المشكلة ٌعنً عطل: الصٌانة

 

 



 

337 
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 DELLصٌانة الب توب 

 قبل البدء 

تؤكد من استواء سطح العمل ونظافته لتجنب تعرض ؼطاء  .1
 . الكمبٌوتر للخدش

قم بإٌقاؾ تشؽٌل الكمبٌوتر   .2

, فقم (تم توصٌله)إذا كان الكمبٌوتر متصبلً بجهاز توصٌل  .3
انظر الوثابق الواردة مع جهاز التوصٌل . بإلؽاء توصٌله

.  لمعرفة اإلرشادات

.  افصل جمٌع كاببلت الهاتؾ أو الشبكة من الكمبٌوتر .4

قم بالضؽط على أٌة بطاقات مثبتة وإخراجها من فتحة بطاقة  .5
ExpressCard 1 فً 8 وقارئ بطاقة الذاكرة   .

قم بفصل الكمبٌوتر وجمٌع األجهزة المتصلة به من مآخذ  .6
.  التٌار الكهربابً

.  قم بقلب الكمبٌوتر .7

.  قم بإدخال مزالج تحرٌر البطارٌة وثبته .8

.  قم بإخراج البطارٌة من حاوٌة البطارٌة .9
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 البطارٌة 2 مزالج تحرٌر البطارٌة 1

.  اضؽط على زر التشؽٌل لتؤرٌض لوحة النظام .10

 إزالة محرك األقراص الصلبة 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

قم بإزالة المسمارٌن اللذٌن ٌثبتان مجموعة محرك األقراص  .2
.  الصلبة بقاعدة الكمبٌوتر

قم بسحب مجموعة محرك األقراص الصلبة إلى خارج  .3
.  حاوٌته

 

 مجموعة محرك األقراص الصلبة 2 (2)المسامٌر  1

اللذٌن ٌثبتان  (واحد على كل جانب)قم بإزالة المسمارٌن  .4
علبة محرك األقراص الصلبة وإطاره بمحرك األقراص 

.  الصلبة

.  قم بإزالة إطار محرك األقراص الصلبة .5
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ارفع علبة محرك األقراص الصلبة خارج محرك األقراص  .6
.  الصلبة

 

 (2)المسامٌر  2 علبة محرك األقراص الصلبة 1

 إطار محرك األقراص الصلبة 4  محرك األقراص الصلبة 3

 إزالة محرك األقراص الضوئٌة 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

قم بإزالة المسمار الذي ٌثبت محرك األقراص الضوبٌة  .2
.  بقاعدة الكمبٌوتر

ادفع محرك األٌقراص الضوبٌة خارج الحاوٌة بواسطة  .3
.  مخطاط ببلستٌكً أو مفك براغٍ 
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 المسمار 2 محرك األقراص الضوبٌة 1

 

 إزالة غطاء التحكم المركزي 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

قم بإزالة المسمارٌن اللذٌن ٌثبتان ؼطاء التحكم المركزي  .2
.  بقاعدة الكمبٌوتر

 

أعد الكمبٌوتر إلى وضعه وافتح الشاشة إلى أقصى حد  .3
.  ممكن
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ارفع ؼطاء التحكم المركزي إلى أعلى بمخطاط ببلستٌكً  .4
.  من خلؾ الكمبٌوتر

.  ارفع ؼطاء التحكم المركزي بعًٌدا عن الكمبٌوتر .5

 

 المركزي ؼطاء التحكم 1

 إزالة غطاء القاعدة 

.  تؤكد من أن الكمبٌوتر فً وضع إٌقاؾ التشؽٌل .1

قم بإزالة البطارٌة   .2

قم بفك مسامٌر التثبٌت األربعة الموجودة على ؼطاء القاعدة  .3
وارفع الؽطاء بعًٌدا عن الكمبٌوتر مع إمالتها قلٌبلً كما هو 

.  موضح فً الشكل
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 (4)مسامٌر التثبٌت  2 ؼطاء القاعدة 1

 

 الذاكرة  (وحدات)إزالة وحدة 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

(.  إزالة ؼطاء القاعدةانظر )قم بإزالة ؼطاء القاعدة  .2

قم بفصل مشابك التثبٌت برفق باستخدام أطراؾ أصابعك  .3
على كل طرؾ من أطراؾ موصل وحدة الذاكرة حتى 

.  خروج الوحدة

.  افصل وحدة الذاكرة من الموصل .4
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 ) 2)مشابك تثبٌت  2 موصل وحدة الذاكرة 1

     وحدة الذاكرة 3

 

 

 إزالة المشتت الحراري للمعالج 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

(.  إزالة ؼطاء القاعدةانظر )قم بإزالة ؼطاء القاعدة  .2

قم بفك مسامٌر التثبٌت الخمسة التً تثبت المشتت الحراري  .3
.  للمعالج بلوحة النظام
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 المشتت الحراري للمعالج 2  ( 5)مسامٌر التثبٌت  1

. ارفع المشتت الحراري للمعالج بعًٌدا عن الكمبٌوتر .4

إزالة مجموعة الشاشة 

 "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

قم بإزالة ؼطاء التحكم المركزي   .2

(.  إزالة ؼطاء القاعدةانظر )قم بإزالة ؼطاء القاعدة  .3

-Mini من بطاقة Mini-Cardقم بفك كاببلت بطاقة  .4
Card ًإذا كان ذلك متاحا ,  .

سجل لدٌك توجٌه الكابل وأخرج كاببلت هوابً بطاقة  .5
Mini-Cardبحرص من ألسنة التوجٌه الخاصة بها   .
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ATI Mobility Radeon :

 

Mobile Intel ®GMA :

 

.  قم بإزالة المسمارٌن من قاعدة الكمبٌوتر .6
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.  قم بقلب الكمبٌوتر .7

(.  إزالة لوحة المفاتٌحانظر )قم بإزالة لوحة المفاتٌح  .8

سّجل لدٌك توجٌه الكابل وقم بإخراج كاببلت هوابً بطاقة  .9
Mini-Card بحرص من ألسنة التوجٌه الخاصة بها 

واسحب الكاببلت إلى الخارج عبر لوحة النظام لتنفصل عن 
.  قاعدة الكمبٌوتر

اسحب لسان سحب كابل الشاشة لتفصل كابل الشاشة  .10
.  عن الموصل الموجود على لوحة النظام

افصل كابل الكامٌرا االختٌارٌة عن موصل لوحة  .11
.  النظام

سّجل لدٌك توجٌه الكابل وقم بإخراج الكاببلت  .12
.  بحرص من ألسنة التوجٌه الخاصة بها
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-Mini توجٌه كابل هوابً بطاقة 1
Card  

توجٌه كابل الكامٌرا  2
 )اختٌاري)

      توجٌه كابل الشاشة 3

 (اثنٌن على كل جانب)قم بإزالة المسامٌر األربعة  .13
.  التً تثبت مجموعة الشاشة

. ارفع مجموعة الشاشة عن الكمبٌوتر .14

 

 فتحة توجٌه كابل هوابً بطاقة 1
Mini-Card 

موصل كابل الكامٌرا  2
 )اختٌاري)
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 )4)المسامٌر  4 لسان سحب كابل الشاشة 3

إعادة تركٌب مجموعة الشاشة 

قم بتركٌب مجموعة الشاشة فً مكانها وأعد تركٌب  .1
التً تثبت مجموعة  (اثنٌن على كل جانب)المسامٌر األربعة 

.  الشاشة

وّجه كابل الكامٌرا االختٌاري وكابل الشاشة عبر ألسنة  .2
التوجٌه وقم بتوصٌل الكاببلت بموصبلت لوحة النظام 

.  الخاصة بها

 فً الموجهات Mini-Cardوجه كاببلت هوابً بطاقة  .3
.  الخاصة بها على مسند راحة الٌد وعبر لوحة النظام

إعادة تركٌب لوحة انظر )أعد تركٌب لوحة المفاتٌح  .4
(.  المفاتٌح

إعادة تركٌب "انظر )أعد تركٌب ؼطاء التحكم المركزي  .5
(.  ؼطاء التحكم المركزي

.  أعد تركٌب المسمارٌن على قاعدة الكمبٌوتر .6

قم بإعادة الكمبٌوتر إلى الوضع الصحٌح ووّجه كاببلت  .7
.   عبر ألسنة التوجٌه الخاصة بهاMini-Cardهوابً بطاقة 

. Mini-Cardقم بتوصٌل كاببلت الهوابً المناسبة ببطاقة  .8
-Miniٌوفر الجدول التالً نظام ألوان كابل الهوابً لبطاقة 

Cardالتً ٌعتمدها الكمبٌوتر   .

-Mini الموصالت الموجودة على بطاقة
Card 

نظام ألوان كابل 
 الهوائً
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 (ئًكابالن للهوا)  WLAN شبكة

 )المثلث األبٌض)الربٌسٌة  WLAN شبكة

 (دالمثلث األسو)اإلضافٌة  WLAN شبكة

  

 أبٌض

 أسود

إعادة تركٌب ؼطاء انظر )أعد تركٌب ؼطاء القاعدة  .9
(.  القاعدة

قم بإدخال البطارٌة فً حاوٌة البطارٌة حتى تستقر  .10
.  فً موضعها

إزالة اإلطار األمامً للشاشة 

(.  إزالة مجموعة الشاشةانظر )قم بإزالة مجموعة الشاشة  .1

.  قم بإزالة أؼطٌة المسامٌر المطاطٌة الستة .2

قم بإزالة مسمار التثبٌت والمسامٌر الخمسة التً تثبت  .3
.  اإلطار األمامً للشاشة

ارفع الحافة الداخلٌة من اإلطار األمامً للشاشة بحرص  .4
.  مستخدًما أطراؾ أصابعك

.  قم بإزالة اإلطار األمامً للشاشة .5
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 (5)المسامٌر  2 اإلطار األمامً للشاشة 1

 مسمار التثبٌت 4  (6)أؼطٌة المسامٌر المطاطٌة  3

إعادة تركٌب اإلطار األمامً للشاشة 

قم بإعادة محاذاة اإلطار األمامً للشاشة فوق لوحة الشاشة  .1
.  وأدخلها فً مكانها برفق

.  أعد تركٌب المسامٌر الخمسة وقم بإحكام شد مسمار التثبٌت .2

.  قم بإعادة تركٌب أؼطٌة المسامٌر المطاطٌة الستة .3

إعادة تركٌب مجموعة انظر )أعد تركٌب مجموعة الشاشة  .4
(.  الشاشة
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لوحة الشاشة  

إزالة لوحة الشاشة 

(.  إزالة مجموعة الشاشةانظر )قم بإزالة مجموعة الشاشة  .1

اإلطار األمامً انظر )قم بإزالة اإلطار األمامً للشاشة  .2
(.  للشاشة

.  قم بإزالة المسمارٌن اللذٌن ٌثبتان لوحة الشاشة .3

.  قم بإزالة المسمارٌن اللذٌن ٌثبتان لوحة العاكس .4

 

 (مسامٌر لوحة العاكس  2 )2)مسامٌر لوحة الشاشة  1

 لوحة العاكس 4 لوحة الشاشة 3

افصل الكاببلت من الموصبلت الموجودة على كبل جانبً  .5
.  لوحة العاكس

إزالة كابل لوحة انظر )قم بإزالة كابل لوحة الشاشة  .6
(.  الشاشة
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التً تثبت  (ثبلثة على كل جانب)قم بإزالة المسامٌر الستة  .7
.  مساند لوحة الشاشة على لوحة الشاشة

 

 ) 2)مساند لوحة الشاشة  2 )6)المسامٌر  1

إعادة تركٌب لوحة الشاشة 

قم بتركٌب مساند لوحة الشاشة بلوحة الشاشة بواسطة إعادة  .1
.  (ثبلثة على كل جانب)تركٌب المسامٌر الستة 

إعادة تركٌب كابل انظر )أعد تركٌب كابل لوحة الشاشة  .2
(.  لوحة الشاشة

قم بتوصٌل الكاببلت بالموصبلت الموجودة على كبل جانبً  .3
.  لوحة العاكس

.  قم بمحاذاة لوحة الشاشة ولوحة العاكس مع إطار الشاشة .4

.  أعد تركٌب المسمارٌن اللذٌن ٌثبتان لوحة الشاشة .5
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.  أعد تركٌب المسمارٌن اللذٌن ٌثبتان لوحة العاكس .6

إعادة تركٌب انظر )أعد تركٌب اإلطار األمامً للشاشة  .7
(.  اإلطار األمامً للشاشة

إعادة تركٌب مجموعة انظر )أعد تركٌب مجموعة الشاشة  .8
(.  الشاشة

إزالة كابل لوحة الشاشة 

(.  إزالة مجموعة الشاشةانظر )قم بإزالة مجموعة الشاشة  .1

اإلطار األمامً انظر )قم بإزالة اإلطار األمامً للشاشة  .2
(.  للشاشة

(.  لوحة الشاشةانظر )قم بإزالة لوحة الشاشة  .3

.  اقلب لوحة الشاشة على ظهرها وضعها على سطح نظٌؾ .4

 

الشرٌط الذي ٌثبت كابل لوحة الشاشة بالموصل  1
 الموجود باألعلى

كابل لوحة  2
 الشاشة

file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183865
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183865
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183865
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183865
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183865
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183623
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183623
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183623
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183623
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183623
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1202894
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1202894
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183775
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183775
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183775
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183775
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183775
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183873
file:///C:\Users\GOOGLE\Desktop\����%20����%20������%20Inspiron�%201545%20��%20�Dell\SM_ar\display.htm%23wp1183873


 

370 

     الجانب الخلفً للوحة الشاشة 3

ارفع الشرٌط الذي ٌثبت كابل لوحة الشاشة بالموصل  .5
.  الموجود باألعلى وافصل الكابل عن الموصل

إعادة تركٌب كابل لوحة الشاشة 

.  أعد تركٌب كابل الشاشة بالموصل الموجود باألعلى .1

إعادة تركٌب لوحة انظر )أعد تركٌب لوحة الشاشة  .2
(.  الشاشة

إعادة تركٌب انظر )أعد تركٌب اإلطار األمامً للشاشة  .3
(.  اإلطار األمامً للشاشة

إعادة تركٌب مجموعة انظر )أعد تركٌب مجموعة الشاشة  .4
(.  الشاشة

إزالة عاكس الشاشة 

(.  إزالة مجموعة الشاشةانظر )قم بإزالة مجموعة الشاشة  .1

إزالة اإلطار انظر )قم بإزالة اإلطار األمامً للشاشة  .2
(.  األمامً للشاشة

(.  إزالة لوحة الشاشةانظر )قم بإزالة لوحة الشاشة  .3

افصل الكاببلت من الموصبلت الموجودة على كبل جانبً  .4
.  لوحة العاكس
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 لوحة العاكس 1

.  ارفع لوحة العاكس عن لوحة الشاشة .5

إعادة تركٌب عاكس الشاشة 

قم بتوصٌل الكاببلت بالموصبلت الموجودة على كبل جانبً  .1
.  لوحة العاكس

إعادة تركٌب لوحة انظر )أعد تركٌب لوحة الشاشة  .2
(.  الشاشة

إعادة تركٌب انظر )أعد تركٌب اإلطار األمامً للشاشة  .3
(.  اإلطار األمامً للشاشة

إعادة تركٌب مجموعة انظر )أعد تركٌب مجموعة الشاشة  .4
(.  الشاشة
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موصل كابل المروحة 

 الحرارٌة
 USB موصل كابل تمدٌد 2

 لوحة النظام 4 موصل كابل مكبرات الصوت 3
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 إزالة وحدة انظر)قم بإزالة أٌة وحدات ذاكرة مثبتة  .7
(.  الذاكرة (وحدات)

إزالة انظر )قم بإزالة المشتت الحراري للمعالج والمعالج  .8
(.  إزالة المعالج و المشتت الحراري للمعالج

(.  إزالة مجموعة الشاشةانظر )قم بإزالة مجموعة الشاشة  .9

.  قم بإزالة المسامٌر األحد عشر من قاعدة الكمبٌوتر .10

ATI Mobility Radeon :

 

Mobile Intel
®

 GMA :
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أعد الكمبٌوتر إلى وضعه وقم بإزالة المسامٌر  .11
.  الخمسة من أعلى مسند الٌد

 Bluetoothافصل كابل لوحة اللمس وكابل بطاقة  .12
.  وكابل لوحة الطاقة من موصبلت لوحة النظام الخاصة بها

 

 مسند راحة الٌد 2 موصل كابل لوحة اللمس 1

 (5)المسامٌر  Bluetooth 4 موصل كابل بطاقة 3

     موصل كابل لوحة الطاقة 5

 إزالة اللوحة الفرعٌة 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

(.  إزالة مسند راحة الٌدانظر )قم بإزالة مسند راحة الٌد  .2
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.  قم بفك المسامٌر الثبلثة التً تثبت اللوحة الفرعٌة .3

.  اسحب اللوحة الفرعٌة خارج الكمبٌوتر .4

 

 

 إزالة لوحة الشاحن 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

(.  "إزالة لوحة النظام"انظر )قم بإزالة لوحة النظام  .2

قم بإزالة المسمارٌن اللذٌن ٌثبتان لوحة الشاحن بقاعدة  .3
.  الكمبٌوتر

.  اسحب لوحة الشاحن إلى خارج قاعدة الكمبٌوتر .4

 )3)المسامٌر  2 لوحة فرعٌة 1
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 (2)المسامٌر  2 لوحة الشاحن 1

 من قرص مضغوط  (BIOS)تحدٌث نظام اإلدخال واإلخراج األساسً 

تؤكد من توصٌل محول التٌار المتردد ومن تركٌب البطارٌة  .1
.  الربٌسٌة بشكل صحٌح

أدخل القرص المضؽوط الخاص ببرنامج ترقٌة نظام  .2
BIOSوأعد تشؽٌل الكمبٌوتر   .

. اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة
ٌستمر الكمبٌوتر فً عملٌة التمهٌد وٌقوم 

عند .  الجدٌدBIOSبتحدٌث نظام 
االنتهاء من عملٌة التحدٌث, ستتم إعادة 

ا ًٌ .  تمهٌد الكمبٌوتر تلقاب
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 POSTأثناء اختبار التشؽٌل الذاتً <  F2>اضؽط على  .3
.  للدخول إلى برنامج إعداد النظام

تحمٌل اإلعدادات ) Load Defaultsاضؽط على  .4
 فً اإلطار المنبثق (موافق) OK ثم انقر فوق (االفتراضٌة

.  إلعادة تعٌٌن اإلعدادات االفتراضٌة للكمبٌوتر

 من BIOSقم بإزالة القرص المضؽوط الخاص بترقٌة نظام  .5
.  محرك األقراص

 فً (نعم) Yesثم اضؽط على < Esc>اضؽط على  .6
.  اإلطار المنبثق لحفظ تؽٌٌرات التهٌبة

( BIOS)تنتهً ترقٌة نظام اإلدخال واإلخراج األساسً  .7
ا ًٌ .  وٌعاد تشؽٌل الكمبٌوتر تلقاب

 

 من محرك األقراص الصلبة  BIOSتحدٌث 

تؤكد من توصٌل محول التٌار المتردد ومن تركٌب البطارٌة  .1
.  الربٌسٌة بشكل صحٌح ومن توصٌل كابل الشبكة

.  قم بتشؽٌل الكمبٌوتر .2

 للكمبٌوتر لدٌك BIOSحدد مكان آخر ملؾ تحدٌث نظام  .3
.  support.dell.comعلى 

 لتنزٌل (تنزٌل اآلن)  Download Nowانقر فوق  .4
.  الملؾ

 Export Complianceإذا ظهر اإلطار  .5
Disclaimer  (بٌان إخالء مسؤولٌة االلتزام بالتصدٌر) ,
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نعم، )  Yes, I Accept this Agreementانقر فوق 
.  (أوافق على هذه االتفاقٌة

  File Downloadٌظهر اإلطار 
. (تنزٌل الملف)

حفظ هذا )  Save this program to diskانقر فوق  .6
.  (موافق)  OK, ثم انقر فوق (البرنامج إلى القرص

.  (حفظ فً)  Save Inٌظهر اإلطار 

حفظ )  Save Inانقر فوق السهم ألسفل لعرض القابمة  .7
, ثم انقر فوق (سطح المكتب)  Desktop وحدد (فً

Save  (حفظ)  .

ٌتم تنزٌل الملؾ على سطح المكتب 
. الخاص بك

 إذا ظهر اإلطار (إغالق)  Closeانقر فوق  .8
Download Complete  (انتهاء التنزٌل)  .

ٌظهر رمز الملؾ على سطح المكتب 
الخاص بك وٌحمل نفس عنوان ملؾ 

.  الذي تم تنزٌلهBIOSتحدٌث نظام 

انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز الملؾ الموجود على سطح  .9
.  المكتب واتبع اإلرشادات الموضحة على الشاشة

  Mini-Cardإزالة بطاقة 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

قم بإزالة القطع التالٌة بحسب محّول الشاشة الذي ٌعتمده  .2
.  جهاز الكمبٌوتر الخاص بك
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 Mobile Intel
®

 GMA :

o  إزالة ؼطاء انظر )قم بإزالة ؼطاء القاعدة
(. القاعدة

 ATI Mobility Radeon :

o  قم بإزالة لوحة النظام واقلبها رأًسا على عقب
(.  إزالة لوحة النظامانظر)

-Mini من بطاقة Mini-Cardقم بفك كاببلت بطاقة  .3
Card ًإذا كان ذلك متاحا ,  .

 Mini-Cardقم بإزالة مسمار التثبٌت الذي ٌثبت بطاقة  .4
.  بموصل لوحة النظام

 

-Mini بطاقة 1
Card 

موصبلت كاببلت الهوابً  3 المسمار 2
(2 ) 

.   من موصل لوحة النظامMini-Cardقم بإخراج بطاقة  .5
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 إزالة المروحة الحرارٌة 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

(.  "إزالة لوحة النظام"انظر )قم بإزالة لوحة النظام  .2

قم بإزالة المسمارٌن المثبتٌن للمروحة الحرارٌة بقاعدة  .3
.  الكمبٌوتر

.  ارفع المروحة الحرارٌة خارج الكمبٌوتر .4
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 كابل المروحة الحرارٌة 2 المروحة الحرارٌة 1

     (2)المسامٌر  3

 إزالة البطارٌة الخلوٌة المصغرة 

.  "قبل البدء"اتبع التعلٌمات الواردة فً  .1

(.  "إزالة لوحة النظام"انظر )قم بإزالة لوحة النظام  .2

.  قم بقلب لوحة النظام .3

استخدم قلماً ببلستٌكٌاً مصؽراً لدفع البطارٌة الخلوٌة  .4
.  المصؽرة إلى األمام وإلى األعلى لتحرٌرها من الفتحة

 

 بطارٌة خلوٌة مصؽرة 1
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 نصائح قبل شراء الكمبٌوتر المحمول 

 جمٌعنا ٌدرك أن عملٌة شراء وانتقاء الكمبٌوتر المحمول ال شك أن 

Laptop لما فً ذلك , المناسب أصبحت فً أهمٌة الكمبٌوتر نفسه

من صعوبة فً توجٌه حمٌع المدارك إلى مدي استخدام وتطبٌق 

إن الشكل العام ومدى . فً الحٌاه Laptop الكمبٌوتر المحمول

 ومدى تبلبم مظهر الجهاز Portability سهولة حمل الجهاز

Good Performance  من أهم , وؼٌرهما من الخواص

وال فارق بٌن المستخدم سواء , مظاهر الجهاز العصري المناسب

فلكٍل متطلباته ولكٍل , كان طالباً أو رجل أعمال كثٌر األسفار

 Laptop استخداماته ألن عوامل اختٌار الكمبٌوتر المحمول

المناسب ال تتوقؾ عند اختٌار حجم الشاشة والوزن وعمر البطارٌة 

إلى حجمه العام ومدى تبلءمه مع تطبٌقاتك العملٌة ومدى مواءمته 

مع محٌط أعمالك الخارجً ومدى تحمله لطبٌعة أعمالك فً حد 

بل وتزٌد إلى عوامل أخرى ما بعد الشكل العام ومدى , ذاتها فحسب

 قابلٌته للوصبلت العدٌدة

تقوم أي شركة تصنٌع الكمبٌوتر المحمول عند تصمٌم األجهزة 

 :بتحقٌق هذه العوامل كلها فً الجهاز أو المنتج الجدٌد

  .خفة الوزن .أصؽر حجم ممكن .أعلى سرعة

 .الشكل الجذاب .تخفٌض درجة الحرارة .أقل استهبلك للطاقة

 

 أوجه الشبه بٌن الكمبٌوتر المكتبً والمحمول

 

 هناك أوجه شبه كبٌرة جداً بٌن مكونات أجهزة الكمبٌوتر المحمولة

Laptops وأجهزة الكمبٌوتر المكتبٌة Desktops  ًتتلخص ف

 :المكونات اآلتٌة
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o المعالج Microprocessor. 

 

 o نظام التشؽٌل Operating System. 

 

o  الذاكرة الصلبة Solid-State Memory. 

 

o  منافذ الدخول والخروج Input/Output Ports. 

 

 o القرص الصلب Hard Disk. 

 

 o كارت الصوت والسماعات Sound Card & Speakers. 

 

 أوجه اإلختبلؾ بٌن الكمبٌوتر المكتبً والمحمول

 

كما توجد أوجه شبه كبٌرة جداً بٌن مكونات أجهزة الكمبٌوتر 

 Desktops وأجهزة الكمبٌوتر المكتبٌة Laptops المحمولة

 :هناك أٌضاً أوجه اختبلؾ تتلخص فً المكونات اآلتٌة

 

 o وحدة اإلمداد بالطاقة Power Supply. 

 

o  شاشة العرض Display.  

 

o Input Devices. 

 

o Docking Connections. 
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قبل أن تنوي أن تشتري الكمبٌوتر المحمول البد أن تسؤل نفسك هذه 

 :األسبلة

 

هل شراء الكمبٌوتر المحمول مجدى أم الكمبٌوتر المكتبً 

  وباألخص أنه أرخص؟

  ما هً أوجه استخدام الكمبٌوتر المحمول بالنسبة لك؟

هل ستستخدم الكمبٌوتر المحمول لفترة تقتضً شراإه من أجلها أم 

  ال؟

  Operating System اختٌار نظام التشؽٌل

 

البد أن تضع نظام التشؽٌل المتبلبم مع تطبٌقات البرامج 

 فؤنظمة التشؽٌل القدٌمة مثل, والبرمجٌات والعتاد على جهازك

Windows 95  مثبلً ال تستطٌع اآلن أن تتحاكى أو تتعامل مع

كما أنها تعرقل أعمالك , العدٌد من برمجٌات العتاد المختلفة

 .وتطبٌقاتك وإمكانٌة تعاملك مع المحٌط العملً من حولك

 Processor اختٌار المعالج

ارتباطاً وثٌقاً  Laptop ترتبط استخدامات الكمبٌوتر المحمول

ونعنً بذلك أن المعالج الموجود بالجهاز إما أن ٌكون , بالمعالج

 .Hard Works مخصصاً لؤلعمال المكتبٌة أو لؤلعمال الصعبة

أوالً البد أن نذكر أمراً هاماً أال وهو أن شركات صناعة الكمبٌوتر 

المحمول فً بعض األحٌان تتعمد إنتاج محمول رخٌص الثمن ولكن 

بمعالج األجهزة المكتبٌة والؽٌر مخصص للمحمول وذلك النخفاض 

سعره والستخدامه طقم رقاقات أقل تكلفة من المعالج المخصص 

كما أن تصمٌم اللوحة األم سٌكون أقل تكلفة عند , للمحمول

استخدامه, والكثٌر ال ٌدرك هذا الموضوع وال مدى تؤثٌره على 

والجدول التالً ٌوضح الفرق بٌن , أعمالهم واستخداماتهم للجهاز
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 شكل المعالج الموجود باألجهزة الشخصٌة والكمبٌوتر المحمول

Laptop. 

 M شعار معالج األجهزة المكتبٌة بدون الحرؾ

واضح  M وترى حرؾ Laptops شعار معالج األجهزة المحمولة

 فً ٌمٌن الشعار

وٌكمن عظٌم الفرق بٌن المعالجٌن أن الثانً ٌستخدم فرق جهد أقل 

مما ٌعنً انبعاث حراري أقل وتهوٌة أقل ووقت أطول للبطارٌة 

 Laptop لذا احرص عند شراء الكمبٌوتر المحمول, بدون شحن

على بعض المواصفات فً المعالج التً ستإثر على تعاملك مع 

ٌتحكم فً جمٌع معامبلت  (مخ الجهاز)الجهاز نظراً ألن المعالج 

 .الكمبٌوتر المحمول كما ترى بالشكل

 :هذه المواصفات تتلخص فً ثبلث صفات هً

 

وجود عبلمة المعالج المناسبة بؤجهزة الكمبٌوتر المحمول وال تؽتر 

  .برخص الجهاز

  .اختر المعالج المناسب لنوعٌة وطبٌعة عملك من حٌث السرعة

  .حاول أن تختر الجهاز المحمول القابل لترقٌة المعالج

 :وهذه قابمة بؤحدث المعالجات الموجودة بؤسواق الكمبٌوتر المحلٌة

 

1. Intel Pentium 4 Processor-M at 1.4, 1.5, 

1.6,1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, and 2.4 GHz. 

 Screen  اختٌار الشاشة

 

 – TFT توجد عده أنواع للشاشات فً األجهزة المحمولة من ذلك

PHA – DSTN. 

 15.1 – 14.1 – 13.1 – 12.1كما تؤتً بعده مقاسات من مقاس 

 Laptop فإذا كنت من مستخدمً الكمبٌوتر المحمول, بوصة
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 15.1فاختر المقاس الكبٌر , طوال الٌوم أو بؤماكن قلٌلة الضوء

لدٌك  Laptop أما إذا كانت استخدامات الكمبٌوتر المحمول, بوصة

 بوصة 14.1فالشاشة  Outdoor تنحصر فً أوقات الخروج فقط

كذلك إذا كنت من أصحاب أمراض العٌن أو إذا كنت تتؤثر . تكفٌك

عند الجلوس أمام الكمبٌوتر ألوقات طوٌلة فلٌس أمامك إال الشاشة 

 . بوصة15.1

 

 Motherboard   اختٌار اللوحة األم

ٌجب أن تعلم جٌداً أن كثٌر من األجهزة المحمولة تكون كروت 

الشاشة والصوت والرام والهادرٌسك أحٌاناً مدمج فً اللوحة األم 

وهذا ٌعنً أن أي عطل فً اللوحة أو الملحقات فإن هذا ٌعنً تلؾ 

  كامل للجهاز فٌجب أخذ هذا فً الحسبان

 

  Ram اختٌار الرام

توصلنا إلى  Laptop مع تعدد طرق استخدام الكمبٌوتر المحمول

 مٌجا وذلك ألن 128أنه البد أال تقل ذاكرة الكمبٌوتر المحمول عن 

 .أكثر البرامج الجدٌدة بإصدارتها المختلفة تقوم بالتهام كبٌر للذاكرة

 

الحظ أٌضاً أن هناك بعض أجهزة الكمبٌوتر المحمولة تحتوي على 

كما ترى  Memory Chips فتحات مباشرة إلى شرابح الذاكرة

بالشكل بحٌث ٌمكن بسهولة تؽٌٌرها أو ترقٌتها وهذه النوعٌة هً 

 .المفضلة

 

  Hard Disk اختٌار القرص الصلب

 

من الطبٌعً جداً أن استخدامات الكمبٌوتر المحمول ال تستدعً 

وجود ذاكرة كبٌرة مع الكثٌر من المستخدمٌن ألن أعمالهم الخارجٌة 
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ومع ذلك من ,  جٌجاباٌت10ال تزٌد استخدامات الذاكرة فٌها عن 

جٌجاباٌت فً 20األفضل أال ٌقل حجم القرص الصلب بجهازك عن 

جمٌع األحوال ألن التطبٌقات الجدٌدة المستقبلٌة ربما تستلزم ذاكرة 

كما ننصحك أٌضاً أن ٌكون القرص الصلب من النوع , كبٌرة

المحمول أو القابل للتؽٌٌر والترقٌة كما ترى بالشكل وذلك لتوفٌر 

 الكثٌر من مشاكل إمكانٌة تؽٌٌر الكمبٌوتر المحمول بالكامل

 

  Battery اختٌار البطارٌة

 

عند شرابك للكمبٌوتر المحمول تجد أن أكثر ما ٌزعجك هو أمر 

فالبطارٌات المستخدمة فً أجهزة الكمبٌوتر المحمولة هً , البطارٌة

 أثقل جزء من أجزاء الحاسب, توجد أنواع كثٌرة من هذه البطارٌات

(lithium, nickel-cadmium, nickel-****l hydride)  إال

 Lithium أن أفضلها من ناحٌة األداء وخفة الوزن هً من نوع

توجد بطارٌات أفضل منها إال أن سعرها العالً ٌحد من استخدامها 

كما توجد بطارٌات صؽٌرة داخلٌة بالجهاز ال تستطٌع أن , حالٌاً 

تقوم هذه البطارٌات الصؽٌرة بتشؽٌل , تراها أنت كما ترى بالشكل

 .المختلفة Backup الساعة الداخلٌة للجهاز وتقوم بعملٌات الـ

 

 ساعات 3.00 – 2.30فً أؼلب األحٌان ال تتعدى مدة البطارٌة 

والنوعٌة األخرى ال , على أعلى تقدٌر عند التشؽٌل المستمر للجهاز

وما ننصحك به هو شراء , تصل إلى ساعتٌن من العمل المتواصل

مع محاولة  (Lithium Ion) النوعٌة األولى من البطارٌات

الجهاز وتجعلها حقٌبة اإلحتفاظ ببطارٌة أخرى إحتٌاطٌة معك ب

مشحونة لظروؾ العمل الخارجً المستمر بدون منافذ كهربابٌة 

 .متاحة
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 اختٌار الؽطاء أو صندوق الجهاز الخارجً

 

 مثل شركة Laptop بعض شركات صناعة الكمبٌوتر المحمول

IBM وCOMPAQ  ٌصنعون بعض مودٌبلت الصنادٌق من

خلٌط الماؼنسٌوم واألؼلب من الشركات من الببلستٌك المقوى وهما 

وذلك  Cases ما ننصح بهما من مواد الصنادٌق الخارجٌة

 .لتحملهما الظروؾ الخارجٌة

 

  System Memory اختٌار الذاكرة

 

 256بجمٌع األحوال ال تشتري كمبٌوتر محمول تقل ذاكرته عن 

 مٌجاباٌت إذا كنت تنوي استخدام نظام تشؽٌل ال ٌقل عن

Windows XP وتعتمد أعمالك بؤكثرها على تطبٌقات الـ 

Windows العادٌة (Word, Excel ……. Etc.)  التً تبطا

تذكر أٌضاً أنك ستحتاج على األقل ما بٌن . من سرعة الجهاز عامة

 Video RAM  مٌجاباٌت من ذاكرة الفٌدٌو64 مٌجاباٌت إلى 32

إذا كنت ستستخدم جهازك فً العروض  VRAM أو التً تعرؾ بـ

 ,Monitors) المختلفة على أجهزة العرض المتنوعة

Projectors ….etc.)  لذا تؤكد من أن هذه الذاكرة منفصلة عن

 الذاكرة الربٌسٌة للجهاز لعروض الجرافٌك والتً ٌشار إلٌها بـ

UMA اختصاراً لـ Universal Memory Architecture  أو

 اختصاراً لـ DVMT ٌشار إلٌها فً بعض األجهزة الجدٌدة بـ

Dynamic Video Memory Technology. 

 

 Keyboard and اختٌار لوحة المفاتٌح ووحدة التوجٌه

pointing device 
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الرفٌعة  Laptops نبلحظ دابماً أن أجهزة الكمبٌوتر المحمول

تحتوي على لوحة مفاتٌح صؽٌرة  Thin-and-Light الخفٌفة

 المفاتٌح متقاربة المسافات

وهً المفضلة لنوعٌات أجهزة الكمبٌوتر المحمول المختلفة وخاصة 

التً تتقارب طرٌقة ترتٌب مفاتٌحها مع مفاتٌح لوحة المفاتٌح 

الخاصة بؤجهزة الكمبٌوتر المكتبٌة 

 CD-ROM اختٌار

 

أصبح من الضروري أن , مع تطور تطبٌقات أجهزة الكمبٌوتر الٌوم

ٌحتوي جهازك المحمول على سواقة تشؽٌل اإلسطوانات الكاتبة أو 

وبخاصة التً تٌد النسخ على اإلسطوانات  CD-R الناسخة

إن هذه النوعٌة من السواقات توفر على  ,CD-RW المنسوخة

, المستخدم العدٌد من المشاق والصعوبات التً ٌواجهها أثناء العمل

 Floppy Disk كما أنها توفر وجود سواقات األقراص المدمجة

Drive  والتً صارت فً طرٌقها إلى اإلنقراض لما أصبحت

أقراصها تواجه استٌاء المستخدم فً التعمل نظراً لصؽر سعتها 

لذا عند شرابك .  مٌجاباٌت1.44التخزٌنٌة والتً ال تزٌد عن 

للكمبٌوتر المحمول البد اآلن أن تحرص على وجود سواقات الكتابة 

وأن تكون ذو سرعة مناسبة  CD-RW أو إعادة الكتابة

ال تقل سرعاتها عن )لئلسطوانات الموجودة بالسوق 

24X/10X/24X). 

 

 DVD-ROM اختٌار سواقة تشؽٌل األفبلم

أصبحت من  DVD-ROM ال شك أٌضاً أن سواقة تشؽٌل األفبلم

 أهم مكونات الكمبٌوتر المتطورة وذلك لما تمٌزت به اسطوانات

DVD من ممٌزات تفوق اإلسطوانات العادٌة CDs  من سعة

مادة الصنع )وتحمل  ( جٌجا باٌت17 و4.7تصل سعتها ما بٌن )
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أصبح ٌشكل عنصراً  DVD كما أن قرص الفٌدٌو الرقمً (أقوى

فضبلً عن كونه الطرٌقة , هاماً للتحوٌل بٌن الكمبٌوتر والتلٌفزٌون

المثلى لعرض األفبلم بمزاٌا إضافٌة مثٌرة مثل زواٌا الكامٌرا 

المختلفة القابلة للتخصٌص من قبل المستخدم إضافة إلى دعمه 

وباستطاعة القرص الرقمً استٌعاب فٌلم كامل . للؽات عدٌدة

  دقٌقة من الفٌدٌو العالً النوعٌة بنسق133ٌحتوي على 

MPEG2 لذا نرى أن هذه . باإلضافة إلى الصوت المرافق له

 CDs النوعٌة من األقراص تستطٌع أن تحل محل اإلسطوانات

وبالتالً فهً المستقبل بعٌنه لذا ال تترد فً أن ٌحتوي جهازك على 

 .8X DVD-ROMهذه السواقة وبسرعة ال تقل عن 

 

 Connections & Slots اختٌار التوصٌبلت والفتحات

 

تتكون أجهزة الكمبٌوتر المحمولة من العدٌد والعدٌد من المنافذ 

والفتحات والواجهات التً توفر للمستخدم الخدمات والتطبٌقات 

والجهاز بالشكل القادم ٌوضح أؼلبٌة هذه الفتحات التً , المتنوعة

 % 90ٌجب أن تتوفر فً جهاز الكمبٌوتر المحمول أو على األقل 

 :منها

 

وإلٌك عزٌزي القارئ شرح مفصل لكل منفذ وفتحة على حده 

لنمكنك من اختٌار فتحات ومنافذ الجهاز التً تناسبك وتناسب طبٌعة 

 .أعمالك

 

o المنفذ المتوازي  Parallel port 

وهو أشهر أنواع المنافذ على , ٌعرؾ أٌضاً بإسم منفذ الطابعة

  اإلطبلق حٌث ٌستخدم لتوصٌل الطابعات والماسحات الضوبٌة

Scanners كما ٌمكن توصٌل أجهزة , وأجهزة التخزٌن الخارجٌة
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الكمبٌوتر الشخصٌة مباشرة ببعضها عن طرٌق المنفذ المتوازي 

أٌضاً إال أن عملٌة تحوٌل البٌانات بهذه الطرٌقة تعتبر بطٌبة جداً ال 

الثانٌة مما / مٌجابت0.61ٌزٌد معدل تحوٌل البٌانات بواسطتها عن 

 جٌجابت من البٌانات سٌستؽرق 1ٌعنً أن تحوٌل مجلد حجمه 

ونستطٌع أن نذكر أٌضاً أن معدل نقل البٌانات , حوالً نصؾ ساعة

بالنسبة للماسحات الضوبٌة وأجهزة التخزٌن الخارجٌة ٌكون قلٌبلً 

لذا أصبحت الطابعات هً األجهزة الوحٌدة التً تدعم , نسبٌاً أٌضاً 

 .استخدام المنافذ المتوازٌة

o External VGA port 

إلى الكمبٌوتر  Monitor وهو منفذ خاص بتوصٌل الشاشة

وال ٌتوفر هذا المنفذ فً جمٌع أجهزة الكمبٌوتر المحمولة , المحمول

ألن معظم مستخدمً أجهزة الكمبٌوتر المحمولة ال ٌعتمدون على 

 .الشاشات الخارجٌة

o S-Video TV-out port 

o RJ-11 jack for Modem 

 

 Fax هو منفذ توصٌل كابل التلٌفون بكارت الفاكس مودم

Modem للتوصٌل باإلنترنت وإرسال واستقبال الفاكسات 

 

o RJ-45 for Ethernet 

 

o Infrared Port (IrDA)  

 

فً تحوٌل البٌانات من خبلل موجات  IrDA تستخدم واجهات

وٌمكن أن نراها فً  Infrared Light ضوبٌة تحت حمراء

وٌتنوع معدل , الهواتؾ المحمولة وأجهزة الكمبٌوتر المحمولة

تحوٌل البٌانات وفقاً للظروؾ البٌبٌة وحتى مع تواجد الظروؾ 
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 4المبلبمة لتشؽٌل المنفذ فلن ٌتجاوز معدل تحوٌل البٌانات به إلى 

من عٌوب هذه الواجهة هو عدم إمكانٌة تحوٌل . الثانٌة/مٌجابت

 .البٌانات على مسافة تزٌد عن متر

 

o 1394 port 

 

ٌستخدم هذا المنفذ فً تحوٌل البٌانات بكمٌات ضخمة وبسرعة 

كالبٌانات المتحولة من كامٌرات  (الثانٌة/ مٌجابت400)عالٌة 

 .الفٌدٌو وأجهزة الفٌدٌو إلى جهاز الكمبٌوتر المحمول

 

o 4 x USB2 ports  

 

بتوصٌل  USB (Universal Serial Bus) ٌقوم منفذ

الكمبٌوتر المحمول بملحقات مختلفة مثل مشؽبلت الصوت 

 Digital والكامٌرات الرقمٌة Scanner والماسحات الضوبٌة

Cameras حٌث تستطٌع هذه , واألقراص الصلبة الخارجٌة

الثانٌة وبذلك ٌمكن أن / مٌجابت60المنافذ تحوٌل البٌانات بمعدل 

هذا باإلضافة ,  ثانٌة17 جٌجابت من البٌانات فً حوالً 1ٌحول 

إلى أنها تستطٌع أٌضاً أن تنقل الطاقة الكهربابٌة البلزمة من 

الكمبٌوتر إلى بعض الملحقات وبذلك ٌإدي نفس وظٌفة وحدة مزود 

 .External Power Supply الطاقة الخارجٌة

o MIC-in jack 

 

وهو المنفذ الذي ٌستخدم فً توصٌل المٌكروفون الخارجً الذي 

ٌستخدم فً العدٌد من الوظابؾ كالتحدث عبر اإلنترنت أو تسجٌل 

 .األصوات وؼٌره

o Video DB9-15 Por 
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o Headphone jack 

هو منفذ توصٌل سماعات األذن لسماع الموسٌقى واألؼانً أو أي 

 .ملفات صوت أو لعب األلعاب بدون مضاٌقة اآلخرٌن

o 3-pin DC-in jack for AC adapter / external 

battery pack 

 

 .هو منفذ لتوصٌل وحدات إمداد طاقة خارجٌة

o Integrated 10/100Mbps Fast Ethernet jack  

 اختٌارات أخرى

 

حاول أن تتوفر هذه اإلمكانٌات أٌضاً بجهازك المحمكول لتحقٌق 

 :أعلى رفاهٌة مع أكبر أداء وإنتاج

 

  .البد من وجود سماعات بالجهاز وتجنب السماعات الخارجٌة

  Digital ٌجب أن ٌحتوي الجهاز على كارت صوت رقمً

 Docking ٌجب أن ٌحتوي الجهاز على وحدة إدخال خارجٌة

Station  ًكما ترى بالشكل تمكنك من توصٌل أي جهاز خارج

 Drive مثل لوحة مفاتٌح أخرى أو ماوس أو شاشة أو أي مشؽل

 أو ماسح ضوبً DVD أو CD-Drive مثل مشؽل اإلسطوانات

Scanner أو كامٌرا رقمٌة Digital Camera ......... الخ.  

ال تقل  Fax Modem البد أن ٌحتوي على كارت فاكس مودم

باإلضافة إلى احتوابه على خاصٌة  ,K 56سرعة اتصاله عن 

  .إرسال واستقبال الفاكسات

رنت أو به نتٌجب أن تتؤكد أن الجهاز قاببلً للتوصٌل على شبكات اإل

 PC رنتنتخاصٌة استخدام كروت تشؽٌل المودم أو توصٌبلت اإل

card for modem/Ethernet connections   
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وهو ٌختلؾ من , البد أن ٌحتوي جهازك على فتحة كارت الذاكرة

  .جهاز إلى آخر من حٌث الشكل والسعة كما ترى بالشكل

 Second Hand شراء كمبٌوتر محمول مستعمل

هناك فبات عدٌدة ال ٌعنٌها شراء كمبٌوتر محمول جدٌد أكثر من 

لذا فالكمبٌوتر المحمول المستخدم , استخدام الكمبٌوتر المحمول نفسه

سٌكون الحل األمثل لهم نظراً ألنه سٌحقق لهم العدٌد من المزاٌا 

  .مثل رخص الثمن وتطبٌق اإلستخدامات المرؼوبة المؤمولة منه

 

# # # # # # # # # # # # # # #                
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