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 مقدمة 1-0

الكمبیوتر  بأنھا تصمیم وتطویر وتنفیذ ودعم وإدارة مكونات (IT) یمكن تعریف تقنیة المعلومات
على درایة  المادیة والتطبیقات البرمجیة. ومتخصص تقنیة المعلومات ھو الشخص الذي یكون

ت المعلوما بأنظمة الكمبیوتر وأنظمة التشغیل. وسوف تتعرض ھذه الوحدة لشھادات تقنیة
 .والمكونات األساسیة لنظام الكمبیوتر الشخصي

 :بعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح شھادات صناعة تقنیة المعلومات •
  .وصف نظام الكمبیوتر •
  .التعرف على أسماء وأغراض وممیزات علب الكمبیوتر وموردات الطاقة •
  .یزات المكونات الداخلیةالتعرف على أسماء وأغراض ومم •
  .تعریف أسماء المنافذ والكبالت وأھدافھا وسماتھا •
  .تعریف أسماء أجھزة اإلدخال وأھدافھا وسماتھا •
  .تعریف أسماء أجھزة اإلخراج وأھدافھا وسماتھا •
  .شرح موارد النظام وأغراضھا •

 (IT) شرح شھادات صناعة تقنیة المعلومات 1-1 

 .سوف یلقي ھذا البرنامج التدریبي الضوء على أجھزة كمبیوتر سطح المكتب والمحمولة
 (PDA) وسوف یناقش أیًضا األجھزة اإللكترونیة مثل أجھزة المساعد الشخصي الرقمي

 .والھواتف الخلویة

واألجھزة  یؤھالن الفني لخدمة ھذه األنواع من أجھزة الكمبیوترأما التدریب والخبرة فسوف 
وصیانة  اإللكترونیة الشخصیة. وسوف تكتسب المھارات الفنیة المتخصصة الالزمة لتثبیت

وتزید من فرصك  وإصالح أجھزة الكمبیوتر. فحیازة شھادة بمعاییر الصناعة سوف تمنحك الثقة
  .في مجال تقنیة المعلومات

 :ا البرنامج التدریبي على شھادتي معاییر الصناعة التالیتینویرتكز ھذ

• +CompTIA A  
 الشھادة األوربیة لمسؤول تقنیة المعلومات المحترف في حقل) EUCIP شھادة •

  (3إلى  1المعلومات) (الوحدات من 

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .اداتتعریف العملیة التعلیمیة والشھ •
  .A+ وصف شھادة •
 .EUCIP وصف شھادة •

 تعریف العملیة التعلیمیة والشھادات 1-1-1 

والشبكات  یشمل مصطلح تقنیة المعلومات العالقة بین مكونات الكمبیوتر المادیة والبرامج
الشخصي  مكونات الكمبیوتر :IT Essentials .والمساعدة الفنیة المقدمة للمستخدمین

الفني كي یكون ناجًحا  یغطي ھذا البرنامج التدریبي المعلومات التي یحتاجھا المادیة والبرمجیة
 :الموضوعات التالیة في مجال تقنیة المعلومات. ویغطي ھذا البرنامج التدریبي
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  أجھزة الكمبیوتر الشخصي •
  إجراءات المعمل اآلمنة •
  استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  أنظمة التشغیل •
  أجھزة الكمبیوتر المحمول •
  الطابعات والماسحات الضوئیة •
  الشبكات •
  األمان •
  مھارات االتصال •

على  على شھادتین في صناعة المعلومات القائمة "IT Essentials" یركز البرنامج التدریبي
 CompTIA A+ المھارات تغطیان المكونات المادیة والبرمجیة للكمبیوتر. وھما شھادة

المعلومات. كما  ریبي بمثابة مقدمة فقط إلى عالم تقنیةویعد ھذا البرنامج التد .EUCIP وشھادة
  :یمكن للفني أن یواصل الدراسة بعد ذلك للحصول على الشھادات التالیة

  (Cisco زمیل شبكات معتمد من) CCNA شھادة •
  (Cisco محترف شبكات معتمد من) CCNP شھادة •
  (Cisco خبیر شبكات بینیة معتمد من) CCIE شھادة •
  (Cisco محترف تأمین أنظمة المعلومات معتمد من) CISSP شھادة •
  (Microsoft محترف معتمد من) MCP شھادة •
  (Microsoft مسئول أنظمة معتمد من) MCSA شھادة •
  (Microsoft مھندس أنظمة معتمد من) MCSE شھادة •
  (CompTIA شبكات) Network+ شھادة •
  (CompTIA Linux شھادة) Linux+ شھادة •

والكلیات في  شھادات تقنیة المعلومات كأوراق اعتماد لاللتحاق بالجامعات ویمكن استخدام
 .مجاالت مثل علوم الكمبیوتر واالتصاالت

 A+ وصف الشھادة      1-1-2 

 وتفید .A+ بتطویر برنامج شھادة (CompTIA) تلقد قامت جمعیة صناعة تقنیة الحاسبا
أن المتقدم مؤھل ألن یكون فني  -1كما ھو موضح بالشكل رقم  - CompTIA A+ شھادة

عبر أوساط  CompTIA مادیة وبرمجیة للكمبیوتر الشخصي. ویذیع صیت شھادات مكونات
 مھني بدء مستقبلالمعلومات كإحدى أفضل الطرق للدخول إلى مجال تقنیة المعلومات و تقنیة

 .موثوق بھ

 أساسیات اجتیاز اختبارین. االختبار األول ھو A+ یتعین على المتقدم للحصول على شھادة
+CompTIA A. یرغب الطالب  أما االختبار الثاني والمتقدم فیتوقف على نوع الشھادة التي

خاصة في أحد  في الحصول علیھا. وكل اختبار من ھذه االختبارات المتقدمة یقیّم مھارات
 :المجاالت التالیة

  فني تقنیة المعلومات •
  فني الدعم عن بُعد •
  فني المخازن •
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 األساسیات – Comptia A+ اختبار
ورقمھ الكودي ) A+ المتقدمین للحصول على الشھادة اختبار أساسیات یجب أن یجتاز كافة

ات المادیة وأنظمة االختبار المھارات األساسیة الالزمة لتثبیت المكون ). ویغطي601-220
الكمبیوتر الشخصیة وبنائھا وتحدیثھا وإصالحھا وتكوینھا واكتشاف األخطاء  التشغیل ألجھزة

 .وإصالحھا وتحسینھا وتشخیصھا وصیانتھا بھا

 فني تقنیة المعلومات – CompTIA A+ اختبار
 ویعمل ) بتقییم العمل المیداني للفني.220-602رقمھ الكودي ) CompTIA A+ اختبار یقوم

 .الشركات الفنیون المیدانیون في كل من البیئات الفنیة المتنقلة والبیئات الفنیة داخل

 فني الدعم عن بُعد – CompTIA A+ اختبار
 ) بعمل تقییم لفنیي الدعم عن بُعد220-603رقمھ الكودي ) CompTIA A+ االختبار یقوم

غالبًا في  . ویعمل فني الدعم عن بُعدالمسئولین عن مساعدة العمیل دون اقتراب فعلي من جھازه
االتصال عبر الھاتف  بیئة مركز اتصاالت حیث یقوم الفنیون بحل مشاكل نظام التشغیل ومشاكل

 .واإلنترنت

وأخصائي  كما یُسمى فني الدعم عن بعد أیًضا بموظف الدعم الفني وفني مركز االتصاالت
 .األعمال الفنیة ومندوب فني

 

 فني المخازن – CompTIA A+ اختبار
) بتقییم عمل فني المخازن. 220-604رقمھ الكودي ) CompTIA A+ یقوم االختبار

العمیل بشكل محدود ویعمل بصفة أساسیة في ورشة عمل أو معمل.  ویتعامل فني المخازن مع
 .أیًضا الفني المعملي ویُسمى فني المخازن

 EUCIP وصف شھادة 1-1-3  

 (EUCIP مسئول تقنیة المعلومات معتمد من) EUCIP IT Administrator یمنح برنامج
أقرھا معھد  شھادة كفاءة معترفًا بھا دولیًا في تقنیة المعلومات. وتغطي الشھادة المعاییر التي
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مسئول تقنیة  وتحتوي شھادة .(CEPIS) المعلومات التقنیة والعالقات اإلنسانیة األوربیة
ویقوم ھذا  .ضافة إلى اختبار مناظر لكل وحدةعلى خمس وحدات باإل EUCIP المعلومات من

 .3إلى  1البرنامج التدریبي بإعدادك للوحدات من 

 الوحدة األولى: المكونات المادیة للكمبیوتر
للكمبیوتر  وحدة "المكونات المادیة للكمبیوتر" أن یكون المتقدم فاھًما للمكونات األساسیة تتطلب

تشخیص مشاكل  ب على المتقدم أن یكون قادًرا علىالشخصي ووظائف ھذه المكونات. كما یج
أن یكون قادًرا على  المكونات المادیة للكمبیوتر وإصالحھا بشكل فعال. كما یجب على المتقدم

 .شراؤھا إرشاد العمالء عن مكونات الكمبیوتر المادیة المناسبة الواجب

 الوحدة الثانیة: أنظمة التشغیل
یتعلم المتقدم اإلجراءات المتبعة في تثبیت أنظمة وتطبیقات  التشغیل" أن تتطلب وحدة "أنظمة

األكثر شیوًعا وتحدیثھا. وأن یعرف طرق استخدام أدوات النظام الستكشاف أخطاء  التشغیل
 .التشغیل وإصالحھا أنظمة

 الوحدة الثالثة: الشبكة المحلیة وخدمات الشبكة
المحلیة  م المتقدم إجراءات تثبیت الشبكاتوحدة "الشبكة المحلیة وخدمات الشبكة" أن یتعل تتطلب

وموارد مشتركة  واستخدامھا وإدارتھا. یجب على المتقدم أن یكون قادًرا على إضافة مستخدمین
أخطاء الشبكات  وإزالتھم. كما یجب علیھ أن یعرف طرق استخدام أدوات النظام الستكشاف

 .وإصالحھا

 الوحدة الرابعة: االستخدام االحترافي للشبكة
 ، رغم اشتمالھ على بعض"IT Essentials" الوحدة خارج نطاق البرنامج التدریبي ھذه

التصاالت  موضوعاتھا. وتتطلب وحدة "االستخدام االحترافي للشبكة" أن یكون المتقدم فاھًما
 .(LAN) الشبكة المحلیة

 الوحدة الخامسة: أمان تقنیة المعلومات
، رغم اشتمالھ على بعض "IT Essentials" بيخارج نطاق البرنامج التدری ھذه الوحدة

تتطلب وحدة أمان تقنیة المعلومات أن یكون المتقدم على درایة بطرق وخصائص  .موضوعاتھا
 .المتاحة لجھاز الكمبیوتر المستقل أو المتصل بشبكة األمان

 وصف نظام الكمبیوتر 1-2 

 

یتألف نظام الكمبیوتر من 
مكونات مادیة وبرمجیة. 

مكونات الكمبیوتر 
األجھزة  المادیة ھي

المادیة؛ مثل علبة 
الكمبیوتر ومحركات 

التخزین ولوحات 
 المفاتیح والشاشات

والكبالت والسماعات 
والطابعات. أما مصطلح 

البرامج فیشمل أنظمة 
ونظام  .جالتشغیل والبرام
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تشمل ھذه العملیات  التشغیل ھو الذي یوجھ الكمبیوتر إلى الطریقة التي ینبغي أن یعمل بھا. وقد
التطبیقات بإجراء وظائف  التعرف على المعلومات والوصول إلیھا ومعالجتھا. وتقوم البرامج أو

لیھا أو إنتاجھا. التي سیتم الوصول إ مختلفة. وتتنوع البرامج وتختلف استناًدا لنوع المعلومات
بموازنة سجل دفتر شیكات ـ في برامج  على سبیل المثال، سوف تختلف التعلیمات الخاصة
جانب من حیاتنا الحقیقیة ظاھریًا على  المحاسبة ـ بشكل كبیر عن البرامج المعدة لمحاكاة

  .اإلنترنت

نظام  لموجودة فيأما األقسام التالیة من ھذه الوحدة فتناقش مكونات الكمبیوتر المادیة ا
 .الكمبیوتر

 كل منھا وسماتھا تحدید أسماء العلب الخارجیة وموارد الطاقة وأھداف 1-3

 

توفر علبة الكمبیوتر الحمایة 
والدعم للمكونات الداخلیة 

 للكمبیوتر. وتحتاج كافة
أجھزة الكمبیوتر لمورد طاقة 

 (AC) لتحویل التیار المتردد
 القادم من مقبس الحائط إلى

أما حجم  .(DC) ار ثابتتی
وشكل علبة الكمبیوتر 

فیتحددان غالبًا حسب اللوحة 
والمكونات الداخلیة  األم

 .األخرى

ویمكنك اختیار علبة كمبیوتر 
كبیرة الستیعاب المكونات 
في  اإلضافیة التي قد تحتاجھا

المستقبل. وربما یقوم 
مساحة ضئیلة. وبشكل عام،  مستخدمون آخرون باختیار علبة كمبیوتر صغیرة ال تتطلب سوى

  .متسع كاٍف للتوسعة یجب أن تكون علبة الكمبیوتر متینة وسھلة االستخدام وبھا

بإمكانیة إضافة  ویجب أن یوفر مورد الطاقة إمداد طاقة كافیًا للمكونات المثبتة حالیًا، ویسمح
كونات المثبتة فقط الم مكونات ربما تـُضاف في وقت الحق. أما إذا قمت باختیار مورد طاقة یمد

 .المكونات بالطاقة، فقد تضطر إلى استبدال مورد الطاقة في حالة تحدیث

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .(case) وصف علبة الكمبیوتر •
 .وصف موردات الطاقة •
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 (case) وصف علبة الكمبیوتر 1-3-1 

 

تحتوي علبة الكمبیوتر 
یدعم  على ھیكل

المكونات الداخلیة 
 للكمبیوتر كما أنھ یمثل
حاجًزا لتوفیر الحمایة 

اإلضافیة. وتـُصنع 
علب الكمبیوتر من 
 البالستیك والصلب
واأللومنیوم وھي 
متاحة في أشكال 

 .متنوعة

ویسمى حجم وتصمیم 
العلبة بعامل الشكل. 
ھناك عدة أنواع من 
 العلب، ولكن عاملي

الشكل األساسیین لعلب 
كمبیوتر ھما العلبة ال

القائمة (البرج) 
والمسطحة (سطح 

وربما تكون علب سطح المكتب صغیرة الحجم أو كبیرة، كما أن العلب القائمة ربما  .(المكتب
  .1صغیرة أو كبیرة أیًضا، كما في الشكل رقم  تكون

  :ویُشار إلى علب الكمبیوتر بعدة أسماء

  الھیكل المعدني للكمبیوتر •
  یوتركابینة الكمب •
  الوحدة القائمة •
  الصندوق •
  (case الكیسة (مأخوذة من اسمھا اإلنجلیزي •

أنھا توفر  وفضال عما توفره علب الكمبیوتر من حمایة ودعم للمكونات الداخلیة للكمبیوتر، إال
مراوح علب الكمبیوتر  أیًضا بیئة مصممة إلبقاء المكونات الداخلیة باردة باعتدال. وتـُستخدم

الدافئة، فإنھ یمتص الحرارة ثم  واء داخلھا. وبمرور ھواء المروحة على المكوناتلتمریر الھ
 .مكونات الكمبیوتر من السخونة الزائدة یطردھا خارج علبة الكمبیوتر. وھذه العملیة تحافظ على

  :وھناك عدة عوامل یجب أخذھا في االعتبار عند اختیار العلبة وھي

  حجم اللوحة األم •
  .مخصصة للمحركات الداخلیة والخارجیة والتي تسمى بالفتحاتعدد األماكن ال •
  المساحة المتاحة •

 .2لالطالع على قائمة بالخصائص، انظر الشكل رقم 
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منع حدوث  وباإلضافة إلى أن العلب توفر حمایة من البیئة المحیطة، إال إنھا تساعد أیًضا على
خالل توصیلھا  لداخلیة للكمبیوتر منتلف من الكھرباء اإلستاتیكیة. ویتم تأریض المكونات ا

 .بالعلبة

تتماشى مع األبعاد المادیة لمورد الطاقة واللوحة  البد من اختیار علبة الكمبیوتر التي :مالحظة
 .األم

 وصف موردات الطاقة 1-3-2 

 

كما  -یقوم مورد الطاقة 
 1ھو موضح بالشكل رقم 

  بتحویل التیار المتردد -
(AC)  القادم من مقبس

 الحائط إلى تیار ثابت
(DC)  ذي مستوى جھد

 أقل. ویتطلب توفر التیار
لكافة  (DC) الثابت

المكونات الداخلیة 
 .للكمبیوتر

 الموصالت
تتمیز أكثر الموصالت 

بشكل  الیوم بأنھا مصممة
ممیز. فیكون الموصل 

ُمصمم بحیث یمكن إدخالھ 
كما ھو  -ن یمر بھ جھد مختلف الموصل یوجد سلك ملو في اتجاه واحد فقط. وفي كل جزء من

موصالت مختلفة لتوصیل مكونات معینة ومواقع متعددة على  وتُستخدم - 2موضح بالشكل رقم 
 :اللوحة األم

فھو مصمم بشكل ممیز ویستخدم في التوصیل بالمحرك البصري  Molex أما موصل •
  .األقراص الثابتة أو محرك

ستخدم في التوصیل بمحرك مصمم أیًضا بشكل ممیز وی Berg كما أن موصل •
  .Molex أصغر حجًما من موصل Berg المرنة. وموصل األقراص

 سنًا في التوصیل باللوحة األم. ویوجد 24أو  20ویُستخدم موصل ذو فتحات بھ  •
سنًا، كما  12بالموصل المزود بفتحات ذي األربعة والعشرین سنًا صفان بكل صف 

  .سنون 10ًضا بكل صف بالموصل ذي العشرین سنًا صفان أی یوجد
أما موصل الطاقة المساعد ذو األربع سنون إلى ثماني سنون فیحتوي على صفین بكل  •

ما بین أربعة إلى ثمانیة سنون، ویقوم بإمداد كافة المناطق الموجودة في اللوحة  صف
بالطاقة. وشكل موصل الطاقة المساعد ذي األربعة سنون إلى ثمانیة سنون ھو نفس  األم

  .وصل الطاقة الرئیسي، لكنھ أصغرم شكل
باللوحة  لالتصال P9و P8 وتستخدم موردات الطاقة القیاسیة األقدم موصلین اثنین ھما •

 غیر مصممین بشكل ممیز. أي یمكن تثبیتھما بشكل P9و P8 األم. وكان الموصالن
 عكسي (أي خطأ)، وھو ما قد یتسبب في تلف اللوحة األم أو مورد الطاقة. وقد تطلب

  .التركیب أن تكون الموصالت بمحاذاة األسالك السوداء معًا في المنتصف
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إدخالھ بطریقة أخرى، أو  إذا واجھتك أیة صعوبات في إدخال أي موصل فجرب :مالحظة
الموصل أو طریق دخولھ.  تحقق من عدم وجود سنون مثنیة أو أشیاء غریبة تعترض مجرى

یعني وجود خطأ ما.  بل أو جزء آخر، فھذاوتذكر أنھ إذا ظھرت صعوبة في توصیل أي ك
یالئم بعضھا بعضـًا. فإیاك  والكبالت والموصالت والمكونات الداخلیة للكمبیوتر مصممة بحیث

فالموصالت التي یتم توصیلھا  .أن تستخدم القوة إلجبار موصل أو مكون داخلي على الدخول
من أنك تتعامل مع المكونات  دبطریقة غیر صحیحة سوف تتلف القابس والموصل. فتمھل وتأك

 .المادیة بشكل صحیح

 الكھرباء وقانون أوم
 :الكھرباء ھناك أربع وحدات أساسیة في

  (V) مستوى الجھد •
  (I) التیار •
  (P) الطاقة •
  (R) المقاومة •

 :اإللمام بھا إن الجھد والتیار والطاقة والمقاومة مصطلحات إلكترونیة یتعین على فني الكمبیوتر

  .و مقیاس القوة المطلوبة لدفع اإللكترونات داخل دائرةفالجھد ھ •
 وینتج مورد الطاقة بالكمبیوتر في الغالب عدة مستویات .(V) ویقاس الجھد بالفولت •

  .مختلفة من الجھد
  .أما التیار فھو مقیاس مقدار اإللكترونات المتحركة داخل دائرة •
 وردات الطاقة الموجودة بأجھزةوتعطي م .(A) أو (amps) ویتم قیاس التیار باألمبیر •

  .الكمبیوتر شدة تیار مختلفة لكل جھد خارج
 أما الطاقة فھي مقیاس للضغط المطلوب لدفع اإللكترونات عبر دائرة ـ وھو المسمى •

بالجھد ـ مضروبًا في عدد اإللكترونات المتحركة داخل الدائرة والمسمى بالتیار. 
  .نیف موردات الطاقة حسب مستوى الواتیتم تص .(W) وحدة القیاس بالوات وتسمى

باألوم. وتسمح  المقاومة ھي القوة المضادة لتدفق التیار في الدائرة. ویتم قیاس المقاومة •
والمنصھر الجید ھو  .المقاومة المنخفضة بتدفق تیار أكثر، وطاقة أعلى داخل الدائرة

  .تقریبًا الذي یحتوي على مقاومة منخفضة أو التي یبلغ مقدارھا صفر أوم

 وھناك معادلة أساسیة توضح كیفیة ارتباط ھذه المصطلحات الثالثة بعضھما ببعض. وھي
 .أوم توضح أن الجھد یساوي حاصل ضرب التیار في المقاومة. وھذه المعادلة معروفة بقانون

 (R) المقاومة × (I) التیار = (V) الجھد

 .د في التیارحاصل ضرب الجھ (P) في النظام الكھربي، تساوي الطاقة

 (I) التیار × (V) الجھد = (P) الطاقة

 .أما في الدائرة الكھربیة، فالزیادة في التیار أو الجھد ستنتج طاقة أعلى

ببطاریة  فولت تم توصیلھا 9على سبیل المثال، تخیل أن دائرة بسیطة بھا مصباح ضوئي قوتھ 
المعادلة یمكننا  . وباستخداموات 100فولت. خرج الطاقة للمصباح الضوئي ھو  9تعمل بقوة 

 .المصباح وات خرج لھذا 100حساب كمیة التیار باألمبیر المطلوبة للحصول على 

 :لحل ھذه المعادلة، نستخدم المعطیات التالیة
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• (P)  = وات 100الطاقة  
• (V)  = فولت 9الجھد  
  أمبیر 11.11فولت =  9وات/ 100=   التیار •

 فولت 12فولت ومصباًحَ◌ا ضوئیًا قوتھ  12مل بقوة ماذا یحدث إذا استخدمت بطاریة تع
 وات؟ 100للحصول على طاقة تبلغ 

 أمبیر 8.33فولت =  12وات/ 100

  .ینتج ھذا النظام نفس الطاقة لكن بتیار أقل

 وات. ومع 500إلى  200تستخدم أجھزة الكمبیوتر عادة موردات طاقة یتراوح خرجھا بین 
 وات إلى 500بیوتر إلى موردات طاقة خرجھا یتراوح بین ذلك فربما تحتاج بعض أجھزة الكم

كافة  وات. عند تجمیع جھاز الكمبیوتر، یجب تحدید مورد طاقة بقوة كھربیة كافیة إلمداد 800
التي تحتاجھا  المكونات الداخلیة للجھاز بالطاقة. احصل على معلومات القوة الكھربیة بالوات

طاقة معین، تأكد من  ب الشركة المصنعة. وعند تحدید موردالمكونات الداخلیة للكمبیوتر من كتی
 .الداخلیة للكمبیوتر اختیار مورد یتمتع بطاقة كھربیة أكبر من تلك الالزمة للمكونات

 

ال تفتح  :تحذیر
مورد الطاقة. 
حیث یمكن أن 

المكثفات  تحتفظ
الكھربائیة 

الموجودة داخل 
 -مورد الطاقة 

كما ھو موضح 
 - 3بالشكل رقم 

بالشحنات 
لفترات زمنیة 

 .ممتدة
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 تحدید أسماء المكونات الداخلیة وأھدافھا وسماتھا 1-4

 

  .تناقش ھذه الوحدة أسماء وأھداف وممیزات المكونات الداخلیة للكمبیوتر

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .تھاتحدید أسماء اللوحات األم والغرض منھا وسما •

  .والغرض منھا وسماتھا CPU شرح أسماء •
  .تعریف أسماء أنظمة التبرید وأھدافھا وسماتھا •
  .والغرض منھما وسماتھما RAMو ROM تعریف أسماء الذاكرتین •
  .تعریف أسماء بطاقات المھایئ وأغراضھا وسماتھا •
  .تعریف أسماء محركات التخزین وأغراضھا وسماتھا •
 .داخلیة وأغراضھا وسماتھاتعریف أسماء الكبالت ال •
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 تحدید أسماء اللوحات األم وأغراضھا وسماتھا 1-4-1 

 

اللوحة األم ھي لوحة الدوائر 
المطبوعة األساسیة وھي 

 تحتوي على النواقل أو
المسارات الكھربائیة 

الموجودة في الكمبیوتر. 
وتسمح ھذه النواقل بإرسال 

المكونات العدیدة  البیانات بین
لف منھا الكمبیوتر. التي یتأ

 ویعرض الشكل
من  مجموعة متنوعة 1رقم 

اللوحات األم. وتعرف اللوحة 
األم أیًضا باسم لوحة النظام 

 .الرئیسیة أو اللوحة

وتضم اللوحة األم وحدة 
 (CPU) المعالجة المركزیة

وفتحات التوسعة ومجموعة المروحة وخافض الحرارة  (RAM) وذاكرة الوصول العشوائي
ومجموعة الشرائح واألسالك المضمنة  (BIOS) نظام اإلدخال/اإلخراج األساسيوشریحة 

اللوحة األم. كما توجد المقابس والموصالت الداخلیة  التي تقوم بعمل اتصال متبادل بین مكونات
   .اللوحة األم والخارجیة والمنافذ المختلفة على

 

ویتحدد عامل الشكل للوحات األم بحجم وشكل ھیكل 
التخطیط المادي  ة األساسي. كما یحدد أیًضااللوح

للمكونات واألجھزة المختلفة الموجودة على اللوحة 
شكل متنوعة للوحات األم، كما  األم. وتوجد عوامل

 .2ھو موضح بالشكل رقم 

وتعتبر مجموعة الشرائح مجموعة ھامة من 
الشرائح من  مكونات اللوحة األم. وتتألف مجموعة

طریقة تفاعل أجھزة  لدوائر المتكاملة الموصلة باللوحة األم وتتحكم فيمجموعة متنوعة من ا
المركزیة مثبتة في فتحة أو  النظام مع وحدة المعالجة المركزیة واللوحة األم. ووحدة المعالجة

األم نوع وحدة المعالجة المركزیة  مقبس على اللوحة األم. ویحدد المقبس الموجود على اللوحة
 .االتي یمكن تثبیتھ

 وتتیح مجموعة الشرائح الموجودة على اللوحة األم لوحدة المعالجة المركزیة االتصال
ذاكرة الوصول  بالمكونات األخرى للكمبیوتر والتفاعل معھا وتبادل البیانات مع ذاكرة النظام أو

اإلخراج األخرى.  ومحركات األقراص الثابتة وبطاقات الفیدیو وأجھزة (RAM) العشوائي
األم. كما تحدد مجموعة  موعة الشرائح مقدار الذاكرة التي یمكن إضافتھا إلى اللوحةوتحدد مج

 .الشرائح أیًضا نوع الموصالت الموجودة على اللوحة األم
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 وتنقسم معظم مجموعات الشرائح إلى نوعین مختلفین من المكونات ھما: شریحة
Northbridge وشریحة Southbridge. تالف كل شركة وتختلف وظائف كل مكون باخ

 RAM في الوصول إلى ذاكرة Northbridge على العموم تتحكم شریحة مصنعة، لكن
االتصال بھا بھذه المكونات. وأحیانًا  CPU السرعات التي یمكن لوحدة وبطاقة الفیدیو وفي

في  - Southbridge أما شریحة .Northbridge الفیدیو مضمنة في شریحة تكون بطاقة
االتصال بمحركات األقراص الثابتة وبطاقة الصوت  CPU فتتیح لوحدة -ترالكمبیو معظم علب

 الناقل التسلسلي العالمي ومنافذ
(USB) ومنافذ اإلدخال واإلخراج (I/O). 

 وأغراضھا وسماتھا (CPUs) شرح أسماء وحدات المعالجة المركزیة 1-4-2

 

وحدة المعالجة المركزیة) العقل ) CPU تعتبر وحدة
في بعض األحیان  مبیوتر. ویشار إلیھاالمدبر للك

 بالمعالج. حیث تدار معظم العملیات الحسابیة داخل
CPU. یتعلق بقوة الكمبیوتر، فإن أما فیما CPU 

 تعتبر أھم عنصر في نظام الكمبیوتر. وتصدر وحدات
CPU  بأشكال مختلفة، كل نمط أو شكل منھا یتطلب

 Intel شركة CPU ن الشركات المعروفة لصناعةوم .فتحة أو مقبًسا خاًصا على اللوحة األم
 .AMD وشركة

 مقابس ھي الموصل الذي یصل بین اللوحة األم والمعالج نفسھ. ومعظم CPU ومقبس أو فتحة
CPU المستخدمة ھذه األیام قائمة على فكرة بنیة PGA (شبكة السنون المصفوفة)  والتي یتم

حاجة إلى ضغط  لي للمعالج في المقبس دونفیھا إدخال السنون الموجودة على الجانب السف
بال أیة قوة) إلى مقدار  اإلدراج) ZIF ویشیر .(ZIF) "وتسمى ھذه المیزة "اإلدراج بال أیة قوة

األم. والمعالجات ذات  في مقبس أو فتحة اللوحة CPU القوة التي تحتاجھا لتثبیت وحدة
التوسعة. ویعرض  شبھ فتحةالفتحات مصممة على شكل خرطوشة ویتم إدخالھا في فتحة ت

  .CPU قائمة بالمواصفات العامة لمقبس وحدة 1الشكل رقم 

 بتنفیذ برنامج عبارة عن سلسلة من التعلیمات المخزنة. وكل طراز من CPU وتقوم وحدة
بواسطة  بتنفیذ البرنامج CPU المعالجات لھ مجموعة من التعلیمات یقوم بتنفیذھا. وتقوم وحدة

وعندما  .ن البیانات كما ھو محدد من خالل البرنامج ومجموعة التعلیماتمعالجة كل جزء م
مخزنة في ذاكرة  بتنفیذ خطوة واحدة من البرنامج، تظل التعلیمات والبیانات CPU تقوم وحدة

تتعلقان  CPU لوحدة وتوجد بنیتان رئیسیتان .(cache) خاصة تسمى ذاكرة التخزین المؤقتة
 :بمجموعات التعلیمات

مجموعة بني تستخدم  - (RISC) تر تم تعیین تشغیلھ بإرشادات تشغیل قلیلةكمبیو •
لتنفیذ ھذه اإلرشادات  RISC مجموعة قلیلة نسبیًا من اإلرشادات، وتم تصمیم شرائح

  .بسرعة شدیدة
تستخدم مجموعة  مجموعة من البنى - (CISC) مجموعة تعلیمات الكمبیوتر المعقدة •

  .لى خطوات قلیلة لكل عملیةكبیرة من التعلیمات، وتؤدي إ

 .CPU تقنیة توازي تشغیل مؤشرات الترابط لتعزیز أداء وحدة CPU تتضمن بعض وحدات
تنفیذھا في  فمع تقنیة توازي تشغیل مؤشرات الترابط، أصبحت ھناك أجزاء متعددة من الكود یتم
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المستخدم فیھا  - CPU آن واحد على كل قناة تمریر بیانات. فبالنسبة لنظام التشغیل تظھر وحدة
 .CPU وكأنھا وحدتا -تقنیة توازي تشغیل مؤشرات الترابط 

 وحدة بسرعة ومقدار البیانات التي یمكنھا معالجتھا. وتقاس سرعة CPU وتقاس قوة وحدة
CPU بعدد الدورات لكل ثانیة. كما أن سرعة وحدات CPU الدورات  الحالیة تقاس بمالیین

  اھرتزفي الثانیة وھو ما یسمى میج
(MHz)الثانیة وھو ما یسمى جیجاھرتز ، أو بملیارات الدورات في  

(GHz). معالجتھ في وقت واحد فیعتمد على حجم ناقل  أما مقدار البیانات الذي یمكن للوحدة
وكلما كان  .(FSB) أو ناقل الوجھ األمامي CPU وحدة البیانات بالمعالج. ویسمى أیًضا بناقل

كان المعالج أكثر قوة. وتحتوي معالجات ھذه األیام على  معالج أوسع،عرض ناقل البیانات بال
  ناقل بیانات معاِلج

 .بت 64أو  بت 32

تـُستخدم لجعل  رفع السرعة عن معدلھا الطبیعي)، فھي تقنیة) Overclocking وبالنسبة لتقنیة
ة موثوقًا طریق لیست Overclocking المعالج یعمل بسرعة تفوق مواصفاتھ األصلیة. وتقنیة

 .CPU بھا لتحسین أداء الكمبیوتر ویمكن أن تتسبب في تلف وحدة

 معالجات فھي عبارة عن مجموعة من تعلیمات الوسائط المتعددة المضمنة في MMX أما تقنیة
Intel. وبإمكان المعالجات الدقیقة المزودة بتقنیة MMX عملیات الوسائط  تناول العدید من

منفصلة. وبالرغم من ذلك، ال  ا في العادة بواسطة بطاقة صوت أو فیدیوالمتعددة التي یتم تناولھ
برنامج مصمم خصیًصا الستدعاء  إال من قِبل MMX یمكن استغالل میزة مجموعة التعلیمات

  .MMX تعلیمات

 بالبحث عن CPU وقد أدت أحدث تقنیات المعالجات إلى قیام الشركات المصنعة لوحدات
 CPU في شریحة واحدة. والعدید من وحدات CPU مركز وحدة طرق جدیدة لدمج أكثر من

 :القدرة على معالجة تعلیمات متعددة بشكل متزامن لھا

واحدة  CPU شریحة عبارة عن مركز واحد داخل - أحادیة المركز CPU وحدة •
للوحات األم  تتولى القیام بكافة قدرات المعالجة. وربما توجد شركات أخرى مصنعة

قوي متعدد  ثر من معالج فردي واحد، لتوفیر القدرة على بناء كمبیوترتوفر مقابس ألك
  .المعالجات

واحدة یمكن فیھما  CPU مركزان داخل شریحة - ثنائیة المركز (CPU) وحدة •
  .معالجة المعلومات في نفس الوقت
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 تعریف أسماء أنظمة التبرید وأھدافھا وسماتھا 1-4-3  

   

ت اإللكترونیة درجة تتولد عن المكونا  
من السخونة. وتحدث ھذه السخونة بسبب 

التیار داخل مكونات الكمبیوتر.  تدفق
ویكون أداء المكونات الداخلیة للكمبیوتر 

تظل باردة. أما إذا لم  أفضل عندما
نتخلص من السخونة، فربما یعمل 

ارتفعت  الكمبیوتر بصورة أبطأ. وإذا
ض درجة الحرارة بشدة، فیمكن أن تتعر

 .مكونات الكمبیوتر للتلف

وتتیح زیادة تدفق الھواء إلى علبة 
الكمبیوتر تبدید مزید من السخونة. ویتم 

كما ھو موضح بالشكل  -مروحة  تثبیت
في علبة الكمبیوتر لجعل عملیة  -1رقم 

 .كفاءة التبرید أكثر

وباإلضافة إلى مراوح العلبة، یقوم 
خافض الحرارة بتبدید الحرارة من مركز 

والمروحة الموجودة أعلى  .CPU حدةو
كما ھو موضح بالشكل  -خافض الحرارة 

بتبدید الحرارة خارج وحدة  تقوم - 2رقم 
  .المعالجة المركزیة

من  والمكونات األخرى ُعرضة أیًضا للتلف بسبب ارتفاع الحرارة، ویتم تزویدھا في كثیر
والمراوح  .قداًرا كبیًرا من الحرارةاألحیان بمراوح. وتـُولد بطاقات مھایئ الفیدیو أیًضا م

  .3وحدة معالجة الرسومات)، كما ھو موضح بالشكل رقم ) GPU مخصصة لتبرید وحدة

نظاًما  عالیة السرعة GPU ووحدات CPU وقد تُستخدم أجھزة الكمبیوتر التي تعمل بوحدات
لتجمیع الحرارة  اللتبرید المائي. حیث توضع لوحة معدنیة على المعالج ویتم ضخ الماء أعالھ

بالھواء، ثم تتم  ویتم ضخ الماء إلى المبادل الحراري لتبریده .CPU التي تصدر عن وحدة
 .إعادة تدویره

 

 

 وسماتھما والغرض منھما RAMو ROM تعریف أسماء الذاكرتین 1-4-4

 (ROM) ذاكرة القراءة فقط
 ROM توي شرائح ذاكرةعلى اللوحة األم. حیث تح (ROM) فقط توجد شرائح ذاكرة القراءة
الوصول إلیھا مباشرة. وتوجد التعلیمات األساسیة لتمھید  CPU على تعلیمات یمكن لوحدة
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 ROM حیث تحتفظ شرائح .ROM التشغیل مخزنة على شریحة الكمبیوتر وتحمیل نظام
الكمبیوتر. وال یمكن مسح المحتویات أو تغییرھا بالوسائل  بمحتویاتھا حتى أثناء عدم تشغیل

  .1المختلفة في الشكل رقم  ROM العادیة. وتظھر أنواع شرائح

البرنامج الثابت). وإن كانت ھذه ) firmware أحیانًا اسم ROM یطلق على ذاكرة :مالحظة
في حقیقتھ ھو البرنامج الُمخزن في  (firmware) التسمیة غیر دقیقة ألن البرنامج الثابت

 .ROM شریحة

  RAM ذاكرة
تخزین مؤقتة للبیانات والبرامج التي یجري  ھي ذاكرة (RAM) عشوائيذاكرة الوصول ال

عبارة عن ذاكرة مؤقتة، أي أن محتویاتھا  RAM وذاكرة .CPU الوصول إلیھا بواسطة وحدة
بالكمبیوتر، زادت قدرة  RAM زادت سعة ذاكرة تُمسح بمجرد إیقاف تشغیل الكمبیوتر. وكلما

البرامج والملفات ومعالجتھا، وكذلك على تحسین أداء  منالكمبیوتر على االحتفاظ بعدد كبیر 
  .2المختلفة موضحة بالشكل رقم  RAM النظام. وأنواع ذاكرة

 وحدات الذاكرة
مثبتة على اللوحة األم كشرائح فردیة.  RAM على ذاكرة كانت أجھزة الكمبیوتر البدائیة تحتوي

لحزمة الداخلیة المزدوجة) تتسم بصعوبة ا) DIP المسماة بشرائح وكانت شرائح الذاكرة الفردیة
تصبح مرتخیة على اللوحة األم. ولحل ھذه المشكلة قام المصممون بتثبیت  تثبیتھا وغالبًا ما
یوضح أنواع  3على لوحة دائرة خاصة تُسمى وحدة الذاكرة. والشكل رقم  شرائح الذاكرة
 .المختلفة وحدات الذاكرة

وحدات الذاكرة  ادیة الجانب أو ثنائیة الجانب. تحتويقد تكون وحدات الذاكرة أح :مالحظة
أما وحدات الذاكرة  .مثبتة على جانب واحد من الوحدة فحسب RAM أحادیة الجانب على ذاكرة

 .الوحدة مثبتة على كال جانبي RAM ثنائیة الجانب فتحتوي على ذاكرة

 (cache) ذاكرة التخزین المؤقت
كذاكرة تخزین مؤقت لتخزین أكثر البیانات  (SRAM) العشوائي الثابتة تُستخدم ذاكرة الوصول

المعالَج بوصول للبیانات أسرع من سرعة استرجاعھا من  SRAM ذاكرة استخداًما. وتزود
البطیئة أو من الذاكرة األساسیة. ویوضح  (DRAM) العشوائي الدینامیكیة ذاكرة الوصول

 الشكل
 .ة التخزین المؤقتاألنواع الثالثة من ذاكر 4 رقم 

 التحقق من وجود أخطاء
 .RAM عدم تخزین البیانات بطریقة صحیحة في شرائح ذاكرة تحدث أخطاء الذاكرة في حالة

مختلفة الكتشاف أخطاء البیانات وإصالحھا في الذاكرة.  ویستخدم جھاز الكمبیوتر طرقًا
 .الذاكرة مختلفة للتحقق من وجود أخطاء في ثالثة طرق 5ویوضح الشكل رقم 
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 تعریف أسماء بطاقات المھایئ وأغراضھا وسماتھا 1-4-5

 

تقوم بطاقات المھایئ بزیادة وظائف 
جھاز الكمبیوتر من خالل إضافة 

ألجھزة محددة أو  وحدات تحكم
استبدال المنافذ التي تعاني من قصور 

 1في وظائفھا. ویوضح الشكل رقم 
عدة أنواع من بطاقات المھایئ. 

خدم بطاقات المھایئ لتوسیع تـُست
 :الكمبیوتر وتخصیص قدرة جھاز

 بطاقة واجھة الشبكة •
(NIC) -  ل جھاز توّصِ

باسخدام  الكمبیوتر بالشبكة
  كبل شبكة

ل جھاز الكمبیوتر - الالسلكیة (NIC) بطاقة واجھة الشبكة • بالشبكة باستخدام  توّصِ
  ترددات السلكیة

  یوفر القدرة الصوتیة - مھایئ الصوت •
  یوفر القدرة الرسومیة - مھایئ فیدیو •
ل جھاز الكمبیوتر باإلنترنت باستخدام خط - مھایئ المودم •   ھاتف یوّصِ
ل أجھزة - (واجھة نظام كمبیوتر صغیر) SCSI واجھة • مثل محركات ) SCSI یوّصِ

  األقراص الثابتة أو محركات األشرطة) بالكمبیوتر
ل - (مستقلةمصفوفة متكررة من األقراص ال) RAID مھایئ • محركات  یوّصِ

  األقراص الثابتة المتعددة بجھاز الكمبیوتر لتوفیر التكرار وتحسین األداء
ل الكمبیوتر باألجھزة الطرفیة - USB منفذ •   یوّصِ
ل جھاز الكمبیوتر باألجھزة الطرفیة - المنفذ المتوازي •   یوّصِ
ل جھاز الكمبیوتر باألجھزة الطرفیة - منفذ تسلسلي •   یوّصِ

أن یكون  وي أجھزة الكمبیوتر على فتحات توسعة باللوحة األم لتثبیت بطاقات المھایئ. یجبتحت
أنظمة الكمبیوتر  نوع موصل بطاقة المھایئ مطابقًا لفتحة التوسعة. تستخدم البطاقة العمودیة في

البطاقة العمودیة في  لكي تسمح بتثبیت بطاقات المھایئ أفقیًا. وتُستخدم LPX بعامل شكل
أنواع فتحات  2رقم  ساس في أجھزة كمبیوتر سطح المكتب صغیرة الحجم. ویوضح الشكلاأل

 .التوسعة المختلفة

 تعریف أسماء محركات التخزین وأغراضھا وسماتھا 1-4-6

المغناطیسیة أو  یقوم محرك أقراص التخزین بقراءة المعلومات أو كتابتھا على وسائط التخزین
السترجاع  ك األقراص لتخزین البیانات بصفة دائمة أوالضوئیة. ویمكن استخدام محر

الكمبیوتر،  المعلومات من قرص وسائط. ویمكن تثبیت محركات أقراص التخزین داخل علبة
محركات أقراص  مثل محرك األقراص الثابتة. وإلمكانیة الحمل والتنقل، یمكن توصیل بعض

ویُشار أحیانًا إلى  .SCSI أو منفذ FireWire أو منفذ USB التخزین للكمبیوتر باستخدام منفذ
لإلزالة ویمكن استخدامھا  محركات أقراص التخزین القابلة للتنقل بمحركات األقراص القابلة

 :أقراص التخزین الشائعة على أجھزة كمبیوتر متعددة. وفیما یلي بعض أنواع محركات



 17 

  محرك األقراص المرنة •
  محرك األقراص الثابتة •

    

  ئيالمحرك الضو •
  (Flash) محرك األقراص المحمول •
  محرك أقراص الشبكة •

 محرك األقراص المرنة
 3.5أقراًصا مرنة قابلة لإلزالة مقاس  محرك األقراص المرنة عبارة عن جھاز تخزین یستخدم

 1.44كیلوبایت أو  720القدرة على تخزین  بوصات. واألقراص المرنة المغناطیسیة لھا
محرك األقراص المرنة في جھاز الكمبیوتر باسم  غالبًا ما یتم تكوینمیجابایت من البیانات. و

المرنة في تمھید الكمبیوتر إذا احتوى على قرص  ویمكن استخدام محرك األقراص A: المحرك
 .بوصات تقنیة قدیمة ویندر استخدامھ 5.25المرنة مقاس  مرن قابل للتمھید. ومحرك األقراص

 محرك األقراص الثابتة
تثبیتھ داخل جھاز الكمبیوتر. ویستخدم  قراص عبارة عن جھاز تخزین مغناطیسي یتممحرك األ

دائمة. وغالبًا ما یتم تكوین محرك األقراص  محرك األقراص الثابتة في تخزین البیانات بصورة
نظام التشغیل وتطبیقاتھ. وغالبًا ما یتم تكوین محرك  ویحتوي على C: الثابتة في الكمبیوتر باسم

في سلسلة التمھید. أما السعة التخزینیة لمحرك األقراص الثابتة  ص الثابتة بالمحرك األولاألقرا
وتقاس سرعة محرك األقراص الثابتة بعدد  .(GB) بایت أو جیجابایت فتقاس بملیارات وحدات

ویمكن إضافة العدید من محركات األقراص الثابتة لزیادة سعة  .(RPM) اللفات في الدقیقة
 .الخزین

 محرك الضوئيال
البیانات الموجودة على الوسائط  المحرك الضوئي ھو جھاز تخزین یستخدم اللیزر لقراءة

 :الضوئیة. ھناك نوعان من المحركات الضوئیة

  (CD) محرك األقراص المضغوطة •
  متعددة االستخدام (DVD) محرك أقراص الفیدیو الرقمیة •

متعددة  وسائط أقراص الفیدیو الرقمیةأو  (CD) ویمكن أن تكون وسائط األقراص المضغوطة
إمكانیة الكتابة مرة ) مسجلة مسبقًا (إمكانیة القراءة فقط)، أو قابلة للتسجیل (DVD) االستخدام

 عدة مرات). واألقراص المضغوطة واحدة)، أو قابلة إلعادة التسجیل (إمكانیة القراءة والكتابة
(CD)  تقریبًا. أما أقراص الفیدیو الرقمیة میجابایت 700بھا سعة تخزین بیانات تبلغ (DVD) 

 .جیجابایت على جانب واحد من القرص 8.5فتبلغ سعة تخزین البیانات بھا 

 :ھناك عدة أنواع من الوسائط الضوئیة
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• CD-ROM - وھي وسائط CD ذات ذاكرة للقراءة فقط ومسجلة مسبقًا.  
• CD-R -  والتي یمكن التسجیلوھي وسائط القرص المضغوط القابلة إلعادة التسجیل 

  .علیھا مرة واحدة
• CD-RW - ھي وسائط CD  قابلة إلعادة التسجیل یمكن التسجیل علیھا ومسحھا

  .التسجیل علیھا مرة أخرى وإعادة
• DVD-ROM - ھي وسائط ذاكرة DVD للقراءة مسجلة مسبقًا.  
• DVD-RAM - ھي وسائط DVD  ذات ذاكرة وصول عشوائي یمكن التسجیل علیھا

  .وإعادة التسجیل علیھا مرة أخرى ھاومسح
• DVD+/-R - ھي وسائط DVD قابلة للتسجیل یمكن التسجیل علیھا مرة واحدة فقط.  
• DVD+/-RW - وسائط DVD  قابلة إلعادة الكتابة یمكن التسجیل علیھا ومسحھا

  .التسجیل علیھا مرة أخرى وإعادة
•  

 (Flash) محرك األقراص المحمول
م "الفالشة" وھو والشائع أیًضا باس

تخزین قابل لإلزالة یُوصَّل إلى  جھاز
یستخدم محرك األقراص  .USB منفذ

من الذاكرة ال  المحمول نوًعا خاًصا
تتطلب وجود طاقة لالحتفاظ بالبیانات. 

المحركات من خالل نظام التشغیل  ویمكن الوصول إلى ھذا النوع من
األقراص  حركاتبنفس الطریقة التي یتم الوصول بھا إلى أنواع م

  .األخرى

 أنواع واجھات المحركات
الضوئیة بواجھات مختلفة تـُستخدم في  یتم تصنیع محركات األقراص الثابتة والمحركات

التخزین بجھاز الكمبیوتر یجب أن تكون  توصیل المحرك بجھاز الكمبیوتر. ولتثبیت محرك
وجودة على اللوحة األم. وفیما یلي التحكم الم واجھة االتصال الموجودة بالمحرك مطابقة لوحدة

 :بعض واجھات المحركات الشائعة

 

األقراص المضمنة" وتسمى  یعني ھذا االختصار "إلكترونیات محركات - IDE واجھة •
قدیم من واجھة وحدة  ، وھي عبارة عن إصدار"(ATA) أیًضا "اتصال التقنیة المتقدمة

الثابتة.  ركات األقراصتحكم محرك األقراص تصل بین أجھزة الكمبیوتر ومح
  .سنًا 40موصال ً مكونًا من  IDE وتستخدم واجھة

األقراص المضمنة  یعني ھذا االختصار "إلكترونیات محركات - EIDE واجھة •
  المحسنة" وتسمى "اتصال التقنیة المتقدمة

(ATA-2)" حدیث من واجھة وحدة تحكم محرك وھي إصدار  IDE. تدعم واجھة 
EIDE میجابایت، وتمكـِّن  512یزید حجمھا على  اص الثابتة التيمحركات األقر

على السرعة، كما أنھا تستخدم  للحصول (DMA) خاصیة الوصول المباشر للذاكرة
المحركات الضوئیة  لكي تستوعب (ATAPI اختصارھا) AT واجھة حزمة اتصال

 مكونًا من موصال ً  EIDE وتستخدم واجھة .EIDE ومحركات األشرطة على ناقل
  .سنًا 40

لواجھة وحدة تحكم  المتوازي إلى اإلصدار المتوازي ATA یشیر - PATA واجھة •
  .ATA المحرك
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لواجھة وحدة تحكم  التسلسلي إلى اإلصدار التسلسلي ATA یشیِر - SATA واجھة •
  SATA وتستخدم واجھة .ATA محرك

  .سنون 7موصال ً مكونًا من 
واجھة وحدة تحكم المحرك  لكمبیوتر ھيالواجھة الصغیرة لنظام ا - SCSI واجھة •

توصیلھا بكل من  یمكن SCSI محرًكا. وواجھة 15التي یمكن أن توصل ما یصل إلى 
سنًا أو  50 موصال ً مكونًا من SCSI المحركات الداخلیة والخارجیة. وتستخدم واجھة

 .سنًا 80سنًا أو  68

 تعریف أسماء الكبالت الداخلیة وأغراضھا وسماتھا 1-4-7

 

 SATA تتطلب المحركات كال من كبل بیانات وكبل طاقة. ویوجد بمورد الطاقة موصل طاقة
سنون  4ذو  Berg ، وموصلPATA لمحركات Molex ، وموصل طاقةSATA لمحركات
الموجودة في مقدمة علبة  LED األقراص المرنة. وتوصل األزرار وصمامات لمحركات
 .اللوحة األمامیة باللوحة األم من خالل كبالت الكمبیوتر

بطاقة  أما كبالت البیانات فتوصل محركات األقراص بوحدة التحكم في المحرك، والموجودة في
 :الشائعة المھایئ أو في اللوحة األم. وفیما یلي ذكر لبعض أنواع كبالت البیانات

ما یصل إلى  یوجد بكبل البیانات - (FDD) كبل بیانات محرك األقراص المرنة •
  .سنًا لوحدة تحكم المحرك 34سنًا للمحركات وموصل مكون من  34موصلین من 

موصال ً، أي ما  40المتوازي  ATA یوجد بكبل بیانات - PATA (IDE) كبل بیانات •
مكون من  سنًا للمحركات، وموصل واحد 40یصل إلى موصلین یتكون كل منھما من 

  .سنًا لوحدة تحكم المحرك 40
موصال ً، أي  80المتوازي  ATA جد بكبل بیاناتیو - PATA (EIDE) كبل بیانات •

 سنًا لوحدة تحكم 40سنًا للمحركات، وموصل ذي  40ما یصل إلى موصلین ذوي 
  .المحرك

موصالت، وموصل  التسلسلي سبعة ATA یوجد بكبل بیانات - SATA كبل بیانات •

  .واحد ممیز لمحرك األقراص وموصل واحد ممیز لوحدة تحكم المحرك
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 .SCSI بواجھة ھناك ثالثة أنواع من كبالت البیانات الخاصة - SCSI تكبل بیانا •
 موصال ً، وما یصل إلى سبعة موصالت 50ضیق على  SCSI یحتوي كبل بیانات

سنًا لوحدة تحكم المحرك، ویسمى  50سنًا للمحركات، وموصل واحد ذي  50ذات 
  68العریض  SCSI المضیف. ویوجد بكبل بیانات أیًضا مھایئ

سنًا للمحركات، وموصل  68مكونـًا من  ال ً، وما یصل إلى خمسة عشر موصالموص
 80عدد  Alt-4 SCSI بكبل بیانات سنًا لمھایئ المضیف. ویوجد 68واحد مكون من 

سنًا للمحركات،  80 " موصال ً كل منھا مكون من15موصال ً، وما یصل إلى "
  .سنًا لمھایئ المضیف 80وموصل واحد مكون من 

الكبل. وعند تثبیت كبل البیانات،  في 1یحدد الشریط الملون في الكبل السن رقم  :ةمالحظ
في المحرك أو في  1متواز ٍ مع السن رقم  في الكبل 1یرجى التأكد دائًما من أن السن رقم 

مصممة بشكل ممیز ومن ثم یمكن توصیلھا  وحدة تحكم المحرك. وقد تكون بعض الكبالت
 .رك ولوحدة تحكم المحركبطریقة واحدة فقط للمح

 تعریف أسماء المنافذ والكبالت وأھدافھا وسماتھا 1-5

 

تقوم منافذ 
(اإلدخال/اإلخراج) 

الموجودة في الكمبیوتر 
بتوصیل األجھزة 

مثل الطابعات  الطرفیة،
والماسحات الضوئیة 
ومحركات األقراص 
المحمولة. وفیما یلي 

والكبالت األكثر  المنافذ
 :تخدامشیوًعا في االس

  التسلسلیة •
• USB  
• FireWire  
  المتوازیة •
• SCSI  
  الشبكة •
• PS/2  
  الصوت •

  الفیدیو •

 المنافذ التسلسلیة والكبالت التسلسلیة
-DB ـ أو موصل 1ـ كما ھو موضح بالشكل رقم  DB-9 المنفذ التسلسلي إما موصل قد یكون

 كل مرة. یجب استخدام كبل وتقوم المنافذ التسلسلیة بإرسال بت واحد من البیانات في .ذكر 25
الكبل  تسلسلي لتوصیل األجھزة التسلسلیة، مثل المودم أو الطابعة. ویبلغ الحد أقصى لطول

  قدًما 50التسلسلي 
  .(م 15.2)
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 USB منافذ وكبالت
األجھزة الطرفیة بالكمبیوتر. وقد ُصممت في األصل  واجھة قیاسیة تقوم بتوصیل USB إن

أجھزة قابلة للتبدیل أثناء  USB والمتوازیة. تعتبر أجھزة تسلسلیةلتحل محل التوصیالت ال
 توصیلھا وفصلھا والكمبیوتر في وضع التشغیل. توجد وصالت التشغیل، أي یُمكن للمستخدم

 USB في أجھزة الكمبیوتر 
والكامیرات والطابعات والماسحات 

الضوئیة وأجھزة التخزین وفي العدید 
ألخرى. كما اإللكترونیة ا من األجھزة

لتوصیل  USB تُستخدم لوحة وصل
 متعددة. حیث یمكن USB أجھزة
واحد في الكمبیوتر دعم  USB لمنفذ

جھاًزا منفصالً  127ما یصل إلى 
 لوحات الوصل باستخدام العدید من

(hub) الخاصة بمنفذ USB.  كما
یمكن أیًضا تشغیل بعض األجھزة 

، مما یعني USB بواسطة منفذ
صدر طاقة خارجي. االستغناء عن م

 USB كبالت 2یُظھر الشكل رقم 
 .بالموصالت

 میجابت في الثانیة في الوضع عالي 12معدالت إرسال تصل إلى  USB 1.1 وقد أتاح
 USB 2.0 میجابت في الثانیة في الوضع منخفض السرعة. ویتیح 1.5السرعة وتصل إلى 

ل البیانات فقط بسرعة نق USB میجابت. یمكن ألجھزة 480اإلرسال بسرعات تصل إلى 
  .إلى الحد األقصى الذي یسمح بھ المنفذ الخاص تصل

 FireWire منافذ وكبالت

 
عالیة  واجھة ذات سرعة FireWire إن

ـ قابلة للتبدیل أثناء التشغیل ـ وتقوم 
 .بتوصیل األجھزة الطرفیة بالكمبیوتر

واحد في  FireWire ویمكن لمنفذ
جھاًزا.  63الكمبیوتر دعم ما یصل إلى 

تشغیل بعض األجھزة من  كما یمكن أیًضا
، مما یعني FireWire خالل منفذ

 .االستغناء عن مصدر طاقة خارجي
 IEEE معیار FireWire ویستخدم
معھد مھندسي الكھرباء ) 1394

یُعرف أیًضا  واإللكترونیات)، كما أنھ
  .i.Link باسم

معدالت  IEEE 1394a یدعم معیار
میجابت في الثانیة  400بیانات تصل إلى 
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سنون أو موصالً  6م). ویستخدم ھذا المعیار موصالً ذا  4.5قدًما ( 15یصل إلى  وطول كبل
میجابت في الثانیة  800بیانات تزید عن  معدالت IEEE i1394b سنون. یدعم معیار 4ذا 

 .مع الموصالت FireWire كبالت 3سنون. ویعرض الشكل رقم  9ویستخدم موصالً ذا 

 

  فذ والكبالت المتوازیةالمنا
 أنثى قیاسي من النوع DB-25 الموجود في الكمبیوتر عبارة عن موصل إن المنفذ المتوازي

Type A. الموصل المتوازي الموجود في الطابعة موصل بینما یعتبر Centronics  قیاسي
 سنًا. وقد تستخدم بعض الطابعات الجدیدة موصالً من النوع 36ذي  Type B من النوع

Type C  8سنًا. كما یمكن للمنافذ المتوازیة نقل مقدار من البیانات یعادل  36عالي الكثافة ذا 
ویجب استخدام كبل متواز ٍ  .IEEE i1284i الواحدة فضالً عن استخدام معیار بت في المرة

م)  4.5قدًما ( 15ٍ◌ كالطابعة. یبلغ الحد أقصى لطول الكبل المتوازي  لتوصیل جھاز متواز
  .4بالشكل رقم  ھو موضحكما 

 SCSI منافذ وكبالت

 
میجابت في الثانیة كما یمكنھا دعم ما  320بیانات تزید عن  إرسال معدالت SCSI یمكن لمنفذ
، فیمكن أن یصل طول SCSI واحد بمنفذ SCSI توصیل جھاز جھاًزا. إذا تم 15یصل إلى 
واحد،  SCSI بمنفذ SCSI جھزةأما إذا تم توصیل عدة أ .(م 24.4قدًما ( 80الكبل إلى 

 SCSI م). وبالتالي یمكن أن یكون منفذ 12.2قدًما ( 40فیمكن أن یصل طول الكبل إلى 
 :5أنواع ثالثة مختلفة، كما ھو موضح بالشكل رقم  الموجود في الكمبیوتر واحًدا من

  أنثى DB-25 موصل •
  سنًا 50موصل أنثى عالي الكثافة ذو  •
  سنًا 68ذو  موصل أنثى عالي الكثافة •

راجع دلیل  .SCSI الخاصة بسلسلة في نقاط النھایة SCSI یجب توصیل أجھزة :مالحظة
 .للتوصیل الجھاز لمعرفة إجراءات إعداد أطراف الكبل

المتوازیة. فاحذر من توصیل الكبل بمنفذ  الموصالت SCSI تشبھ بعض موصالت :تحذیر
في إتالف الواجھة المتوازیة. لذا یجب  SCSI خطأ. حیث قد یتسبب الجھد الُمستخدم في أجھزة

 .SCSI وضع عالمة واضحة على موصالت
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 منافذ وكبالت الشبكة

 
ـ بتوصیل الكمبیوتر بالشبكة. وتعتمد  RJ-45 أیًضا باسم منفذ یقوم منفذ الشبكة ـ والمعروف

 منفذ الشبكة. حیث یمكن سرعة االتصال على نوع
 Fast Ethernet الثانیة، أما میجابت في 10إلى  القیاسیة نقل ما یصل Ethernet لـ

  یمكن میجابت في الثانیة، بینما 100فیمكنھا نقل ما یصل إلى 
طول للكبل  میجابت في الثانیة. ویبلغ أقصى 1000نقل ما یصل إلى  Gigabit Ethernet لـ

 .6م). یظھر موصل الشبكة في الشكل رقم  100قدًما ( 328التسلسلي 

 PS/2 منافذ

 
 الماوس بالكمبیوتر. ومنفذ بتوصیل لوحة المفاتیح أو PS/2 یقوم منفذ
PS/2 عبارة عن موصل DIN  سنون. وعادة ما 6صغیر أنثى ذي 

تتخذ موصالت لوحة المفاتیح والماوس ألوانًا مختلفة، كما ھو موضح 
وإذا لم تكن المنافذ ممیزة باأللوان، فابحث عن شكل  .7في الشكل رقم 
 .بجوار كل منفذ أو للوحة المفاتیح صغیر للماوس

 منافذ الصوت

 
یقوم منفذ الصوت 
بتوصیل األجھزة 

بالكمبیوتر.  الصوتیة
ومنافذ الصوت 

التالیة ھي األكثر 
شیوًعا في 

االستخدام، كما ھو 
بالشكل رقم  موضح

8: 

  دخل الصوت: یتصل بمصدر خارجي، مثل نظام استریو •
  المیكروفون: یتصل بمیكروفون •
  لصوت: یتصل بسماعات خارجیة أو سماعات الرأسخرج ا •
یتصل بعصا تحكم (لأللعاب مثالً) أو جھاز یحتوي على  :Gameport/MIDI منفذ •

  MIDI واجھة
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 منافذ وموصالت الفیدیو

 
یقوم منفذ الفیدیو 

 بتوصیل كبل
جھاز العرض 

بالكمبیوتر. یُظھر 
اثنین  9الشكل رقم 

من أكثر منافذ 
 .االفیدیو استخدامً 
فیما یلي أنواع 

عدیدة من منافذ 
  :وموصالت الفیدیو

صفوف  3على موصل أنثى بھ  VGA تحتوي - (VGA) مصفوفة رسومات الفیدیو •
  .سنًا یوفر خرًجا تمثیلیًا إلى جھاز العرض 15و

سنًا أو موصل  24موصل أنثى ذو  DVI یوجد بواجھة - (DVI) واجھة مرئیة رقمیة •
 DVI-I توفر خرًجا رقمیًا مضغوًطا لجھاز العرض. بینما سنًا كما توفر 29أنثى ذو 

  .إشارات رقمیة فقط DVI-D كال من اإلشارات التمثیلیة والرقمیة. وتوفر
على  HDMi تحتوي واجھة - (HDMi) واجھة الوسائط المتعددة عالیة الوضوح •

  .سنًا كما أنھا توفر إشارات فیدیو رقمیة وإشارات صوتیة رقمیة 19موصل ذي 
  .ویوفر إشارات الفیدیو التمثیلیة سنون 4على موصل ذي  S-یحتوي فیدیو - S-فیدیو •
وأزرق) مزودة  ثالثة كبالت محمیة (أحمر وأخضر RGB توجد بـ - RGB/محتوى •

 .كما توفر إشارات الفیدیو التمثیلیة RCA بمقابس

 تعریف أسماء أجھزة اإلدخال وأھدافھا وسماتھا 1-6

بعض األمثلة على  ل إلدخال البیانات أو التعلیمات إلى الكمبیوتر. وفیما یليیُستخدم جھاز اإلدخا
 :أجھزة اإلدخال

  الماوس ولوحة المفاتیح •
  الكامیرا الرقمیة وكامیرا الفیدیو الرقمیة •

 

جھاز  •
مصادقة 
التعرف 

  البیولوجي
شاشة تعمل  •

  باللمس
الماسحة  •

  الضوئیة
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للتنقل  ھزة اإلدخال استخداًما. حیث یُستخدم الماوسویعتبر الماوس ولوحة المفاتیح أكثر أج
أوامر نصیة  بینما تُستخدم لوحة المفاتیح إلدخال .(GUI) خالل واجھة المستخدم الرسومیة

 .تتحكم في الكمبیوتر

 تقوم الكامیرا الرقمیة وكامیرا الفیدیو الرقمیة ـ الموضحتان في الشكل
سائط مغناطیسیة. حیث یتم تخزین الصورة كملف بإنشاء صور یُمكن تخزینھا على و ـ 1رقم 
  .عرضھ أو طباعتھ أو تعدیلھ یمكن

 أما التعرف البیولوجي فیستخدم خصائص جسمانیة تمیز كل مستخدم عن اآلخر؛ مثل بصمات
 األصابع أو التعرف الصوتي أو مسح شبكیة العین. تضمن خاصیة التعرف البیولوجي ـ عند

 عادیین ـ وصول الشخص المرخص لھ فقط إلى البیانات. یعرضاقترانھا بأسماء مستخدمین 
 .جھاز كمبیوتر محمول بھ ماسحة بصمات أصابع مضمنة 2الشكل رقم 

الكمبیوتر  تحتوي الشاشات التي تعمل باللمس على لوحة شفافة حساسة للضغط. حیث یستقبل
  .تعلیمات خاصة بالمكان الموجود على الشاشة الذي یلمسھ المستخدم

الرقمي  قوم الماسحة بتحویل الصورة أو المستند إلى تنسیق رقمي. ویتم تخزین التنسیقوت
أنواع  للصورة كملف یمكن عرضھ أو طباعتھ أو تعدیلھ. یعد قارئ الكود الشریطي أحد

 .(UPC) العالمي الماسحات الضوئیة التي تقوم بقراءة األكواد الشریطیة الخاصة بكود المنتج
 .كود الشریطي كثیًرا مع معلومات التسعیر والمخزونویُستخدم قارئ ال

 تعریف أسماء أجھزة اإلخراج وأھدافھا وسماتھا 1-7

األمثلة  یُستخدم جھاز اإلخراج لعرض المعلومات من الكمبیوتر إلى المستخدم. وفیما یلي بعض
 :على أجھزة اإلخراج

 

الشاشات  •
وأجھزة 
العرض 

  ((البروجیكتور
الطابعات  •

ت والماسحا
الضوئیة 

  وأجھزة الفاكس
سماعات  •

  الكمبیوتر وسماعات الرأس

 (الشاشات وأجھزة العرض (البروجیكتور
وأجھزة البروجیكتور أجھزة إخراج أساسیة للكمبیوتر.  تعد الشاشات

. 1كما ھو موضح بالشكل رقم  وھناك أنواع مختلفة من الشاشات،
التقنیة  ض ھووأھم اختالف ھام بین ھذه األنواع من أجھزة العر

 :المستخدمة في إنشاء الصورة

• CRT (أنبوب أشعة كاثود) -  تعد شاشة أنبوب أشعة كاثود
أنواع الشاشات استخداًما. حیث تنتقل األشعة اإللكترونیة  أكثر
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أماًما وخلفـًا عبر شاشة مغطاة بمادة الفوسفور. حیث  الحمراء والخضراء والزرقاء
شعاع اإللكتروني. بینما ال تتوھج المناطق التي ال بال یتوھج الفوسفور عندما یصطدم
والجمع بین المناطق المتوھجة والمناطق غیر  .تصطدم بھا األشعة اإللكترونیة

الشاشة. كما تستخدم أیًضا معظم أجھزة التلفاز  المتوھجة یعمل على إنشاء صورة على
  .ھذه التقنیة

السائل في  العرض البلوريتُستخدم شاشة  -(العرض البلوري السائل) LCD شاشة •
من  أجھزة الكمبیوتر المحمول وبعض أجھزة البروجیكتور على نحو شائع. حیث تتكون

 مرشحین مستقطبین بینھما محلول بلوري سائل. ویقوم التیار اإللكتروني بمحاذاة
البلورات حتى یمكن للضوء إما المرور خاللھا أو ال. وكون الضوء یمر خاللھا في 

 وال یمر في مناطق أخرى ھو ما یعمل على إنشاء الصورة. تأتي شاشات محددة مناطق
LCD شكلین: مصفوفة نشطة ومصفوفة خاملة. وأحیانًا یُطلق على المصفوفة  في

إمكانیة التحكم  TFT شرائح الترانزستورات الرقیقة). حیث تتیح) TFT النشطة اسم
وح. والمصفوفة الخاملة أقل إلى إنشاء صور ملونة حادة الوض في كل بكسل، مما یؤدي

  .لكنھا ال توفر نفس مستوى التحكم في الصورة تكلفة من المصفوفة النشطة
• DLP (بروجیكتور ضوئي رقمي) - تقنیة أخرى من  تعد المعالجة الضوئیة الرقمیة

تستخدم  DLP التقنیات الُمستخدمة في أجھزة البروجیكتور. حیث إن أجھزة بروجیكتور
المصفوفة  ا ذا مصفوفة من المرایا یتحكم بھا معالج دقیق، تسمى ھذهقرص ألوان دوارً 

معینة.  حیث تتطابق كل مرآة مع وحدة بكسل .(DMD) جھاز المرآة الدقیقة الرقمیة
یُنشأ  كما تعكس كل مرآة الضوء باتجاه أشعة البروجیكتور أو بعیًدا عنھا. األمر الذي

 من تدرجات اللون الرمادي الذي ظال ً 1024صورة أحادیة اللون بما یصل إلى 
 یتراوح بین اللونین األبیض واألسود. یقوم قرص األلوان بعد ذلك بإضافة بیانات

  .األلوان إلكمال الصورة الملونة التي یجري التقاطھا على شاشة البروجیكتور

كل الش أما دقة الصورة فتشیر إلى مستوى تفاصیل الصورة التي یمكن إعادة إنتاجھا. ویعرض
األعلى بإنتاج صورة  مخطًطا یحوي التعیینات الشائعة لدقة الشاشة. وتقوم إعدادات الدقة 2رقم 

 :ذات جودة أفضل. وتشترك عدة عوامل في تحدید مدى دقة الشاشة

إن وحدات  المصطلح "بكسل" ھو اختصار لعنصر الصورة. حیث - وحدات البكسل •
اللون  الشاشة. وتتكون كل وحدة بكسل منالبكسل ھي النقاط الدقیقة التي تتكون منھا 

  .األحمر واألخضر واألزرق
الموجودة على الشاشة.  ارتفاع النقطة ھي المسافة بین وحدات البكسل - كثافة النقاط •

  .فكلما قل عدد ارتفاع النقاط ارتفعت جودة الصورة الناتجة
إنشاء الصورة في  إعادة معدل التحدیث ھو عدد المرات التي تم فیھا - معدل التحدیث •

  .وقل مستوى االھتزاز الثانیة. كلما زاد معدل التحدیث ارتفعت جودة الصورة الناتجة
تعمل بالتداخل تنشأ  الشاشات التي - شاشات تعمل بالتداخل/شاشات تعمل دون تداخل •

من أعلى إلى  الصورة بمسح الشاشة مرتین. حیث یغطي المسح األول الخطوط الفردیة
دون تداخل  المسح الثاني یغطي الخطوط الزوجیة. أما الشاشات التي تعمل أسفل، بینما

 شاشات فتنشأ الصورة بمسح الشاشة خًطا واحًدا في كل مرة من أعلى إلى أسفل. وأكثر
CRT (أنبوب أشعة كاثود) الموجودة الیوم ھي من نوع الشاشات التي تعمل دون 

  .تداخل
الواحد ھو الدقة  حدات البكسل في الخطإن عدد و - (HVC) ألوان رأسیة أفقیة •

الرأسیة. ویشیر عدد  األفقیة. بینما عدد الخطوط الموجودة في الشاشة الواحدة ھو الدقة
  .األلوان التي یمكن إعادة إنتاجھا إلى دقة األلوان

األفقي إلى  ھي نسبة المقیاس - (Aspect Ratio) نسبة االرتفاع إلى العرض •
 قة العرض على الشاشة. على سبیل المثال، تنطبق نسبةالمقیاس الرأسي في منط

بوصة  16على منطقة العرض التي یبلغ عرضھا  3: 4االرتفاع إلى العرض 
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تنطبق أیًضا على منطقة  3: 4بوصة. ونسبة االرتفاع إلى العرض  12وارتفاعھا 
 22بوصة. أما في منطقة عرض عرضھا  18وارتفاعھا  بوصة 24عرض عرضھا 

  .6: 11االرتفاع إلى العرض  بوصة فتكون نسبة 12فاعھا بوصة وارت

 ویوجد بالشاشات وحدات تحكم لضبط جودة الصورة. وفیما یلي بعض اإلعدادات الشائعة
 :للشاشة

  السطوع: كثافة الصورة •
  التباین: نسبة األلوان الفاتحة إلى الداكنة •
  الوضع: وضع الصورة الرأسي واألفقي على الشاشة •
  یین: إعادة إعدادات الشاشة إلى إعدادات المصنع االفتراضیةإعادة التع •

  الطابعات والماسحات الضوئیة وأجھزة الفاكس

 
ھي أجھزة إخراج تقوم  الطابعات

بإنشاء نُسخ مطبوعة من ملفات 
الكمبیوتر. وبعض الطابعات 

في تطبیقات معینة، مثل  متخصصة
طباعة الصور الملونة. وقد تم تصمیم 

الكل في  ألخرى من نوعالطابعات ا
كتلك الموضحة في الشكل رقم  -واحد

لتوفر خدمات متعددة مثل  - 3
 .والفاكس والنسخ وظائف الطباعة

 

 

 

 السماعات وسماعات الرأس

 
الرأس  تعتبر السماعات وسماعات

أجھزة إخراج لإلشارات الصوتیة. 
ویوجد في معظم أجھزة الكمبیوتر 

 أكان مضمنًا في دعم للصوت سواء
اللوحة األم أم في بطاقة المھایئ. 

 ویتضمن الدعم الصوتي المنافذ التي
تسمح بإدخال وإخراج اإلشارات 
الصوتیة. یوجد بالبطاقة الصوتیة 

سماعات الرأس  مكبر لتقویة صوت
والسماعات الخارجیة، كما ھو 

 .4موضح بالشكل رقم 
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 شرح موارد النظام وأغراضھا 1-8

 (CPU) تحقیق أغراض االتصال بین وحدة المعالجة المركزیةتُستخدم موارد النظام ل
 :والمكونات األخرى في الكمبیوتر. ھناك ثالثة موارد نظام شائعة

  (طلب المقاطعة) IRQ طلبات •
  (اإلدخال/اإلخراج) I/O عناوین منافذ •
• DMA (الوصول المباشر إلى الذاكرة)  

 طلبات المقاطعة
 بواسطة مكونات الكمبیوتر لطلب معلومات من وحدة (طلب المقاطعة) IRQ تُستخدم طلبات

CPU (وحدة المعالجة المركزیة). وینتقل طلب IRQ عبر السلك من اللوحة األم إلى وحدة 
CPU. عندما تستلم وحدة CPU  َمقاطعة، فإنھا تقوم بتحدید طریقة لتحقیق ھذا الطلب.  طلب

لكمبیوتر ھذا. تحتوي أجھزة الكمبیوتر الُمعین لمكون ا IRQ كما أن أولویة الطلب یحددھا رقم
فقط یتم تعیینھا لألجھزة. بینما تحتوي أجھزة الكمبیوتر الجدیدة  IRQ القدیمة على ثمانیة طلبات

. وكقاعدة عامة، 1ـ كما ھو موضح بالشكل رقم  15إلى  0ـ مرقمة من  IRQ طلب 16على 
في  IRQ سبب تعارضات طلبمتمیز لكل مكون في الكمبیوتر. وقد تت IRQ یجب تعیین طلب

وظیفتھا بل وقد تتسبب في تعطل نظام الكمبیوتر وانھیاره. فمع العدید  إیقاف المكونات عن أداء
فرید لكل مكون. والیوم یتم  IRQ التي یمكن تثبیتھا، من الصعب تعیین طلب من المكونات

 التوصیل) PnP یةبواسطة أنظمة التشغیل التي تعمل بتقن IRQ تعیین أكثر أرقام تلقائیًا
 االتصال المتبادل بین المكونات الطرفیة) ومنافذ) PCI فالتشغیل) وكذلك استخدام فتحات

USB (الناقل التسلسلي العالمي) ومنافذ FireWire.  

 (اإلدخال/اإلخراج) I/O عناوین منافذ
. كما اإلدخال/اإلخراج) إلجراء اتصال بین األجھزة والبرامج) I/O منافذ تُستخدم عناوین
إلرسال البیانات الخاصة بمكون واحد واستقبالھا. وكما ھو الحال مع  I/O منفذ یُستخدم عنوان

فرید لكل مكون. ویحتوي الكمبیوتر على عدد  I/O ، سوف یتم تعیین منفذIRQ طلبات
 إدخال/إخراج، یُشار إلیھا بواسطة عنوان سداسي عشري في النطاق من منفذ 65535

i0000h إلى FFFFh.  لمنافذ اإلدخال/اإلخراج الشائعة مخطًطا 2ویوضح الشكل رقم. 

 الوصول المباشر إلى الذاكرة
الوصول المباشر إلى الذاكرة) بواسطة أجھزة ذات سرعة عالیة ) DMA تُستخدم قنوات

 الرئیسیة. حیث تسمح ھذه القنوات للجھاز بتجاوز التفاعل مع وحدة لالتصال مباشرة بالذاكرة
CPU المعلومات مباشرةً إلى الذاكرة واسترجاعھا منھا. وال یمكن تعیین قناة وتخزین DMA 

 وبطاقات الصوت. ویوجد بأجھزة الكمبیوتر SCSI ألجھزة بعینھا، مثل مھایئات مضیف إال
على ثماني  لتعیینھا للمكونات. بینما تحتوي أجھزة الكمبیوتر الجدیدة DMA القدیمة أربع قنوات

 .3، كما ھو موضح بالشكل رقم 7إلى  0 مرقمة من DMA قنوات
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 ملخص 1-9 

بعض  تناولت ھذه الوحدة مجال تقنیة المعلومات، وخیارات التدریب والتوظیف، إضافة إلى
نظام  أیًضا المكونات التي یتألف منھا شھادات معاییر الصناعة. كما تناولت ھذه الوحدة

البرنامج  الكمبیوتر الشخصي. لذا سیساعدك الكثیر من محتویات ھذه الوحدة طوال ھذا
 :التدریبي

 تضم تقنیة المعلومات استخدام أجھزة الكمبیوتر وأجھزة الشبكة والبرامج لمعالجة •
  .المعلومات وتخزینھا وإرسالھا واستردادھا

  .یوتر الشخصي من مكونات مادیة وتطبیقات برمجیةیتألف نظام الكمب •
 یجب اختیار علبة الكمبیوتر ووحدة تزوید الطاقة بعنایة لدعم المكونات المادیة •

  .الموجودة داخل العلبة وللسماح بإضافة مزید من المكونات
 ویتم تحدید المكونات الداخلیة للكمبیوتر حسب میزات ووظائف معینة. یجب أن تكون •

  .لمكونات الداخلیة للكمبیوتر متوافقة مع اللوحة األمكافة ا
  .یجب علیك استخدام النوع الصحیح من المنافذ والكبالت عند توصیل األجھزة •
 تتضمن أجھزة اإلدخال النموذجیة لوحة المفاتیح والماوس والشاشة التي تعمل باللمس •

  .والكامیرات الرقمیة
  .ت والطابعات والسماعات الخارجیةتتضمن أجھزة اإلخراج النموذجیة الشاشا •
 IRQ یجب تعیین موارد النظام لمكونات الكمبیوتر. وتتضمن موارد النظام طلبات •

الوصول المباشر ) DMAاإلدخال/اإلخراج) و) I/O المقاطعة) وعناوین منافذ طلب)
  .(إلى الذاكرة
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 مقدمة 2-0 

والبرامج إضافة إلى التخلص من المواد الخطرة.  تتناول ھذه الوحدة ممارسات األمان األساسیة الخاصة بموقع العمل وأدوات األجھزة
 من الحوادث واإلصابات، كما تحمي المعدات من التلف. وقد تم تصمیم بعض ھذه األفراد وتساعد إرشادات األمان في حمایة

حذًرا من المواقف التي قد تؤدي إلى إصابة أو تلف  اإلرشادات لحمایة البیئة من التلوث الناتج عن المواد التي یتم التخلص منھا. كن
اإلجراء المناسب وفقًا لما  الخطر. انتبھ دائًما لھذه العالمات واتخذ تصمیم عالمات التحذیر لتنبیھك تجاه في إحدى المعدات. لذا، فقد تم

  .یشیر إلیھ التحذیر

 

  :بعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .بیان الغرض من شروط العمل اآلمن وإجراءاتھ •
  .الشخصي وأغراضھاالتعرف على األدوات والبرامج المستخدمة مع مكونات الكمبیوتر  •
  .االستخدام األمثل لألدوات •
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 بیان الغرض من شروط العمل اآلمن وإجراءاتھ 2-1 

الكمبیوتر من التلف. یعتبر مكان العمل  زةتساعد ظروف العمل اآلمنة على حمایة األشخاص من التعرض لإلصابة وكذلك حمایة أجھ
  .المناسبة. یجب على كل شخص فھم إجراءات األمان واتباعھا اآلمن ھو المكان النظیف والمنظم وذو اإلضاءة

أي  الشخصیة وتلف الممتلكات وفقد البیانات. فقد یؤدي اتبع اإلجراءات المناسبة للتعامل مع أجھزة الكمبیوتر لتقلیل مخاطر اإلصابة
 .إلى إقامة دعاوى قضائیة من قبل صاحب الملكیة والبیانات تلف لألجھزة أو فقد للبیانات

فتأكد من اتباع اللوائح التي تحكم طریقة  .ویعد التخلص المناسب من مكونات الكمبیوتر الخطرة أو إعادة تصنیعھا قضیة عالمیة
 .تھك ھذه اللوائح أو قد تواجھ معارك قانونیة مكلفةالمنظمات التي تن التخلص من عناصر محددة. حیث یمكن تغریم

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التعرف على إجراءات األمان والمخاطر المحتملة للمستخدمین والفنیین •
  .التعرف على إجراءات األمان لحمایة األجھزة من التلف والبیانات من الفقد •
 .جراءات األمان لحمایة البیئة من التلوثالتعرف على إ •

 

 للمستخدمین والفنیین التعرف على إجراءات األمان واألخطار المحتملة 2-1-1 

 إرشادات األمان العامة
إجراءات  لمنع اإلصابة بجروح وحروق وصدمات كھربائیة فضالً عن إصابات العین. واتباًعا ألفضل اتبع إرشادات األمان األساسیة

قائمة  1حدوث حرائق أو إصابات. یعرض الشكل رقم  مان، تأكد أن طفایة الحریق ومجموعة اإلسعافات األولیة متوفرة في حالةاأل
 .بإرشادات األمان العامة
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كھربیًا عالیًا جًدا. تجنب ارتداء رباط المعصم المضاد لإلستاتیكیة عند إصالح  تحتوي موردات الطاقة والشاشات جھًدا :تحذیر
 .الطاقة أو الشاشات ورداتم

بدرجة كبیرة عند استخدامھا في حین قد تحتوي أجزاء أخرى على جھد كھربي  قد ترتفع درجة حرارة بعض أجزاء الطابعة :تحذیر
لمكونات استخدام الطابعة للتعرف على أماكن ا تأكد من أن الطابعة قد تم تبریدھا قبل القیام بعملیة اإلصالح. ارجع إلى دلیل .عاٍل جًدا

 .عاٍل. وقد تحتفظ بعض المكونات بجھد كھربي عاٍل حتى بعد إیقاف تشغیل الطابعة المختلفة التي قد تحتوي على جھد كھربي

 إرشادات السالمة من الحریق
یوتر تعرض الكمب الحریق لحمایة األرواح والمباني واألجھزة. ولتجنب التعرض للصدمات الكھربیة ومنع اتبع إرشادات السالمة من

 .عملیة اإلصالح للتلف، قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر ونزع سلك الطاقة الخاص بھ قبل بدء

 

الصحیح لطفایة الحریق من شأنھ منع  قد تنتشر النیران بسرعة كبیرة وتتسبب في حدوث خسائر فادحة. وعلیھ، فإن االستخدام
كونات المادیة للكمبیوتر، ضع دائًما في عین االعتبار احتمالیة التعامل مع الم الحرائق الصغیرة من أن تخرج عن السیطرة. عند

 :إجراءات األمان التالیة حریق عرضي وتعرف على كیفیة التعامل مع ذلك. في حالة نشوب حریق، یجب علیك اتباع حدوث

  .ال تواجھ أبًدا النیران الخارجة عن السیطرة أو التي یصعب احتواؤھا •
  .ریق مدروس للھروب من الحریق قبل البدء في أي عملیجب أن یكون لدیك دائًما ط •
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  .سارع بالخروج من المبنى •
  .االتصال بخدمات الطوارئ للمساعدة •

إلى استخدامھا. قد توفر المؤسسة التي تعمل  تأكد من وضع اإلرشادات الخاصة بطفایة الحریق في موقع عملك وقراءتھا قبل الحاجة
  .بھا تدریبًا على األمان

طفایات الحریق بحروف وألوان وشكل مختلف،  الیات المتحدة، توجد أربع فئات من طفایات الحریق. وتُحدد كل فئة من فئاتفي الو
 .الحرائق نوع من طفایات الحریق على مواد كیمیائیة معینة لمكافحة أنواع مختلفة من . حیث یحتوي كل2كما ھو موضح بالشكل رقم 

  ق والخشب والمواد البالستیكیة والكرتونلمكافحة حرائق األورا -الفئة أ  •
  لمكافحة حرائق البنزین والكیروسین والمذیبات العضویة -الفئة ب  •
  لمكافحة حرائق األجھزة الكھربائیة -الفئة جـ  •
  لمكافحة حرائق المعادن القابلة لالحتراق -الفئة د  •

 

 اذكر فئات طفایات الحریق الموجودة في بلدك؟

تحریك) لتساعدك على تذكر  -قبض  -توجیھ  - یفیة استخدام طفایة الحریق. واحفظ ھذه الكلمات األولیة (سحبمن المھم معرفة ك
 :الحریق الخطوات األساسیة التالیة الستخدام طفایة

 
 .اسحب السن - سحب
 .وجھ نحو قاعدة الحریق، ولیس نحو اللھب - توجیھ
 .اقبض على الذراع - قبض

 .م من جانب إلى آخرفوھة الخرطو حرك - تحریك
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 التلف ومنع فقد البیانات التعرف على إجراءات األمان لحمایة األجھزة من 2-1-2 

الجودة في حدوث تلف للمعدات الكھربیة. اتبع  قد یتسبب التفریغ اإللكتروستاتیكي والمناخ القاسي والمصادر الكھربیة ردیئة
 .للبیانات خدم األجھزة التي تعمل على توازن الطاقة لمنع حدوث تلف لألجھزة وفقدالبیئیة واست اإلرشادات المناسبة وانتبھ للمشاكل

 

 التفریغ اإللكتروستاتیكي
تراكم الشحنات الكھربیة التي تستقر على السطح. قد  تنشأ الكھرباء اإلستاتیكیة بفعل

إلى تدمیر أحد المكونات وإحداث تلف بھا.  یؤدي تراكم الشحنات الكھربیة ھذا
 .(ESD) رف ھذا باسم التفریغ اإللكتروستاتیكيویُع

نظام  وقد یكون ھذا التفریغ اإللكتروستاتیكي مدمًرا لإللكترونیات الموجودة في
  .الكمبیوتر

فولت من الكھرباء اإلستاتیكیة على األقل حتى یشعر  3000ویجب أن یتراكم 
أن تتراكم بالتفریغ اإللكتروستاتیكي. على سبیل المثال، من الممكن  الشخص
اإلستاتیكیة داخل جسدك، حیث تعمل األرضیة المفروشة بالسجاد على  الكھرباء

عندما تالمس شخًصا آخر، فإن كالكما یصاب بصدمة كھربائیة.  .توصیل الكھرباء
فولت.  10000تشویًشا إال إذا كانت الشحنة أعلى من  ولن یسبب التفریغ ألًما أو

للكمبیوتر، فیمكن أن تتسبب كھرباء إستاتیكیة  وبالمقارنة مع المكونات المادیة
 .فولت في إتالفھا 30جھدھا أقل من 

 ESD توصیات الوقایة من
تلف دائم للمكونات الكھربائیة. اتبع ھذه  في حدوث ESD یمكن أن یتسبب

 :ESD التوصیات للمساعدة في الوقایة من أضرار

أن تكون جاھًزا احفظ كافة المكونات في أكیاس مضادة لإلستاتیكیة إلى  •
  .لتثبیتھا

  .استخدم حصیرة مؤرضة على طاولة العمل •
  .استخدم حصیرة مؤرضة في منطقة العمل •
استخدم رباط المعصم المضاد لإلستاتیكیة أثناء التعامل مع أجھزة  •

  .الكمبیوتر

 المناخ
 :یؤثر المناخ على مكونات الكمبیوتر بطرق مختلفة

عة للغایة، فقد ترتفع درجة حرارة إذا كانت درجة حرارة البیئة مرتف •
  .األجھزة

 وإذا كان مستوى الرطوبة منخفًضا جًدا، فستزداد فرص حدوث التفریغ •
  .اإللكتروستاتیكي

أما إذا كان مستوى الرطوبة مرتفعًا، فیمكن أن تتعرض مكونات  •
  .الرطوبة الكمبیوتر ألضرار

أو  ESD مخاطركیف تؤثر الظروف البیئیة في زیادة  1یوضح الشكل رقم 
 .تقلیلھا

 أنواع تقلب مستوى الطاقة
الدوائر الكھربیة  التي تحرك اإللكترونات خالل دائرة كھربیة. وتُسمى حركة اإللكترونات بالتیار. تحتاج یعد الجھد الكھربي ھو القوة

كھربي في الكمبیوتر غیر دقیق أو غیر اإللكترونیة. عندما یكون الجھد ال للكمبیوتر إلى جھد كھربي وتیار كي تقوم بتشغیل المكونات
 .مستوى الطاقة تعمل مكونات الكمبیوتر بطریقة صحیحة. ویُسمى الجھد الكھربي غیر الثابت باسم تقلبات ثابت، فقد ال

 :البیانات أو تعطل الجھاز وفیما یلي أنواع تقلبات مستوى طاقة التیار المتردد التي یمكن أن تتسبب في فقد

یمكن أن یتسبب انفجار الصمام الكھربي أو  .(AC) الفقد الكامل لطاقة التیار المتردد - الكھربيانقطاع التیار  •
  .في انقطاع التیار الكھربي تلف المحول أو تعطل خط إمداد الطاقة

الذي یستمر لفترة من  (AC) التیار المتردد انخفاض مستوى الجھد الكھربي لطاقة - انخفاض الطاقة الكھربیة •
عن مستوى الجھد الطبیعي.  ٪80ینخفض جھد خط إمداد الطاقة ألقل من  یحدث انخفاض الطاقة الكھربیة عندماالوقت. 

  .الزائد على الدوائر الكھربیة في انخفاض الطاقة الكھربیة وقد یتسبب التحمیل
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توى الطاقة، مما في حدوث ارتفاع وانخفاض في مس التداخل الناتج عن المولدات والبرق. یتسبب التشوش - التشویش •
  .الكمبیوتر ینجم عنھ بعض األخطاء بنظام

مستوى الجھد تستمر لفترة زمنیة قصیرة  زیادة مفاجئة في - (Spike) إشارة كھربیة مؤقتة عالیة الشدة •
وفي الغالب تحدث ھذه اإلشارات الكھربیة المؤقتة عالیة الشدة بفعل  .من الجھد الطبیعي في الخط ٪100جًدا وتتجاوز 

  .وتحدث أیًضا عند إعادة اتصال النظام الكھربائي بعد انقطاع الطاقة الكھربائیة واعق البرق، بلص
كبیرة في الجھد الكھربي أكبر من التدفق  زیادة - (Power Surge) زیادة الطاقة الكھربائیة المفاجئة •

 قلیل من النانوثانیة أو لواحد على ملیار من الطاقة الكھربائیة المفاجئة لعدد الطبیعي للتیار الكھربي. وتستمر مدة زیادة
  .الثانیة

 أجھزة الحفاظ على الطاقة
 :مستوى الطاقة، استخدم أجھزة الحمایة لحمایة البیانات وأجھزة الكمبیوتر للوقایة من مشكالت تقلبات

 

ة المفاجئة واإلشارات عن زیادة الطاقة الكھربائی یساعد على الحمایة من األضرار الناجمة - مانع اندفاع التیار •
 مانع اندفاع التیار الكھربي بتحویل الجھد الكھربي الزائد في خط إمداد الطاقة إلى الكھربیة المؤقتة عالیة الشدة. یقوم

  .األرض
الطاقة الكھربیة المحتملة من خالل إمداد طاقة  یساعد في الوقایة من مشاكل - (UPS) مورد طاقة غیر متقطع •

قادًرا على  UPS وبالتالي یكون .UPS تشحن البطاریة باستمرار أثناء استخدام أو لجھاز آخر. حیث كھربیة للكمبیوتر
الطاقة الكھربیة. وتتمتع  إمداد طاقة بجودة ثابتة عندما تحدث انخفاضات في الطاقة الكھربائیة أو انقطاعات في توفیر

 UPS غیل في الكمبیوتر. یتیح ھذا االتصال لجھازالتش بالقدرة على االتصال مباشرة بنظام UPS العدید من أجھزة
  .وحفظ البیانات بأمان قبل أن یفقد كل الطاقة الكھربیة إمكانیة إیقاف تشغیل الكمبیوتر

الكھربیة المحتملة بتوفیر بطاریة احتیاطیة للتزوید  یعزز الوقایة من مشاكل الطاقة - (SPS) مورد طاقة احتیاطي •
 الكھربي الوارد عن المستوى الطبیعي. وتكون البطاریة في وضع االستعداد أثناء التشغیل بالطاقة عند انخفاض الجھد

الثابت ویقوم المحول بتحویلھ إلى تیار  العادي. وعند انخفاض الجھد الكھربي، تقوم البطاریة بتزوید محول الطاقة بالتیار
وذلك بسبب المدة  UPS بدالً من جھاز SPS لى جھازوینصح بعدم االعتماد ع .متردد الستمرار إمداد الكمبیوتر بالطاقة

الطاقة إلى الكمبیوتر  في التحویل إلى البطاریة. وإذا تعطل جھاز التحویل، فلن تتمكن البطاریة من تزوید التي یستغرقھا
  .SPSو UPSو بعض األمثلة على أجھزة مانع اندفاع التیار 2ویعرض الشكل رقم 

عدم توصیل الطابعة إلیھ خوفًا من احتراق  UPS تقترح الشركات المصنعة لجھاز .أبًدا UPS جھازال توصل الطابعة إلى  :تحذیر
 .الطابعة محرك

 تحدید إجراءات األمان لحمایة البیئة من التلوث 2-1-3 

ى ھذه المواد قد تكون ضارة للبیئة. وتُسم ، على مواد1تحتوي أجھزة الكمبیوتر والمكونات الطرفیة، كما ھو موضح بالشكل رقم 
الرصاص أو  تحتوي ھذه المواد على نسب عالیة التركیز من المعادن الثقیلة مثل الكادمیوم أو الخطرة أحیانًا بالنفایات السامة. یمكن أن

الة اتصل بالسلطات المحلیة الخاصة بإعادة تدویر أو إز .الزئبق. وتختلف قواعد التخلص من المواد الخطرة باختالف الدولة أو البلد
 .لالستعالم عن إجراءات وخدمات التخلص من النفایات النفایات الموجودة في بلدك

 (MSDS) ورقة بیانات أمان المواد
الخطرة التي یمكن  ھي ورقة إرشادیة توجز معلومات عن التعریف بالمواد وتتضمن المكونات (MSDS) المواد ورقة أمان بیانات

الموجودة بالشكل رقم  MSDS اإلسعافات األولیة. وتحتوي ورقة ریق إضافة إلى متطلباتأن تؤثر على صحة اإلنسان، ومخاطر الح
من النفایات. كما  بالتفاعالت وعدم التوافقات الكیمیائیة التي تتضمن االنسكاب والتسرب وإجراءات التخلص على معلومات خاصة 2

  .ینھا بشكل آمنوتخز تتضمن أیًضا اإلجراءات الوقائیة الخاصة بالتعامل مع المواد

الخاصة بالشركة المصنعة. في الوالیات المتحدة  MSDS لتحدید ما إذا كانت المادة مصنفة على أنھا خطرة أم ال، قم بمراجعة ورقة
 .مع كافة المواد الخطرة عند انتقالھا لمالك جدید MSDS إرفاق ورقة (OSHA) المھنیة األمریكیة، تتطلب إدارة األمان والصحة

إلصالح الكمبیوتر أو صیانتھ ذات صلة  المرفقة مع المنتجات التي یتم شراؤھا MSDS ن تكون المعلومات الموجودة بورقةویمكن أ
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 إعالم الموظفین عن المواد التي یتعاملون معھا فضالً عن تزویدھم بمعلومات أمان أیًضا OSHA بعمل فني الكمبیوتر. وتتطلب إدارة
) باإلشراف 2002الكیمیائیة وطرق تعبئتھا  قوانین الخاصة بمعلومات خطورة المواد) CHIP3 ة، تقومالمواد. أما في المملكة المتحد

 من موردي المواد الكیمیائیة تعبئة المواد الكیمیائیة الخطرة ونقلھا بأمان CHIP3 على سبل التعامل مع المواد الخطرة. وتطلب
 .إضافة إلى تضمین ورقة بیانات مع المنتج

 

 كیفیة التخلص من أیة مواد خطرة بأكثر الطرق أمانًا. قم دائًما بمراجعة القواعد مصدًرا قیًما في تحدید MSDS تعد ورقة :مالحظة
 .إلكترونیة المحلیة المعنیة بالطرق المقبولة للتخلص من النفایات قبل التخلص من أیة أجھزة

 أمًرا إجباریًا؟ MSDS استخدام أوراق ي بلدك؟ ھل یعدما ھي المنظمة التي تحكم استخدام المواد الكیمیائیة الخطرة ف

 :على المعلومات القیمة التالیة MSDS تحتوي ورقة

  اسم المادة •
  الخصائص الفیزیائیة للمادة •
  المكونات الخطرة الموجودة بالمادة •
  بیانات التفاعالت الناجمة عنھا مثل بیانات الحریق واالنفجار •
  ي حالة االنسكاب أو التسرباإلجراءات التي یجب اتخاذھا ف •
  تدابیر وقائیة خاصة •
  المخاطر الصحیة •
  متطلبات الحمایة الخاصة •

  :یتم التخلص من أجھزة الكمبیوتر ومكوناتھا نھائیًا ألحد األسباب التالیة

  .فشل األجزاء أو المكونات في العمل بصورة متكررة بسبب قدم عمر الجھاز •
  .أجلھ خدام مع التطبیق الذي تم تصمیمھ في األصل منلم یعد الكمبیوتر مناسبًا لالست •
  .تتمتع الطرز الجدیدة بمیزات محسنة •

 .التخلص من الكمبیوتر أو أي من مكوناتھ من المھم أن نأخذ في عین االعتبار كیفیة التخلص من كل مكون منفصل بأمان قبل

  الطریقة األمثل للتخلص من البطاریات
أنظمة الكمبیوتر المحمول تحتوي على  لى معادن أرضیة نادرة یمكنھا اإلضرار بالبیئة. كما أن بطاریاتالبطاریات غالبًا ع تحتوي

إن ھذه المعادن ال تتحلل وتبقى في البیئة لعدة سنوات. ویُستخدم الزئبق  رصاص وكادمیوم ولیثیوم ومنجنیز قلوي وزئبق. حیث
 .لمواد شدیدة الُسمیة والضرر بصحة اإلنسانفي صناعة البطاریات، كما أنھ یعد من ا بصورة شائعة

 

البطاریات، بما فیھا بطاریات لیثیوم أیون  یجب أن تكون عملیة إعادة تدویر البطاریات عمالً مقتصًرا على الفني. فتخضع كافة
 القواعد البیئیة النیكل وبطاریات حمض الرصاص إلجراءات التخلص التي تتوافق مع وبطاریات النیكل كادمیوم وبطاریات ھیدرید

 .المحلیة
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 CRT الطریقة األمثل للتخلص من الشاشات أو شاشات
، حتى بعد CRT مرتفع للغایة في الشاشات وفي شاشات بعنایة شدیدة. یمكن تخزین جھد كھربي CRT تعامل مع الشاشات وشاشات

اصر بالستیك ورصاص وباریوم على زجاج ومعدن وعن CRT إلى ذلك، تحتوي شاشات فصلھا عن مصدر الطاقة. باإلضافة
كیلوجرام)  1.8على أربعة أرطال ( CRT ، فربما تحتوي شاشات(EPA) أرضیة نادرة. وفقًا لوكالة حمایة البیئة األمریكیة ومعادن

  .بشكل یتوافق مع قوانین البیئة تقریبًا من الرصاص. لذا، یجب التخلص من الشاشات

 صحیحة ت المطور بطریقةالتخلص من وحدات الحبر والخراطیش ووحدا
أو إعادة تدویرھا. ویقوم بعض موردي خراطیش  یجب التخلص من وحدات حبر وخراطیش الطابعة المستخدمة بطریقة صحیحة

 الحبر الفارغة إلعادة ملئھا. باإلضافة إلى أنھ یوجد شركات متخصصة في إعادة ملء الحبر والشركات المصنعة لھا بأخذ خراطیش
یُنصح باستخدامھا، ألن الحبر قد یتسرب  ة. وتتوفر وحدات إعادة ملء خراطیش حبر طابعة نفث الحبر، إال أنھ الالخراطیش الفارغ

ملؤھا قد  كما أن ھذه الطریقة یمكن أن تكون مكلفة نظًرا ألن استخدام خراطیش الحبر المعاد .إلى الطابعة مسببًا تلفًا ال یمكن إصالحھ
  .یلغي أیًضا ضمان الطابعة

 صحیحة تخلص من المذیبات الكیمیائیة وعبوات األیروسول بطریقةال
المواد الكیمیائیة والمذیبات المستخدمة في تنظیف أجھزة  اتصل بالشركة المحلیة لخدمات الصحة لتتعرف على كیفیة التخلص من

األطباق أو التخلص  المذیبات في حوض غسیلالتخلص منھا. ال تُقدم مطلقًا على إفراغ المواد الكیمیائیة و الكمبیوتر إضافة إلى أماكن
  .منھا في أیة مصارف تتصل بالبالوعات العامة

األخرى بعنایة شدیدة. فاحرص على التعرف علیھا  یجب التعامل مع العبوات أو الزجاجات التي تحتوي على المذیبات والمواد الُمنّظفة
یتم  لمثال، قد تنفجر بعض علب األیروسول عند تعرضھا للحرارة إذا لمالخطرة. على سبیل ا والتعامل معھا على أنھا من النفایات

 .استخدام المحتویات بشكل كامل
  

 الكمبیوتر الشخصي وأغراضھا التعرف على األدوات والبرامج المستخدمة مع مكونات 2-2

ن األداة الصحیحة ھي المستخدمة في أداة وأ یوجد لكل مھمة أداة خاصة صحیحة. تأكد من أنك على درایة باالستخدام الصحیح لكل
 .وآمنة لألدوات والبرامج یجعل المھمة أقل صعوبة، كما أنھ یضمن تنفیذ المھام بصورة صحیحة المھمة الحالیة. إن االستخدام الماھر

تر الذي ال یعمل الجھاز الموجود في الكمبیو تتوفر أدوات البرامج، مما یساعد على تشخیص المشكالت. استخدم ھذه األدوات لمعرفة
 .بصورة صحیحة

ھذا التوثیق كمرجع في المشكالت المستقبلیة أو  یجب على الفني توثیق كافة عملیات اإلصالح ومشاكل الكمبیوتر. حیث یمكن استخدام
 ثائقھذه المشكلة من قبل. وقد تكون ھذه الوثائق في شكل أوراق، لكن یُفضل أن تكون و كمرجع لفنیین آخرین لم یواجھوا مثل

 .إلكترونیة نظًرا لسھولة البحث فیھا عن مشكلة بعینھا

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التعرف على أدوات مكونات الكمبیوتر المادیة وأغراضھا •
  .التعرف على أدوات البرامج وأغراضھا •
 .التعرف على األدوات التنظیمیة وأغراضھا •

 وأغراضھا لى أدوات مكونات الكمبیوتر المادیةالتعرف ع 2-2-1 

الجھاز. من خالل اكتساب الخبرة، سوف  یجب أن تحتوي مجموعة األدوات على كافة األدوات الضروریة إلتمام عملیة إصالح
  :فئات األربع التالیةاألنواع المختلفة من المھام. ویتم تقسیم أدوات األجھزة إلى ال تتعرف على األدوات التي یجب توفرھا للتعامل مع

  (ESD) أدوات التفریغ اإللكتروستاتیكي •
  أدوات یدویة •
  أدوات التنظیف •
  أدوات التشخیص •

 ESD أدوات
 المعصم المضاد لإلستاتیكیة، والفرش المضاد لإلستاتیكیة. یقوم رباط المعصم المضاد ، وھما: رباطESD توجد أداتان من أدوات

المعدني. كما یحمي الفرش المضاد لإلستاتیكیة  مبیوتر المادیة عند تأریضھا إلى ھیكل الكمبیوترلإلستاتیكیة بحمایة مكونات الك
 بمنع حدوث تراكم للكھرباء اإلستاتیكیة على الجھاز أو على الفني. انقر فوق كل عنصر مكونات الكمبیوتر المادیة أیًضا، وذلك

 .ESD ول أدواتللحصول على مزید من المعلومات ح 1موجود في الشكل رقم 
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 أدوات یدویة
تجمیع الكمبیوتر أدوات یدویة صغیرة.  تعد معظم األدوات المستخدمة في عملیة

إصالح الكمبیوتر. یوجد  وتتوفر بشكل منفصل أو كجزء من مجموعة أدوات
والسعر. انقر فوق  تفاوت كبیر بین مجموعات األدوات من حیث الحجم والجودة

 للحصول على مزید من المعلومات حول 2ل رقم كل عنصر موجود في الشك
 .األدوات الیدویة

 أدوات التنظیف
من  األساسیات عند القیام بصیانة أجھزة الكمبیوتر أو إصالحھا. إن استخدام ھذه األدوات یعتبر وجود أدوات التنظیف المناسبة من

للحصول على  3عنصر موجود في الشكل رقم  شأنھ ضمان عدم تلف مكونات الكمبیوتر المادیة أثناء عملیة التنظیف. انقر فوق كل
 .مزید من المعلومات عن أدوات التنظیف

 أدوات التشخیص
الشكل  قر فوق كل عنصر موجود فيومھایئ االسترجاع الختبار المكونات المادیة للكمبیوتر. ان یُستخدم جھاز القیاس الرقمي المتعدد

 .للحصول على مزید من المعلومات عن أدوات التشخیص 4رقم 

 التعرف على أدوات البرامج وأغراضھا 2-2-2 

تشخیص المشاكل وصیانة المكونات المادیة  یجب أن یكون الفني قادًرا على استخدام مجموعة كبیرة من أدوات البرامج لتساعده في
 .المخزنة في الكمبیوتر وحمایة البیانات

 أدوات إدارة القرص
أخطاء  البرامج التي یجب استخدامھا في المواقف المختلفة. وتساعد أدوات إدارة القرص في كشف یجب أن تكون قادًرا على تحدید

 .فیھا القرص وإصالحھا، وإعداد القرص لتخزین البیانات، وإزالة الملفات غیر المرغوب

 :القرص التالیة لمشاھدة لقطات الشاشة الخاصة بأدوات إدارة 1في الشكل رقم انقر فوق كل زر موجود 

  على محرك األقراص الثابتة وحذفھا أمر یُستخدم إلنشاء تقسیمات - أو إدارة األقراص Fdisk األمر •
  المعلومات أمر یُستخدم لتجھیز محرك األقراص الثابتة لتخزین - التھیئة •
الملفات والمجلدات على محرك  أمر یُستخدم للتحقق من سالمة - Chkdsk تفحص األقراص أو األمر •

  مادیة األقراص الثابتة من خالل تفحص سطح القرص بحثًا عن أخطاء
الثابتة إلتاحة إمكانیة الوصول إلى البرامج والبیانات  یُستخدم لتنظیم المساحة على محرك األقراص - إلغاء تجزئة •

  بصورة أسرع
الثابتة من خالل البحث عن الملفات التي یمكن  یُستخدم لتفریغ مساحة على محرك األقراص أمر - تنظیف القرص •

  حذفھا بأمان
األقراص الثابتة وأقسامھا، حیث تقوم بأداء مھام  أداة مساعدة في النظام تُستخدم إلدارة محركات - إدارة األقراص •

  وتھیئتھا مثل تمھید األقراص وإنشاء األقسام
نظام التشغیل الھامة واستبدال أیة ملفات  أداة مساعدة لسطر األوامر تقوم بفحص ملفات - (SFC) لنظاممدقق ملفات ا •

  تالفة

إلصالح  Windows XP تمھید الستكشاف الملفات التالفة وإصالحھا. تم تصمیم قرص Windows XP استخدم قرص تمھید
وإعادة تثبیت نظام التشغیل. تتوفر أدوات البرامج الخارجیة للمساعدة  واستعادة الملفات التالفة أو المفقودة Windows ملفات نظام

 .المشكالت وإصالحھا في استكشاف
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 أدوات برامج الوقایة
نظام  وأنواع أخرى من الھجمات السیئة مالیین األجھزة كل عام. بإمكان ھذه الھجمات إتالف تصیب الفیروسات وبرامج التجسس

 .المصابة مشاكل في أداء الجھاز أو فشل مكوناتھ . باإلضافة إلى أنھ قد یوجد بأجھزة الكمبیوترالتشغیل والتطبیقات والبیانات

  .الجھاز من الھجمات وإزالة البرامج الضارة لحمایة البیانات وسالمة نظام التشغیل واألجھزة، استخدم البرامج المصممة لحمایة

لمشاھدة لقطات الشاشة  2موجود في الشكل رقم  البیانات. انقر فوق كل زروتُستخدم أنواع مختلفة من البرامج لحمایة األجھزة و
 :التالیة الخاصة بأدوات برامج الحمایة

الضروریة الموجودة على الكمبیوتر. یقوم  یتیح لك فحص حالة إعدادات األمان - Windows XP مركز أمان •
لبرامج وبرامج مكافحة الفیروسات قید التشغیل. كما أنھ من أن جدار حمایة ا مركز األمان باستمرار بعملیة الفحص للتأكد

  .أنھ قد تم تعیین التحدیثات التلقائیة لیتم تنزیلھا وتثبیتھا تلقائیًا یضمن أیًضا
  .الفیروسات تحمي جھاز الكمبیوتر من ھجمات - برامج مكافحة الفیروسات •
لومات عن عادات تصفح الویب إلى المھاجم. مع یحمي الكمبیوتر من البرامج التي ترسل - مزیل برامج التجسس •

  .موافقة المستخدم حیث یمكن تثبیت برامج التجسس دون علم أو
 .االتصاالت غیر المرخصة من وإلى الكمبیوتر برنامج یعمل باستمرار للحمایة ضد - جدار حمایة البرامج •

 التعرف على األدوات التنظیمیة وأغراضھا 2-2-3 

تخزین ھذه المستندات مركزیًا وتوفیرھا لكافة  ني بتوثیق كافة ما یقوم بھ من خدمات وإصالحات. كما یجبمن المھم أن یقوم الف
المستقبل.  استخدام ھذا التوثیق (المستندات) كمواد مرجعیة تساعد في حل مشكالت مماثلة في الفنیین اآلخرین. وبالتالي یمكن

  .تفصیلي للمشكلة والحلوتتضمن خدمة العمالء الجیدة تزوید العمیل بوصف 

 

 األدوات المرجعیة الشخصیة
الشخصیة األدلة اإلرشادیة الكتشاف األخطاء وإصالحھا  تتضمن األدوات المرجعیة
الشركة المصنعة واألدلة المرجعیة السریعة ودفتر  وأدلة المستخدم المقدمة من

للتحدیثات  بالفاتورة، یحتفظ الفني بدفتر اإلصالحات. باإلضافة إلى االحتفاظ
أوصاف المشكلة والحلول الممكنة التي  واإلصالحات. یجب أن یشمل التوثیق في الدفتر

اتخاذھا إلصالح المشكلة. تأكد من ذكر  تمت تجربتھا لحل المشكلة والخطوات التي تم
قطع غیار استخدمتھا في عملیة  أیة تغییرات تكوین قمت بھا في الجھاز وذكر أي

  .مشابھة في المستقبل ھذا التوثیق عندما تواجھ مواقفاإلصالح. تظھر قیمة 

 

واإلصالح. راجع ھذه المالحظات لتجنب تكرار الخطوات  قم بتدوین المالحظات دائًما خالل عملیة الكشف - مالحظات •
  .ستجریھا بعد ذلك السابقة ولتحدید الخطوات التي

یجب أن یشمل التوثیق أوصاف المشكلة، والحلول  .ھاكم بتوثیق الترقیات واإلصالحات التي قمت بإجرائ - الدفتر •
والخطوات التي تم اتخاذھا إلصالح المشكلة. تأكد من ذكر أیة تغییرات تكوین  الممكنة التي تمت تجربتھا لحل المشكلة،

اتك باإلضافة إلى مالحظ في الجھاز وذكر أي قطع غیار استبدالھا في عملیة اإلصالح. فقد یساعدك الدفتر، قمت بھا
  .المدونة فیھ، عند مواجھة مواقف مشابھة في المستقبل

على أن تتضمن التاریخ وقطع الغیار المستبدلة  قم بعمل قائمة تفصیلیة للمشاكل واإلصالحات - تاریخ اإلصالحات •
  .في الماضيالتاریخ للفني معرفة األعمال التي قام بإجرائھا أثناء إصالح الكمبیوتر  وبیانات العمیل. حیث یتیح تدوین

 األدوات المرجعیة على اإلنترنت
 :ممتاًزا للحصول على معلومات حول مشاكل مكونات مادیة معینة والحلول الممكنة لھا یعد اإلنترنت مصدًرا

  محركات البحث على اإلنترنت •
  مجموعات األخبار •
  األسئلة المتداولة الخاصة بالشركات المصنعة •
  على اإلنترنتأدلة تشغیل الكمبیوتر المتوفرة  •
  المنتدیات والمحادثات عبر اإلنترنت •
  مواقع المساعدة الفنیة •

 .مثال لمواقع المساعدة الفنیة 1یظھر في الشكل رقم 
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 األدوات المتنوعة
بكرة  كیفیة استخدام 2إضافیة عدیدة یجب إضافتھا إلى مجموعة األدوات. یظھر في الشكل رقم  باكتساب الخبرات ستكتشف أدوات

 .یتوفر منظم األجزاء شریط الالصق لوضع تسمیات لألجزاء التي تمت إزالتھا من الكمبیوتر عندما المن ال

أجھزة الكمبیوتر في میدان العمل. حیث یمكن  ویعد أیًضا اصطحاب جھاز كمبیوتر سلیم ویعمل من الموارد القیمة وذلك عند إصالح
  .و تنزیل أدوات أو برامج التشغیل، أو في االتصال بفنیین آخرینالمعلومات، أ استخدام الكمبیوتر السلیم في البحث عن

أن قطع الغیار تعمل بصورة جیدة قبل  أنواع قطع غیار الكمبیوتر لتضمینھا في مجموعة األدوات. تأكد 3ویوضح الشكل رقم 
الكمبیوتر في التعرف السریع على جید الستبدال مكونات أخرى تالفة في أجھزة  استخدامھا. وسیساعدك استخدام مكونات تعمل بشكل

 .التي ال تعمل بصورة صحیحة المكونات

 تنفیذ االستخدام األمثل لألدوات 2-3 

المناسبة إلجراء المھمة سیكون احتمال تعرضك  ألداةإن الحفاظ على األمان في منطقة العمل مسئولیة كل فرد. فعندما تستخدم ا
  .جًدا لإلصابة أو تعرض المكونات للتلف ضعیفًا

جیدة. قم بتنظیف أو إصالح أو استبدال أیة أداة ال  قبل القیام بعملیة تنظیف أو إصالح الجھاز افحص أدواتك للتأكد من أنھا في حالة
 .تعمل على نحو سلیم

 :لقسم، فسیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیةبعد االنتھاء من ھذا ا

  .شرح االستخدام األمثل لرباط المعصم المضاد لإلستاتیكیة •
  .شرح االستخدام األمثل للحصیرة المضادة لإلستاتیكیة •
  .شرح االستخدام األمثل ألدوات یدویة متنوعة •
  .شرح االستخدام األمثل ألدوات التنظیف •

 لإلستاتیكیة ل لرباط المعصم المضادشرح االستخدام األمث 2-3-1

سجادة ویلمس مقبض الباب، مثاالً على التفریغ  تعتبر الصدمة الكھربیة الصغیرة التي تصیب شخًصا ما عندما یسیر عبر غرفة بھا
  اإللكتروستاتكي

(ESD) مرور نفس ھذه الشحنة  نھ عندمناقشتھ سابقًا. على الرغم من أن الصدمة الكھربیة الصغیرة غیر مضرة لك، إال أ الذي تمت
ارتداء رباط معصم مضاد لإلستاتیكیة من حدوث تلف لمكونات الكمبیوتر  الكھربیة منك إلى الكمبیوتر یمكنھا إتالف مكوناتھ. وقد یقي

 .اإللكتروستاتكي بسبب التفریغ

جھاز. ویعد رباط المعصم المضاد لإلستاتیكیة ال والغرض من رباط المعصم المضاد لإلستاتیكیة ھو معادلة الشحنة الكھربیة بینك وبین
یكون  الذي تعمل علیھ. وعندما تتراكم الكھرباء اإلستاتیكیة في جسدك، فإن االتصال الذي أحد الموصالت التي توصل جسدك بالجھاز

 .الرباط عن طریق رباط المعصم بالجھاز أو األرض ینقل الكھرباء خالل السلك الذي یوصل

 :إرتدائھ رباط المعصم وھو یتكون من جزأین ویتمیز بسھولة 1قم ویظھر في الشكل ر

. یجب أن یبقى المعدن الموجود في مؤخرة رباط Velcro....ارتد الرباط حول معصمك وقم بتثبیتھ باستخدام الحبل أو رباط 1
 المعصم متصالً بالجلد طوال الوقت. 

المعصم ووصل الطرف اآلخر إما بالجھاز أو بنفس نقطة التأریض ....قم بتثبیت الموصل الموجود في طرف السلك إلى رباط 2
الموصل بھا الفرش المضاد لإلستاتیكیة. ویعتبر الھیكل المعدني لعلبة الكمبیوتر أفضل مكان لتوصیل السلك بھ. وعند توصیل 

صل الكھرباء جیًدا السلك بالجھاز الذي تعمل علیھ، قم باختیار سطح معدني غیر مطلي. حیث إن السطح المطلي ال یو
 كالسطح غیر المطلي. 

 

الید التي  قم بتوصیل السلك بنفس جانب الجھاز الموصل بھ :مالحظة
ترتدي بھا رباط المعصم المضاد لإلستاتیكیة. حیث یساعدك ذلك في 

 .عدم إعاقة السلك لك أثناء العمل الحفاظ على

التفریغ بالرغم من أن ارتداء رباط المعصم سیساعد علي منع حدوث 
إال أنھ یمكنك تقلیل المخاطر بعدم ارتداء مالبس  اإللكتروستاتیكي،

الصوف. حیث تزید تلك األقمشة  مصنوعة من الحریر أو البولیستر أو
 .من احتمالیة حدوث تكوین شحنات إستاتیكیة
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لوقایة من اإلعاقة بسبب المالبس. تأكد أو أربطة العنق، وثني قمصانھم ل یجب على الفنیین تشمیر أكمامھم، وإزالة األوشحة :مالحظة
 .والقالدات والمجوھرات األخرى مؤمنة بطریقة صحیحة من أن األقراط

  .CRT لإلستاتیكیة إذا كنت تقوم بتصلیح شاشة عرض أو شاشة ال ترتد مطلقًا رباط معصم مضاًدا :تحذیر

 شرح االستخدام األمثل للحصیرة المضادة لإلستاتیكیة 2-3-2 

صحیحة. إذا كان بإمكانك التحكم في البیئة المحیطة  یتوفر أمامك دائًما خیار العمل على الكمبیوتر في مكان عمل مجھز بصورةقد ال 
 العمل بعیًدا عن المناطق المفروشة بالسجاد. حیث قد یتسبب السجاد في تكوین شحنات بك، فحاول أن تقوم بإعداد مكان

اتصل باألرضي) بجزء غیر مطلي من ) جنب المناطق المفروشة بالسجاد، فقم بتأریض نفسكإلكتروستاتیكیة. إذا كان من الصعب ت
 .داخلیة لھ علبة الكمبیوتر الذي تعمل علیھ قبل لمس أي مكونات

 الفرش المضاد لإلستاتیكیة
مكونات الكمبیوتر ونقلھا  عنلإلستاتیكیة موصالً خفیفًا. حیث یعمل من خالل إبعاد شحنات الكھرباء اإلستاتیكیة  یعد الفرش المضاد

 :1 بأمان من الجھاز إلى نقطة التأریض، كما ھو موضح بالشكل رقم

 

 ....ضع الفرش في مساحة العمل بجانب علبة الكمبیوتر أو تحتھا. 1
 ....قم بتوصیل الفرش بالعلبة لتوفیر سطح متصل بطرف أرضي یمكن وضع األجزاء علیھ عند إخراجھا من الكمبیوتر. 2

 

 .أو المكونات المادیة الحساسة للكمبیوتر تقلیل إمكانیة حدوث التفریغ اإللكتروستاتیكي یقلل من احتمالیة حدوث تلف للدوائرف

  .تناول سائر المكونات من حوافھا دائًما :مالحظة

 طاولة العمل
اد لإلستاتیكیة. وبالوقوف على طاولة العمل (توصیلھا باألرضي) وفرش األرض المض عندما تعمل على طاولة عمل، قم بتأریض

 .حدوث التفریغ اإللكتروستاتیكي وارتداء رباط المعصم، یصبح الجسم بھ نفس الشحنة الموجودة بالجھاز وتنخفض احتمالیة الفرش

 شرح االستخدام األمثل ألدوات یدویة متنوعة 2-3-3 

صحیحة. ویغطي ھذا الموضوع العدید من  دوات بطریقةیتعین على الفني أن یكون قادًرا على استخدام كل أداة في مجموعة األ
 .إصالح أجھزة الكمبیوتر األدوات الیدویة المختلفة التي تُستخدم عند

 المسامیر البرغیة
المفك على رأس المسمار البرغي. قم بلف المفك في اتجاه عقارب الساعة لربط  طابق كل مسمار بالمفك الصحیح. ضع طرف

 .1لتدویر في عكس اتجاه عقارب الساعة، كما في الشكل رقم ولفكھ قم با المسمار،

المسامیر التالفة في ثقب المسمار، كما ھو موضح  قد تتلف المسامیر البرغیة إذا قمت بإحكام ربطھا بالمفك بقوة مفرطة. ربما تلصق
 ،2بالشكل رقم 

 .ربطھا بإحكام. تجنب استخدام المسامیر التالفة أو ربما ال یتم
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 ذو الرأس المفلطح المفك
استخدم مفًكا مفلطح الرأس عندما تعمل مع مسامیر  ،3كما ھو موضح بالشكل رقم 

 مفلطح الرأس إلزالة المسامیر البرغیة من نوع فیلبس مشقوقة الرأس. ال تستخدم مفًكا
(Phillips). كأداة نزع مطلقًا ال تستخدم المفك. 

مزالج یُثبت المكون في  وجود مشبك أو إذا لم تستطع إزالة أحد المكونات، فتحقق من
 .مكانھ

قوة زائدة فھذا یعني وجود خطأ ما. ألق  إذا تطلب إزالة أحد المكونات أو إضافتھا :تحذیر
مشبك یثبت أحد المكونات في مكانھ. ارجع إلى  نظرة ثانیة للتأكد من عدم نسیان مسمار أو
 .د من المعلوماتعلى المزی دلیل الجھاز أو الرسم البیاني لھ للحصول

 (Phillips) المفك من نوع فیلبس
، استخدم مفًكا مشقوق الرأس مع المسامیر البرغیة الصلیبة. 4رقم  كما ھو موضح بالشكل

  .من المفكات لثقب أي شئ. فإن ھذا سیتلف رأس المفك ال تستخدم ھذا النوع

 (Hex) مفك برأس سداسیة
برأس سداسیة لفك المسامیر ذات الرؤوس استخدم مفًكا  ،5كما ھو موضح بالشكل رقم 

إحكام ربط المسامیر ذات الرأس السداسیة األضالع  السداسیة وربطھا بإحكام. یجب عدم
المسامیر. ال تستخدم مفًكا برأس غاطسة سداسیة األضالع  بشدة ألن ذلك قد یتلف سنون

 .المستخدمة أكبر بكثیر من رأس المسامیر

أجھزة إلكترونیة، تأكد من أن األدوات التي تستخدمھا لیست ممغنطة. قد تسبب  ت. عندما تعمل حولتم مغنطة بعض األدوا :تحذیر
األداة بمسمار. إذا انجذب المسمار إلى  المغناطیسیة ضرًرا للبیانات المخزنة على الوسائط المغناطیسیة. اختبر أدواتك بلمس الحقول

 .األداة، فال تستخدم ھذه األداة

 صغیرة و زرادیات حادة السن أو مالقیطمجمعات أجزاء أ
حادة السن أو مالقیط صغیرة لوضع وتجمیع األجزاء التي  ، یمكن استخدام مجمعات أجزاء أو زرادیات6كما ھو موضح بالشكل رقم 

  .واتاألد الید. ال تقم بخدش أو خبط أي من المكونات المادیة للكمبیوتر عند استخدام ھذه قد یصعب الوصول إلیھا بأصابع

الكمبیوتر لتغییر إعدادات المحوالت أو إزالة قناطیر التوصیل. حیث یمكن أن  یجب عدم استخدام األقالم الرصاص داخل :تحذیر
 .القلم كمادة موصلة وقد یتلف المكونات المادیة للكمبیوتر یعمل رصاص

 شرح االستخدام األمثل ألدوات التنظیف 2-3-4

 

نظیفًا من الداخل یعد اإلبقاء على الكمبیوتر 
الصیانة.  والخارج جزًءا حیویًا من برنامج

حیث یمكن أن تتسبب األوساخ في مشاكل في 
والمكونات  التشغیل المادي للمراوح واألزرار

 1المیكانیكیة األخرى. یوضح الشكل رقم 
الكمبیوتر.  تراكًما ھائالً لألتربة على مكونات

تراكم بالنسبة للمكونات الكھربیة، قد یعمل ال
للحرارة وعائق لھا. ھذا  الكبیر لألتربة كعازل

العزل سیضعف قدرة خافضات الحرارة 
على برودة  ومراوح التبرید المحافظة

المكونات، مما یؤدي إلى ارتفاع حرارة 
 .الشرائح والدوائر وتعطلھا

 

 .ونزع سلك الجھاز من مصدر الطاقة قبل تنظیف أي جھاز، قم بإیقاف تشغیلھ :تحذیر

 ب الكمبیوتر والشاشاتعل
ُمنسلة. قم بخلط  والجزء الخارجي للشاشات باستخدام محلول تنظیف معتدل على قطعة قماش رطبة وغیر قم بتنظیف علب الكمبیوتر

التنظیف. إذا تسربت أیة نقطة ماء داخل العلبة، اترك  نقطة واحدة من سائل غسیل األطباق مع أربع أوقیات ماء لتكوین محلول
 .بجفاف السائل قبل تشغیلھ تر لفترة كافیة تسمحالكمبیو
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  LCD شاشات
 إذا لم یكن المنظف مصمًما خصیًصا لھذا LCD األمونیا) أو أي منظف آخر على شاشة) ال تستخدم منظف زجاج معالًجا بالنشادر

وجد زجاج یحمي ھذه الشاشات، ولذا حیث ال ی .الغرض. فقد تؤدي المواد الكیمیائیة الخطرة إلى إتالف الطبقة الموجودة على الشاشة
 .الشاشة كن رقیقًا عند تنظیفھا وال تضغط بشدة على

 CRT شاشات
بتبلیل قطعة قماش ناعمة ونظیفة وغیر ُمنسلة بماء مقطر وقم بمسح الشاشة من أعلى  أنبوب أشعة كاثود)، قم) CRT لتنظیف شاشات

 .التنظیف اشة و إزالة أي خطوط موجودة بعدأسفل. ثم استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح الش إلى

الھواء المضغوط ال یتسبب في تراكم شحنات  قم بتنظیف المكونات المتراكم علیھا التراب بعلبة معبأة بالھواء المضغوط. حیث أن
وأفضل  .على الكمبیوتر للكمبیوتر. تأكد أنك في مكان جید التھویة قبل نفض األتربة الموجودة إلكتروستاتیكیة على المكونات المادیة

  .الھواء طریقة ھي أن ترتدي قناًعا واقًیا من األتربة للتأكد من أنك ال تتنفس ذرات

بالھواء المضغوط تمیل أو تستخدمھا وھي مقلوبة رأًسا  تخلص من األتربة باستخدام دفعات صغیرة من العلبة. ال تجعل العلبة المعبأة
 مراوح بالدوران من قوة الھواء المضغوط. ثبت المروحة في مكانھا. حیث یمكن حدوث تلفال على عقب مطلقًا. ال تسمح لشفرات

  .لمحركات المروحة بسبب دوران الشفرات والمحرك ال یعمل

 نقاط تالمس المكونات
. حیث یحتوي للتلمیع الموجودة على المكونات بكحول اإلیزوبروبیل. ال تستخدم كحول التلمیع المستخدم قم بتنظیف نقاط التالمس

نقاط التالمس. تأكد أن نقاط التالمس لیس بھا أي خیط من القماش  كحول التلمیع المستخدم لصقل األشیاء على مواد غیر نقیة قد تتلف
 .خیط معلق بنقاط التالمس بواسطة الھواء المضغوط قبل إعادة التثبیت أو القطن. تخلص من أي

 لوحة المفاتیح
 .فرشاة باستخدام علبة معبأة بھواء مضغوط أو مكنسة كھربائیة صغیرة محمولة بالید ملحق بھا ح المكتبقم بتنظیف لوحة مفاتیح سط

الكھربائیة  علبة الكمبیوتر مطلقًا. حیث یمكن أن تقوم األجزاء البالستیكیة في المكنسة ال تستخدم مكنسة كھربائیة عادیة داخل :تحذیر
 .استخدم مكنسة الھواء المعتمدة فقط للمكونات اإللكترونیة .إلى المكونات المادیة للكمبیوتربإنشاء الكھرباء اإلستاتیكیة وتفریغھا 

 الماوس
 .الماوس من الخارج استخدم منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لتنظیف

رة وتنظیفھا بمنظف تقلیدًیا (یعمل بنظام الكرة)، فیمكنك إزالة الك ال ترش منظف الزجاج على الماوس مباشرة. إذا كنت تنظف ماوس
استخدام ورق مقوى  ناعمة. قم بتنظیف البكرات الموجودة داخل الماوس بنفس قطعة القماش. قد تحتاج إلى زجاج وقطعة قماش

 لتنظیف البكرات الموجودة
 .الماوس في الماوس. ال ترش أي سائل داخل

وإلى مواد التنظیف التي یجب استخدامھا في كل  ك تنظیفھاإلى عناصر الكمبیوتر التي یجب علی 2یشیر المخطط الموجود بالشكل رقم 
 .حالة

 ملخص 2-4 

الكمبیوتر. لقد المناسب من مكونات وأجزاء  ناقشت ھذا الوحدة إجراءات المعمل اآلمنة، واالستخدام الصحیح لألدوات، والتخلص
التنظیمیة  األدوات الخاصة بتجمیع الكمبیوتر وصیانتھ وتنظیفھ. وتعلمت أیًضا أھمیة األدوات اعتدت، داخل المعمل، على العدید من

 .وكیف تساعدك ھذه األدوات في العمل بكفاءة أعلى

 :فیما یلي بعض المفاھیم المھمة التي یجب تذكرھا من ھذه الوحدة

  .ن لحمایة كل من المستخدمین واألجھزةالعمل بأسلوب آم •
  .اتباع كافة إرشادات األمان لمنع وقوع إصابات لك أو لآلخرین •
  .معرفة كیفیة حمایة الجھاز من التلف بسبب التفریغ اإللكتروستاتیكي •
  .والقدرة على تنفیذھا معرفة طرق منع حدوث مشاكل الطاقة التي قد تسبب تلف الجھاز أو فقد البیانات •
  .عرفة المنتجات والتجھیزات التي تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منھام •
اآلمان وتعلیمات التخلص للمساعدة في  أوراق بیانات أمان المواد) لكل من مشكالت) MSDS التعود على استخدام أوراق •

  .الحفاظ على البیئة
  .القدرة على استخدام األدوات الصحیحة المناسبة لتنفیذ المھمة •
  .رق تنظیف مكونات الكمبیوتر بأمانمعرفة ط •
  .استخدام أدوات تنظیمیة أثناء عملیات إصالح الكمبیوتر •
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 مقدمة 3-0

فأنت تحتاج إلى العمل بأسلوب  یعد تجمیع أجھزة الكمبیوتر جزًءا كبیًرا من الدور الذي یقوم بھ الفني. وكفني
وكأیة حرفة مكتسبة، ستتحسن مھارات تجمیع الكمبیوتر  .منطقي ومنھجي أثناء التعامل مع مكونات الكمبیوتر

 .بشكل كبیر بالممارسة

 :ة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیةبعد االنتھاء من ھذه الوحد

  .(case) فتح علبة الكمبیوتر •
  .تثبیت مورد الطاقة •
  .توصیل المكونات باللوحة األم وتثبیت اللوحة األم •
  .تثبیت محركات األقراص الداخلیة •
  .تثبیت محركات أقراص في الفتحات الخارجیة •
  .تثبیت بطاقات المھایئ •
  .خلیةتوصیل كافة الكبالت الدا •
  .إعادة توصیل اللوحات الجانبیة وتوصیل الكبالت الخارجیة بالكمبیوتر •
 .تمھید الكمبیوتر للمرة األولى •

 (case) فتح علبة الكمبیوتر 3-1 

 .الشكل إلى حجم العلبة وشكلھا لمتنوعة المرتبطة بالشكل. تشیر عواملیتم إنتاج علب الكمبیوتر وفقًا للعوامل ا

ذا إضاءة مالئمة وتھویة جیدة  قم بإعداد مكان العمل قبل القیام بفتح علبة الكمبیوتر. فیجب أن یكون مكان العمل
وانب. ال العمل أو الطاولة العادیة من جمیع الج ودرجة حرارة معتدلة. ویجب أن یتاح الوصول إلى طاولة

العادیة مزدحًما باألدوات ومكونات الكمبیوتر. یساعد الفرش المضاد  تجعل سطح طاولة العمل أو الطاولة
اإللكتروستاتیكي. یمكن  اإلستاتیكیة الموجود على الطاولة في منع حدوث تلف مادي ومنع التفریغ للكھرباء

 .واألجزاء األخرى التي تقوم بفكھا رةاستخدام الحاویات الصغیرة الحتواء المسامیر البرغیة الصغی

معینة، راجع دلیل المستخدم  ھناك طرق مختلفة لفتح علب الكمبیوتر. لتعلم الطرق الخاصة بفتح علبة كمبیوتر
 :الكمبیوتر بإحدى الطرق التالیة أو موقع الشركة المصنعة على الویب. یتم فتح معظم علب

  .حدةیمكن إزالة غطاء علبة الكمبیوتر كقطعة وا •
  .یمكن إزالة اللوحة العلویة واللوحات الجانبیة لعلبة الكمبیوتر •
  .قد تحتاج إلزالة اللوحة العلویة قبل إزالة اللوحات الجانبیة •

 تثبیت مورد الطاقة 3-2 

الطاقة داخل علبة الكمبیوتر  ستبدال مورد الطاقة أو تثبیتھ. ویتم تثبیت معظم مورداتقد یتطلب األمر فنیًا ال
لتثبت مورد الطاقة بعلبة الكمبیوتر. ویوجد بمورد  بطریقة واحدة. یوجد غالبًا ثالثة أو أربعة مسامیر برغیة

كھا. عند تثبیت مورد الطاقة، إلى حدوث ھز للمسامیر غیر المثبتة جیًدا وف الطاقة مروحة قد یؤدي تكرار عملھا
 .استخدام كافة المسامیر البرغیة وربطھا بالشكل الصحیح تأكد من

 :فیما یلي خطوات تثبیت مورد الطاقة

 ....أدخل مورد الطاقة في علبة الكمبیوتر. 1
 ....قم بمحاذاة الثقوب الموجودة في مورد الطاقة بالثقوب الموجودة في علبة الكمبیوتر. 2
 مورد الطاقة في العلبة باستخدام المسامیر البرغیة المناسبة.  ....ثبت3

 توصیل المكونات باللوحة األم وتثبیت اللوحة األم 3-3 

اللوحة األم داخل علبة  األم، ثم تثبیت یوضح ھذا القسم بشىء من التفصیل خطوات تثبیت المكونات في اللوحة
  .الكمبیوتر
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 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .ومجموعة المروحة/خافض الحرارة CPU تثبیت •
  .RAM تثبیت •
  .تثبیت اللوحة األم •

 ومجموعة المروحة/خافض الحرارة CPU تثبیت 3-3-1 

اللوحة األم قبل  ومجموعة المروحة/خافض الحرارة على (CPU) لمركزیةوقد یتم تثبیت وحدة المعالجة ا
 .تثبیت اللوحة األم في علبة الكمبیوتر

 (CPU) وحدة المعالجة المركزیة
 وللوحة األم. وتعد وحدة المعالجة (CPU) عرًضا عن قرب لوحدة المعالجة المركزیة 1یوضح الشكل رقم 

مع وحدة المعالجة  للغایة للتفریغ اإللكتروستاتیكي. عند التعامل واللوحة األم حساستین (CPU) المركزیة
  المركزیة
(CPU) لإلستاتیكیة مؤرض (تم تأریضھ). یجب ارتداء  واللوحة األم، تأكد من وضعھما على فرش مضاد

 .مع ھذه المكونات رباط معصم مضاد لإلستاتیكیة عند التعامل

 .، ال تلمس وصالتھا في أي وقت(CPU) ركزیةعند التعامل مع وحدة المعالجة الم :تحذیر

بمجموعة مسامیر التثبیت.  بالمقبس الموجود على اللوحة األم (CPU) یتم تثبیت وحدة المعالجة المركزیة
یجب أن تكون على درایة باستخدام  .ZIF مقابس الموجودة اآلن ھي (CPU) ومقابس وحدة المعالجة المركزیة

في المقبس الموجود على اللوحة  (CPU) وحدة المعالجة المركزیة محاولة تثبیتمجموعة مسامیر التثبیت قبل 
 .األم

  یساعد المركب الحراري على الحفاظ على برودة وحدة المعالجة المركزیة
(CPU).  المركب الحراري الذي یتم وضعھ على وحدة المعالجة المركزیة 2یوضح الشكل رقم (CPU).  

خافض الحرارة  مستخدمة من قبل، قم بتنظیفھا وتنظیف قاعدة (CPU) زیةعند تثبیت وحدة معالجة مرك
القدیم. مما یجعل األسطح جاھزة اآلن  بكحول اإلیزوبروبیل. فالقیام بذلك یزیل كافة آثار المركب الحراري

توصیات الشركة المصنعة الخاصة بكیفیة وضع المركب  لوضع طبقة جدیدة من المركب الحراري. اتبع كافة
 .حراريال

 مجموعة خافض الحرارة/المروحة
مجموعة خافض الحرارة/المروحة. وھي عبارة عن جھاز تبرید مكون من جزأین. یقوم  3یوضح الشكل رقم 

الھواء  أما المروحة فتحرك .(CPU) الحرارة بتبدید الحرارة بعیًدا عن وحدة المعالجة المركزیة خافض
موصل طاقة ذو ثالثة  ادة بمجموعة خافض الحرارة/المروحةالساخن بعیًدا عن خافض الحرارة. ویوجد ع

 .سنون

  .الموصل ورأس اللوحة األم لمجموعة خافض الحرارة/المروحة 4یوضح الشكل رقم 

 :الحرارة/المروحة ومجموعة خافض (CPU) اتبع التعلیمات التالیة لتثبیت وحدة المعالجة المركزیة

) بحیث یكون مؤشر الموصل رقم واحد بمحاذاة السن رقم CPUة (....قم بمحاذاة وحدة المعالجة المركزی1
). فالقیام بذلك سیضمن محاذاة حواف الحزوز CPUواحد الموجود في مقبس وحدة المعالجة المركزیة (

) مع حواف االتجاه الموجودة في مقبس وحدة المعالجة CPUالموجودة في وحدة المعالجة المركزیة (
 ). CPUالمركزیة (

 ) بلطف داخل المقبس. CPUع وحدة المعالجة المركزیة (....ض2
)، وثبتھ في مكانھ بإغالق ذراع الحمل ووضعھ أسفل CPU....اغلق لوح حمل وحدة المعالجة المركزیة (3

 مشبك التثبیت الخاص بذراع الحمل. 
بالتساوي. )، ووزعھ CPU....ضع مقداًرا صغیًرا من المركب الحراري على وحدة المعالجة المركزیة (4

 اتبع إرشادات الشركة المصنعة الخاصة بھذا الشأن. 
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 ....قم بمحاذاة أدوات تثبیت مجموعة خافض الحرارة/المروحة مع الثقوب الموجودة في اللوحة األم. 5
)، وتوخ الحذر CPU....ضع مجموعة خافض الحرارة/المروحة على مقبس وحدة المعالجة المركزیة (6

 ). CPUروحة وحدة المعالجة المركزیة (لتجنب إنحشار أسالك م
 ....قم بربط أدوات تثبیت خافض الحرارة/المروحة بإحكام لتثبیت المجموعة في مكانھا. 7
....قم بتوصیل كبل إمداد الطاقة الخاص بمجموعة خافض الحرارة/المروحة بالرأس الموجودة في اللوحة 8

 األم.
 

 RAM تثبیت 3-3-2 
 

على اللوحة  RAM ومجموعة خافض الحرارة/المروحة، یتم تثبیت ذاكرة (CPU) كزیةوكوحدة المعالجة المر
الذاكرة النمطیة، راجع وثائق اللوحة األم، أو  األم قبل تثبیت اللوحة األم في علبة الكمبیوتر. قبل تثبیت وحدة

  .مع اللوحة األم RAM توافق ذاكرة موقع الشركة المصنعة على الویب لضمان

  تخزینًا مؤقتًا للبیانات الخاصة بوحدة المعالجة المركزیة RAM توفر ذاكرة
(CPU) حینما یكون الكمبیوتر قید التشغیل. وذاكرة RAM أن محتویاتھا تُمسح  عبارة عن ذاكرة مؤقتة، أي

 .من سرعة أداء الكمبیوتر RAM بمجرد إیقاف تشغیل الكمبیوتر. وبشكل نموذجي، تعزز زیادة ذاكرة

 :RAM التالیة لتثبیت ذاكرة اتبع الخطوات

مع السنون الموجودة داخل الفتحة، واضغط ألسفل إلى  RAM....قم بمحاذاة الحزوز الموجودة في ذاكرة 1
 أن تثبت المشابك الجانبیة في مكانھا. 

. تحقق بمجرد النظر عن وجود أي نقاط تالمس RAM....تأكد من أن المشابك الجانبیة قد ثبتت ذاكرة 2
 مكشوفة. 

 .أخرى RAM أعد ھذه الخطوات عند إضافة ذاكرات

 تثبیت اللوحة األم 3-3-3 

البالستیكیة والمعدنیة لرفع اللوحة  تعتبر اللوحة األم اآلن جاھزة للتثبیت في علبة الكمبیوتر. تُستخدم العوازل
یة للثقوب الموجودة في الكمبیوتر. یجب تثبیت العوازل المحاذ األم ولمنع مالمستھا لألجزاء المعدنیة في علبة

 تثبیت أي عوازل إضافیة قد یعیق وضع اللوحة األم في علبة الكمبیوتر بطریقة اللوحة األم فقط. حیث أن
 .صحیحة

 :اتبع الخطوات التالیة لتثبیت اللوحة األم

 ....قم بتثبیت العوازل في علبة الكمبیوتر. 1
وجودة في الجزء الخلفي للوحة األم مع الفتحات (اإلدخال/اإلخراج) الم I/O....قم بمحاذاة موصالت 2

 الموجودة في الجزء الخلفي لعلبة الكمبیوتر. 
 ....قم بمحاذاة ثقوب المسامیر البرغیة الموجودة في اللوحة األم مع العوازل. 3
 ....أدخل كافة المسامیر البرغیة في اللوحة األم. 4
 األم بإحكام. ....قم بربط كافة المسامیر البرغیة في اللوحة 5
 

 تثبیت محركات األقراص الداخلیة 3-4 
 

الداخلیة. ویعد محرك  تُسمى محركات األقراص التي یتم تثبیتھا في الفتحات الداخلیة بمحركات األقراص
  .لمحركات األقراص الداخلیة مثاالً  (HDD) األقراص الثابتة

 :(HDD) اتبع الخطوات التالیة لتثبیت محرك األقراص الثابتة
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 3.5بحیث یكون بمحاذاة فتحة محرك األقراص حجم  (HDD) ضع محرك األقراص الثابتة •
  .بوصات

 في فتحة محرك األقراص بحیث تكون ثقوب المسامیر (HDD) أدخل محرك األقراص الثابتة •
  .الكمبیوتر ودة في محرك األقراص بمحاذاة ثقوب المسامیر البرغیة الموجودة في علبةالبرغیة الموج

  .المناسبة في العلبة باستخدام المسامیر البرغیة (HDD) ثبِّت محرك األقراص الثابتة •

 ات أقراص في الفتحات الخارجیةتثبیت محرك 3-5 

ـ في فتحات  یتم تثبیت محركات األقراص ـ مثل محركات األقراص الضوئیة ومحركات األقراص المرنة
األقراص الضوئیة ومحركات  المحركات التي یمكن الوصول إلیھا من مقدمة علبة الكمبیوتر. تقوم محركات

تتیح محركات األقراص الموجودة في الفتحات  .ة لإلزالةاألقراص المرنة بتخزین البیانات على وسائط قابل
 .الكمبیوتر الخارجیة الوصول إلى الوسائط دون فتح علبة

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .تثبیت محرك األقراص الضوئي •
  .تثبیت محرك األقراص المرنة •

 تثبیت محرك األقراص الضوئي 3-5-1 

المضغوطة وأقراص  ألقراص الضوئي ھو جھاز تخزین یقوم بقراءة وكتابة البیانات من وإلى األقراصمحرك ا
  الفیدیو الرقمیة. یوفر موصل الطاقة

(Molex) محرك األقراص الضوئي من مورد الطاقة إمداد الطاقة إلى.  
 .الضوئي باللوحة األم بتوصیل محرك األقراص PATA كما یقوم كبل

 :التالیة لتثبیت محرك األقراص الضوئي اتبع الخطوات

 بوصات.  5.25....ضع محرك األقراص الضوئي بحیث یكون بمحاذاة فتحة محرك األقراص حجم 1
....أدخل محرك األقراص الضوئي في فتحة محرك األقراص بحیث تكون ثقوب المسامیر البرغیة 2

 لبرغیة في علبة الكمبیوتر. الموجودة في محرك األقراص الضوئي بمحاذاة ثقوب المسامیر ا
 ....قم بتثبیت محرك األقراص الضوئي بالعلبة باستخدام المسامیر البرغیة المناسبة. 3
 

 تثبیت محرك األقراص المرنة 3-5-2
 

من وإلى القرص  ھو عبارة عن جھاز تخزین یقوم بقراءة وكتابة البیانات (FDD) محرك األقراص المرنة
من مورد الطاقة. كما یقوم  (FDD) إمداد طاقة إلى محرك األقراص المرنة Berg المرن. یوفر موصل الطاقة

 .باللوحة األم (FDD) كبل القرص المرن بتوصیل محرك األقراص المرنة

 ویدخل محرك القرص المرن في فتحة بمقدمة علبة الكمبیوتر بحجم
 .بوصات 3.5

 :(FDD) اتبع الخطوات التالیة لتثبیت محرك األقراص المرنة

 3.5بحیث یكون بمحاذاة فتحة محرك األقراص حجم  (FDD) ضع محرك األقراص المرنة •
  .بوصات

 في فتحة محرك األقراص بحیث تكون ثقوب المسامیر (FDD) أدخل محرك األقراص المرنة •
الموجودة في  بمحاذاة ثقوب المسامیر البرغیة (FDD) البرغیة الموجودة في محرك األقراص المرنة

  .مبیوترعلبة الك
  .المناسبة بالعلبة باستخدام المسامیر البرغیة (FDD) قم بتثبیت محرك األقراص المرنة •
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 تثبیت بطاقات المھایئ 3-6 

المھایئ مطابقة لفتحات  . یجب أن تكون بطاقاتیتم تثبیت بطاقات المھایئ إلضافة وظائف جدیدة إلى الكمبیوتر
 :بطاقات المھایئ التوسعة. یركز ھذا القسم على طرق تثبیت ثالثة أنواع من

  PCIe x1 NIC بطاقة •
  PCI Wireless NIC بطاقة •
  PCIe x16 بطاقة مھایئ الفیدیو •

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .NIC تثبیت بطاقة •
  .الالسلكیة NIC تثبیت بطاقة •
  .تثبیت بطاقة مھایئ الفیدیو •

 NIC تثبیت بطاقة 3-6-1 

واجھة الشبكة فتحات  بطاقة واجھة الشبكة) للكمبیوتر االتصال بالشبكة. تستخدم بطاقة) NIC تتیح بطاقات
 .الموجودة في اللوحة األم PCIeو PCI التوسعة

 :واجھة الشبكة اتبع الخطوات التالیة لتثبیت بطاقة

 ....قم بمحاذاة بطاقة واجھة الشبكة مع فتحة التوسعة المناسبة الموجودة في اللوحة األم. 1
 ....اضغط على بطاقة واجھة الشبكة ألسفل برفق حتى یتم تثبیت البطاقة بشكل تام. 2
 بعلبة الكمبیوتر بالمسمار البرغي المناسب.  NIC PC....قم بتثبیت سنادة تركیب 3
 

 الالسلكیة NIC تثبیت بطاقة 3-6-2 

ن بطاقة واجھة الشبكة الالسلكیة الكمبیوتر من االتصال بالشبكة. تستخدم بطاقة واجھة الشبكة الالسلكیة  تمّكِ
یتم توصیل بعض أنواع بطاقة واجھة الشبكة  .الموجودة في اللوحة األم PCIeو PCI فتحات التوسعة

 .USB الالسلكیة خارجیًا بموصل

 :الخطوات التالیة لتثبیت بطاقة واجھة الشبكة الالسلكیة اتبع

 ....قم بمحاذاة بطاقة واجھة الشبكة الالسلكیة بفتحة التوسعة المناسبة الموجودة في اللوحة األم. 1
 ....اضغط على بطاقة واجھة الشبكة الالسلكیة ألسفل برفق حتى یتم تثبیت البطاقة بشكل تام. 2
 الالسلكیة بعلبة الكمبیوتر بالمسمار البرغي المناسب. NIC PCتركیب ....قم بتثبیت سنادة 3
 

 تثبیت بطاقة مھایئ الفیدیو 3-6-3 
 

الفیدیو المحدثة توفیر قدرة  تعد بطاقة مھایئ الفیدیو واجھة بین الكمبیوتر وشاشة العرض. بإمكان بطاقة مھایئ
 AGPو PCI مھایئ الفیدیو فتحات التوسعة رسومات أفضل لأللعاب ولبرامج الرسومات. تستخدم بطاقة

 .الموجودة في اللوحة األم PCIeو

 :اتبع الخطوات التالیة لتثبیت بطاقة مھایئ الفیدیو

 ....قم بمحاذاة بطاقة مھایئ الفیدیو مع فتحة التوسعة المناسبة الموجودة في اللوحة األم. 1
 تثبیت البطاقة بشكل تام.  ....اضغط على بطاقة مھایئ الفیدیو ألسفل برفق حتى یتم2
الخاصة ببطاقة مھایئ الفیدیو بعلبة الكمبیوتر باستخدام المسمار البرغي  PC....قم بتثبیت سنادة تركیب 3

 المناسب. 
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 توصیل كافة الكبالت الداخلیة 3-7 

 

والمكونات المادیة األخرى.  خدم كبالت إمداد الطاقة في توزیع الكھرباء من مورد الطاقة إلى اللوحة األمتُست
وأجھزة التخزین مثل محركات األقراص الثابتة. وتعمل  وتقوم كبالت البیانات بنقل البیانات بین اللوحة األم

  .في مقدمة علبة الكمبیوتر باللوحة األم األزرار وأضواء االتصال الموجودة الكبالت اإلضافیة على توصیل

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .توصیل كبالت الطاقة •
 .توصیل كبالت البیانات •

 توصیل كبالت الطاقة 3-7-1 

 موصالت إمداد الطاقة للوحة األم
 تقنیة) ATX یحتوي موصل الطاقة الرئیسي تحتاج اللوحة األم إلمداد بالطاقة لكي تعمل. مثل أي مكون آخر

 6أو  4مساعد ذو  سنًا. وقد یوجد أیًضا بمورد الطاقة موصل إمداد طاقة 24أو  20متقدمة موسَّعة) على 
  .سنًا 24بمقبس ذي  سنًا في اللوحة األم 20سنون یوصل باللوحة األم. ویعمل موصل ذو 

 :ة للوحة األماتبع الخطوات التالیة لتثبیت كبل إمداد الطاق

 (تقنیة متقدمة موسَّعة) ATX....قم بمحاذاة موصل إمداد الطاقة 1
 ] 1سنًا بالمقبس الموجود في اللوحة األم. [الشكل رقم  20ذي 

 ....اضغط على الموصل ألسفل برفق حتى یستقر المشبك في مكانھ. 2
 (تقنیة متقدمة موسَّعة) ATX....قم بمحاذاة موصل إمداد الطاقة 3

 ] 2سنون بالمقبس الموجود في اللوحة األم. [الشكل رقم  4 ذي
 ....اضغط على الموصل ألسفل برفق حتى یستقر المشبك في مكانھ. 4

 SATA موصالت إمداد الطاقة
في التوصیل  SATA سنًا. تُستخدم موصالت إمداد الطاقة 15من  SATA تتكون موصالت إمداد الطاقة

 ركات األقراص الضوئیة أو أي أجھزة أخرى یوجد بھا مقبس إمداد طاقةالثابتة أو مح بمحركات األقراص
SATA. 

 Molex موصالت إمداد الطاقة
، SATA الثابتة ومحركات األقراص الضوئیة، التي لیس بھا مقابس إمداد الطاقة تستخدم محركات األقراص

 .Molex إمداد الطاقة موصل

 .بمحرك أقراص واحد في نفس الوقت SATA الطاقة وموصل إمداد Molex ال تقم بتوصیل موصل :تحذیر

 Berg موصالت إمداد الطاقة
 .ـ المكونة من أربعة سنون ـ محرك األقراص المرنة بالطاقة Berg تمد موصالت إمداد الطاقة

 :اتبع الخطوات التالیة لتثبیت موصل إمداد الطاقة

 بـمحرك األقراص SATA....قم بتوصیل موصل إمداد الطاقة 1
 ] 3). [الشكل رقم HDDابتة (الث

 ] 4بمحرك األقراص الضوئي. [الشكل رقم  Molex....قم بتوصیل موصل إمداد الطاقة 2
). [الشكل رقم FDDسنون بمحرك األقراص المرنة ( 4ذي  Berg....قم بتوصیل موصل إمداد الطاقة 3

5 [ 
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سنون برأس المروحة  3بالمروحة ذي  ....وفقًا لدلیل اللوحة األم، قم بتوصل موصل إمداد الطاقة الخاص4
 ] 6المناسبة الموجودة في اللوحة األم. [الشكل رقم 

 ....قم بتوصل الكبالت اإلضافیة من العلبة بالموصالت المناسبة،5
 وفقًا لدلیل اللوحة األم.

 
 توصیل كبالت البیانات 3-7-2 

 

األقراص الذي یتم توصیلھ  انات. ویحدد محركیتم توصیل محركات األقراص باللوحة األم باستخدام كبالت البی
 .والقرص المرن SATAو PATA وھي نوع كبل البیانات المستخدم. وھناك أنواع من كبالت البیانات

 PATA كبالت البیانات
 80أو  40على  PATA شریطیًا ألنھ عریض ومسطح. ویمكن أن یحتوي كبل أحیانًا كبالً  PATA یُسمى كبل

 سنًا. یتم توصیل أحد الموصالت الموجودة في 40ثالثة موصالت ذات  PATA یوجد بكبل موصالً. وعادةً ما
حالة تثبیت عدة  نھایة الكبل باللوحة األم. في حین یتم توصیل االثنین اآلخرین بمحركات األقراص. في

 األخیر. ویتم توصیل محرك محركات أقراص ثابتة، یتم توصیل محرك األقراص الرئیسي بطرف الموصل
 .األقراص التابع بطرف الموصل األوسط

األقراص بحیث  بمحرك PATA . لذا قم بتوصیل كبل1یوجد شریط على كبل البیانات یرمز إلى السن رقم 
محرك األقراص. وعادةً ما یكون  على موصل 1على الكبل بمحاذاة مؤشر السن رقم  1یكون مؤشر السن رقم 

إلى موصل إمداد الطاقة الموجود في محرك  أقرب ما یكونفي موصل محرك األقراص  1مؤشر السن رقم 
والتي توفر دعًما ألربعة  PATA تحكم في محرك األقراص األقراص. توجد بالعدید من لوحات األم وحدتا

 .أقصى كحد PATA محركات أقراص

 SATA كبالت البیانات
باللوحة األم. ویتم توصیل سنون. یتم توصیل أحد طرفي الكبل  7ذو  موصل SATA یوجد بكبل البیانات
  .SATA محرك أقراص بھ موصل بیانات الطرف اآلخر بأي

 كبالت بیانات القرص المرن
، یوجد بكبل البیانات الخاص PATA سنًا. ومثل كبل البیانات 34المرن موصل ذو  یوجد بكبل بیانات القرص

الخاص بمحرك  یوجد بكبل البیانات . وغالبًا ما1األقراص المرنة شریط یرمز إلى موقع السن رقم  بمحرك
الموجودة في نھایة الكبل باللوحة  سنًا. یتم توصیل أحد الموصالت 34األقراص المرنة ثالثة موصالت ذات 

األقراص. في حالة تثبیت عدة محركات أقراص مرنة، یتم  األم. في حین یتم توصیل االثنین اآلخرین بمحركات
 .بطرف الموصل األوسط B: صل األخیر. ومحرك األقراصالمو بطرف A: توصیل محرك األقراص

 1مؤشر السن رقم  قم بتوصیل كبل البیانات الخاص بمحرك األقراص المرنة بمحرك األقراص بحیث یكون
باللوحات األم وحدة تحكم واحدة في  على موصل محرك األقراص. توجد 1على الكبل بمحاذاة مؤشر السن رقم 

 .محركات األقراص المرنة كحد أقصى لتي توفر دعًما الثنین منمحرك األقراص المرنة، وا

في  1بمحرك األقراص المرنة بمحاذاة السن رقم  بكبل البیانات الخاص 1إذا لم یكن السن رقم  :مالحظة
األقراص المرنة. ولن تؤدي ھذه المحاذاة غیر الصحیحة إلى تلف  موصل محرك األقراص، فلن یعمل محرك

إلى إنارة مصباح نشاط محرك األقراص بشكل مستمر. إلصالح ھذه المشكلة، قم  ل ستؤديمحرك األقراص، ب
في  1السن رقم  في الكبل بمحاذاة 1تشغیل الكمبیوتر وأعد توصیل كبل البیانات بحیث یكون السن رقم  بإیقاف

 .الموصل. أعد تمھید الكمبیوتر

 :اتبع الخطوات التالیة لتثبیت كبل البیانات

 ] 1الخاص باللوحة األم بمقبس اللوحة األم. [الشكل رقم  PATAتوصیل طرف الكبل ....قم ب1
بمحرك األقراص الضوئي. [الشكل  PATA....قم بتوصیل الموصل الموجود في الطرف األخیر للكبل 2

 ] 2رقم 
  بمقبس اللوحة األم. SATA....قم بتوصیل أحد أطراف الكبل 3

 ] 3[الشكل رقم 
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 بمحرك األقراص الثابتة  SATAطرف اآلخر للكبل ....قم بتوصیل ال4
)HDD 4). [الشكل رقم [ 

) الخاص باللوحة األم بمقبس اللوحة األم. FDD....قم بتوصیل طرف كبل محرك األقراص المرنة (5
 ] 5[الشكل رقم 

) بمحرك FDD....قم بتوصیل الموصل الموجود في الطرف األخیر لكبل محرك األقراص المرنة (6
 ] 6اص المرنة. [الشكل رقم األقر

 
 
 
 الخارجیة بالكمبیوتر إعادة توصیل اللوحات الجانبیة وتوصیل الكبالت 3-8

تتم إعادة توصیل اللوحات  بعد إتمام تثبیت كافة المكونات الداخلیة وتوصیلھا باللوحة األم ومورد الطاقة،
 .ة المكونات الطرفیة وكبل إمداد الطاقةكاف الجانبیة بعلبة الكمبیوتر. الخطوة التالیة ھي توصیل كبالت

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .إعادة توصیل اللوحات الجانبیة بعلبة الكمبیوتر •
  .توصیل كبالت خارجیة بالكمبیوتر •

 إعادة توصیل اللوحات الجانبیة بعلبة الكمبیوتر 3-8-1 

ببعض علب الكمبیوتر  ان جانبیتان، كل منھما على أحد الجوانب. ویوجدتوجد بمعظم علب الكمبیوتر لوحت
  .غطاء واحد ثالثي الجوانب، یتم وضعھ على إطار العلبة

في أماكنھا. تستخدم بعض  بعد وضع الغطاء في مكانھ، تأكد من تثبیتھ عن طریق تثبیت كافة المسامیر البرغیة
العلب األخرى مسامیر برغیة ذات رأس  فك. وتستخدم بعضعلب الكمبیوتر مسامیر برغیة یتم إدخالھا بم

  .مقبضیة یمكن ربطھا بالید بإحكام

الوثائق أو موقع الویب الخاص  إذا لم تكن متأكًدا من كیفیة إزالة علبة الكمبیوتر أو استبدالھا، فارجع إلى
 .المعلومات بالشركة الُمصنّعة للحصول على المزید من

 .ببعض أغطیة علب الكمبیوتر حواف حادة أو مسننة الكمبیوتر بعنایة. توجد أمسك أجزاء علبة :تحذیر

 توصیل كبالت خارجیة بالكمبیوتر 3-8-2 

للكمبیوتر. فیما یلي بعض  بعد إعادة توصیل اللوحات الجانبیة بالعلبة، قم بتوصیل الكبالت باللوحة الخلفیة
  :توصیالت الكبالت الخارجیة الشائعة

  شاشة •
  فاتیحلوحة الم •
  الماوس •
• USB  
• Ethernet  
  الطاقة •

المثال، تستخدم بعض  عند توصیل الكبالت، تأكد من توصیلھا باألماكن الصحیحة في الكمبیوتر. فعلى سبیل
  .من نفس النوع PS/2 كبالت الماوس ولوحة المفاتیح موصالً 

 .بتوصیلھا بالقوة عند توصیل الكبالت، ال تقم مطلقًا :تحذیر

 .الكبالت األخرى بتوصیل كبل الطاقة بعد توصیل كافةقم  :مالحظة



 9 

 :اتبع الخطوات التالیة لتثبیت الكبالت الخارجیة

 ] 1....قم بتوصیل كبل الشاشة بمنفذ الفیدیو. [الشكل رقم 1
 ....ثبت الكبل بربط المسامیر البرغیة في الموصل بإحكام. 2
  .PS/2تیح ....قم بتوصیل كبل لوحة المفاتیح بمنفذ لوحة المفا3

 ] 2[الشكل رقم 
 ] 3. [الشكل رقم PS/2....قم بتوصیل كبل الماوس بمنفذ الماوس 4
 ] 4. [الشكل رقم USBبمنفذ  USB....قم بتوصیل كبل 5
 ] 5....قم بتوصیل كبل الشبكة بمنفذ الشبكة. [الشكل رقم 6
 ] 6....قم بتوصیل الھوائي الالسلكي بموصل الھوائي. [الشكل رقم 7
 ] 7.قم بتوصیل كبل الطاقة بمورد الطاقة. [الشكل رقم ...8

 .للكمبیوتر كافة الكبالت الخارجیة التي تم توصیلھا باللوحة الخلفیة 8یوضح الشكل رقم 

 

 تمھید الكمبیوتر للمرة األولى 3-9 
 

كافة المكونات  بإجراء فحص على (BIOS) تمھید الكمبیوتر یقوم نظام اإلدخال/اإلخراج األساسيعند 
 .(POST) الداخلیة. یُسمى ھذا الفحص باالختبار الذاتي عند بدایة التشغیل

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .تعریف األكواد الصوتیة •
  .BIOS وصف إعداد •

 تعریف األكواد الصوتیة 3-9-1 

المادیة في الكمبیوتر  االختبار الذاتي عند بدایة التشغیل) بالفحص لمعرفة أن كافة المكونات) POST یقوم
أو كود الصفیر بتنبیھ الفني بوجود  تعمل بصورة صحیحة. إذا وجد عطل بأحد األجھزة، فیقوم كود الخطأ

الكمبیوتر یعمل بشكل صحیح. إذا وجدت مشكلة بأحد المكونات  نمشكلة ما. یرمز صوت الصفیر الواحد إلى أ
 BIOS الكمبیوتر یقوم بإصدار سلسلة من الصفیر. تستخدم كل شركة مصنعة لنظام المادیة للكمبیوتر، فإن

بالجھاز. یوضح  اإلدخال/اإلخراج األساسي) أكواًدا مختلفة من الصفیر لإلشارة إلى وجود مشكالت نظام)
الموجودة بالكمبیوتر الخاص بك. راجع  نموذًجا مخطًطا ألكواد الصفیر. وقد تختلف أكواد الصفیر 1الشكل رقم 

 .بجھازك وثائق اللوحة األم لمعرفة أكواد الصفیر الخاصة

 BIOS وصف إعداد 3-9-2

إعدادات ألجھزة  نظام اإلدخال/اإلخراج األساسي) على برنامج إعداد یُستخدم لتكوین) BIOS یحتوي
 الموصل المتمم ذا األكسید المعدني مبیوتر. ویتم حفظ بیانات التكوین في شریحة ذاكرة خاصة تُسمى شبھالك

(CMOS) على عمل ھذه الشریحة من خالل البطاریة الموجودة  . ویتم الحفاظ1، كما ھو موضح بالشكل رقم
نظام اإلدخال/اإلخراج ) BIOS البطاریة، فستفقد كافة بیانات تكوین إعداد في الكمبیوتر. فإذا فرغت ھذه

اإلدخال/اإلخراج  نظام) BIOS حالة حدوث ھذا، قم باستبدال البطاریة وأعد تكوین إعدادات األساسي). في
  .(األساسي

أثناء عملیة االختبار  یجب الضغط على المفتاح أو تسلسل المفاتیح الصحیح BIOS للدخول إلى برنامج إعداد
قد یستخدم جھاز الكمبیوتر  .DEL الكمبیوتر مفتاح تستخدم معظم أجھزة .(POST) الذاتي عند بدایة التشغیل

  .المفاتیح الخاص بك مفتاًحا آخر أو مجموعة من
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فیما یلي بعض  .(نظام اإلدخال/اإلخراج األساسي) BIOS مثاالً على برنامج إعداد 2یعرض الشكل رقم 
 :ساسي) الشائعةنظام اإلدخال/اإلخراج األ) BIOS خیارات قائمة إعداد

• Main ( (وقت النظام، التاریخ، نوع محرك األقراص الثابتة -الصفحة الرئیسیة (HDD)إلخ ،.  
• Advanced ( (المتوازي،  إعدادات منفذ األشعة تحت الحمراء، إعدادات المنفذ -خیارات متقدمة

  .إلخ
• Security ( (إعدادات كلمة المرور ألداة اإلعداد المساعدة -األمان  
• Others ( (إنذار انخفاض طاقة البطاریة، نظام الصفیر، إلخ -خیارات أخرى.  
• Boot ( (أمر تمھید الكمبیوتر -التمھید  
• Exit ( (الخروج من أداة اإلعداد المساعدة -الخروج  

 ملخص 3-10 

للمرة األولى. فیما یلي بعض  ذه الوحدة بالتفصیل الخطوات المتبعة لتجمیع الكمبیوتر وتمھید النظامأوضحت ھ
 :النقاط الھامة التي یجب تذكرھا

للكمبیوتر مع عوامل  توجد علب الكمبیوتر بأحجام وتكوینات مختلفة. یجب أن تتوافق المكونات المادیة •
  .شكل العلبة

  .الحرارة/المروحة على اللوحة األم بمجموعة خافض (CPU) مركزیةیتم تثبیت وحدة المعالجة ال •
  .الموجودة على اللوحة األم RAM في فتحات ذاكرة RAM یتم تثبیت ذاكرة •
  .الموجودة في اللوحة األم PCIeو PCI یتم تثبیت بطاقات المھایئ في فتحات التوسعة •
الموجودة داخل  بوصات 3.5اص حجم یتم تثبیت محركات األقراص الثابتة بفتحات محركات األقر •

  .علبة الكمبیوتر
یمكن  بوصات التي 5.25یتم تثبیت محركات األقراص الضوئیة بفتحات محركات األقراص حجم  •

  .الوصول إلیھا من خارج علبة الكمبیوتر
یمكن  بوصات التي 3.5یتم تثبیت محركات األقراص المرنة بفتحات محركات األقراص حجم  •

  .من خارج علبة الكمبیوتر الوصول إلیھا
  .یتم توصیل كبالت مورد الطاقة بكافة محركات األقراص وباللوحة األم •
  .تقوم كبالت البیانات الداخلیة بنقل البیانات إلى كافة محركات األقراص •
  .تقوم الكبالت الخارجیة بتوصیل األجھزة الطرفیة بالكمبیوتر •
  .الكمبیوتر المادیةتشیر أكواد الصفیر إلى تعطل أحد مكونات  •
مكونات  نظام اإلدخال/اإلخراج األساسي) لعرض معلومات عن) BIOS یتم استخدام برنامج إعداد •

 .الكمبیوتر، ولیتیح للمستخدم تغییر إعدادات النظام
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 مقدمة 4-0 

الصیانة الوقائیة ھي الفحص  .تتناول ھذه الوحدة أعمال الصیانة الوقائیة وعملیة استكشاف وإصالح األخطاء
والمواد البالیة واألنظمة غیر الصالحة للعمل. وتساعد  ألجزاءالدوري والنظامي والتنظیف وعملیة استبدال ا

األجزاء والمواد واألنظمة من خالل التأكد أنھا تعمل بشكل صحیح. وعملیة  الصیانة الوقائیة في منع تعطل
 األخطاء وإصالحھا عبارة عن طریقة منظمة تعمل على تحدید موقع حدوث الخطأ في نظام استكشاف

والعطل. فمع حدوث القلیل  د برنامج الصیانة الوقائیة الجید على الحد من حدوث حاالت الفشلالكمبیوتر. ویساع
 .یوفر على المؤسسة الكثیر من الوقت والمال من األعطال، تقل عملیات استكشاف األخطاء وإصالحھا، مما

استكشاف األخطاء  وعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا من المھارات المكتسبة. وال تتشابھ كافة عملیات
األخطاء وإصالحھا لدیھم استناًدا إلى  وإصالحھا، ویتعین على الفنیین السعي إلى تحسین مھارات استكشاف

الموجودة في ھذه الوحدة كنقطة بدایة تساعدك في تطویر  المعرفة والخبرة الشخصیة. استخدم اإلرشادات
اختالف كل حالة عن األخرى، إال أن العملیة  وإصالحھا لدیك. وعلى الرغم من مھارات استكشاف األخطاء

لدى  ھذه الوحدة سوف تساعدك في تحدید اإلجراءات المتبعة عندما تحاول حل المشكلة الفنیة الموضحة في
 .العمیل

 :بعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح أھداف الصیانة الوقائیة •
 .ستكشاف األخطاء وإصالحھاالتعرف على خطوات ا •

 شرح أھداف الصیانة الوقائیة 4-1 

إجراء البرمجیة من خالل  تُستخدم الصیانة الوقائیة لتقلیل احتماالت حدوث مشكالت في المكونات المادیة أو
  .التشغیل السلیم فحص دوري ونظامي للمكونات المادیة والبرمجیة لضمان أن

 المكونات المادیة
واألجھزة الطرفیة. نظف المكونات من أجل تقلیل احتمالیة ارتفاع درجة  تحقق من حالة الكبالت والمكونات

قائمة المھام  ستھالك الزائد. استخدمبإصالح أو استبدال أیة مكونات تظھر بھا عالمات التلف أو اال حرارتھا. قم
 .المادیة كدلیل إلنشاء برنامج صیانة مكونات الكمبیوتر 1الموضحة في الشكل رقم 

 القائمة؟ ما ھي المھام األخرى لصیانة مكونات الكمبیوتر المادیة التي یمكنك إضافتھا إلى

 البرامج
عند تثبیت تحدیثات األمان وتحدیثات نظام التشغیل  سیاسات المؤسسة تأكد من أن البرامج المثبتة حدیثة. اتبع

 ھناك العدید من المؤسسات ال تسمح بإجراء التحدیث ما لم یتم إجراء اختبار شامل. ویتم .وتحدیثات البرامج
التشغیل والبرامج. استخدم  إجراء ھذا االختبار للتأكد من أن عملیة التحدیث لن تتسبب في حدوث مشاكل بنظام

صیانة للبرامج بحیث یالئم متطلبات جھاز  كدلیل إلنشاء جدول 2ھام الموضحة في الشكل رقم قائمة الم
 .الكمبیوتر الخاص بك

 ما المھام األخرى لصیانة البرامج التي یمكنك إضافتھا إلى القائمة؟

 المزایا
مال الصیانة البیانات قبل حدوث أیة مشاكل. ومن خالل إجراء أع بادر بصیانة أجھزة الكمبیوتر وحمایة

سیقلل  احتمالیة حدوث مشاكل في مكونات الكمبیوتر المادیة والبرمجیة. كما أن القیام بذلك المنتظمة یمكنك تقلیل
  .من مرات تعطل الكمبیوتر وتكالیف إصالحھ

ة الكمبیوتر الموجود في بیئ ویتم وضع خطة ألعمال الصیانة الوقائیة استناًدا إلى متطلبات األجھزة. وسیحتاج
عنایة أكثر من الكمبیوتر الموجود في بیئة مكتبیة. قد  - كموقع تشیید مباني على سبیل المثال -ملیئة باألتربة 

المروریة للبیانات ـ مثل شبكة المدرسة ـ فحًصا إضافیًا وإزالة البرامج  تتطلب الشبكات المكتظة بالحركة
الكمبیوتر  نة الدوریة التي یجب إجراؤھا على أجھزةالملفات غیر المرغوبة. قم بتوثیق مھام الصیا الضارة أو

  .برنامج صیانة وتكرار إجراء كل مھمة. ویمكن استخدام قائمة المھام ھذه بعد ذلك إلنشاء
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أي مزایا أخرى توفرھا  . ھل یمكنك التفكیر في3تم سرد بعض مزایا إجراءات الصیانة الوقائیة في الشكل رقم 
 الصیانة الوقائیة؟

 التعرف على خطوات استكشاف األخطاء وإصالحھا 4-2 

الكمبیوتر والمكونات األخرى.  تتطلب عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا أسلوبًا منظًما ومنطقًیا لحل مشكالت
القدرة على التخلص من المتغیرات الموجودة في  سلوب المنطقي في استكشاف األخطاء وإصالحھاویتیح لك األ

المناسبة واختبار مكونات الكمبیوتر المادیة الصحیحة وكذلك فحص البیانات  الترتیب النظامي. فطرح األسئلة
  .لتجربتھیساعدك على فھم المشكلة. وبالتالي یساعدك على الوصول إلى حل مقترح  الصحیحة

الوقت. ففي كل مرة تقوم فیھا  وعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا من المھارات التي تزداد اكتسابًا مع مرور
وإصالحھا من خالل اكتساب خبرات أكثر. وسوف  بحل مشكلة أخرى، ستزید مھاراتك في استكشاف األخطاء

مع بینھا للوصول في النھایة إلى الحل بسرعة. تجاوزھا وكذلك توقیت الج تتعلم كیفیة إجراء خطوات معینة أو
 .األخطاء وإصالحھا عبارة عن خط إرشادي یمكن تعدیلھ لیتناسب مع احتیاجاتك وعملیة استكشاف

مكونات الكمبیوتر المادیة  في ھذا القسم سوف تتعلم أسلوبًا لحل المشكالت ویمكنك تطبیقھ في كل من مشكالت
 .المشكالت في مجاالت العمل األخرى لعدید من الخطوات لحلوالبرمجیة. یمكن أیًضا تطبیق ا

أي مستخدم یحتاج إلى مساعدة فنیة في  إن مصطلح "العمیل" المستخدم في ھذا المساق یعني :مالحظة
 .الكمبیوتر

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح الغرض من حمایة البیانات •
  .العمیل جمع البیانات من •
  .التحقق من المشكالت الواضحة •
  .تجربة الحلول السریعة أوالً  •
  .جمع بیانات من الكمبیوتر •
  .تقییم المشكلة وتنفیذ الحل •
 .ختام الحل مع العمیل •

 شرح الغرض من حمایة البیانات 4-2-1 

البیانات الموجودة على  قبل بدء عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، اتبع دوًما االحتیاطات الضروریة لحمایة
 الكمبیوتر. فبعض اإلصالحات
وإعادة تثبیت نظام التشغیل ـ قد تعرض البیانات الموجودة على الكمبیوتر  ـ مثل استبدال محرك األقراص

  .من قیامك بأداء كافة اإلجراءات الممكنة لمنع فقد البیانات أثناء محاوالت اإلصالح للخطر. فتأكد

الخطوات الست الخاصة بعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا إال  البیانات لیست إحدى رغم أن حمایة :تحذیر
 قبل بدء أي عمل في كمبیوتر العمیل. فإذا أدى عملك إلى فقد البیانات الخاصة بالعمیل، أنھ یجب حمایة البیانات

  .فقد تتحمل أنت أو شركتك المسؤولیة عن ذلك

 النسخ االحتیاطي للبیانات
نسخ للبیانات الموجودة على محرك األقراص الثابتة في الكمبیوتر بحیث یتم حفظھا  حتیاطي عبارة عنالنسخ اال

 .األشرطة قرص الفیدیو الرقمي) أو محرك) DVD الوسائط مثل األقراص المضغوطة أو أقراص في
  .وشھریًا في المؤسسات؛ یتم عمل النسخ االحتیاطي بشكل دوري یومیًا وأسبوعیًا

استكشاف األخطاء وإصالحھا حتى  تأكد من أن النسخ االحتیاطي قد تم إجراؤه، فال تحاول القیام بأنشطةإذا لم ت
 :العمیل حول الُنسخ االحتیاطیة للبیانات تراجع ذلك مع العمیل. فیما یلي قائمة عناصر للتحقق مع

  تاریخ عمل آخر نسخة احتیاطیة •
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  محتویات النسخة االحتیاطیة •
  نسخة االحتیاطیةسالمة بیانات ال •
  .توفر كافة وسائط النسخ االحتیاطي الستعادة البیانات •

فیتعین علیك مطالبة العمیل  إذا لم توجد لدى العمیل نسخة احتیاطیة حالیة ولم تكن لدیك القدرة على عمل نسخة،
 :بیانات التالیةإخالء المسئولیة على األقل على ال بتوقیع استمارة إخالء مسئولیة. ویجب أن تحتوي استمارة

  الحصول على إذن بالعمل على الكمبیوتر دون وجود نسخة احتیاطیة حالیة •
  إخالء المسئولیة في حالة فقد البیانات أو تلفھا •
  وصف العمل الذي سیتم إجراؤه •

 جمع بیانات من العمیل 4-2-2 

العمیل. وسوف یمدك  ومات منأثناء عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، قم بتجمیع أكبر قدر ممكن من المعل
قائمة تضم بعض المعلومات الھامة التي  1العمیل بكل المعلومات الرئیسیة حول المشكلة. یظھر بالشكل رقم 

  .یجب جمعھا من العمیل

 آداب المحادثة
 :اإلرشادات التالیة عندما تتحدث مع العمیل، یجب اتباع

  .قم بتوجیھ أسئلة مباشرة لجمع المعلومات •
  .ال تستخدم المصطلحات السائدة بین الفنیین عند التحدث مع العمالء •
  .ال تقلل من قدر العمیل •
  .ال توجھ إھانات للعمیل •
  .ال تتھم العمیل بأنھ سبب حدوث المشكلة •

 .بالمشكلة من العمیل ومن خالل التواصل الفعال مع العمیل، ستتمكن من استیضاح معظم المعلومات المتعلقة

 ذات اإلجابات المفتوحةاألسئلة 
 اإلجابات المفتوحة للحصول على معلومات عامة. وتتیح األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة تُستخدم األسئلة ذات

األسئلة ذات  بعض األمثلة على 2للعمالء شرح تفاصیل المشكلة بطریقتھم الخاصة. ویوضح الشكل رقم 
 .اإلجابات المفتوحة

 "أسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال
ال". حیث " المعلومات التي تتلقاھا من العمیل، یمكنك متابعة الحدیث بأسئلة إجاباتھا "نعم" أو اعتماًدا على

بـ "نعم" أو "ال". والغرض من ھذه  یتطلب ھذا النوع من األسئلة ذات اإلجابات المحددة على وجھ العموم إجابة
لة بالمشكلة في أقصر وقت ممكن. یوضح الشكل الص األسئلة یتمثل في الحصول على معظم المعلومات ذات

 .اإلجابات المحددة بعض األمثلة على األسئلة ذات 3رقم 

اإلصالح. قم بتدوین أي  ویجب توثیق المعلومات التي تم الحصول علیھا من العمیل في أمر الشغل وفي دفتر
صل التفاصیل الصغیرة إلى حل مشكلة فغالبًا ما تو .شئ تعتقد أنھ قد یكون مھًما بالنسبة لك أو ألي فني آخر

 .صعبة أو معقدة

 التحقق من المشكالت الواضحة 4-2-3 

الواضحة. وعلى الرغم من أن  الخطوة الثانیة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي التحقق من المشاكل
بل االنتقال إلى تشخیصات أكثر البدء بالمشاكل الواضحة ق العمیل قد یعتقد أن المشكلة كبیرة، إال أنھ یتعین علیك

 .تعقیًدا

استكشاف األخطاء  إذا لم تُحل المشكلة بعد التحقق من المشاكل الواضحة، فستحتاج إلى متابعة عملیة
یمكنك االنتقال إلى الخطوة األخیرة  وإصالحھا. في حالة العثور على مسألة واضحة لھا دخل في حل المشكلة،
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ببساطة خطوًطا إرشادیة تساعدك في حل المشاكل بطریقة أكثر  ل ھذه الخطواتوھي ختام الحل مع العمیل. تمث
  .كفاءة

 تجربة الحلول السریعة أوال 4-2-4 

أوالً. تتداخل المشاكل  الخطوة التالیة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي تجربة الحلول السریعة
استخدامھما معًا في إصالح المشكلة. قم  ض، ویمكنالواضحة والحلول السریعة في بعض األحیان بعضھا مع بع

عن الحلول التي تم تجربتھا یعتبر عامالً حیویًا في حالة احتاجت  بتوثیق كل حل تقوم بتجربتھ. فتدوین معلومات
  .إلى فني آخر المشكلة إلى التصعید

إلى إنھاء المشكلة، فقم  سریعبعض الحلول السریعة شائعة االستخدام. إذا لم یؤِد الحل ال 1ویوضح الشكل رقم 
العملیة حتى تحل المشكلة أو استنفاذ كافة الحلول  بتوثیق النتائج وجرب الحل التالي األكثر ترجیًحا. واصل ھذه

 .2إلیھ في المستقبل، كما ھو موضح بالشكل رقم  السریعة. قم بتوثیق الحل للرجوع

 جمع بیانات من الكمبیوتر 4-2-5 

الكمبیوتر، كما ھو موضح بالشكل  عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من الخطوة التالیة في
المشكلة ما زالت قائمة حتى اآلن. وقد حان الوقت اآلن  . فقد قمت بتجربة كافة الحلول السریعة، لكن1رقم 

  .من خالل جمع البیانات من الكمبیوتر للتأكد من وصف العمیل للمشكلة

 عارض األحداث
 المستخدم أو أخطاء البرامج في الكمبیوتر، یتم تحدیث عارض األحداث عند حدوث أخطاء بالنظام أو أخطاء

(Event Viewer)  2بمعلومات حول ھذه األخطاء. یقوم تطبیق عارض األحداث الموضح في الشكل رقم 
 :المعلومات التالیة عن المشكلة بتسجیل

  ما المشكلة التي حدثت •
  ث المشكلةتاریخ ووقت حدو •
  مستوى خطورة المشكلة •
  مصدر المشكلة •
ف الحدث •   رقم معّرِ
  من ھم المستخدمون الذین سجلوا الدخول وقت حدوث المشكلة •

 .البحث عن الحل على الرغم من أن ھذه األداة تقوم بسرد تفاصیل عن المشكلة، فقد ال تزال بحاجة إلى

 إدارة األجھزة
، بعرض كافة األجھزة المكونة على الكمبیوتر. فأي جھاز یحدد 3رقم  الشكلتقوم إدارة األجھزة، الموضحة في 

صفراء  ال یعمل بشكل صحیح یتم تمییزه برمز خطأ. ویتم تمییز ھذا النوع من الخطأ بدائرة نظام التشغیل أنھ
  ."X" المةحمراء اللون بھا ع اللون بھا عالمة تعجب ("!"). وإذا كان ھناك جھاز معطل، فیتم تمییزه بدائرة

 أكواد الصفیر
اإلدخال/اإلخراج األساسي) تسلسل صفیر فرید لحاالت فشل  نظام) BIOS لدى كل شركة مصنعة لنظام

عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، قم بتشغیل الكمبیوتر واستمع للصفیر.  المكونات المادیة. وعند إجراء
ستقوم  ثناء التشغیل)، فإن معظم أجھزة الكمبیوتراالختبار الذاتي أ) POST النظام بمرحلة وأثناء مرور

وجود خطأ، فقد تسمع  بإصدار صوت صفیر واحد لإلشارة إلى أن النظام یمھد بشكل صحیح. أما في حالة
لتحدید فشل مكونات الكمبیوتر المادیة  أصوات صفیر متعددة. قم بتوثیق تسلسل كود الصفیر وابحث عن الكود

  .المحددة

 BIOS معلومات
لتحدید مكان العثور على  BIOS ، فیجب أن تفحص إعداداتPOST إذا تم تمھید الكمبیوتر وتوقف بعد

 جھاز لم یتم اكتشافھ أو تم تكوینھ بشكل غیر صحیح. قم بمراجعة دلیل التشغیل الخاص المشكلة. فقد یكون ھناك
  .BIOS باللوحة األم وتأكد من دقة إعدادات
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 أدوات التشخیص
المتوفرة للمساعدة في تشخیص المشاكل وحلھا. ھناك عدة برامج متوفرة قد  ث لتحدید البرامجقم بإجراء بح
لمكونات  استكشاف أخطاء مكونات الكمبیوتر المادیة وإصالحھا. وغالبًا ما توفر الشركات المصنعة تساعدك في

على  -ركات األقراص الثابتة لمح النظام المادیة أدوات تشخیصیة خاصة بكٍل منھا. فقد توفر الشركات المصنعة
الكمبیوتر وتشخیص مشاكل محرك األقراص الثابتة عندما ال تقوم  أداة یمكن استخدامھا في تمھید -سبیل المثال 

 .Windows بتمھید

 وإصالحھا؟ ھل تعرف أي أدوات خارجیة یمكن استخدامھا في استكشاف أخطاء أجھزة الكمبیوتر

 حلتقییم المشكلة وتنفیذ ال 4-2-6 

الحل. قم بتقییم المشكلة والبحث  الخطوة التالیة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي تقییم المشكلة وتنفیذ
 في الحلول الممكنة. یوجد بالشكل

والحل بشكل  بأماكن البحث الممكنة. قم بتقسیم المشاكل الكبیرة إلى مشاكل أصغر قابلة للتحلیل سرد 1رقم 
  .وأسرعھا حلول حسب أولویاتھا، بحیث تبدأ بتنفیذ أسھل الحلولمنفصل. یجب ترتیب ال

الحلول الممكنة ولم یعمل، فاعكس  قم بإنشاء قائمة بالحلول الممكنة ونفذھا واحًدا تلو اآلخر. إذا قمت بتنفیذ أحد
  .الحل وجرب حالً آخر

 ختام الحل مع العمیل 4-2-7

بختام الحل مع العمیل. قم  عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا بعد إتمام عملیة إصالح الكمبیوتر، قم بإنھاء
الخطوات التي یجب اتخاذھا  1الوثائق. یوضح الشكل رقم  بتبلیغ العمیل بالمشكلة والحل شفھیًا مع تقدیم كافة

 .والقیام بختام الحل مع العمیل عند االنتھاء من اإلصالح

مشكلة الكمبیوتر. اجعل  موجوًدا، فاشرح كیف عالج ھذا الحل قم بتأكید صحة الحل مع العمیل. إذا كان العمیل
العمیل التأكد من أن المشكلة قد تم حلھا، یمكنك  العمیل یختبر الحل وحاول إعادة إنتاج المشكلة. عندما یستطیع

في أمر الشغل وفي الدفتر الخاص بك. یجب أن تتضمن الوثائق  إكمال الوثائق بتدوین عملیة اإلصالح
 :مات التالیةالمعلو

 ملخص 4-3 

 .تناولت ھذه الوحدة مفاھیم الصیانة الوقائیة وعملیة استكشاف وإصالح األخطاء

  .المادیة والبرمجیة ت في مكونات الكمبیوترتقوم أعمال الصیانة الوقائیة المنتظمة بتقلیل حدوث مشكال •
  .قبل بدء أي إصالح، قم بعمل نسخ احتیاطي للبیانات الموجودة على الكمبیوتر •
بطریقة  عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا عبارة عن إرشادات تساعدك في حل مشاكل الكمبیوتر •

  .تتمیز بالكفاءة
بمثابة مصدر  . ستكون الوثائق التي قمت بإنشائھاقم بتدوین كل شيء قمت بتجربتھ، حتى وإن فشل •

  .مفید لك وللفنیین اآلخرین
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 مقدمة 5-0

ستتعرف على المكونات  في كافة وظائف الكمبیوتر تقریبًا. في ھذه الوحدة، (OS) یتحكم نظام التشغیل
  .Windows XPو Windows 2000 والوظائف والمصطلحات المتعلقة بنظامي التشغیل

 :بعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التشغیل شرح الغرض من نظام •
علیھا ومستویات  وصف أنظمة التشغیل والمقارنة بینھا مما یتضمن الغرض منھا والقیود المفروضة •

  .التوافق
  .تحدید نظام التشغیل وفقًا الحتیاجات العمیل •
  .تثبیت نظام التشغیل •
  .(GUI) التنقل داخل واجھة المستخدم الرسومیة •
  .ألنظمة التشغیل وتطبیقھا التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة •
 .استكشاف أخطاء أنظمة التشغیل وإصالحھا •

 شرح الغرض من نظام التشغیل 5-1

المستخدمین والتطبیقات  تعتمد كافة أجھزة الكمبیوتر على نظام التشغیل وذلك لتوفیر واجھة للتفاعل بین
إدارة نظام الملفات. ولكافة أنظمة التشغیل الكمبیوتر و ومكونات الكمبیوتر المادیة. ویقوم نظام التشغیل بتمھید

 .CPU دعم أكثر من مستخدم أو مھمة أو وحدة الحدیثة تقریبًا القدرة على

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق باألھداف التالیة

  .وصف سمات أنظمة التشغیل الحدیثة •
  .شرح مفاھیم أنظمة التشغیل •
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 ل الحدیثةوصف سمات أنظمة التشغی 5-1-1

أنظمة التشغیل تقوم  بغض النظر عن حجم الكمبیوتر ومدى تطوره ونظام التشغیل الذي یعمل بھ، فإن كافة
الوصول إلى المكونات المادیة وإدارة الملفات  بنفس الوظائف األساسیة األربع. حیث تتحكم أنظمة التشغیل في

 .وإدارة التطبیقات والمجلدات وتوفیر واجھة للمستخدم

 لتحكم في الوصول إلى المكونات المادیةا
الكمبیوتر  بإدارة التفاعل بین التطبیقات ومكونات الكمبیوتر المادیة. وللوصول إلى مكونات یقوم نظام التشغیل

لكل مكون من المكونات المادیة.  المادیة واالتصال بھا، فإن نظام التشغیل یقوم بتثبیت برنامج تشغیل الجھاز
المصنِّعة للمكونات المادیة بكتابتھ وتقدیمھ مع المكون  لجھاز ھو برنامج صغیر قامت الشركةوبرنامج تشغیل ا

المادي، یتم تثبیت برنامج تشغیل الجھاز أیًضا حتى یتسنى لنظام التشغیل االتصال  المادي. وعند تثبیت الجھاز
 .الجھاز بھذا

 .(PnP) التوصیل فالتشغیل تشغیل باستخدام خاصیةكما یمكن تنفیذ عملیة تعیین موارد النظام وتثبیت برامج ال
  فقد تم تقدیم عملیة التوصیل فالتشغیل

(PnP) التشغیل في نظام Windows 95 كافة  لتسھیل تثبیت مكونات الكمبیوتر المادیة الجدیدة. كما تتوافق
م التشغیل تلقائیًا نظا ، یقومPnP وباستخدام .(PnP) أنظمة التشغیل الحدیثة مع عملیة التوصیل فالتشغیل

برنامج التشغیل لھذا المكون. ثم یقوم نظام  ویقوم بتثبیت PnP باكتشاف المكون المادي الذي یتوافق مع
وھو عبارة عن قاعدة بیانات تحتوي على كافة المعلومات  (registry) التشغیل بتكوین الجھاز وتحدیث السجل

  .الخاصة بالكمبیوتر

 

والمكونات المادیة وإعدادات الشبكة  معلومات حول التطبیقات والمستخدمین یحتوي السجل على :مالحظة
 .وأنواع الملفات

 إدارة الملفات والمجلدات
عبارة عن  التشغیل بإنشاء بنیة ملف على محرك األقراص الثابتة للسماح بتخزین البیانات. والملف یقوم نظام

كوحدة مستقلة. ویتم تجمیع البرامج  ـًا ویتم التعامل معھكتلة من البیانات ذات الصلة یتم إعطاؤه اسًما معین
یتم تنظیم الملفات والدالئل حتى یسھل استعادتھا واستخدامھا.  كما .(directory) وملفات البیانات معًا في دلیل

دالئل أخرى. ویشار إلى الدالئل المضمنة بالدالئل الفرعیة. وتعرف الدالئل  ویمكن حفظ الدالئل داخل
 .، كما تعرف الدالئل الفرعیة بالمجلدات الفرعیةWindows في أنظمة التشغیل لداتبالمج
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  واجھة المستخدم
التعامل مع البرامج والمكونات المادیة. وھناك نوعان من واجھات  یتیح نظام التشغیل للمستخدم إمكانیة

 :المستخدم

موضح  ي الموجھ، كما ھوحیث یقوم المستخدم بكتابة األوامر ف – (CLI) واجھة سطر األوامر •
  .1بالشكل رقم 

 

ھو موضح في  حیث یتفاعل المستخدم مع القوائم والرموز، كما – (GUI) واجھة المستخدم الرسومیة •
  .2الشكل رقم 

 

 Windows 2000 مثل نظام -وتتضمن معظم أنظمة التشغیل 
  .CLIو GUI كالً من - Windows XPو
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  إدارة التطبیقات
الخاصة بالكمبیوتر. أما التطبیقات  RAM التطبیقات وتحمیلھ على ذاكرة شغیل بتحدید موضع أحدیقوم نظام الت

 برامج، مثل معالجات النصوص وقواعد البیانات وجداول البیانات واأللعاب والعدید من فھي عبارة عن
 .التطبیقات األخرى. ویكفل نظام التشغیل أن یتمتع كل تطبیق بموارد نظام كافیة

یستخدمھا المبرمجون لضمان  فھي عبارة عن مجموعة من اإلرشادات التي (API) اجھة برمجة التطبیقاتأما و
 :API وفیما یلي مثاالن على واجھات .أن التطبیق الذي یقومون بتطویره یتوافق مع نظام التشغیل

مات مع أكثر من نظام لرسو مواصفات معاییر متوافقة – (OpenGL) مكتبة الرسومات المفتوحة •
  الوسائط المتعددة

• DirectX – واجھات مجموعة من API تتعلق بمھام الوسائط المتعددة الخاصة بـ Microsoft 
Windows  

 شرح مفاھیم أنظمة التشغیل 5-1-2

المصطلحات التالیة غالبًا عند  لفھم قدرات نظام التشغیل، یجب أوالً فھم بعض المصطلحات األساسیة. تُستخدم
  :أنظمة التشغیلالمقارنة بین 

البرامج في نفس الوقت ومشاركة  یمكن لمستخدمین اثنین أو أكثر العمل مع - تعدد المستخدمین •
  .األجھزة الطرفیة مثل الطابعات في نفس الوقت أیًضا

  .نفس الوقت یستطیع جھاز الكمبیوتر تشغیل تطبیقات متعددة في - تعدد المھام •
أو أكثر تتم  (CPU) مركزیة فر للكمبیوتر وحدتا معالجةیمكن أن تتو - تعدد وحدات المعالجة •

  .مشاركة البرامج علیھا
یمكن تحمیلھا حسب الحاجة بواسطة  قدرة البرنامج على االنفصال إلى أجزاء أصغر - تعدد األجزاء •

  .للبرامج الفردیة بأن تكون متعددة المھام نظام التشغیل. تسمح مؤشرات الترابط المتعددة

أنھا تدعم عملیات المعالجة المتعددة  ة التشغیل الحدیثة تقریبًا متعددة المستخدمین ومتعددة المھام، كماوكافة أنظم
 .ومؤشرات الترابط المتعددة

 أوضاع التشغیل
 تشغیل مختلفة. ویشیر وضع التشغیل إلى قدرة وحدة الحدیثة في أوضاع CPU یمكن تشغیل كافة وحدات

CPU  التشغیل كیفیة إدارة وحدة وضعوبیئة التشغیل. كما یحدد CPU  للتطبیقات والذاكرة. ویوضح الشكل
 real) الذاكرة المنطقیة. وأكثر أوضاع التشغیل األربعة شیوًعا ھي الوضع العادي مثاالً لتخصیص 1رقم 

mode) والوضع المحمي (protected mode) والوضع الظاھري العادي (virtual real mode) 
  المتوافق والوضع

(compatible mode). 

 الوضع العادي
التشغیل العادي تنفیذ برنامج واحد فقط في المرة الواحدة، كما یمكنھا  التي تعمل في وضع CPU یمكن لوحدة

بھا  میجابایت من ذاكرة النظام في كل مرة. على الرغم أن كافة المعالجات الحدیثة یتوفر 1 التعامل فقط مع
 16أو من قبل أنظمة تشغیل  وتطبیقاتھ DOS یُستخدم فقط من قِبل نظام التشغیل وضع التشغیل العادي، إال أنھ

العادي بارتكاب خطأ، یمكن أن یتأثر بھ  وعند قیام تطبیق في وضع التشغیل .Windows 3.x بت، مثل
ر عن بوصول مباشر إلى الذاكرة. مما قد یؤدي إلى توقف الكمبیوت الكمبیوتر بأكملھ، حیث إن البرنامج یتمتع

 2التشغیل أو إیقاف التشغیل نتیجة للتلف الحادث في مساحة الذاكرة. ویوضح الشكل رقم  االستجابة أو إعادة
 Windows الحدیثة، مثل الشائعة التي قد ال تزال تُـستخدم في أنظمة التشغیل DOS جدوالً یضم بعض أوامر

XP. 
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 الوضع المحمي
شغیل المحمي بإمكانیة الوصول إلى الذاكرة الكلیة للكمبیوتر، بما في الت التي تعمل في نظام CPU تتمتع وحدة
یمكن  .RAM الظاھریة. والذاكرة الظاھریة ھي مساحة القرص الثابت المستخدمة لمضاھاة ذاكرة ذلك الذاكرة

ویوفر الوضع المحمي  .ألنظمة التشغیل التي تستخدم الوضع المحمي إدارة برامج متعددة في نفس الوقت
  النقل بین أجھزة اإلدخال واإلخراج بت إلى الذاكرة وبرامج التشغیل وعملیات 32انیة وصول من نوع إمك

(I/O). بت، مثل 32التشغیل  یُستخدم الوضع المحمي من قِبل أنظمة Windows 2000 أو Windows 
XP. ر قید التشغیلالتطبیقات من استخدام الذاكرة المحجوزة لتطبیق آخ وفي الوضع المحمي، تتم حمایة. 

 

 الوضع الظاھري العادي
وضع التشغیل الظاھري العادي إمكانیة تشغیل تطبیق یعمل في الوضع العادي  التي تعمل في CPU تتیح وحدة

 في نظام DOS تشغیل یعمل في الوضع المحمي. ویمكن أن یتضح ذلك عند تشغیل أحد تطبیقات في نظام
 .Windows XP بت، مثل 32تشغیل من نوع 

 

 

 وضع التوافق
تشغیل سابق للتطبیقات التي ال تتوافق مع نظام التشغیل الحالي. ومثاالً على  یقوم وضع التوافق بإنشاء بیئة نظام

حزمة  ویتطلب Windows NT التطبیق الذي یقوم بفحص إصدار نظام التشغیل من الممكن كتابتھ لـ ذلك،
إصدار من نظام التشغیل  فق إنشاء البیئة المثالیة أوویمكن لوضع التوا .(service pack) خاصة للخدمة

 .للسماح بتشغیل التطبیق كما لو كان في البیئة المقصودة

 

 

 

 

 

 

 



 6 

الغرض منھا والقیود المفروضة علیھا ومستویات  وصف أنظمة التشغیل والمقارنة بینھا مما یتضمن 5-2
 التوافق

 

قد یُطلب من الفني اختیار أحد أنظمة التشغیل 
نوع نظام  تثبیتھا على كمبیوتر العمیل. یعتمدو

التشغیل الذي یتم اختیاره على متطلبات العمیل 
متمیزان من أنظمة  للكمبیوتر. وھناك نوعان

التشغیل: أنظمة تشغیل سطح المكتب وأنظمة 
تشغیل سطح المكتب معد  تشغیل الشبكات. ونظام

خصیًصا لالستخدام في المكاتب الصغیرة/المكاتب 
ذات العدد المحدود من  (SOHO) زلیةالمن

 (NOS) المستخدمین. أما أنظمة تشغیل الشبكات
الشركات لتخدم العدید من  فھي مصممة لبیئة

المستخدمین الذین لدیھم نطاق واسع من 
  .االحتیاجات

بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق 
 :األھداف التالیة

  .وصف أنظمة تشغیل سطح المكتب •
  .ظمة تشغیل الشبكاتوصف أن •

 وصف أنظمة تشغیل سطح المكتب 5-2-1

  :یتمتع نظام تشغیل سطح المكتب بالخصائص التالیة

  دعم مستخدم واحد •
  تشغیل تطبیقات المستخدم الواحد •
  مشاركة الملفات والمجلدات على شبكة صغیرة بأمان محدود •

 شیوًعا في السوق الحالي للبرمجیات، أكثر أنظمة تشغیل سطح المكتب
 Microsoft Windows :تنقسم إلى ثالث مجموعات في االستخدام

 .UNIX/Linuxو Apple Mac OSو

Microsoft Windows  
أنظمة التشغیل استخداًما في ھذه اآلونة. وتعد المنتجات التالیة من  أحد أكثر Windows یُعتبر نظام تشغیل

  :Microsoft Windows المكتب من نظام التشغیل إصدارات سطح

• Windows XP Professional – ویُستخدم في معظم أجھزة الكمبیوتر التي تتصل بخادم 
Windows Server على الشبكة  

• Windows XP Home Edition – محدود  یُستخدم في أجھزة الكمبیوتر المنزلیة ویتمتع بأمان
  للغایة

• Windows XP Media Center –  عرض  تستخدم للترفیھ فيیُستخدم في أجھزة الكمبیوتر التي
  األفالم واالستماع إلى الموسیقى

• Windows XP Tablet PC Edition – یستخدم ألجھزة الكمبیوتر الشخصیة اللوحیة (tablet 
PC)  

• Windows XP 64-bit Edition – یستخدم ألجھزة الكمبیوتر التي تحتوي على معالجات 
  بت 64بسرعة 

• Windows 2000 Professional – ام تشغیلنظ Windows قدیم حل محلھ Windows 
XP Professional  
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• Windows Vista – وھو أحدث إصدار لنظام التشغیل Windows  

Apple Mac OS  
وقد  .Mac OS كما أنھا تستخدم نظام تشغیل یطلق علیھ ملكیة خاصة Apple تعد أجھزة الكمبیوتر من نوع

واجھة مستخدم رسومیة مألوفة للمستخدم العادي. وتستند  تشغیل ذا لیكون نظام Mac OS تم تصمیم نظام
 .UNIX الحدیثة إلى إصدارات مخصصة من Mac OS إصدارات

UNIX/Linux  
الستینیات من القرن العشرین فھو أحد أقدم أنظمة التشغیل.  ، والذي تم تقدیمھ أواخرUNIX أما نظام التشغیل

واحًدا من أحدث اإلصدارات المنتشرة  Linux ة. یُعد إصدارالمختلف UNIX إصدارات یتوفر الیوم العدید من
 ، وتم تصمیمھ على أنھ نظام1991في عام  Linux بتطویر نظام Linus Torvalds قامت شركة .بكثرة

شخص بتوزیع كود  وتتیح البرامج مفتوحة المصدر إمكانیة قیام أي .(open-source) تشغیل مفتوح المصدر
 .تقل بكثیر عن أنظمة التشغیل األخرى تنزیل مجاني أو من الجھات المطورة بتكلفة المصدر وتغییره في صورة

 وصف أنظمة تشغیل الشبكات 5-2-2

 :یتمتع نظام تشغیل الشبكة بالخصائص التالیة

  دعم العدید من المستخدمین •
  تشغیل تطبیقات المستخدمین المتعددین •
  قوي ومتعدد االستخدامات •
  ة بأنظمة تشغیل سطح المكتبتوفیر أمان زائد مقارن •

 :وإلیك أكثر أنظمة تشغیل الشبكات استخداًما

• Microsoft Windows - تتمثل أنظمة تشغیل الشبكات المقدمة من Microsoft في 
Windows 2000 Server 

قاعدة بیانات مركزیة  Windows Server یستخدم نظام التشغیل .Windows Server 2003و
  .إلدارة موارد الشبكة Active Directory تعرف بـ

• Novell Netware - كان Novell NetWare بمتطلبات أنظمة تشغیل  أول نظام تشغیل یفي
تستند إلى أجھزة الكمبیوتر  التي (LAN) الشبكات كما تمتع بانتشار واسع في الشبكات المحلیة

  .الشخصیة في الثمانینیات
• Linux - تتضمن أنظمة التشغیل Linux كالً من Red Hat 

  .Slackwareو Debianو SuSEو Calderaو
• UNIX - تستند إلى قامت العدید من الشركات بتقدیم أنظمة تشغیل خاصة بھا UNIX.  
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 العمیل تحدید نظام التشغیل وفقًا الحتیاجات 5-3

تي یرید العمیل بھا الكیفیة ال الختیار نظام التشغیل المثالي الذي یفي بمتطلبات العمیل، فأنت بحاجة إلى استیعاب
توصي بھ مع أي تطبیق سیتم استخدامھ، كما یجب أن  استخدام الكمبیوتر. فیجب أن یتوافق نظام التشغیل الذي

على الكمبیوتر. وفي حالة توصیل الكمبیوتر بشبكة، فیجب أن یتوافق نظام  یدعم كافة المكونات المادیة المثبتة
 .ى على الشبكةالجدید مع أنظمة التشغیل األخر التشغیل

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التعرف على التطبیقات والبیئات المتوافقة مع نظام التشغیل •
 .OS األساسي لـ تحدید الحد األدنى لمتطلبات مكونات الكمبیوتر المادیة والتوافق مع النظام •

 مع نظام التشغیل وافقةالتعرف على التطبیقات والبیئات المت 5-3-1 

توصي العمیل باستخدام أي  یجب أن یتوافق نظام التشغیل مع كافة التطبیقات المثبتة على الكمبیوتر. قبل أن
العمیل. إن كان الكمبیوتر سیكون جزًءا من شبكة،  نظام تشغیل، استعلم عن أنواع التطبیقات التي سیستخدمھا

ع أنظمة تشغیل أجھزة الكمبیوتر األخرى الموجودة على الشبكة. ویحدد م فیجب أن یتوافق نظام التشغیل أیًضا
 على العدید من أجھزة Microsoft Windows أنظمة التشغیل المتوافقة. قد تحتوي شبكات نوع الشبكة

اإلرشادات التي  وھناك بعض .Microsoft الكمبیوتر التي تستخدم إصدارات مختلفة من أنظمة تشغیل
 :ید أفضل نظام تشغیل مناسب للكمبیوتر الخاص بكستساعدك على تحد

 

  ھل یحتوي الكمبیوتر على تطبیقات جاھزة لالستخدام بدون تعدیل •
(off-the-shelf) العمیل  أو تطبیقات مخصصة تمت برمجتھا خصیًصا لھذا العمیل؟ إذا كان

المتوافق مع ھذا التطبیق.  سیستخدم تطبیقًا مخصًصا، فسیقوم مبرمج ھذا التطبیق بتحدید نظام التشغیل
قائمة بأنظمة التشغیل المتوافقة على غالف  وتحدد غالبیة التطبیقات الجاھزة لالستخدام بدون تعدیل

  .حزمة التطبیق
ھل التطبیقات مبرمجة لمستخدم واحد أم  •

 لمستخدمین متعددین؟ سوف تساعدك ھذه
المعلومات على تحدید إذا ما كان ینبغي التوصیة 

شبكة. إذا  غیل سطح مكتب أو نظام تشغیلبنظام تش
كان سیتم توصیل الكمبیوتر بشبكة، فتأكد أن 

األساسي لنظام  توصي باستخدام نفس النظام
التشغیل الذي تستخدمھ أجھزة الكمبیوتر األخرى 

  .الموجودة على الشبكة
ھل توجد ملفات بیانات مشتركة مع أجھزة  •

 الكمبیوتر األخرى،
أو كمبیوتر منزلي؟ لضمان  مثل كمبیوتر محمول

األساسي لنظام التشغیل الذي تستخدمھ  توافق تنسیقات الملفات، ینبغي أن توصي باستخدام النظام
  .ملفات البیانات أجھزة الكمبیوتر األخرى التي تقوم بمشاركة

لكمبیوتر إلى من أجھزة ا ویرید إضافة مزید Windows ومثاالً على ذلك، قد یكون العمیل قد قام بتثبیت شبكة
ألجھزة الكمبیوتر الجدیدة. إذا لم  Windows الشبكة. في ھذه الحالة، یجب أن توصي باستخدام نظام تشغیل
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متواجدة، فعندئذ یزداد ترجیح خیار استخدام األنظمة األساسیة المتاحة لنظام  یكن لدى العمیل أیة أجھزة كمبیوتر
استخدام  ، ستحتاج إلى مراجعة قیود المیزانیة ومعرفة كیفیةولتقدیم توصیة باستخدام نظام تشغیل .التشغیل

 .الكمبیوتر وتحدید أنواع التطبیقات التي سیتم تثبیتھا

 5-3-
2 

الكمبیوتر المادیة والتوافق مع النظام األساسي لنظام  التعرف على الحد األدنى لمتطلبات مكونات
 التشغیل

 

تتطلب أنظمة التشغیل حًدا أدنى من 
المكونات المادیة التي یجب  متطلبات
لنظام التشغیل كي یقوم بالتثبیت  استیفائھا

وأداء وظائفھ على النحو الصحیح. 
جدوالً یضم الحد  1ویوضح الشكل رقم 

األدنى من متطلبات المكونات المادیة 
 Windows 2000 ألنظمة التشغیل

 Windows XP Proو
 .Windows XP Homeو

العمیل. إذا  قم بتحدید األجھزة التي لدى
 كانت عملیات ترقیة المكونات المادیة

ضروریة للوفاء بالحد األدنى من متطلبات 
 نظام التشغیل، فقم بإجراء تحلیل للتكلفة

كمبیوتر جدید أقل  لتحدید اإلجراء األمثل الذي یجب اتخاذه. في بعض الحاالت، قد یكون قیام العمیل بشراء
بترقیة مكون واحد أو أكثر من المكونات  حاالت أخرى، قد یكون القیام تكلفة من ترقیة النظام الحالي. وفي

 :التالیة فعاالً من ناحیة التكالیف

  (RAM) ذاكرة الوصول العشوائي •
  محرك األقراص الثابتة •
  (وحدة المعالجة المركزیة) CPU وحدة •
   بطاقة مھیئ فیدیو •

المكونات المادیة لنظام التشغیل. ولكي یقوم  طلباتفي بعض الحاالت، قد تتجاوز متطلبات التطبیق مت :مالحظة
 .فمن الضروري الوفاء بالمتطلبات اإلضافیة التطبیق بأداء وظائفھ على النحو الصحیح،

التأكد من أن كافة المكونات  وبمجرد تحدید الحد األدنى من متطلبات المكونات المادیة لنظام التشغیل، یجب
  .الذي قمت باختیاره لجھاز الكمبیوتر تتوافق مع نظام التشغیلالمادیة الموجودة في الكمبیوتر 

 قائمة توافق المكونات المادیة
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 التي یمكن العثور علیھا على موقع (HCL) التشغیل على قائمة توافق المكونات المادیة تحتوي غالبیة أنظمة

سرًدا مفصالً بالمكونات  القائمة. وتوفر ھذه 2الویب التابع للجھة المصنِّعة، كما ھو موضح في الشكل رقم 
 التشغیل. إذا لم تكن المادیة التي خضعت لالختبار والمعروفة بأنھا تعمل مع نظام
 القائمة، فإن أي من المكونات المادیة الحالیة الخاصة بالعمیل مدرجة في

 تتضمنھا ھذه المكونات في حاجة إلى ترقیة لتتطابق مع المكونات التي
 .HCL قائمة

  .تعتبر مرجعًا شامالً  بشكل مستمر لذلك فقد ال HCL قد ال یتم تعدیل قائمة :مالحظة

 تثبیت نظام التشغیل 5-4 

  .التشغیل یف) لنظامبصفتك فنیًا، فقد تضطر إلى تنفیذ تثبیت جدید تماًما (نظ
 :قم بالتثبیت الجدید في الحاالت التالیة

  عندما ینتقل الكمبیوتر من موظف إلى موظف آخر •
  في حالة تلف نظام التشغیل •
  عند تثبیت محرك أقراص ثابتة جدید في الكمبیوتر •

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق باألھداف التالیة

  .د محرك األقراص الثابتةالتعرف على إجراءات إعدا •
  .تجھیز محرك األقراص الثابتة •
  .تثبیت نظام التشغیل باستخدام اإلعدادات االفتراضیة •
  .إنشاء حسابات مستخدم •
  .إتمام التثبیت •
  .وصف خیارات التثبیت المخصصة •
  .(Registry) التعرف على ملفات تسلسل التمھید وملفات السجل •
  .نظام التشغیلوصف كیفیة التعامل مع ملفات  •
  .(directory) الدالئل بُنى وصف •

 الثابتة التعرف على إجراءات إعداد محرك األقراص 5-4-1 

 

یُطلق على التثبیت والتمھید األولي 
لنظام التشغیل إعداد نظام التشغیل. 

الرغم من أنھ یمكن تثبیت نظام  وعلى
تشغیل عبر الشبكة من خالل خادم أو 

محلي، إال  ثابتة من محرك أقراص
أن أكثر أسالیب التثبیت شیوًعا ھو 
 التثبیت باستخدام أقراص مضغوطة

(CD) أو أقراص الفیدیو الرقمیة 
(DVD).  لتثبیت نظام تشغیل من

 قرص مضغوط أو قرص فیدیو
 رقمي، قم أوالً بتكوین إعداد نظام

BIOS  بحیث یقوم بتمھید النظام من
أو قرص الفیدیو  القرص المضغوط

 .الرقمي
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 التقسیم والتھیئة
األقراص الثابتة، ال بد أوالً من تقسیم محرك األقراص الثابتة وتھیئتھ. عند  قبل تثبیت نظام تشغیل على محرك

محرك األقراص الثابتة،  محرك األقراص الثابتة، فإنھ یُقسم منطقیًا إلى منطقة واحدة أو أكثر. وعند تھیئة تقسیم
أثناء مرحلة التثبیت، تقوم معظم أنظمة التثبیت تلقائیًا  .على الملفات والتطبیقاتفإنھ یتم إعداد األقسام لتحتوي 

عند  .الثابتة وتھیئتھ. یجب أن یفھم الفني العملیة المتعلقة بإعداد محرك األقراص الثابتة بتقسیم محرك األقراص
 :اإلشارة إلى إعداد محرك األقراص الثابتة تُستخدم المصطلحات التالیة

العادة ھو القسم األول. وال یمكن  یكون ھذا القسم في – (Primary partition) ألساسيالقسم ا •
أن یصل عدد األقسام إلى أربعة أقسام لكل محرك  تقسیم القسم األساسي إلى أقسام فرعیة أصغر. یمكن

  .أقراص ثابتة
كمبیوتر. ویمكن القسم لتمھید ال یستخدم نظام التشغیل ھذا – (Active partition) القسم النشط •

  .تمییز قسم أساسي واحد فقط على أنھ نشط
بطبیعتھ باستخدام المساحة الحرة  یقوم ھذا القسم – (Extended partition) القسم الموسَّع •

أساسي. من الممكن أن یحتوي كل محرك  المتبقیة على محرك األقراص الثابتة أو یحل محل قسم
تقسیمھ إلى أقسام فرعیة أصغر تعرف بالمحركات  ، كما یمكنأقراص ثابتة على قسم موسَّع واحد فقط

  .المنطقیة
القسم الموسَّع والذي یمكن  ھذا المحرك ھو أحد أقسام – (Logical drive) المحرك المنطقي •

  .استخدامھ لفصل المعلومات ألغراض إداریة
  .ألقسام لتخزین الملفاتفي أحد ا تقوم ھذه العملیة بإعداد نظام الملفات – (Formatting) التھیئة •
وھي أصغر وحدة مساحة  .وتعرف أیًضا باسم وحدة تخصیص الملفات – (Cluster) المجموعة •

  .تستخدم لتخزین البیانات
توجد على أحد جوانب القرص  المسار عبارة عن دائرة بیانات مفردة كاملة – (Track) المسار •

بایت،  512مجموعات تبلغ مساحتھا  مسار إلىالمعدني من محرك األقراص الثابتة. ویتم تقسیم ال
  .(sectors) تعرف بالقطاعات

واحدة فوق األخرى لتكون شكل  األسطوانة ھي تكدس من المسارات التي تتم محاذاتھا – األسطوانة •
  .أسطوانة

فیھا تعیین حرف إلى محرك  تخطیط محرك األقراص ھي العملیة التي یتم – تخطیط محرك األقراص •
 .دي أو منطقيأقراص ما

 إعداد محرك األقراص الثابتة 5-4-2 

القرص جدیًدا، فال توجد  لنظام التشغیل كما لو كان ("clean installation" یستمر التثبیت الجدید (النظیف
األقراص الثابتة. تستلزم المرحلة األولى من  أیة محاولة لالحتفاظ بأیة معلومات موجودة حالیًا على محرك

الصلبة وتھیئتھ. حیث تقوم ھذه العملیة بإعداد القرص لقبول نظام الملفات.  یت تقسیم محرك األقراصعملیة التثب
البیانات الخاصة  الملفات بنیة الدلیل التي تقوم بتنظیم نظام التشغیل والتطبیقات والتكوین وملفات ویوفر نظام
 .بالمستخدم

 :مي الملفات التالییناستخدام أحد نظا Windows XP كما یمكن لنظام التشغیل

یمكنھ دعم أقسام تصل  وھو نظام الملفات الذي - (FAT32) بت 32جدول تخصیص الملفات،  •
 تیرابایت أو 2أحجامھا إلى 

  Windows 9.x التشغیل جیجابایت. وتدعم أنظمة 2048
  .FAT32 نظام الملفات Windows XPو Windows 2000و Windows Meو

 16دعم أقسام تصل أحجامھا إلى  وھو نظام ملفات یمكنھ - (NTFS) ثةنظام ملفات التقنیة الحدی •
مزیًدا من میزات أمان نظام  NTFS الملفات إكسابایت (ملیار ملیار بایت) نظریًا. ویضم نظام

  .FAT الملفات والسمات الموسَّعة عن نظام الملفات

 .Windows XP في نظام التشغیل الخطوات الالزمة لتقسیم محرك األقراص وتمھیده 1ویوضح الشكل رقم 
 .خطوات إعداد محرك األقراص الثابتة في أسفل الزاویة الیمنى لترى ابدأ انقر فوق الزر
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 االفتراضیة تثبیت نظام التشغیل باستخدام اإلعدادات 5-4-3 

 

(افتراضیة) نموذجیة  ، یقوم معالج التثبیت بتقدیم خیار التثبیت باستخدام إعداداتWindows XP عند تثبیت
احتمالیة نجاح التثبیت. إال أن المستخدم  أو إعدادات مخصصة. یؤدي استخدام اإلعدادات النموذجیة إلى زیادة

  :أثناء اإلعداد یجب أن یستمر في تقدیم المعلومات التالیة

  المعاییر والتنسیقات التي تعرف العملة واألعداد •
  لغة إدخال النص •
  اسم المستخدم والشركة •
  ح المنتجمفتا •
  اسم الكمبیوتر •
  كلمة المرور الخاصة بالمسئول •
  إعدادات الوقت والتاریخ •
  إعدادات الشبكة •
  المعلومات الخاصة بالمجال أو مجموعة العمل •

 تبدأ عملیة تثبیت ،Windows عند تمھید كمبیوتر باستخدام القرص المضغوط الخاص بتثبیت نظام التشغیل
Windows XP اراتمع وجود ثالثة خی:  

• Setup XP - لتشغیل اإلعداد وتثبیت نظام التشغیل XPاضغط على ، ENTER.  
• Repair XP - إلصالح التثبیت، اضغط على "R" لفتح وحدة التحكم باالسترداد (Recovery 

Console).  
• Quit - إلنھاء اإلعداد دون تثبیت Windows XPاضغط ، 

  .F3 على

 ."Setup XP" بالنسبة لھذا القسم، حدد الخیار

 إنشاء حسابات مستخدم 5-4-4 

حساب المسئول  ویطلق على .Windows XP یتم إنشاء حساب مسئول تلقائیًا عند تثبیت نظام التشغیل
االسم في أقرب وقت ممكن.  أي المسئول". ألغراض األمان، قم بتغییر ھذا" administrator االفتراضي

ویجب أال یُستخدم كحساب للدخول بشكل یومي.  ارة الكمبیوتر؛یجب استخدام ھذا الحساب ذي االمتیازات إلد
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تغییرات جذریة دون عمد وال قصد عند استخدامھم حساب المسئول  فقد تبین أن كثیًرا من األشخاص یجرون
العادي. ویسعى المھاجمون للحصول على الحساب اإلداري نظًرا لما یتمتع بھ من  بدالً من حساب المستخدم

 .قوة

المسئول، یمكن إنشاء  اء حساب مستخدم عند مطالبتك بذلك أثناء عملیة التثبیت. وعلى خالف حسابقم بإنش
أقل من التي یتمتع بھا مسئول  حسابات المستخدمین في أي وقت. حیث یتمتع حساب المستخدم بأذونات

 .الملفات دون تعدیلھا الكمبیوتر. على سبیل المثال، للمستخدمین الحق في قراءة

 إتمام التثبیت 5-4-5 

 

بنسخ كافة ملفات  Windows بعد أن تقوم عملیة تثبیت
الصلب، یقوم الكمبیوتر  النظام الضروریة إلى القرص

  .بإعادة التمھید ویوجھك لتسجیل الدخول للمرة األولى

 كما ھو موضح في الشكل .Windows XP یجب تسجیل نظام التشغیل
وبالقیام  .ي یعمل على التأكد من أنك تستخدم نسخة قانونیة من نظام التشغیلإتمام التحقق الذ ، یجب أیًضا1رقم 

  .الخطوة اتصاالً باإلنترنت بذلك فسیكون بمقدورك تحمیل مجموعات وحزم الخدمات. ویتطلب القیام بھذه

یتھا. وكما ھو تحدیثات یمكن تثب وبناًء على عمر الوسیط في الوقت الذي تقوم فیھ بعملیة التثبیت، فقد تكون ھناك
من القائمة "ابدأ" إلجراء  Microsoft Update Manager ، یمكنك استخدام2موضح في الشكل رقم 

 :باآلتي فحص للتحقق من وجود برنامج جدید وللقیام

  تثبیت كافة حزم الخدمات •
  تثبیت كافة المجموعات •

 < أدوات النظام < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ
  Windows تحدیث

، یمكنك 3الشكل رقم  یجب أیًضا التحقق من أن كافة األجھزة قد تم تثبیتھا بشكل صحیح. وكما ھو موضح في
 :التشغیل الصحیحة والمحدثة باستخدام المسار التالي استخدام إدارة األجھزة لتحدید موقع المشكلة ولتثبیت برامج
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  األجھزةإدارة  < األجھزة < النظام < لوحة التحكم <ابدأ

 

حمراء. تشیر  "X" في "إدارة األجھزة"، یتم توضیح رموز التحذیر على شكل عالمة تعجب صفراء أو بعالمة
انقر بزر الماوس األیمن على  عالمة التعجب الصفراء إلى وجود مشكلة في الجھاز. لعرض وصف المشكلة،

تعطیل الجھاز. لتمكین الجھاز، انقر بزر الحمراء إلى أنھ قد تم  "X" تشیر عالمة .خصائص الجھاز ثم اختر
 .(+) عالمة لفتح فئة لم یتم توسعھا بعد، انقر .تمكین الجھاز الُمعطل ثم اختر الماوس األیمن على

بعرض مربع حوار.  Windows خطأ في النظام، تقوم وظیفة تقاریر Windows عندما یكتشف :مالحظة
بتجمیع المعلومات  Microsoft Windows ة تقاریر أخطاءإذا اخترت إرسال تقریر بالخطأ، فستقوم وظیف

 ثم تقوم بإرسال المعلومات حول التطبیق والوحدة النمطیة المشتركة في الخطأ
  .Microsoft إلى

 وصف خیارات التثبیت المخصصة 5-4-6 

ستستغرقھ  الوقت الذي یستغرق تثبیت نظام التشغیل على كمبیوتر واحد مدة من الوقت. فلك إذن أن تتخیل
تلو اآلخر في مؤسسة كبیرة. لتسھیل ھذا  عملیة تثبیت أنظمة تشغیل على العدید من أجھزة الكمبیوتر واحدٍ 

 (Microsoft تحضیر نظام) Microsoft System Preparation العملیة، یمكنك استخدام أداة
 تر وتكوینھ. حیث تقوم األداةالتشغیل على العدید من أجھزة الكمبیو لتثبیت نفس نظام Sysprep واختصارھا

Sysprep نظام التشغیل الذي سیُستخدم على أجھزة الكمبیوتر ذات التكوینات المختلفة لمكونات بتحضیر 
  وتطبیق نسخ القرص Sysprep الكمبیوتر المادیة. وباستخدام

(disk cloning)التكوین النھائیة للفنیین القدرة على تثبیت نظام تشغیل بسرعة وكذلك إتمام خطوات ، یكون 
  .إلعداد نظام التشغیل وتثبیت التطبیقات

 نسخ القرص
لمحرك األقراص الثابتة في الكمبیوتر. اتبع الخطوات التالیة  (image) تقوم عملیة نسخ القرص بإنشاء صورة

 :للقیام بنسخ القرص

ظام التشغیل وتطبیقات ....قم بإنشاء تثبیت رئیسي على كمبیوتر واحد. یتضمن ھذا التثبیت الرئیسي ن1
 البرامج وإعدادات التكوین التي ستستخدمھا أجھزة الكمبیوتر األخرى في المؤسسة. 

 . Sysprep....قم بتشغیل 2
....قم بإنشاء صورة للقرص الخاص بالكمبیوتر الذي تم تكوینھ باستخدام برنامج نسخ القرص التابع لجھة 3

 أخرى. 
عند تمھید الكمبیوتر الوجھة، یؤدي ذلك إلى تشغیل نسخة مختصرة ....انسخ صورة القرص على خادم. 4

ف أمان جدید للنظام (Windowsمن برنامج إعداد  ) وتثبیت برامج SID. وسیقوم اإلعداد بإنشاء معّرِ
التشغیل لمكونات الكمبیوتر المادیة وكذلك إنشاء حسابات مستخدمین باإلضافة إلى تكوین إعدادات 

 ت نظام التشغیل. الشبكة إلتمام تثبی
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 (Registry) التسجیل التعرف على ملفات تسلسل التمھید وملفات 5-4-7 

ھذه الخطوات في  عند التمھید. حیث یساعدك فھم Windows XP یتعین علیك فھم العملیة التي یستخدمھا
 .Windows XP تسلسل التمھید لـ 1استكشاف مشاكل التمھید وإصالحھا. یوضح الشكل رقم 

 Windows XP ة تمھیدعملی
علیك تشغیل الكمبیوتر أوالً، األمر الذي یعرف ببدء التشغیل  لبدء عملیة التمھید، ینبغي

 .(POST) یقوم الكمبیوتر بتنفیذ االختبار الذاتي لبدء التشغیل .(cold boot) العادي
أثناء  الفیدیو لم تتم تھیئتھ بعد، فإن أي خطأ سیحدث في ھذه المرحلة ونظًرا ألن مھایئ

سیتم اإلبالغ عنھ عن طریق سلسلة من النغمات الصوتیة، تعرف بأكواد  عملیة التمھید
 .الصفیر

 بتحدید موضع إعدادات التكوین المخزنة في BIOS ، یقوم نظامPOST بعد اختبار
CMOS ( شبھ الموصل المتمم ذو األكسید المعدني) وقراءتھا. وإعدادات التكوین ھذه
قوم األجھزة وفقًا لھ بالتحقق من وجود أي نظام تشغیل من عدمھ. الذي ست ھي الترتیب

بتمھید الكمبیوتر باستخدام محرك األقراص األول الذي یحتوي على  BIOS یقوم نظام
 .التشغیل نظام

 وبمجرد تحدید موقع محرك األقراص الذي یحتوي على نظام التشغیل، یقوم نظام
BIOS بتحدید موقع سجل التمھید الرئیسي (MBR). یقوم سجل التمھید الرئیسي 
MBR أداة تحمیل تمھید نظام التشغیل. أما في نظام بتحدید موضع Windows XP ،

  .(NTLDR اختصاًرا) NT بأداة تحمیل تعرف أداة تحمیل التمھید

 Windows وقائمة تمھید NTLDR أداة

 
وجود  ثبیت. على سبیل المثال، في حالةبالتحكم في العدید من خطوات الت NTLDR تقوم أداة عند ھذه المرحلة

بتحدید نظام التشغیل  بمنح الفرصة للمستخدم BOOT.INI أكثر من نظام تشغیل على القرص، یقوم الملف
أو إذا لم یقم المستخدم بإجراء أي تحدید قبل  الذي ینبغي استخدامھ. أما في حالة عدم وجود أنظمة تشغیل أخرى،

 :التالیة خطواتنفاد الوقت، فعندئذ تحدث ال

 للحصول على معلومات حول المكونات NTDETECT.COM بتشغیل NTLDR تقوم األداة •
  .المادیة المثبتة

  .للعثور على قسم التمھید BOOT.INI باستخدام المسار المحدد في ملف NTLDR ثم تقوم •
 ھما :XP بتحمیل الملفین الذي یتألف منھما الجزء األساسي في نظام التشغیل NTLDR وتقوم •

NTOSKRNL.EXE وHAL.DLL  
برامج تشغیل  بقراءة ملفات السجل واختیار ملف تعریف المكونات المادیة ثم تحمیل NTLDR ویقوم •

  .الجھاز

Windows Registry 
التعرف  یتم .Windows XP نظام التشغیل األجزاء في عملیة تمھید أحد أھم Windows تعد ملفات سجل

، متبوًعا باسم 2بالشكل رقم  كما ھو موضح HKEY_ سمائھا الممیزة، والتي تبدأ بـعلى ھذه الملفات بواسطة أ
ـ  Windows كل شيء موجود في نظام التشغیل الجزء الخاص بنظام التشغیل الخاضع لسیطرتھا. یتم تخزین

ندما وع .(Registry) الشاشة وحتى رخصة التطبیقات ـ في السجل بدًءا من خلفیة سطح المكتب ولون أزرار
 أیة تغییرات على إعدادات لوحة التحكم أو ارتباطات الملفات أو نھج النظام أو البرامج یقوم المستخدم بإجراء

  .المثبتة، فإنھ یتم تخزین ھذه التغییرات في السجل

بسحب إعدادات  Windows یتمتع كل مستخدم بقسم خاص بھ في السجل. تقوم عملیة تسجیل الدخول إلى
عندما قام المستخدم بتشغیلھ في آخر  جل إلعادة تكوین النظام لیكون على الحالة التي كان علیھاالنظام من الس

 .مرة
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NT Kernel 
- NT kernel عند ھذه المرحلة، تقوم

 -Windows نظام التشغیل وھو قلب
 بتولي زمام األمور. واسم ھذا الملف ھو

NTOSKRNL.EXE. یقوم  وھو
الذي  ببدء تشغیل ملف تسجیل الدخول

 WINLOGON.EXE یُطلق علیھ
الترحیب الخاصة  كما یقوم بعرض شاشة

 .XP بـ

إذا كان محرك األقراص من  :مالحظة
ھو من سیقوم بتمھید  SCSI نوع

بنسخ  Windows فسیقوم الكمبیوتر،
أثناء  NTBOOTDD.SYS الملف

إذا  عملیة التثبیت. لن یتم نسخ ھذا الملف
 .SCSI لم تُستخدم محركات األقراص

  

 التشغیل وصف كیفیة معالجة ملفات نظام 5-4-8 

التالیة على نطاق  ، فقد ترید إجراء تغییرات على التكوین. وتُستخدم التطبیقاتWindows XP بعد تثبیت
 :واسع للقیام بتعدیالت ما بعد التثبیت

• Msconfig - شغیلھا عند بدء تعیین البرامج التي یتم ت تتیح لك ھذه األداة الخاصة بتكوین التمھید
، كما ھو موضح Windows تحكًما مبسًطا في خدمات التشغیل وتحریر ملفات التكوین. كما توفر

  .1بالشكل رقم 

 

• Regedit - ،2كما ھو موضح بالشكل رقم  یتیح لك ھذا التطبیق إمكانیة تحریر السجل.  
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 Windowsو Windows XP في أما .Windows NT كان یُستخدم مع REGEDT32 :مالحظة
Server 2003فال یمثل ملف ، REGEDT32 لألمر أكثر من كونھ اختصاًرا REGEDIT.EXE. 

األمرین  ؛ فكالREGEDIT.EXE أو REGEDT32.EXE ، یمكنك إدخال األمرWindows XP في
 .یقومان بتشغیل نفس البرنامج

صحیحة في  بصورة غیر REGEDIT.EXE أو REGEDT32.EXE قد یتسبب استخدام األمر :تحذیر
 حدوث مشاكل التكوین

 .التشغیل مما قد یتطلب منك القیام بإعادة تثبیت نظام

 أوضاع بدء تشغیل
أثناء  F8 األوضاع العدیدة المختلفة. حیث یؤدي الضغط على المفتاح باستخدام أحد Windows یمكنك تمھید

 خیارات بدء تشغیل) Windows Advanced Startup Options فتح قائمة عملیة التمھید إلى
Windows األمر الذي یتیح لك تحدید كیفیة تمھید ،(المتقدمة Windows. وخیارات بدء التشغیل التالیة ھي 

 :األكثر استخداًما

• Safe Mode (الوضع اآلمن) - یقوم ببدء تشغیل Windows  ولكنھ یقوم فقط بتحمیل برامج
  .العرض اشةالتشغیل للمكونات األساسیة، مثل لوحة المفاتیح وش

• Safe Mode with Networking Support (الشبكة الوضع اآلمن مع دعم) -  یقوم
برامج التشغیل لمكونات  بشكل مطابق للوضع اآلمن باإلضافة إلى تحمیل Windows بتشغیل
  .الشبكة

• Safe Mode with Command Prompt (األوامر الوضع اآلمن مع موجھ) -  یقوم ببدء
  .(واجھة المستخدم الرسومیة) GUI واجھة یقوم بتحمیل موجھ األوامر بدالً منو Windows تشغیل

• Last Known Good Configuration (آخر تكوین جید معروف) -  یتیح للمستخدم إمكانیة
تستخدم في آخر مرة تم فیھا بدء  والتي كانت Windows تحمیل إعدادات التكوینات الخاصة بـ

  .السجل التي تم إنشاؤھا لھذا الغرض ذلك بالوصول إلى نسخة من بنجاح. ویتم Windows تشغیل

ما لم یتم تطبیقھ  "Last Known Good Configuration" ال یفید استخدام خیار بدء التشغیل :مالحظة
 -رغم صعوبة ذلك  - Windows إعادة تشغیل الجھاز ونجح فتح مباشرةً بعد حدوث فشل في النظام. إذا تم
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 Last Known Good Configuration مفتاح السجل الخاص بخیار التشغیل ن یتم تحدیثفمن المحتمل أ
 .خاطئة بمعلومات

 

 (directory) وصف بنى الدالئل 5-4-9 

 ملحقات الملفات وسماتھا
 یحدث تنظیم لملفات بنیة الدلیل. ویكون المستوى األساسي في العادة لقسم ،Windows في نظام التشغیل

Windows رك األقراص الذي یحمل التسمیةمح ھو \:C ،بعد ذلك توجد مجموعة أولیة من دالئل المعاییر 
التثبیت األولي، یمكن  تسمى المجلدات، لنظام التشغیل والتطبیقات ومعلومات التكوین وملفات البیانات. وبعد

  .یختارونھ للمستخدمین تثبیت معظم التطبیقات والبیانات في أي دلیل

 :Windows الموجودة في بنیة الدلیل باصطالح تسمیة في وتلتزم الملفات

  .حرفًا كحد أقصى 255حیث یمكن استخدام  •
  .(/ \) وال یسمح باستخدام حروف مثل النقطة (.) أو الشرطة المائلة •
  .الملف وتتم إضافة امتداد مكون من ثالثة أحرف أو أربعة إلى اسم الملف لتحدید نوع ھذا •
  .ساسة لحالة األحرفوأسماء الملفات غیر ح •

 :وامتدادات أسماء الملفات التالیة ھي األكثر استخداًما

• Microsoft Word - .doc  
• ASCII - .txt نص فقط  
• jpg. - تنسیق الرسومات  
• Microsoft PowerPoint - .ppt  
• zip. - تنسیق مضغوط  

تبدیلھ. وفیما یلي أكثر  ملف أووتحتفظ بنیة الدلیل بمجموعة من السمات لكل ملف وتتحكم في كیفیة عرض ال
 :سمات الملفات شیوًعا

• R - الملف للقراءة فقط.  
• A - تتم أرشفة الملف في المرة القادمة التي یتم فیھا إجراء نسخ احتیاطي للقرص.  
• S - لحذف الملف أو  یتم تمییز الملف بأنھ ملف نظام ویتم إصدار تحذیر في حالة صدور أیة محاولة

  .تعدیلھ
• H - ملف مخفي في عرض الدلیلال.  

، ATTRIB واستخدام األمر DOS یمكن عرض أسماء الملفات وامتداداتھا وسماتھا بواسطة الدخول إلى إطار
 :. استخدم المسار التالي1كما ھو موضح بالشكل رقم 

  cmd < تشغیل < ابدأ

الملف. استخدم أحد  باسممتبوعة  ATTRIB انتقل إلى المجلد الذي یحتوي على الملف محل اھتمامك. اكتب
سمات كل ملف في العمود األیسر من  أحرف البدل مثل *.* لعرض العدید من الملفات مرة واحدة. ستظھر

 :في موجھ األوامر وذلك بكتابة ATTRIB الشاشة. كما یمكن العثور على معلومات حول األمر

ATTRIB/?i  

 ملف في النقر بزر الماوس األیمن فوقوذلك ب ATTRIB لألمر Windows یمكن الوصول إلى مكافئ
Windows Explorer صخصائ وتحدید. 



 19 

  

 

 Windows Explorer أوالً تعیین ، یجبWindows Explorer لرؤیة خصائص الملف في :مالحظة
  :إلى "إظھار الملفات المخفیة". استخدم ھذا المسار

 عرض < ت المجلدخیارا < أدوات < استكشاف < ابدأ انقر بزر الماوس األیمن فوق

NTFS وFAT32 
ویعد  .NTFSو FAT32 نظامي الملفات Windows 2000و Windows XP یستخدم نظام التشغیل

 دعم ملفات أكثر وأكبر من NTFS الملفات ھذه. حیث یمكن لنظام الملفات األمان من أھم الفروق بین أنظمة
FAT32 خصائص إذن 3ورقم  2وضح الشكل رقم میزات أمان أكثر مرونة للملفات والمجلدات. وی وتوفیر 

 .NTFSو FAT32 الملف لملفات النظام

بھذا سیوفر  والقیام .CONVERT.EXE باستخدام أداة NTFS إلى FAT32 یمكن تحویل األقسام من نظام
، FAT32 مرة أخرى إلى القسم NTFS والستعادة قسم .NTFS مزایا األمان اإلضافیة التي یتمتع بھا نظام

 .االحتیاطي تھیئة القسم ثم استعادة البیانات من النسخ قم بإعادة

 .بنسخ احتیاطي للبیانات قبل تحویل نظام الملفات، تذكر القیام :تحذیر

 (Windows) الرسومیةالتنقل داخل واجھة المستخدم  5-5 

 

یوفر نظام التشغیل واجھة مستخدم تتیح لك 
 التعامل مع جھاز الكمبیوتر. وتوجد

طریقتان یمكنك استخدامھما للتنقل عبر 
 نظام الملفات وتشغیل التطبیقات داخل نظام

 :التشغیل

 توفر واجھة المستخدم الرسومیة •
(GUI)  تمثیالت رسومیة

لفات الم (رموز) أو أیقونات لكافة
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المؤشر الذي یتم  لى الكمبیوتر. ویمكنك التعامل مع ھذه الرموز باستخدام والمجلدات والبرامج ع
عن طریق السحب واإلسقاط،  التحكم فیھ عبر الماوس أو جھاز مشابھ. ویتیح لك المؤشر نقل الرموز

  .وتنفیذ البرامج من خالل النقر
  .النصھي واجھة تستند إلى  (CLI) واجھة سطر األوامر •

  .للتعامل مع الملفات وتنفیذ البرامج ویجب فیھا كتابة األوامر

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق باألھداف التالیة

  .التعامل مع العناصر الموجودة على سطح المكتب •
  .للوحة التحكم (applets) استكشاف التطبیقات الصغیرة •
  .استكشاف األدوات اإلداریة •
  .بیق والتنقل داخلھ وإزالة تثبیتھتثبیت تط •
  .وصف ترقیة أنظمة التشغیل •

 المكتب التعامل مع العناصر الموجودة على سطح 5-5-1 

وسطح المكتب على  .بمجرد تثبیت نظام التشغیل، یمكن تخصیص سطح المكتب لمالءمة االحتیاجات الفردیة
رموز وأشرطة أدوات وقوائم  ح المكتب علىالكمبیوتر عبارة عن عرض رسومي لمساحة العمل. ویحتوي سط

الصور واألصوات واأللوان لتوفیر الشكل  للتعامل مع الملفات. ویمكن تخصیص سطح المكتب باستخدام
 .واألسلوب اللذین یروقان لك

 

 خصائص سطح المكتب
الخاصة  GUI لتخصیص واجھة

انقر بزر الماوس  بسطح المكتب،
األیمن فوق سطح المكتب ثم 

 Properties اختر
، كما ھو موضح في (خصائص)

 . وتحتوي قائمة1الشكل رقم 
Display Properties 

على خمس  (خصائص العرض)
عالمات تبویب: السمات وسطح 

التوقف والمظھر  المكتب وشاشة
واإلعدادات. انقر فوق أیة واحدة 

من ھذه عالمات التبویب ھذه 
 .إعدادات العرض لتخصیص

 عناصر سطح المكتب
المكتب یمكن تخصیصھا، مثل شریط المھام وسلة المحذوفات.  العدید من العناصر الموجودة على سطحھناك 

 .(خصائص) Properties الماوس األیمن فوق العنصر ثم حدد لتخصیص أي عنصر، انقر بزر

 "القائمة "ابدأ
، ابدأ فتعرض القائمة .(ابدأ) Start ابدأ" بالنقر فوق الزر" على سطح المكتب، یمكن الوصول إلى القائمة

الكمبیوتر وقائمة بالمستندات التي تم فتحھا مؤخًرا  ، كافة التطبیقات المثبتة على2الموضحة في الشكل رقم 
 میزة البحث ومركز التعلیمات وإعدادات النظام. كما یمكن تخصیص وقائمة بالعناصر األخرى، مثل
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 .األوامر لشرح تسلسالت ابدأ للقائمة XP نمطھذا المساق سیتم استخدام  أیًضا. وخاللابدأالقائمة

 

 جھاز الكمبیوتر
 جھاز الكمبیوتر على الكمبیوتر، انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز للوصول إلى محركات األقراص المتنوعة المثبتة

ثم  جھاز الكمبیوتر یظھر على سطح المكتب. لتخصیص إعدادات معینة، انقر بزر الماوس األیمن فوق الذي
  :یمكن تخصیصھا تشمل ما یلي واإلعدادات التي .خصائص حدد

 

  اسم الكمبیوتر •
  إعدادات المكونات المادیة •
  الذاكرة الظاھریة •
  التحدیثات التلقائیة •
  الوصول عن بعد •

 تشغیل التطبیقات
 :منھا یمكن تشغیل التطبیقات بطرق متعددة

  .ابدأ النقر فوق التطبیق في القائمة •
  .ا فوق رمز اختصار التطبیق على سطح المكتبالنقر نقًرا مزدوجً  •
 جھاز النقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف التطبیق القابل للتنفیذ في •

  .الكمبیوتر
  .أو سطر األوامر (تشغیل) Run تشغیل التطبیق من اإلطار •
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 مواضع شبكة االتصال
على سطح  االتصال شبكةمواضع  اتصاالت الشبكة وتكوینھا, انقر بزر الماوس األیمن فوق الرمز لعرض

 محركات الشبكة أو قطع االتصال عنھ. انقر فوق المكتب. وفي "مواضع شبكة االتصال"، یمكنك االتصال بأحد
 .سلكیًا أو السلكیًا (LAN) الشبكة الحالیة، مثل اتصال شبكة محلیة لتكوین اتصاالت خصائص

 للوحة التحكم (applets) استكشاف التطبیقات الصغیرة 5-5-2 

سلوك الكمبیوتر  بمركزة اإلعدادات للعدید من المیزات التي تتحكم في Windows یقوم نظام التشغیل
برامج صغیرة موجودة في لوحة  أو (applets) ومظھره. ویتم تصنیف ھذه اإلعدادات في تطبیقات صغیرة

ادات الشبكة وتغییر أو إزالتھا وتغییر إعد . وتعد إضافة برامج1التحكم، كما ھو موضح في الشكل رقم 
 .المتاحة في لوحة التحكم إعدادات األمان من بین خیارات التكوین

 التطبیقات الصغیرة للوحة التحكم
 الخاصة بالعدید من التطبیقات الصغیرة الموجودة في لوحة التحكم اعتماًدا على نسخة تختلف األسماء
Windows المثبت. ففي Windows XPفئات ، یتم تجمیع الرموز داخل: 

 

  :مظھر اإلطارات تتحكم في (applets) عبارة عن تطبیقات صغیرة - المظھر والسمات •
o شاشة العرض  
o شریط المھام والقائمة "ابدأ"  
o خیارات المجلد  

  :أنواع االتصال تطبیقات صغیرة تتحكم في كافة - اتصاالت شبكة االتصال وإنترنت •
o خیارات اإلنترنت  
o اتصاالت الشبكة  

أو إزالتھا  Windows ومكونات تطبیق صغیر یُستخدم إلضافة البرامج - إزالة البرامج إضافة أو •
  .بأمان

  :كافة إعدادات الصوت تطبیقات صغیرة تتحكم في - األصوات والكالم واألجھزة الصوتیة •
o األصوات واألجھزة الصوتیة  
o الكالم  
o أجھزة الوسائط المحمولة  

  :الكمبیوتر أو تنفیذ أعمال الصیانة مثل للعثور على معلومات حول تطبیقات تُستخدم - األداء والصیانة •
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o األدوات اإلداریة  
o خیارات الطاقة  
o المھام المجدولة  
o النظام  

  :المتصلة بالكمبیوتر تطبیقات صغیرة لتكوین األجھزة - الطابعات واألجھزة األخرى •
o وحدات التحكم باأللعاب  
o لوحة المفاتیح  
o الماوس  
o ف والمودمخیارات الھات  
o الطابعات والفاكسات  
o الماسحات الضوئیة والكامیرات  

  :والبرید اإللكتروني الخاص بھم تطبیقات صغیرة لتكوین الخیارات للمستخدمین - حسابات المستخدم •
o البرید اإللكتروني  
o حسابات المستخدم  

یر اإلعدادات وفقًا لموقعك تُستخدم لتغی تطبیقات صغیرة - التاریخ والوقت واللغة والخیارات اإلقلیمیة •
  :ولغتك
o التاریخ والوقت  
o الخیارات اإلقلیمیة وخیارات اللغة  

  .الحتیاجات الرؤیة واالستماع وإمكانیة التنقل معالج یُستخدم لتكوین اإلطارات وفقًا - خیارات الوصول •
  :لكل من تطبیقات صغیرة تُستخدم لتكوین إعدادات األمان - مركز األمان •

o إلنترنتخیارات ا  
o التحدیثات التلقائیة  
o جدار حمایة Windows  

 إعدادات العرض
التطبیق الصغیر "إعدادات العرض". قم بتغییر مظھر سطح المكتب  یمكنك تغییر إعدادات العرض باستخدام

 . ویمكنك تغییر إعدادات عرض أكثر تقدًما، مثل2األلوان، كما ھو موضح في الشكل رقم  بتعدیل الدقة وجودة
  :المسار التالي لفیة الشاشة وشاشة التوقف وإعدادات الطاقة وغیرھا من الخیارات وذلك باستخدامخ

 خیارات متقدمة < "عالمة التبویب "إعدادات < عرض < لوحة التحكم <ابدأ

 استكشاف األدوات اإلداریة 5-5-3 

 إدارة األجھزة
في الشكل  تتیح لك أداة إدارة األجھزة، الموضحة

عرض كافة اإلعدادات الخاصة باألجھزة  ،1رقم 
مھمة یشیع القیام  الموجودة في الكمبیوتر. وھناك

 IRQ بھا بین الفنیین وھي عرض القیم المعینة لـ
 DMA وإعداد I/O وعنوان (طلب مقاطعة)
الوصول المباشر إلى الذاكرة) لكافة أجھزة )

موارد النظام في إدارة  الكمبیوتر. ولعرض
 :م المسار التالياألجھزة، استخد

إدارة  < األجھزة < النظام < لوحة التحكم <ابدأ
 الموارد <عرض < األجھزة
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 إدارة المھام

 
تتیح لك إدارة المھام، 

، 2الشكل رقم  الموضحة في
عرض كافة التطبیقات التي 

تكون قید التشغیل وكذلك 
توقفت عن  إغالق أیة تطبیقات

االستجابة. تتیح لك أداة إدارة 
المھام مراقبة أداء وحدة 

 (CPU) المعالجة المركزیة
والذاكرة الظاھریة وعرض 

عملیات المعالجة قید التشغیل 
 وكذلك عرض معلومات حول

اتصاالت الشبكة. لعرض 
المعلومات في إدارة المھام، 

 :استخدم المسار التالي

CTRL-ALT-DEL > 
 إدارة المھام

 

 

 

 

 عارض األحداث
بتسجیل تاریخ األحداث الخاصة بالتطبیقات واألمان والنظام.  ،3الموضح بالشكل رقم  یقوم "عارض األحداث"،

 بمثابة أداة قیمة الستكشاف األخطاء وإصالحھا. للوصول إلى عارض األحداث، استخدم وملفات السجالت ھذه
 :المسار التالي

  األحداث عارض < األدوات اإلداریة < لوحة التحكم < ابدأ
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 عیدسطح المكتب الب
التحكم عن بعد في كمبیوتر آخر. وتتوفر خاصیة استكشاف األخطاء  یتیح سطح المكتب البعید لكمبیوتر واحد

للوصول إلى سطح المكتب البعید، استخدم  .Windows XP Professional وإصالحھا ھذه فقط في
 :المسار التالي

 طح المكتب البعیدس اتصال < االتصاالت < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ

 إعدادات األداء

 
تغییر بعض اإلعدادات التي یستخدمھا الكمبیوتر، مثل إعدادات تكوین الذاكرة  لتعزیز أداء نظام التشغیل، یمكنك

 الموضحة في الشكل الظاھریة،
 :التالي . لتغییر إعدادات الذاكرة الظاھریة، استخدم المسار4رقم 

 < منطقة األداء < خیارات متقدمة < النظام < لوحة التحكم < ابدأ
 "زر "اإلعدادات

 تثبیتھ تثبیت تطبیق والتنقل داخلھ وإزالة 5-5-4 

بالعمیل. تستخدم معظم  بصفتك فنیًا، ستكون مسئوالً عن إضافة البرامج وإزالتھا من الكمبیوتر الخاص
ك األقراص الضوئي. وتقوم ما في محر التطبیقات عملیة التثبیت التلقائي عند إدخال قرص مضغوط لتطبیق

البرامج. ویُطالب المستخدم بالنقر خالل معالج التثبیت وتوفیر  عملیة التثبیت بتحدیث أداة إضافة أو إزالة
  .المعلومات عند الطلب

  "التطبیق الصغیر "إضافة أو إزالة البرامج
ھو موضح في  ة البرامج، كمابأن یقوم المستخدمون دائًما باستخدام أداة إضافة أو إزال Microsoft توصي

أو إزالة البرامج لتثبیت تطبیق، تقوم  ، عند تثبیت التطبیقات أو إزالتھا. عند استخدام أداة إضافة1الشكل رقم 
تثبیت التطبیق تماًما عند الرغبة في ذلك. لفتح تطبیق إضافة أو  األداة بتعقب ملفات التثبیت بحیث یمكن إزالة

  :لمسار التالياستخدم ا إزالة البرامج،

 إضافة أو إزالة البرامج < لوحة التحكم < ابدأ
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 إضافة تطبیق
تلقائیًا عند إدخال القرص المضغوط، یمكنك استخدام التطبیق الصغیر  في حالة عدم تثبیت التطبیق أو البرنامج

 إضافة الزر . انقر فوق2إزالة البرامج لتثبیت التطبیق، كما ھو موضح في الشكل رقم  الخاص بإضافة أو
 .التطبیق لك بتثبیت Windows ثم حدد الموقع الذي یوجد فیھ التطبیق. سیقوم برامج جدیدة

االختصار الذي یقوم التطبیق  بمجرد تثبیت التطبیق، یمكن بدء تشغیل التطبیق من القائمة "ابدأ" أو من رمز
النحو الصحیح. في حالة وجود أیة یعمل على  بتثبیتھ على سطح المكتب. قم بفحص التطبیق للتأكد من أنھ

 Microsoft إزالة تثبیت التطبیق. وتوفر بعض التطبیقات، مثل مشاكل في التطبیق، قم بعملیة اإلصالح أو
Officeعملیة التثبیت. حیث یمكنك استخدام ھذه الوظیفة لمحاولة تصحیح البرنامج الذي  ، خیار اإلصالح في
 .على النحو الصحیح ال یعمل

 ثبیت تطبیقإزالة ت
التطبیقات بشكل صحیح، فقد تترك ملفات على محرك األقراص الثابتة وإعدادات غیر  إذا لم تتم إزالة تثبیت أحد

الفارغة  في السجل. وعلى الرغم من أن ذلك قد ال یتسبب في أیة مشاكل، إال أنھ یستنزف المساحة ضروریة
التطبیق  3ویوضح الشكل رقم  .تتم بھا قراءة السجللمحرك األقراص الثابتة وموارد النظام والسرعة التي 

إللغاء البرامج التي لم تعد في حاجة إلیھا بعد.  الصغیر "إضافة أو إزالة البرامج" الذي ینبغي استخدامھ
 .إزالة البرامج وسیقوم بإزالة كل ملف تم تثبیتھ سیرشدك ھذا المعالج خالل عملیة

 وصف ترقیة أنظمة التشغیل 5-5-5 

افحص الحد األدنى لمتطلبات نظام  انًا قد تكون ترقیة نظام التشغیل أمًرا ضروریًا. قبل ترقیة نظام التشغیل،أحی
قائمة ) HCL األدنى للمواصفات المطلوبة. افحص قائمة التشغیل الجدید للتأكد من أن الكمبیوتر یفي بالحد

ظام التشغیل الجدید. قم بإجراء نسخ احتیاطي توافق المكونات المادیة مع ن توافق المكونات المادیة) لضمان
 .قبل ترقیة نظام التشغیل تحسبًا لحدوث مشكلة مع عملیة التثبیت للبیانات
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إجراء تثبیت  أسرع من Windows XP إلى Windows 2000 وتعتبر عملیة ترقیة نظام الكمبیوتر من
 Windows i2000 بملفات Windows XP تستبدل األداة المساعدة إلعداد .Windows XP جدید لنظام

  .أثناء عملیة الترقیة. بینما یتم حفظ التطبیقات واإلعدادات الحالیة Windows XP الموجودة ملفات

 ترقیة نظام التشغیل

 

) CD-ROMفي محرك األقراص المضغوطة ( Windows XP....أدخل القرص المضغوط الخاص بـ 1
 . ابدأ > تشغیلللبدء في عملیة الترقیة: حدد 

حرف محرك األقراص للقرص  Dحیث یمثل  D:\i386\winnt32....في المربع تشغیل، اكتب 2
 Welcome to the Windows. یتم عرض رسالة الترحیب "Enterالمضغوط، ثم اضغط على 

XP Setup Wizard ." 
. یتم عرض صفحة اتفاقیة الترخیص Nextثم انقر فوق  Upgrade to Windows XP....اختر 3

)License Agreement .( 
 ....ال بد من قراءة اتفاقیة الترخیص ثم النقر فوق الزر لقبول ھذه االتفاقیة. 4
 Upgrading to the Windows XP NTFS File. تظھر الصفحة "Next....انقر فوق 5

System ." 
 . ....اتبع المطالبات وأكمل الترقیة. عند اكتمال التثبیت، ستتم إعادة تشغیل الكمبیوتر6

تلقائیًا عند إدخال القرص  Windows XP Setup Wizard قد یتم تشغیل معالج اإلعداد :مالحظة
 .المضغوط في محرك األقراص الضوئي
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 ألنظمة التشغیل وتطبیقھا التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة 5-6

الثابتة وتحدیث التطبیقات  األقراص تتضمن الصیانة الوقائیة لنظام التشغیل تنظیم النظام وإلغاء تجزئة محرك
  .بحثًا عن أخطاء على الدوام وحذف التطبیقات غیر المستخدمة وفحص النظام

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .إنشاء خطة صیانة وقائیة •
  .جدولة مھمة •
 .النسخ االحتیاطي لمحرك األقراص الثابتة •

 یانة وقائیةإنشاء خطة ص 5-6-1 

المستقبل. إذن یتعین علیك  إن الھدف من خطة الصیانة الوقائیة لنظام التشغیل ھو تجنب حدوث المشاكل في
كافة اإلجراءات التي تتخذ والمالحظات التي تُشاھد.  القیام بالصیانة الوقائیة بانتظام، كما یتعین علیك تسجیل

ا تتسبب في أقل قدر من المقاطعة لألشخاص الذین یستخدمون الوقائیة عندم یجب القیام ببعض أعمال الصیانة
العطلة  الكمبیوتر. وھذا یعني في الغالب جدولة المھام مساًء أو في وقت مبكر صباًحا أو خالل أجھزة

 .الصیانة الوقائیة األسبوعیة. كما توجد أدوات وتقنیات لھا القدرة على أتمتة العدید من مھام

 

 ئیةتخطیط الصیانة الوقا
الوقائیة معلومات تفصیلیة حول صیانة كافة أجھزة الكمبیوتر والشبكة، مع  یجب أن تتضمن خطط الصیانة

المھام الھامة  األجھزة التي یكون لھا التأثیر األكبر على المؤسسة. وتتضمن أعمال الصیانة الوقائیة التركیز على
 :التالیة

  تحدیثات نظام التشغیل والتطبیقات •
  رامج المضادة للفیروسات وبرامج الحمایة األخرىتحدیثات الب •
  فحص أخطاء محرك األقراص الثابتة •
  النسخ االحتیاطي لمحرك األقراص الثابتة •
  إلغاء تجزئة محرك األقراص الثابتة •
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المشاكل البسیطة قبل أن تؤثر  كما أن برنامج الصیانة الوقائیة الذي تم تصمیمھ إلصالح األشیاء قبل تلفھا وحل
 :للمستخدمین والمؤسسات ى اإلنتاجیة یتمتع بإمكانیة توفیر الفوائد التالیةعل

  تقلیل وقت التعطل •
  تحسین األداء •
  تحسین الوثوقیة •
  تقلیل تكلفة اإلصالح •

اإلصالح على تحدید  وھناك جزء إضافي في الصیانة الوقائیة أال وھو التوثیق. حیث سیساعدك سجل عملیات
تم فیھ إصالح الكمبیوتر آخر مرة وكیفیة  یة. كما سیوفر سجالً یتضمن التاریخ الذيأكثر وأقل األجھزة وثوق

 .إصالحھ وما ھي المشكلة التي تم إصالحھا

 جدولة مھمة 5-6-2  

 

بعض أعمال الصیانة  .تتألف بعض أنواع الصیانة الوقائیة من التنظیف والفحص والقیام بإصالحات بسیطة
یمكن تحمیلھا على محرك األقراص الثابتة  یقیة إما موجودة داخل نظام التشغیل أوالوقائیة تستخدم أدوات تطب

  .تطبیقات الصیانة الوقائیة لیتم تشغیلھا تلقائیًا وفقًا لجدول زمني معین الخاص بالمستخدم. ویمكن تعیین غالبیة

 :المھام عند جدولتھا یلعلى األدوات المساعدة التالیة التي تعمل على تشغ Windows ویحتوي نظام التشغیل

  .بتشغیل مھام في وقت محدد باستخدام واجھة سطر األوامر DOS AT یقوم األمر •
المستخدم  بتشغیل المھام في وقت محدد باستخدام واجھة Windows تقوم جدولة المھام في •

  .الرسومیة

 :في المسار التالي AT وتتوفر معلومات حول األمر

  cmd < تشغیل < ابدأ

 .في سطر األوامر  AT /?i بثم اكت
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  :باستخدام المسار التالي Windows قم بالوصول إلى جدولة المھام في

 المھام المجدولة < أدوات النظام < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ

ارھا في لمرة واحدة أو تكر وتتیح كلتا األداتین للمستخدمین إمكانیة تعیین األوامر لیتم تشغیلھا في وقت محدد
، بأنھا أسھل من حیث 1الموضحة في الشكل رقم  ،Windows أیام أو أوقات محددة. وتتمیز جدولة المھام في

 .عندما یتطرق األمر لتكرار المھام وحذف المھام المجدولة بالفعل السیما AT تعلمھا واستخدامھا من األمر

 أدوات النظام المساعدة
  DOS ضمنة في نظامي تشغیلالمساعدة الم ھناك العدید من أدوات

النظام وسالمتھ. وفیما یلي أداتان مساعدتان مفیدتان في الصیانة  تساعد في الحفاظ على وحدة Windows و
 :الوقائیة

• ScanDisk أو CHKDSK - تقوم األداة ScanDisk في 
(Windows 2000) و CHKDSK في (Windows XP)  بفحص سالمة الملفات والمجلدات

األقراص بحثـًا عن أخطاء مادیة. تذكر استخدامھما مرة واحدة شھریًا على  ركوفحص سطح مح
  .عندما یحدث انقطاع مفاجئ للتیار ینجم عنھ إیقاف تشغیل النظام األقل وكذلك

البیانات في المساحة التالیة المتوفرة على  مع إزدیاد أحجام الملفات، تتم كتابة بعض - إلغاء التجزئة •
أو منتشرة في كل مكان من محرك األقراص الثابتة.  یة تصبح البیانات مجزأةالقرص. وفي النھا

مقطع من البیانات. ویعمل إلغاء التجزئة على جمع البیانات  ویستغرق األمر وقتًا للبحث عن كل
  .األمر الذي یعمل على تشغیل الملفات بشكل أسرع المتقطعة في مكان واحد،

 :داتین باستخدام ھذا المساریمكنك الوصول إلى كلتا ھاتین األ

 أداة إلغاء تجزئة القرص < أدوات النظام < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ

 التحدیثات التلقائیة

 
إذا كان من الواجب 

مھمة  جدولة كل
صیانة كل مرة یتم 

تشغیلھا فیھا، 
فسیكون إصالح 
الكمبیوتر أكثر 
علیھ  صعوبة مما ھو

اآلن. ولحسن الحظ، 
ن أدوات مثل فإ

معالج المھام 
المجدولة یسمح 

من  بالقیام بالعدید
الوظائف بشكل 

تلقائي. لكن كیف 
یمكنك أتمتة التحدیث 

التلقائي للبرنامج 
  تتم كتابتھ؟ الذي لم

إضافیة. ومن المھم  یتم تحدیث أنظمة التشغیل والتطبیقات باستمرار ألغراض األمان وللحصول على وظائف
. كما یمكن 2موضح في الشكل رقم  وشركات أخرى بتوفیر خدمة التحدیث، كما ھو Microsoft قیام شركة

الالزمة ثم التوصیة بما ینبغي تنزیلھ وتثبیتھ. ویمكن لخدمة  لخدمة التحدیث فحص النظام بحثًا عن التحدیثات
 جة، وتثبیتھا عند تمھیدوتثبیتھا بمجرد توفرھا، أو یمكنھا تنزیل التحدیثات حسب الحا التحدیث تنزیل التحدیثات

 :في ھذا المسار Microsoft الكمبیوتر في المرة التالیة. ویتوفر معالج تحدیث
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 التحدیثات التلقائیة < النظام < لوحة التحكم < ابدأ

تحدیث كل من برامج  وتحتوي معظم البرامج المضادة للفیروسات على وسیلة التحدیث الخاصة بھا. إذ یمكنھا
 .توفیر حمایة فوریة كلما تطورت تھدیدات جدیدة ت قاعدة البیانات تلقائیًا. وتتیح لھا ھذه المیزةالتطبیقات وملفا

 نقطة االستعادة

 
مشاكل بالغة الخطورة. فربما یوجد برنامج قدیم في النظام وال یتوافق  قد یتسبب التحدیث في بعض األحیان في

مع النظام  ئي بتثبیت كود یعمل لغالبیة المستخدمین لكن ال یعملالحالي. وقد یقوم التحدیث التلقا مع نظام التشغیل
 .الخاص بك

 لنظام التشغیل ، ھي الحل لھذه المشكلة. حیث یمكن3، الموضحة بالشكل رقم Windows نقطة استعادة
Windows XP االستعادة. ثم في حالة تعطل  إنشاء صورة إلعدادات الكمبیوتر الحالیة، تعرف بنقطة

 .للكمبیوتر الرجوع إلى التكوین السابق أو تسبب التحدیث في مشاكل للنظام، یمكن الكمبیوتر

التشغیل. كما یجب إنشاء نقاط  ویجب أن یقوم الفني دائًما بإنشاء نقطة استعادة قبل تحدیث أو استبدال نظام
 :االستعادة في األوقات التالیة

  عند تثبیت تطبیق •
  عند تثبیت برنامج تشغیل •

التشغیل وملفات النظام وإعدادات السجل لكن ال  قوم نقطة االستعادة بإجراء نسخ احتیاطي لبرامجت :مالحظة
 .ینطبق ذلك على بیانات التطبیقات

 :الستعادة أو إنشاء نقطة استعادة، استخدم المسار التالي

  استعادة النظام < أدوات النظام < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ
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ERD (صالح حاالت الطوارئ) وقرص إ ASR (تلقائًیا استرداد النظام) 
الذي یعمل  (ERD) الطوارئ إمكانیة إنشاء قرص إصالح حاالت Windows 2000 یوفر نظام التشغیل

وإصالحھا.  Windows الستكشاف مشاكل على حفظ ملفات التمھید الھامة ومعلومات التكوین الضروریة
 و ERD وعلى الرغم من أن .(ASR) النظام تلقائیًا معالج استردادنفس المیزات مع  Windows XP یوفر

ASR األخطاء وإصالحھا، إال أنھ ال ینبغي مطلقًا اعتبارھما بدیالً عن وجود  من األدوات القویة الستكشاف
 .جیدة نسخة احتیاطیة

عد حدوث مشكلة ب ویحتوي قرص االستعادة المضغوط على الملفات الضروریة التي تُستخدم إلصالح النظام
االستعادة المضغوط على النسخة األصلیة  خطیرة، مثل تعطل محرك األقراص الثابتة. ویمكن أن یحتوي قرص

وبرامج التطبیقات. وعند استخدام قرص االستعادة  وبرامج تشغیل المكونات المادیة Windows من
 .التكوین االفتراضي األصلي المضغوط، ستتم استعادة الكمبیوتر إلى

 الثابتة النسخ االحتیاطي لمحرك األقراص 5-6-3 

 

تسمح أدوات النسخ االحتیاطي  كما أن نقاط استعادة النظام تسمح باستعادة ملفات تكوین نظام التشغیل، فبالمثل
، للقیام 1، الموضحة في الشكل رقم Microsoft االحتیاطي لـ باسترداد البیانات. فیمكنك استخدام أداة النسخ

حسب الحاجة. من المھم تأسیس إستراتیجیة نسخ احتیاطي تتضمن استرداد البیانات.  ت النسخ االحتیاطيبعملیا
نوع النسخ  متطلبات المؤسسة عدد المرات التي یجب فیھا إجراء النسخ االحتیاطي للبیانات وكذلك وتحدد

 .االحتیاطي الذي یجب إجراؤه

االحتیاطي بعنایة، لن یكون  . وفي حالة اتباع إستراتیجیة النسخقد یستغرق تشغیل النسخ االحتیاطي وقتًا طویالً 
احتیاطي. بل سیكون من الضروري فقط إنشاء  من الضروري النسخ االحتیاطي لكل ملف في كل عملیة نسخ

االحتیاطي األخیرة. لذلك یوجد العدید من أنواع النسخ االحتیاطي  نسخ للملفات التي تغیرت منذ عملیة النسخ
 .لفةالمخت

 النسخ االحتیاطي العادي
 العادي أیًضا بالنسخ االحتیاطي الكامل. فأثناء النسخ االحتیاطي العادي، تتم أرشفة ویعرف النسخ االحتیاطي

على أنھا تمت  كافة الملفات المحددة على القرص على وسیطة النسخ االحتیاطي. ویتم تمییز ھذه الملفات
  .(بت األرشیف) archive bit أرشفتھا من خالل إلغاء تحدید سمة
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 النسخ االحتیاطي بالنسخ
تمت  االحتیاطي بنسخ كافة الملفات المحددة. كما أنھ ال یقوم بتمییز الملفات على أنھ قد یقوم ھذا النوع من النسخ

  .أرشفتھا

 النسخ االحتیاطي التفاضلي
آخر  حتیاطي لكافة الملفات والمجلدات التي تم إنشاؤھا أو تعدیلھا إما منذالتفاضلي بنسخ ا یقوم النسخ االحتیاطي

االحتیاطي التفاضلي بتمییز  نسخ احتیاطي عادي أو آخر نسخ احتیاطي تزایدي (انظر أدناه). ال یقوم النسخ
لنسخ االحتیاطي نفس نقطة البدایة حتى یتم القیام با الملفات على أنھ قد تمت أرشفتھا. وفیھ یتم إنشاء نُسخ من

ویعد القیام بالنسخ االحتیاطي التفاضلي أمًرا مھًما نظًرا ألن استعادة البیانات  .التالي سواء التزایدي أو الكامل
 .حاجة فقط إلى آخر النسخ االحتیاطیة الكاملة أو التفاضلیة في

 النسخ االحتیاطي التزایدي
آخر  الملفات والمجلدات التي تم إنشاؤھا أو تعدیلھا إما منذ التزایدي بنسخ احتیاطي لكافة یقوم النسخ االحتیاطي

تمت أرشفتھا من خالل  نسخ احتیاطي عادي أو آخر نسخ احتیاطي تزایدي. ویتم تعلیم ھذه الملفات على أنھا
في تطویر نقطة البدایة الخاصة بالنسخ  بت األرشیف). ولھذا األمر أثره) archive bit إلغاء تحدید سمة

أرشفة محتوى محرك األقراص بأكملھ. إذا كنت بحاجة إلى القیام  طیة التفاضلیة دون الحاجة إلى إعادةاالحتیا
 علیك أوالً استعادة آخر نسخة احتیاطیة كاملة، ثم استعادة كل نسخة احتیاطیة تزایدیة باستعادة النظام، فیجب

 .احتیاطیة تزایدیة ؤھا منذ آخر نسخةبالترتیب، ثم بعد ذلك استعادة أیة نسخ احتیاطیة تفاضلیة تم إنشا

 النسخ االحتیاطي الیومي
الیومي بعمل نسخ احتیاطي للملفات التي تم تعدیلھا یوم إجراء النسخ االحتیاطي  تقوم عملیات النسخ االحتیاطي

 .(بت األرشیف) archive bit وال یقوم النسخ االحتیاطي الیومي بتعدیل سمة .فقط

 Windows XP ساعدة للنسخ االحتیاطي الیومي على نظام التشغیلوللوصول إلى األداة الم
Professionalاستخدم المسار التالي ،: 

 نسخ احتیاطي < النظام أدوات < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ

 وسائط النسخ االحتیاطي
  :النسخ االحتیاطي المتوفرة للكمبیوتر توجد أنواع عدیدة من وسائط

خادم  ص الشرائط ھي أجھزة تستخدم للنسخ االحتیاطي للبیانات على محرك أقراصمحركات أقرا •
  .البیانات الشبكة. وتعد محركات أقراص الشرائط طریقة باھظة التكلفة لتخزین الكثیر من
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البیانات  مللیمتر لتخزین 4شرائط صوت رقمیة  (DAT) یستخدم معیار شریط الصوت الرقمي •
  بیاناتبتنسیق التخزین الرقمي لل

(DSS).  
لألشرطة  سعة تخزین أكبر وقدرات نسخ احتیاطي (DLT) وتوفر تقنیة الشریط الخطي الرقمي •

  .بسرعة عالیة نسبیًا
التي یحتویھا  أن تخزن بیانات أكثر بمئات المرات من (flash) المحمولة USB كما یمكن لذاكرة •

توفر معدالت نقل أفضل  یدة كما أنھاالمحمولة بسعات عد USB القرص المرن. وتتوفر أجھزة ذاكرة
  .من أجھزة الشرائط

 وإصالحھا استكشاف أخطاء أنظمة التشغیل 5-7 

وإصالحھا. تساعد ھذه  لیة استكشاف األخطاءتحتوي غالبیة أنظمة التشغیل على أدوات مساعدة تساعد في عم
القیام بالتمھید بشكل غیر صحیح. كما تساعد  األدوات المساعدة الفنیین في تحدید سبب تعطل الكمبیوتر أو

 .المشكلة وكیفیة حلھا األدوات المساعدة أیًضا على تحدید

عملیة  1الشكل رقم  ا بدقة. یوضحاتبع الخطوات الموضحة في ھذا القسم لتحدید المشكلة وإصالحھا وتوثیقھ
  .استكشاف األخطاء وإصالحھا

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •

 حھامراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصال 5-7-1 

والبرامج والتكوین. لذا  كالت الطابعة نتیجة لمجموعة من مشكالت مكونات الكمبیوتر المادیةیمكن أن تنشأ مش
وتحدید سبب الخطأ للتمكن من إصالح نظام التشغیل.  یجب أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بالقدرة على تحلیل المشكلة

 .استكشاف األخطاء وإصالحھا ویطلق على ھذه العملیة عملیة

 2و  1الشكالن  ة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرضأول خطوة في عملی
 .العمیل أسئلة مفتوحة اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا على

على قائمة ببعض  3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. ویحتوي الشكل رقم 
 .مشاكل أنظمة التشغیل

قائمة تضم حلوالً  4 عد التحقق من المشاكل الواضحة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. یوضح الشكل رقمب
 .سریعة ألنظمة التشغیل

استكشاف األخطاء  في عملیة 4أما في حالة عدم نجاح الحلول السریعة في حل المشكلة، فطبق الخطوة 
مختلفة لجمع معلومات حول المشكلة من  طرقـًا 5قم وإصالحھا لجمع البیانات من الكمبیوتر. یعرض الشكل ر

 .الكمبیوتر

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  عند ھذه النقطة، سیكون لدیك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلول
 .موارد للحلول الممكنة

قائمة بالمھام المطلوبة  7قم بعد إتمام حل مشكلة نظام التشغیل، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض الشكل ر
 .إلكمال ھذه الخطوة

 وحلولھا التعرف على المشاكل الشائعة 5-7-2 
أو التكوین أو اجتماع المشاكل الثالث في آن واحد.  یمكن إرجاع مشاكل أنظمة التشغیل إلى مشاكل مكونات الكمبیوتر المادیة أو التطبیقات

أنظمة  جدوالً یضم مشاكل 1ام التشغیل أكثر من غیرھا من األنواع. یوضح الشكل رقم مشكالت نظ وسوف تتعرض لحل أنواع معینة من
 التشغیل الشائعة وحلولھا
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 ملخص 5-8 

تتمتع بالمھارة في تثبیت نظام  وتر المختلفة. وبصفتك فنیًا، یجب أنقدمت إلیك ھذه الوحدة أنظمة تشغیل الكمبی
 :تذكر األفكار التالیة التي وردت في ھذه الوحدة التشغیل وتكوینھ واستكشاف أخطائھ وإصالحھا. ومن المھم

العمیل وبیئتھ في  ھناك العدید من أنظمة التشغیل المختلفة المتوفرة، فیجب علیك أخذ احتیاجات •
  .ار عند اختیار نظام التشغیلاالعتب

الثابتة وتثبیت  وتتضمن الخطوات الرئیسیة إلعداد كمبیوتر العمیل كالً من إعداد محرك األقراص •
  .نظام التشغیل وإنشاء حسابات المستخدم وتكوین خیارات التثبیت

مبیوتر. كما الك وتعرض واجھة المستخدم الرسومیة رموًزا لكافة الملفات والمجلدات والتطبیقات على •
  .بواجھة المستخدم الرسومیة تُستخدم أجھزة اإلشارة، مثل الماوس، للتنقل في سطح المكتب الخاص

النسخ االحتیاطي  یجب علیك تأسیس استراتیجیة نسخ احتیاطي تتیح إمكانیة استرداد البیانات. ویعد •
 یة تتوفر في أنظمة تشغیلاختیار العادي والنسخ التفاضلي والتزایدي والیومي أدوات نسخ احتیاطي

Windows.  
  .األمثل كما تساعد تقنیات الصیانة الوقائیة على ضمان عمل نظام التشغیل على الوجھ •
 خیارات وتتضمن بعض األدوات المتوفرة الستكشاف مشاكل نظام التشغیل وإصالحھا قائمة •

Windows متقدمة (Windows Advanced Options) ألجھزةوسجالت األحداث وإدارة ا 
  .وملفات النظام
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 مقدمة 6-0 

الكمبیوتر المحمول  ھل تعرف متى تم تطویر أول أجھزة كمبیوتر محمول؟ من تظنھ قام باستخدام أجھزة
  األولى؟

قبل رواد  تر المحمول األصلیة. فقد كان یُستخدم منأحد أجھزة الكمبیو GRiD Compass 1101 یعد
إلى  - 8.000وتبلغ تكلفتھ من  (كجم 5رطالً ( 11الفضاء في المھام الفضائیة أوائل الثمانینات. یبلغ وزنھ 

كما  GRiD المحمول ھذه األیام أقل من نصف وزن دوالر أمریكي! وعادةً ما تزن أجھزة الكمبیوتر 10.000
أدى التصمیم صغیر الحجم ألجھزة الكمبیوتر المحمول والراحة التي  ل من ثلث تكلفتھ. وقدتبلغ تكلفتھا أق

 .المتطورة إلى جعلھا ال تقل شھرة عن أجھزة كمبیوتر سطح المكتب توفرھا وتقنیتھا

الھاتف الذكیة  المساعد الرقمي الشخصي) وأجھزة) PDA وتزداد شھرة أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة
أن تكون لدیك معرفة بكافة أنواع  النخفاض ثمنھا واستمرار تطور تقنیتھا. وبصفتك فني كمبیوتر، یجبنظًرا 

االختالفات بین أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة سطح  األجھزة المحمولة. لذا، تلقي ھذه الوحدة الضوء على
  .والھواتف الذكیة PDA المكتب كما تصف میزات أجھزة

  :ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیةبعد االنتھاء من 

  .وصف أجھزة الكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة األخرى •
  .التعرف على مكونات الكمبیوتر المحمول ووصفھا •
  .مقارنة مكونات الكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح المكتب والفرق بینھما •
  .شرح كیفیة تكوین الكمبیوتر المحمول •
  .ارنة المعاییر المختلفة للھواتف المحمولةمق •
  .التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة للكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة •
  .وصف كیفیة استكشاف أخطاء الكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة وإصالحھا •

 األخرى وصف أجھزة الكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة 6-1 

أنواًعا من أجھزة الكمبیوتر  (tablet) الكمبیوتر اللوحي تعد أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة :مالحظة
واع أجھزة الكمبیوتر المحمول اسم في ھذا المساق، سوف نطلق على كافة أن المحمول. وللوضوح واالتساق

 .الكمبیوتر المحمول أجھزة
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 أجھزة الكمبیوتر المحمول
 قدیًما ثقیلة الوزن باھظة التكلفة. أما الیوم، فتعتبر أجھزة الكمبیوتر المحمول لقد كانت أجھزة الكمبیوتر المحمول

منخفضة التكلفة والوزن  زة كمبیوتر محمولشائعة االستخدام بدرجة كبیرة نظًرا للتقدم التقني الذي نتج عنھ أجھ
 FireWire الكمبیوتر المحمول باستخدام منافذ فیدیو أو وتتمتع بقدرات محّسنة. ویمكن تكوین العدید من أجھزة

  .إضافیة مدمجة أو أشعة تحت الحمراء أو كامیرا

 والھواتف الذكیة PDA أجھزة
ف الذكیة أمثلةً على األجھزة المحمولة یدویًا والتي الشخصي) والھوات المساعد الرقمي) PDA تعد أجھزة

 میزات، مثل األلعاب وتصفح الویب والبرید اإللكتروني PDA استخداًما. وتوفر أجھزة أصبحت أكثر
كما تعتبر الھواتف  .والمراسلة الفوریة والعدید من المیزات األخرى التي توفرھا أجھزة الكمبیوتر الشخصي

والھواتف الذكیة  PDA ویمكن ألجھزة .المضمنة PDA مزودة بالعدید من قدرات جھازالذكیة ھواتف محمولة 
 .المحمول بتشغیلھا تشغیل بعٍض البرامج التي تقوم أجھزة الكمبیوتر

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التعرف على بعض االستخدامات الشائعة ألجھزة الكمبیوتر المحمول •
 .والھواتف الذكیة PDA التعرف على بعض االستخدامات الشائعة ألجھزة •

 

 

 الكمبیوتر المحمول التعرف على بعض االستخدامات الشائعة ألجھزة 6-1-1

إن أھم میزة في أجھزة الكمبیوتر المحمول ھي صغر 
تصمیم جھاز  الحجم. حیث یوضع في الحسبان عند

والشاشة  الكمبیوتر المحمول وضع لوحة المفاتیح
  .علبة صغیرة محمولة والمكونات الداخلیة في

وتعد إمكانیة حمل أجھزة الكمبیوتر المحمول میزة 
تتیح البطاریة القابلة  أخرى من المیزات الشائعة. كما

إلعادة الشحن استمرار عمل الكمبیوتر المحمول بعد 
  .(AC) مصدر طاقة التیار المتردد فصلھ عن

أجھزة الكمبیوتر المحمول  وتجدر اإلشارة إلى أن
قِبل رجال األعمال  القدیمة كانت تـُستخدم أساًسا من

الذین كانوا في حاجة إلى الوصول إلى البیانات وإدخالھا 
بعیدون عن مكاتبھم. كما كان استخدام أجھزة  وھم

وتر سطح المكتب األقل والوزن والقدرات المحدودة مقارنة بأجھزة كمبی الكمبیوتر المحمول محدوًدا نظًرا للتكلفة
  .تكلفة

والیوم، أصبحت أجھزة الكمبیوتر المحمول أقل سعًرا وذات 
الكمبیوتر المحمول اآلن بدیالً حقیقیًا  قدرات كبیرة. وتعد أجھزة

 .ألجھزة كمبیوتر سطح المكتب

وإلیك بعض من االستخدامات الشائعة ألجھزة الكمبیوتر 
  :المحمول

  ة أو البحث في األوراقتدوین المالحظات في المدرس •
  تقدیم معلومات في اجتماعات األعمال •
  الوصول إلى البیانات من المنزل أو المكتب •
  ممارسة األلعاب أثناء السفر •
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  مشاھدة األفالم أثناء السفر •
  الوصول إلى اإلنترنت من األماكن العامة •
  إرسال رسائل البرید اإللكتروني واستقبالھا في األماكن العامة •

  یمكنك التفكیر في استخدامات أخرى ألجھزة الكمبیوتر المحمول؟ ھل

  PDA التعرف على بعض االستخدامات الشائعة ألجھزة 6-1-2 
 والھواتف الذكیة

المساعد الرقمي الشخصي) منذ ) PDA لقد ُوجدت فكرة جھاز
األولى عبارة عن أجھزة تنظیم  السبعینیات. وكانت النماذج

تعمل  كمبیوتر تم تصمیمھا لتكون ذات شاشةشخصیة تستند إلى ال
باللمس أو لوحة مفاتیح. والیوم، تحتوي بعض النماذج على شاشة 

لوحة مفاتیح معًا، كما أنھا تستخدم نظام تشغیل  تعمل باللمس و
على أجھزة كمبیوتر سطح  مشابًھا ألنظمة التشغیل الُمستخدمة

  .المكتب

ا یتمتع بأدوات تساعد منظًما شخصیًا إلكترونیً  PDA یعد جھاز
  :على تنظیم المعلومات

  دفتر العناوین •
  الحاسبة •
  المنبھ •
  إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت •
  البرید اإللكتروني •

  تحدید المواقع الجغرافیة عالمیًا •

 .PDA والھاتف الذكي ھو ھاتف محمول یتمتع بقدرات جھاز
ل بین وظائف الھاتف المحمو حیث تجمع الھواتف الذكیة

 والكمبیوتر في جھاز واحد محمول یدویًا. وتستمر عملیات دمج
 .وتقنیة الھواتف الذكیة PDA تقنیة جھاز

  :وقد تحتوي الھواتف الذكیة على ھذه الخیارات اإلضافیة

  كامیرا مضمنة •
  الوصول إلى المستندات •
  البرید اإللكتروني •
  تدوین مالحظات مختصرة •
  التلفاز •

 USB وكبل (Bluetooth) توصیالت بلوتوث PDA لھواتف الذكیة واتصاالتتتضمن إمكانیة اتصال ا
  .الناقل التسلسلي العالمي) المنتظمة)

  والھواتف الذكیة؟ PDA ھل یمكنك التفكیر في استخدامات أخرى لجھاز

 صفھاالتعرف على مكونات الكمبیوتر المحمول وو 6-2 

  تعاَل نعرف معًا بعَضً◌ا من المیزات الشائعة ألجھزة الكمبیوتر المحمول؟

  .صغیرة ومحمولة •
  .تحتوي على شاشة عرض مدمجة في الغطاء •
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  .تحتوي على لوحة مفاتیح مدمجة في القاعدة •
  .أو بطاریة قابلة إلعادة الشحن (AC) تعمل باستخدام طاقة تیار متردد •
  .تدعم محركات األقراص واألجھزة الطرفیة القابلة للتبدیل أثناء التشغیل •
 یمكن لغالبیة أجھزة الكمبیوتر المحمول استخدام محطات اإلرساء •

(docking station) واألجھزة متعددة المنافذ (replicator) لتوصیل األجھزة الطرفیة.  

أیًضا محطة اإلرساء.  سوف تتعرف أكثر على مكونات أجھزة الكمبیوتر المحمول. كما ستختبرفي ھذا القسم، 
طرازات عدیدة. حیث قد یتم وضع المكونات  تذكر أن أجھزة الكمبیوتر المحمول ومحطات اإلرساء تتوفر في

 .في أماكن مختلفة على نماذج مختلفة

  :ف التالیةبعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھدا

  .وصف المكونات الموجودة خارج الكمبیوتر المحمول •
  .وصف المكونات الموجودة داخل الكمبیوتر المحمول •
 .وصف المكونات الموجودة على محطة إرساء الكمبیوتر المحمول •

 وصف المكونات الموجودة خارج الكمبیوتر المحمول 6-2-1 

 

حتى یتسنى تبدیل األجھزة  بیوتر سطح المكتب نفس أنواع المنافذتستخدم أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة كم
األجھزة الطرفیة وتوفیر إمكانیة االتصال بالشبكة،  الطرفیة بینھما. فقد تم تصمیم ھذه المنافذ خصیًصا لتوصیل

  .فضالً عن توفیر الوصول إلى الصوت

وجوانبھ نظًرا لصغر  المحمول وظھرهوتوجد المنافذ والتوصیالت ومحركات األقراص في مقدمة الكمبیوتر 
أو  (PC Card) الكمبیوتر الشخصي تصمیمھ وحجمھ. تحتوي أجھزة الكمبیوتر المحمول على فتحات بطاقة

  .أو مودم أو اتصال شبكة إلضافة وظائف مثل مزید من الذاكرة ExpressCard بطاقة

الكمبیوتر المحمول استخدام  یث یمكن ألجھزةتتطلب أجھزة الكمبیوتر المحمول وجود منفذ للطاقة الخارجیة. ح
ھذا المنفذ إلمداد الكمبیوتر بالطاقة أو لشحن  ویمكن استخدام .(AC) بطاریة أو مھایئ طاقة تیار متردد

  .البطاریة

وفتحات إلضافة  توجد على الجوانب الخارجیة للكمبیوتر المحمول مؤشرات حالة ومنافذ وفتحات وموصالت
إلى  1الممیزة في األشكال من رقم  ابس وفتحات تھویة وفتحة المفتاح. انقر فوق المناطقمحركات أقراص ومق

 .المكونات لإلطالع على معلومات إضافیة حول كٍل من ھذه 7رقم 

للكمبیوتر المحمول.  صمام ثنائي باعث للضوء) على الجھة العلیا) LED ثالثة صمامات 1ویوضح الشكل رقم 
انقر فوق المناطق 

ث الممیزة الثال
لالطالع على 

مزید من 
حول  المعلومات

ما تشیر إلیھ 
 :LED صمامات

 بلوتوث  .۱    
 البطاریة  .۲    
وضع   .۳    

 االستعداد
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آلخر. وعلى الفنیین الرجوع إلى دلیل الكمبیوتر  من كمبیوتر محمول LED تتباین شاشات عرض :مالحظة
    .بالحاالت المختلفة الخاصة المحمول لالطالع على قائمة بالعروض

انقر فوق المناطق الثالث  .ثالثة مكونات توجد في الجھة الخلفیة من الكمبیوتر المحمول 2یُظھر الشكل رقم 
 :الممیزة للحصول على مزید من المعلومات حول المكونات

 

 منفذ متوازٍ   .۱    
 (AC) التیار المتردد موصل  .۲    
 البطاریة فتحة  .۳    

 

تصنیع بطاریات أجھزة  تشغیل الكمبیوتر المحمول باستخدام بطاریة أو مھایئ طاقة تیار متردد. ویتمیمكن 
أنواًعا مختلفة من المركبات الكیمیائیة والمعادن  الكمبیوتر المحمول في أشكال وأحجام مختلفة. كما أنھا تستخدم

   .عادة الشحنلمقارنة البطاریات القابلة إل 3لتخزین الطاقة. راجع الشكل رقم 

انقر فوق المناطق  .عشرة مكونات 4یضم الجانب األیسر من الكمبیوتر المحمول الموضح في الشكل رقم 
 :العشر الممیزة للحصول على مزید من المعلومات حول ھذه المكونات

 

 فتحة مفتاح األمان  .۱    
 USB منفذ  .۲    
 S-video موصل  .۳    
 المودم  .٤    
    ٥.  Ethernet 
 الخاصة بالشبكة LED صمامات  .٦    
 االستریو مقبس سماعات الرأس  .۷    
 المیكروفون مقبس  .۸    
 التھویة فتحة  .۹    
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 المزدوجة فتحة توسعة الكمبیوتر الشخصي  .۱۰  
 

المناطق ھنا. انقر فوق  على المكونات المدرجة 5وتحتوي مقدمة الكمبیوتر المحمول الموضحة في الشكل رقم 
 :األربع الممیزة للحصول على مزید من المعلومات حول المكونات

 

 فتحة التھویة  .۱    
 السماعات  .۲    
 الحمراء منفذ األشعة تحت  .۳    
 المحمول مزالج الكمبیوتر  .٤    

 

فوق المناطق  مكونات. انقر أربعة 6بینما یضم الجانب األیمن من الكمبیوتر المحمول الموضح في الشكل رقم 
 :المكونات األربع الممیزة للحصول على مزید من المعلومات حول

 

 VGA منفذ  .۱    
 فتحة محرك األقراص مؤشر حالة  .۲    
 ضوئي مؤشر حالة  .۳    
 محرك أقراص ضوئي  .٤    
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ة ھنا. انقر فوق المدرج على المكونات 7ویحتوي الجزء السفلي من الكمبیوتر المحمول الموضح في الشكل رقم 
 :المكونات المناطق األربع الممیزة للحصول على مزید من المعلومات حول

 

 موصل محطة اإلرساء  .۱    
 مزالجا البطاریة  .۲    
 RAM لوحات وصول ذاكرة  .۳    
 لوحة وصول محرك األقراص الثابتة  .٤    

 وصف المكونات الموجودة داخل الكمبیوتر المحمول 6-2-2 

المحمول عندما ال یكون  تتمتع أجھزة الكمبیوتر المحمول بتصمیم صدفي الشكل. ونموذجیًا یتم غلق الكمبیوتر
الوصول إلى العدید من أجھزة اإلدخال  قید االستخدام. وبمجرد فتح غطاء الكمبیوتر المحمول، یمكنك

  .وشاشة العرض (الصمام الثنائي الباعث للضوء) LED وصمامات

المناطق الخمس الممیزة في  ید من أجھزة اإلدخال عند فتح غطاء الكمبیوتر المحمول. انقر فوقتتوفر العد
  :لمعرفة مزید من المعلومات حول أجھزة اإلدخال 1الشكل رقم 

 لوحة المفاتیح  .۱    
 أجھزة اإلدخال  .۲    
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 (fingerprint reader) كاشف بصمات األصابع  .۳    
 بالصوت عناصر التحكم  .٤    
 زر الطاقة  .٥    

 

  . ھل تعرف أيٍ ھذه األجھزة یقوم بالوظائف التالیة؟1راجع الشكل رقم 

  تحریك المؤشر •
  زیادة مستوى الصوت •
  تسجیل الدخول إلى الكمبیوتر المحمول •
  كتابة مستند •
  تشغیل الكمبیوتر المحمول •
  التحویل إلى شاشة خارجیة •

   خالھا؟ھل تفكر في معلومات أخرى یمكنك إد

انقر فوق  .التي تعرض حالة وظائف محددة LED یحتوي الجزء السفلي للشاشة على صف من صمامات
 :ھذه LED صمامات للحصول على مزید من المعلومات حول 2المناطق الثماني الممیزة في الشكل رقم 

 

 السلكي  .۱    
 بلوتوث  .۲    
 Num Lock المفتاح  .۳    
 Caps Lock المفتاح  .٤    
 الثابتة نشاط محرك األقراص  .٥    
 التشغیل  .٦    
 البطاریة حالة  .۷    
 االستعداد /وضع السبات  .۸    

 

 .المحمول قد تختلف المؤشرات باختالف الكمبیوتر :مالحظة

 تشبھ شاشة العرض البلوري السائل) مضمنة. وھي) LCD شاشة الكمبیوتر المحمول ھي عبارة عن شاشة
LCD والسطوع والتباین باستخدام  الخاصة بكمبیوتر سطح المكتب، فیما عدا أنھ یمكن ضبط إعدادات الدقة

الكمبیوتر المحمول فیما یتعلق باالرتفاع والبعد  برامج أو عناصر تحكم األزرار. ال یمكن ضبط شاشة عرض
لى الكمبیوتر المحمول. یقوم یمكن إضافة شاشة كمبیوتر سطح المكتب إ .نظًرا ألنھا مدمجة في غطاء العلبة

كمبیوتر  الموجود في الكمبیوتر المحمول بالتبدیل بین شاشة عرض الكمبیوتر المحمول وشاشة المفتاح الوظیفي
 .3سطح المكتب، كما ھو موضح في الشكل رقم 
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دما یتصل بمحول عن یوجد في العدید من أجھزة الكمبیوتر المحمول سن صغیر على غطاء الكمبیوتر المحمول
 بإخبار وحدة LCD قطع شاشة حیث یقوم محول .LCD تكون العلبة مغلقة، ویعرف باسم محول قطع شاشة

CPU (إطفاء اإلضاءة الخلفیة وإیقاف تشغیل شاشة وحدة المعالجة المركزیة) بالحفاظ على الطاقة من خالل 
LCD. ،فإن شاشة في حالة تعطل ھذا المحول أو اتساخھ LCD أن الكمبیوتر المحمول  تظل معتمة طالما

 .الستعادة األداء التشغیلي الطبیعي مفتوح. نظف ھذا المحول بعنایة

 المحمول وصف المكونات الموجودة على محطة إرساء الكمبیوتر 6-2-3 

سطح المكتب. عند توصیل  تعد المحطة األساسیة جھاًزا یتصل بطاقة تیار متردد وباألجھزة الطرفیة لكمبیوتر
  .للطاقة واألجھزة الطرفیة الموصلة المحمول بالمحطة األساسیة، یتوفر لدیك وصول مالئم الكمبیوتر

محطات اإلرساء  یوجد نوعان من المحطات األساسیة: محطات اإلرساء واألجھزة متعددة المنافذ. تستخدم
محطات اإلرساء وال  المنافذ أصغر من واألجھزة متعددة المنافذ لنفس الغرض. وعادةً ما تكون األجھزة متعددة

 .إحدى محطات اإلرساء 3إلى  1 توضح األشكال من .PCI تحتوي على سماعات أو فتحات

 

حول المكونات  للحصول على مزید من المعلومات 1انقر فوق المناطق الثالث الممیزة في الشكل رقم 
  :الموجودة على سطح محطة اإلرساء

 زر الطاقة  .۱    
 اإلخراج زر  .۲    
  موصل الكمبیوتر المحمول  .۳    

 

  :إضافیة تتضمن بعض محطات اإلرساء فتحات محرك األقراص والمنافذ التالیة لتوفیر وظیفة
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  متوازٍ  •
  USB منفذ •
• Ethernet  
  الفیدیو •
  الصوت •

الطرفیة لكمبیوتر سطح  تحتوي الجھة الخلفیة لمحطة اإلرساء على منافذ وموصالت تستخدم لالتصال باألجھزة
ضروریة أیًضا لطرد الھواء الساخن خارج  مكتب مثل الماوس أو الشاشة أو الطابعة. وتعد فتحة التھویةال

للحصول على مزید من المعلومات  2الممیزة في الشكل رقم  محطة اإلرساء. انقر فوق المناطق الخمس عشرة
  :الجزء الخلفي من محطة اإلرساء حول المكونات الموجودة في

  تھویةفتحة   .۱    
 (AC) التیار المتردد موصل  .۲    
 ExpressCard الكمبیوتر الشخصي)/بطاقة) PC منفذ بطاقة  .۳    
 (مصفوفة رسومات فیدیو) VGA منفذ  .٤    
 (الواجھة الرقمیة المرئیة) DVI منفذ  .٥    
 الصوت موصل دخل  .٦    
 الرأس موصل سماعة  .۷    
 (العالمي تسلسليالناقل ال) USB منفذ  .۸    
 الماوس منفذ  .۹    
 المفاتیح منفذ لوحة  .۱۰  
 الخارجي موصل محرك األقراص  .۱۱  
 متوازٍ  منفذ  .۱۲  
 التسلسلیة المنافذ  .۱۳  
 المودم منفذ  .۱٤  
 Ethernet منفذ  .۱٥  
 

ناطق الممیزة في الشكل رقم الم قم بتأمین الكمبیوتر المحمول بمحطة اإلرساء من خالل مفتاح األمان. انقر فوق
 .الموجود على الجانب األیمن لمحطة اإلرساء للحصول على مزید من المعلومات حول مفتاح األمان 3

 المكتب وكمبیوتر سطح مقارنة مكونات الكمبیوتر المحمول 6-3 
 والفرق بینھم

القیام بھا. ومع ذلك، فإن  یمكن للكمبیوتر المحمول القیام بمعظم الوظائف التي یمكن لكمبیوتر سطح المكتب
مختلف للغایة فضالً عن أن أجزاءھما غیر قابلة  ھذین النوعین من أجھزة الكمبیوتر قد تم تصمیمھما بشكلٍ 

ذلك، یمكن لكٍل من الطائرة والطوافة السفر إلى نفس الوجھة، لكن ال یمكن  ثال علىللتغییر بشكٍل تبادلي. وكم
المكتب. وإن  بنفس قطع الغیار. وھذا ینطبق أیًضا على أجھزة الكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح إصالحھما

    .والكمبیوتر المحمول كان یمكن مشاركة قلیل من المكونات بین أجھزة كمبیوتر سطح المكتب

النموذج العالمیة. أما  ومكونات كمبیوتر سطح المكتب تمیل إلى أن تكون قیاسیة أكثر. وعادة ما تفي بعوامل
مختلفة فغالبًا تستخدم نفس المكونات. ویعد  أجھزة الكمبیوتر المحمول التي تم تصنیعھا من قِبل جھات مصنعة

لمضغوط القابل إلعادة الكتابة) مثاالً القرص ا) CD-RW/(الرقمیة أقراص الفیدیو) DVD محرك األقراص
    .سطح المكتب التي تحتوي على عامل شكل قیاسي ألحد مكونات كمبیوتر

ویرجع ھذا الفرق إلى  .تعتبر مكونات الكمبیوتر المحمول أكثر تخصًصا من مكونات كمبیوتر سطح المكتب
ت الكمبیوتر المحمول لجعلھا أكثر كفاءة مكونا تركیز الجھات المصنعة ألجھزة الكمبیوتر المحمول على تحسین

المصنعة بتصمیم مكونات الكمبیوتر المحمول بحیث تتوافق مع  وأصغر حجًما. نتیجة لذلك، تقوم الجھات
وتعد مكونات الكمبیوتر المحمول ملكیة خاصة. ونتیجة لذلك، فقد یتعذر علیك  .عوامل شكل محددة خاصة بھم

محمول  ى الجھات المصنعة للكمبیوتر المحمول بإنتاجھا إلصالح كمبیوترالمكونات التي قامت إحد استخدام
    .تمت صناعتھ من قِبل جھة مصنعة أخرى

    .لكل جھة مصنِّعة یدعمونھا قد یتعین على الفنیین الحصول على شھادة :مالحظة
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  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .للكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح المكتب والفرق بینھمامقارنة اللوحات األم  •
  .مقارنة معالجات الكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح المكتب والفرق بینھما •
  .مقارنة إدارة الطاقة للكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح المكتب والفرق بینھما •
عة للكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح المكت •   .ب والفرق بینھمامقارنة قدرات التوّسِ

 سطح المكتب والفرق بینھما مقارنة اللوحات األم للكمبیوتر المحمول وكمبیوتر 6-3-1 

القیاسیان إمكانیة تبادل اللوحات  تتمتع اللوحات األم لكمبیوتر سطح المكتب بأشكال قیاسیة. ویتیح الحجم والشكل
  .األم المصنعة من قِبل جھات مصنعة مختلفة

ملكیة خاصة. عندما تقوم  اللوحات األم للكمبیوتر المحمول حسب الجھة المصنعة كما أنھا تعد بینما تختلف
مثیلة من الجھة المصنعة للكمبیوتر المحمول.  بإصالح الكمبیوتر المحمول، ننصح بشدة بالحصول على لوحة أم

  .تر المحمولسطح المكتب ولوحة أم خاصة بالكمبیو لوحة أم خاصة بكمبیوتر 1یوضح الشكل رقم 

سطح المكتب على نحو  حیث یتم تصمیم اللوحات األم الخاصة بالكمبیوتر المحمول واألخرى الخاصة بكمبیوتر
للكمبیوتر المحمول في كمبیوتر سطح المكتب.  مختلف. وال یمكن بوجھ عام استخدام المكونات التي تم تصمیمھا

  .ماختالفات التصمی أمثلة قلیلة على 2یوضح الشكل رقم 

 المكتب والفرق بینھما مقارنة معالجات الكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح 6-3-2 

 إن وحدة
CPU ( وحدة
المعالجة 

المركزیة) ـ أو 
المعالج ـ ھي 

عقل الكمبیوتر. 
تقوم  حیث
 CPU وحدة

بترجمة 
ومعالجة 

التعلیمات 
الُمستخدمة 

لمعالجة 
 .البیانات
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من معالجات كمبیوتر  محمول بحیث تستخدم طاقة أقل وتولد سخونة أقلولقد تم تصمیم معالجات الكمبیوتر ال
أجھزة تبرید كبیرة الحجم كتلك التي توجد في  سطح المكتب. نتیجة لذلك، ال تتطلب معالجات الكمبیوتر المحمول

 معالجات الكمبیوتر المحمول أیًضا باستخدام مجموعة أسالیب لتقلیل أجھزة كمبیوتر سطح المكتب. وتقوم
لضبط سرعة التوقیت حسب الحاجة لتقلیل استھالك الطاقة وخفض الحرارة. األمر الذي  للطاقة CPU استھالك

المكونات. وتتیح  عنھ انخفاض األداء بشكل طفیف. كما یعمل أیًضا على زیادة العمر االفتراضي لبعض ینتج
تر المحمول لمدة أطول عند استخدام الكمبیو ھذه المعالجات التي تم تصمیمھا بشكل خاص إمكانیة عمل أجھزة

  .مواصفات معالج الكمبیوتر المحمول 1مصدر طاقة البطاریة. یوضح الشكل رقم 

المحمول لمعرفة المعالجات التي یمكن استخدامھا كمعالجات  یجب على الفنیین مراجعة دلیل الكمبیوتر :مالحظة
  .استبدال المعالج بدیلة ولالطالع على تعلیمات

 سطح المكتب والفرق بینھما مقارنة إدارة الطاقة للكمبیوتر المحمول وكمبیوتر 6-3-3  

  .تحكم إدارة الطاقة في تدفق الكھرباء إلى مكونات الكمبیوترت

طاقة. تعمل إدارة طاقة  وعادةً ما یتم تعیین أجھزة كمبیوتر سطح المكتب في موقع بحیث تظل متصلة بمصدر
كمبیوتر سطح المكتب. وتوجد أیًضا  یع الكھرباء من المصدر إلى مكوناتكمبیوتر سطح المكتب على توز

إمداد الكھرباء للحفاظ على إعدادات الساعة الداخلیة  بطاریة صغیرة في كمبیوتر سطح المكتب من شأنھا
  .الطاقة عن كمبیوتر سطح المكتب عند قطع BIOS وإعدادات نظام

إمكانیة حمل الكمبیوتر ـ  یرة یمكن حملھا. وتحققت ھذه المیزة ـوتتمیز أجھزة الكمبیوتر المحمول بأنھا صغ
على تشغیلھ باستخدام البطاریة. عند توصیل  بالجمع بین صغر حجم الكمبیوتر المحمول وقلة وزنھ مع القدرة

 الكمبیوتر المحمول بإرسال الكھرباء من مصدر طاقة التیار المتردد الكمبیوتر المحمول، تقوم إدارة طاقة
(AC) البطاریة.  الكمبیوتر المحمول. كما تقوم إدارة طاقة الكمبیوتر المحمول أیًضا بإعادة شحن إلى مكونات

المحمول بأخذ الكھرباء من البطاریة  عندما یكون الكمبیوتر المحمول غیر متصل، تقوم إدارة طاقة الكمبیوتر
   .وإرسالھا إلى مكونات الكمبیوتر المحمول

  :رة الطاقةوتوجد طریقتان إلدا

  (APM) إدارة الطاقة المتقدمة •
  (ACPI) واجھة الطاقة والتكوین المتقدم •

في إعدادات إدارة  للتحكم BIOS ، كان یُستخدم نظامAPM إصداًرا قدیًما إلدارة الطاقة. مع APM وتعد
   .الطاقة
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، ACPI تخدامفباس .میزات إضافیة إلدارة الطاقة ACPI حیث توفر واجھة .APM محل ACPI وقد حلت
  .یتحكم نظام التشغیل في إدارة الطاقة

عة للكمبیوتر المحمول 6-3-4   وكمبیوتر سطح المكتب والفرق بینھما مقارنة قدرات التوّسِ

 

 

 

 

التوسعة مع كل من  تعمل قدرات التوسعة على إضافة وظائف للكمبیوتر. ویمكن استخدام العدید من أجھزة
  :جھزة كمبیوتر سطح المكتبأجھزة الكمبیوتر المحمول وأ

  محركات األقراص الخارجیة •
  أجھزة المودم •
  بطاقات الشبكة •
  المھایئات الالسلكیة •
  الطابعات •
  أجھزة طرفیة أخرى •
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یتم 
بشكل مختلف. یقوم كمبیوتر  توصیل أجھزة التوسعة بأجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة كمبیوتر سطح المكتب

یقوم الكمبیوتر  .FireWireو USB والمتوازیة ومنافذ األجھزة بالمنافذ التسلسلیة سطح المكتب بتوصیل ھذه
  .(الكمبیوتر الشخصي) PC المنافذ وبطاقات المحمول بتوصیل ھذه األجھزة بنفس

المكونات الخارجیة  إمكانیة توصیل أنواع عدیدة من FireWireو USB ویتیح االستخدام القیاسي لمنافذ
 port) واألجھزة متعددة المنافذ (docking station) المحمول ومحطات اإلرساء بأجھزة الكمبیوتر

replicator) وأجھزة كمبیوتر سطح المكتب. تتیح معاییر USB وFireWire  إمكانیة توصیل المكونات
لتوصیل عدد من  FireWireو USB تشغیل النظام. وتُستخدم منافذ الخارجیة وإزالتھا دون الحاجة إلى إیقاف

  :المكونات الخارجیة

  الطابعات •
  الماسحات الضوئیة •
  محركات األقراص المرنة •
  أجھزة الماوس •
  الكامیرات •
  لوحات المفاتیح •
  محركات األقراص الثابتة •
  (Flash محركات األقراص المحمولة (ذاكرة •
  محركات األقراص الضوئیة •
  MP3 مشغالت •

ویعمل الفرق في عامل  .سطح المكتب بنفس قدرات التوسعةتتمتع أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة كمبیوتر 
المستخدم. تحتوي أجھزة كمبیوتر سطح المكتب  الشكل بین أجھزة الكمبیوتر على تحدید نوع جھاز التوسعة

. إضافة إلى ذلك، توجد مساحة لتثبیت 3.5و" 5.25األقراص " على فتحات محركات داخلیة تدعم محركات
وتحتوي أجھزة الكمبیوتر المحمول على مساحة محدودة، لذلك، فقد تم تصمیم  .ئمةمحركات أقراص توسعة دا

األقراص في  التوسعة على أجھزة الكمبیوتر المحمول بحیث تسمح بدخول أنواع مختلفة من محركات فتحات
ھا أو إزالتھا التشغیل كما أنھ یمكن إدراج نفس الفتحة بشكٍل مالئم. تعتبر محركات األقراص قابلة للتبدیل أثناء

مكونات التوسعة الخاصة بالكمبیوتر المحمول وكمبیوتر سطح  مقارنة بین 1حسب الحاجة. یوضح الشكل رقم 
   .المكتب
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من الوظائف. حیث  الكمبیوتر الشخصي) إلضافة مزید) PC وتستخدم أجھزة الكمبیوتر المحمول منفذ بطاقة
 .CardBus الطرفیة باستخدام معیار لتوصیل األجھزةواجھة المعاییر المفتوحة  PC یستخدم منفذ بطاقة

  :PC بطاقات وإلیك بعض األمثلة حول األجھزة التي تتصل باستخدام

  الذاكرة •
  أجھزة المودم •
  محركات األقراص الثابتة •
  بطاقات الشبكة •

ات في ثالثة ھذه البطاق االتحاد الدولي لبطاقات ذاكرة الكمبیوتر). وتأتي) PCMCIA معیار PC تتبع بطاقات
في الحجم، كما یمكن أن یتصل  PC بطاقات یختلف كل نوع من أنواع .III والنوع II والنوع I أنواع: النوع

یوضح الشكل رقم  .PC ExpressCard یعرف ببطاقة PC بأجھزة مختلفة. وھناك نوع جدید من بطاقات
بتكوینات  PC ExpressCard تتمتع بطاقة .PC ExpressCard وبطاقات PC مقارنة بین بطاقات 2

 .PC ExpressCard وبطاقات PC مثاالً لبطاقة 3الشكل رقم  سنًا. یوضح 54سنًا و 34تتألف من 

المحمول. فأي نوع من أنواع  بطاقة واجھة الشبكة) السلكیة للكمبیوتر) NIC لنفترض أنك ترید شراء بطاقة
 سوف تختار؟ PC بطاقات

 شرح كیفیة تكوین الكمبیوتر المحمول 6-4 

النظام وتخصیصھا أو  للسماح بتشغیل التطبیقات والمعالجات بسالسة، قد یكون من الضروري تكوین موارد
تتوافق مع متطلبات البرامج. وعادةً ما تتم  بحیثتثبیت مكونات ووظائف إضافیة أو تغییر إعدادات البیئة 

، لكن أحیانًا ما یكون تثبیت (Plug and Play) التوصیل فالتشغیل إضافة مكونات خارجیة باستخدام میزة
على  والتكوین اإلضافي مطلوبًا. وسوف یساعدك التكوین األمثل إلعدادات الطاقة في الحصول برنامج التشغیل

الكمبیوتر المحمول باستخدام  ء للكمبیوتر المحمول، مثل زیادة المدة التي یمكن فیھا تشغیلأعلى مستویات األدا
    .طاقة البطاریة

الحاجة إلتمام مھام مختلفة  بالنسبة ألجھزة الكمبیوتر المحمول، قد یكون من الضروري استبدال المكونات حسب
الكمبیوتر المحمول ألغراض محددة من خالل  واالستجابة للمواقف واالحتیاجات المتغیرة. ویمكن تخصیص

یمكن تثبیت محرك أقراص ثابتة ثاٍن في الكمبیوتر المحمول لتوفیر  إضافة مكونات خارجیة. على سبیل المثال،
 یجب إدراج المكونات أو توصیلھا بعنایة بالفتحات والموصالت ومناطق التوسعة الخاصة .سعة تخزین إضافیة

القابلة للتبدیل أثناء التشغیل  ن المھم اتباع إجراءات اإلزالة اآلمنة عند فصل األجھزةلتجنب إتالف األجھزة. م
    .واألخرى غیر القابلة للتبدیل أثناء التشغیل

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح كیفیة تكوین إعدادات الطاقة •
  .إزالتھا بأمانوصف تثبیت مكونات الكمبیوتر المحمول و •

 شرح كیفیة تكوین إعدادات الطاقة 6-4-1 

شیوًعا. حیث تتیح ھذه المیزة  تعد قابلیة الكمبیوتر المحمول للعمل باستخدام البطاریات واحدة من أكثر میزاتھ
أو األماكن غیر  (AC) تتوفر بھا طاقة تیار متردد ألجھزة الكمبیوتر المحمول إمكانیة العمل في أماكن ال

الطاقة وتقنیة البطاریات على زیادة المدة الزمنیة التي یمكن أن یبقى خاللھا  لمالئمة. وتعمل تطورات إدارةا
تعمل في  الكمبیوتر المحمول على غیر اتصال بطاقة تیار متردد. فیمكن أن تظل البطاریات الحالیة مستخدمو

الطاقة من خالل تكوین إعدادات  تعد إدارةساعات دون إعادة شحنھا. و 10إلى  2أي مكان لفترة تتراوح بین 
    .استخدام شحن البطاریة بكفاءة الطاقة في الكمبیوتر المحمول أمًرا ھاًما لضمان

مكونات الكمبیوتر المادیة  بین (bridge) واجھة الطاقة والتكوین المتقدم) بإنشاء جسر) ACPI تقوم معاییر
إدارة الطاقة للحصول على أفضل أداء للكمبیوتر. ویمكن  نشاء أنظمةونظام التشغیل، كما تتیح للفنیین إمكانیة إ

أجھزة الكمبیوتر، لكنھا تحظى بأھمیة خاصة عند إدارة الطاقة في أجھزة  على غالبیة ACPI تطبیق معاییر
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 المحمول. انقر فوق حاالت الطاقة في الشكل الكمبیوتر
  .حالة طاقة معلومات حول كللعرض مزید من ال 1رقم 

نظام ) BIOS في نظام كثیًرا ما یُطلب من الفنیین تكوین إعدادات الطاقة عبر تغییر اإلعدادات الموجودة
  :على الحاالت التالیة BIOS نظام اإلدخال / اإلخراج األساسي). ویؤثر تكوین إعدادات الطاقة في

  حاالت النظام •
  دأوضاع البطاریة والتیار المترد •
  اإلدارة الحراریة •
  CPU اتصال متبادل بین المكونات الطرفیة) الخاص بوحدة) PC إدارة طاقة ناقل •

   .BIOS مثاالً على إعدادات الطاقة في نظام 2یوضح الشكل رقم 

للسماح  BIOS في نظام ACPI إدارة طاقة ، یجب تمكین وضعWindows XP عند العمل في :مالحظة
   .الطاقة كافة حاالت إدارةلنظام التشغیل بتكوین 

   .قد تستخدم الجھات المصنعة أسماًء مختلفة لنفس الحالة .ال یوجد اسم قیاسي لكل حالة إدارة طاقة :مالحظة

  :BIOS في نظام ACPI وإلیك خطوات فحص إعدادات

ناء قیام بالضغط على المفتاح المناسب أو مجموعة المفاتیح أث BIOS....قم بالدخول إلى إعداد نظام 1
، لكن یوجد العدید F2أو المفتاح  Deleteالكمبیوتر بالتمھید. وبشكل نموذجي، تكون ھذه المفاتیح ھي 

 من الخیارات األخرى. 
 ....حدد موقع عنصر قائمة إعدادات إدارة الطاقة والدخول إلیھ. 2
 . ACPI....استخدم المفاتیح المناسبة لتمكین وضع 3
 واخرج منھ.  BIOS....احفظ إعداد نظام 4

غالبیة أجھزة الكمبیوتر المحمول ویجب استخدامھا كإرشادات  ھذه ھي الخطوات األكثر استخداًما مع :مالحظة
   .الكمبیوتر المحمول الخاص بك لمعرفة إعدادات التكوین الخاصة فقط. تأكد من مراجعة دلیل
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استھالك الطاقة من  إمكانیة تقلیل Windows XP تتیح لك میزة خیارات الطاقة الموجودة في نظام التشغیل
للتحكم في میزات إدارة  (Power Options) قِبل عدد من األجھزة أو النظام بالكامل. استخدم خیارات الطاقة

  :الطاقة لما یلي

  محرك األقراص الثابتة •
  الشاشة •
  أوضاع إیقاف التشغیل واإلسبات واالستعداد •
  تحذیرات انخفاض طاقة البطاریة •

 Windows XP ن إعدادات الطاقة فيتكوی

 
 خیارات الطاقة الطاقة باستخدام میزة "خیارات الطاقة" الموجودة في "لوحة التحكم". وتقوم یمكنك ضبط إدارة

 بعرض الخیارات التي یمكن التحكم
 .بھا فقط

مبیوتر. لذلك قد تختلف األجھزة التي قد تكون فریدة لجھاز الك ستقوم "خیارات الطاقة" تلقائیًا باكتشاف :مالحظة
   .حسب مكونات الكمبیوتر المادیة التي یتم اكتشافھا "إطارات "خیارات الطاقة

 :لتكوین إعدادات الطاقة الخاصة بك، انقر فوق
  خیارات الطاقة < التحكم لوحة < ابدأ

 أنظمة الطاقة
كمبیوتر للطاقة. وكل من محرك اإلعدادات التي تقوم بإدارة استخدام ال أنظمة الطاقة عبارة عن مجموعة من

 وشاشة العرض یستھلكان كمیات كبیرة من الطاقة. ویمكن تكوینھما ضمن عالمة التبویب األقراص الثابتة
   ."أنظمة الطاقة"
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مسبقًا. ھذه ھي اإلعدادات  لدیھ أنظمة طاقة ُمعینة Windows XP عندما تفتح "خیارات الطاقة"، ستالحظ أن
لذا یمكنك استخدام أنظمة الطاقة االفتراضیة أو  .Windows XP نشاؤھا عندما تم تثبیتاالفتراضیة التي تم إ

نظام الطاقة المعیّن للكمبیوتر  3العمل الخاصة. یوضح الشكل رقم  إنشاء أنظمة مخصصة تعتمد على متطلبات
 .المحمول

 تخصیص إعدادات طاقة الشاشة ومحرك األقراص الثابتة
األقراص الثابتة.  ج الطالب إلى الوصول إلى الشاشة، لكن نادًرا ما یصل إلى محركھذا السیناریو، سیحتا في

اإلنترنت، وال یقوم كثیًرا بإنشاء ملفات  على سبیل المثال، الطالب الذي یستخدم الكمبیوتر المحمول للبحث على
 .أو حفظھا

 إدارة الطاقة لمحرك األقراص الثابتة
ذكرناه، ال یتم  ر مستھلكي الطاقة في الكمبیوتر المحمول. ففي المثال الذياألقراص الثابتة أحد أكب یعد محرك

إیقاف تشغیل األقراص الثابتة" إلى " الوصول إلى محرك األقراص الثابتة كثیًرا. فیتم تعیین الوقت الخاص بـ
لمحمول دقائق عندما یكون الكمبیوتر ا 3طاقة، وإلى  ساعة واحدة عند توصیل الكمبیوتر المحمول بمصدر

 .""یعمل على طاقة البطاریات

إجراء أیة تغییرات. یمكن  وأنت تقرر أن اإلعدادات االفتراضیة لوضعي االستعداد واإلسبات مقبولة ولم یتم
باسم مخصص للمستخدم إمكانیة الرجوع  حفظ أنظمة الطاقة باسم مخصص. حیث یتیح حفظ نظام الطاقة

المثال، قم بحفظ إعدادات نظام الطاقة باسم "بحث" كما ھو موضح  ذابسھولة إلى اإلعدادات االفتراضیة. في ھ
 .4بالشكل رقم 

  االستعداد أو اإلسبات تعیین الكمبیوتر المحمول إلى حالة السكون الخاصة بوضع
  .بالكامل، فلدیك خیاران: وضعا االستعداد واإلسبات إذا لم تكن ترغب في إیقاف تشغیل الكمبیوتر المحمول

األمر الذي یسمح بتشغیل  ،RAM یتم حفظ المستندات والتطبیقات في ذاكرة - تعدادوضع االس •
  .الكمبیوتر بسرعة

محرك األقراص الثابتة وسوف  یتم حفظ المستندات والتطبیقات إلى ملف مؤقت على - اإلسبات •
  .یستغرق التشغیل فترة أطول بقلیل من وضع االستعداد

   ."ي تم تمكینھ في خصائص "خیارات الطاقةوضع اإلسبات الذ 5یوضح الشكل رقم 

  ضبط تحذیرات انخفاض طاقة البطاریة
یمكنك تعیین تحذیرات انخفاض طاقة البطاریة. ویوجد مستویان: إنذار البطاریة  ،Windows XP في

. بینما البطاریة ضعیفة وإنذار البطاریة شبھ الفارغة. سیقوم إنذار البطاریة الضعیفة بتنبیھك إلى أن الضعیفة
اإلسبات أو إیقاف التشغیل اضطراریًا كما ھو موضح  یقوم إنذار البطاریة شبھ الفارغة ببدء وضع االستعداد أو

  .6في الشكل رقم 

 بأمان وصف تثبیت مكونات الكمبیوتر المحمول وإزالتھا 6-4-2 

تتأكد من وجود مكونات  أن ھناك عدد من مكونات الكمبیوتر المحمول قد تحتاج إلى استبدالھا. تذكر دائًما
ھناك بعض المكونات التي یمكن تبدیلھا أثناء  .االستبدال واألدوات الصحیحة الموصى بھا من الجھة المصنِّعة

إزالتھا واستبدالھا أثناء تشغیل الكمبیوتر. وإلیك بعض المكونات التي قد  التشغیل، األمر الذي یعني أنھ یمكن
  :إلى االستبدال تكون بحاجة

  لبطاریةا •
  محرك األقراص الضوئي •
  محرك األقراص الثابتة •
  الذاكرة •
  PC بطاقات •
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  .مثاالً على الكمبیوتر المحمول 1یوضح الشكل رقم 

 

إجراءات ممیزة لتثبیت مكونات الكمبیوتر المادیة  تستخدم كل جھة مصنعة للكمبیوتر المحمول :مالحظة
ول على معلومات محددة حول التثبیت واتبع احتیاطات األمان المحمول للحص وإزالتھا. راجع دلیل الكمبیوتر

   .بالتثبیت والتفریغ اإللكتروستاتیكي الخاصة

قبل تثبیت أو إزالة مكونات الكمبیوتر المحمول التي ال یمكن  قم دائًما بفصل الطاقة وإزالة البطاریة :تحذیر
   .تبدیلھا أثناء التشغیل

 [2رقم الشكل ] خطوات استبدال البطاریة
  :البطاریة من فتحة البطاریة إزالة

 ....حرك قفل البطاریة إلى الوضع المفتوح. 1
 ....اعمل على جعل ذراع التحریر في الوضع المفتوح وقم بإزالة البطاریة. 2

  :قم بتثبیت البطاریة في فتحة البطاریة

 ....قم بإدراج البطاریة. 1
 ....تأكد من تأمین ذراعي البطاریة. 2

 [3الشكل رقم ] ات استبدال محرك األقراص الضوئيخطو
  :(الكتابة القرص المضغوط القابل إلعادة) CD-RW/(محرك أقراص الفیدیو الرقمي) DVD بإزالة محرك قم

 ....اضغط على الزر لفتح محرك األقراص وقم بإزالة أیة وسائط في محرك األقراص. أغلق العلبة. 1
 الذراع الذي یثبت محرك األقراص.  ....قم بإزاحة المزالج لتحریر2
 ....اسحب الذراع لكشف محرك األقراص. قم بإزالة محرك األقراص. 3

  :DVD/CD-RW قم بتثبیت محرك أقراص
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 ....قم بإدراج محرك األقراص بأمان. 1
 ....ادفع الذراع إلى الداخل. 2

 [4 الشكل رقم] خطوات استبدال محرك األقراص الثابتة
  :األقراص الثابتة قم بإزالة محرك

....في الجزء السفلي من الكمبیوتر المحمول، قم بإزالة المسمار البرغي الذي یثبت محرك األقراص الثابتة 1
 في موضعھ. 

 ....قم بإزاحة المجموعة إلى الخارج. قم بإزالة تجمیع محرك األقراص الثابتة. 2
 ثابتة من محرك األقراص الثابتة. ....قم بإزالة الغطاء المعدني الخاص بمحرك األقراص ال3

  :قم بتثبیت محرك األقراص الثابتة

 ....قم بتوصیل الغطاء المعدني الخاص بمحرك األقراص الثابتة بمحرك األقراص الثابتة. 1
 ....قم بإدخال محرك األقراص الثابتة في الفتحة الخاصة بھ. 2
ت المسمار البرغي الذي یثبت محرك األقراص ....في الجزء السفلي من الكمبیوتر المحمول، قم بتثبی3

 الثابتة في موضعھ. 

 [5الشكل رقم ] خطوات استبدال ذاكرة التوسعة
النمطیة  المخطط التفصیلي الصغیر للوحدة) SODIMM ذاكرة توسعة الكمبیوتر المحمول أیًضا باسم تعرف

 حالة عدم توفر فتحات لذاكرة الیة فيالح SODIMM المزدوجة للذاكرات المضمنة القیاسیة). قم بإزالة ذاكرة
SODIMM الجدیدة: 

 . SODIMM....قم بإزالة المسمار البرغي لكشف ذاكرة 1
 . SODIMM....قم بالضغط إلى الخارج على الدبابیس التي تثبت جانبي ذاكرة 2
 . SODIMMمن الفتحة ثم قم بإزالة ذاكرة  SODIMM....قم بالرفع ألعلى لتحریر ذاكرة 3

  :SODIMM بیت ذاكرةقم بتث

 درجة.  45....قم بمحاذاة الحز عند زاویة تبلغ 1
 ....قم بالضغط على الذاكرة ألسفل برفق حتى یتم إحكام غلق المشابك. 2
 ....قم باستبدال الغطاء وتثبیت المسمار البرغي. 3

 [6الشكل رقم ] PC خطوات استبدال بطاقة توسعة
  :PC بإزالة بطاقة توسعة قم

 . PCغط على زر اإلخراج العلوي لتحریر بطاقة توسعة ....اض1

 .Type II PC بإخراج بطاقة یوجد زران. یقوم الزر األزرق السفلي :مالحظة

  :PC قم بتثبیت بطاقة توسعة

 ....ثم الضغط على الزر األزرق للداخل. 1
 . Expressفي فتحة  PC....قم بإدراج بطاقة توسعة 2

قابلة  USB ومحرك األقراص الضوئي وأجھزة PC بطاقة یوتر المحمول، تكونفي بعض أجھزة الكمب :تحذیر
والبطاریة ال یكونوا قابلین للتبدیل  RAM محرك األقراص الثابتة الداخلي وذاكرة للتبدیل أثناء التشغیل. إال أن

   .التشغیل أثناء
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  خطوات إزالة األجھزة القابلة للتبدیل أثناء التشغیل

 Windowsلماوس األیسر فوق الرمز "إزالة األجھزة بأمان" في علبة النظام الخاصة بـ ....انقر بزر ا1
 للتأكد من عدم استخدام الجھاز. 

....انقر بزر الماوس األیسر فوق الجھاز الذي ترید إزالتھ. تظھر رسالة لتخبرك بإمكانیة إزالة الجھاز 2
 بأمان. 

 یل من الكمبیوتر المحمول. ....أزل الجھاز القابل للتبدیل أثناء التشغ3
 

 مقارنة المعاییر المختلفة للھواتف المحمولة 6-5 

مستوى الصناعة التي  ىعندما بدأ األشخاص في استخدام الھاتف المحمول، كان یوجد القلیل من المعاییر عل
بل والمكلف إجراء مكالمات مع األشخاص  تنطبق على تقنیة الھاتف المحمول. فبدون المعاییر، كان من الصعب

الجھات الموفرة للھاتف المحمول معاییر الصناعة، األمر الذي  الذین یستخدمون شبكة أخرى. أما اآلن، تستخدم
   .إلجراء مكالماتالھواتف المحمولة  زاد من سھولة استخدام

معاییر الھاتف المحمول  عند بدایة الصناعة، كانت غالبیة معاییر الھاتف المحمول تمثیلیة. والیوم أصبحت
   .رقمیة بشكل كبیر

واحد حول العالم. فبعض الھواتف المحمولة قادرة على  لم یتم تطبیق معاییر الھاتف المحمول بشكل :مالحظة
حین أن البعض اآلخر یمكنھ استخدام معیار واحد فقط. نتیجة لذلك، یمكن  ر، فياستخدام العدید من المعایی

األخرى  المحمولة العمل في بلدان عدیدة في حین أنھ ال یمكن استخدام بعض الھواتف المحمولة لبعض الھواتف
   .إال محلیًا

ث كانت تستخدم ھواتف الجیل الثمانینات. حی من الھواتف المحمولة في ( i1G) لقد انطلقت خدمة الجیل األول
 Nordic وھاتف (AMPS) بما في ذلك نظام الھاتف المحمول المتقدم األول معاییر تمثیلیة في المقام األول،

 النظام التمثیلي، یتم إرسال معلومات الصوت من خالل تغییر اإلشارات الالسلكیة التي وفي .(NMT) المحمول
یعني أن التداخل  خدمھ أصوات المتحدثین. ولسوء الحظ، فإن ھذایستخدمھا الھاتف بنفس النمط الذي تست

 والضوضاء
فصلھما بسھولة عن الصوت في اإلشارة. ویؤدي ھذا العامل  ـ اللذین یعمالن على تغییر اإلشارة أیًضا ـ ال یمكن

  .التمثیلیة إلى الحد من فائدة األنظمة

والصفر. تقوم ھذه التقنیة  سلسلة مكونة من قیم الواحد أما اإلشارات الرقمیة فتقوم بتحویل صوت المتحدث إلى
تمثیالً وافیًا لصوتك. ومع ذلك، تكون اإلشارة الرقمیة  بخفض اإلشارة قلیالً، حیث إن قیم الواحد والصفر ال تقدم

إجراءات إصالح األخطاء عند وجود تداخل. كما یمكن ضغط اإلشارات  قویة. یمكن إصالحھا باستخدام
  .یجعل النظام أكثر كفاءة من النظام التمثیلي ألمر الذيالرقمیة، ا
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 Digital) المعاییر الرقمیة إلى (analogue signals) في التسعینیات، كان التحویل من المعاییر التمثیلیة
signals) عالمة ممیزة للجیل الثاني 

 ( i2G) مولالثاني من الھاتف المح من الھواتف المحمولة. وتتضمن معاییر الجیل GSM ( النظام العالمي
الوصول المتعدد بالتقسیم ) CDMA الشبكة المحسنة الرقمیة المتكاملة) و) iDEN لالتصاالت المتنقلة) وشبكة

 .(الكودي

أبعد من اتصاالت الصوت  تعمل معاییر الجیل الثالث للھواتف المحمولة على إتاحة إمكانیة الوصول إلى ما ھو
المحمولة إرسال النصوص والصور والفیدیو  ح من الشائع اآلن بالنسبة للھواتفوالبیانات البسیطة. فقد أصب

 GPS الجیل الثالث المحمولة الوصول إلى اإلنترنت واستخدام واستقبالھا. وأصبح من الشائع أیًضا لھواتف
  .(العالمي نظام تحدید المواقع)

، فلقد تمت إضافة بعض االمتدادات لمعاییر الثالث المحمولة بینما یتم تطویر معاییر ھواتف الجیل :مالحظة
   .i2.5G وتعرف ھذه المعاییر االنتقالیة بمعاییر الجیل .الجیل الثاني الحالیة

معدالت البیانات المتزایدة.  ولقد القت معاییر الجیل الرابع تأیید العدید من المستخدمین، وذلك استجابةً لتوفر
تنزیل الملفات، مثل الفیدیو والموسیقى، بسرعة أكبر  لمستخدمین إمكانیةوسوف تتیح معدالت البیانات المرتفعة ل

  .األجیال السابقة من التي كانت توفرھا معاییر

المعلومات حول المعاییر  لعرض مزید من 1انقر فوق عالمة التبویب الخاصة بالجیل الخامس في الشكل رقم 
   .المختلفة للھواتف المحمولة

باستخدام معاییر الھاتف  الجدیدة التي تضیف وظائف الوسائط المتعددة ووظائف الشبكةیمكن تجمیع التقنیات 
یمكن إضافتھا إلى مجموعة خدمات الھاتف  قائمة بالتقنیات الشائعة التي 2المحمول. ویوضح الشكل رقم 

  .لمیزاتالمحمول بزیادة التكلفة نظًرا إلضافة ھذه ا المحمول. ستقوم غالبیة الجھات الموفرة للھاتف

 للكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة 6-6 

من البیئات. وقد تكون بعض  في أنواع مختلفة نظًرا ألن أجھزة الكمبیوتر المحمول قابلة للتنقل، فإنھا تستخدم
المأكوالت والمشروبات بالقرب من الكمبیوتر المحمول  البیئات خطرة على الكمبیوتر المحمول. حتى إن تناول

  .قد یؤدي إلى حدوث خطورة محتملة

یث یوجد المحمول. ح فكر فیما قد یحدث في حالة انسكاب مشروب على لوحة المفاتیح الخاصة بالكمبیوتر
مباشرة. لذا، یمكن أن یؤدي انسكاب سائل أو  العدید من المكونات في منطقة صغیرة جًدا أسفل لوحة المفاتیح

   .داخلي بالغ سقوط شظایا على لوحة المفاتیح إلى تلف

كان. البیئة األمثل قدر اإلم وعلیھ، فمن المھم الحفاظ على الكمبیوتر المحمول نظیفًا والتأكد من استخدامھ في
   .المحمول ویتناول ھذا القسم أسالیب الصیانة الوقائیة للكمبیوتر

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التعرف على إجراءات التنظیف المناسبة •
 .التعرف على بیئات التشغیل المثالیة •

 التعرف على إجراءات التنظیف المناسبة 6-6-1 

الكمبیوتر المحمول وإطالة عمره.  نظیف الروتینیة المناسبة ھي أسھل الطرق وأقلھا تكلفة لحمایةتعد عملیة الت
أمًرا في غایة األھمیة عند تنظیف الكمبیوتر المحمول. تفضل  لذا یعد استخدام المنتجات واإلجراءات المناسبة

 إن منتجات الكمبیوتر المحمول ملصقات التحذیر الموجودة على منتجات التنظیف. حیث دائًما بقراءة كافة
معلومات إضافیة  حساسة جًدا ویجب التعامل معھا بعنایة. راجع دلیل الكمبیوتر المحمول للحصول على

    .واالقتراحات الخاصة بالتنظیف
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 إجراءات تنظیف لوحة مفاتیح الكمبیوتر المحمول

 ....قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر المحمول. 1
 األجھزة المتصلة بھ. ....ثم افصل كافة 2
 ....وافصل الكمبیوتر المحمول عن مأخذ التیار الكھربي. 3
 ....قم بإزالة كافة البطاریات المثبتة. 4
....امسح الكمبیوتر المحمول ولوحة المفاتیح بقطعة قماش ناعمة وغیر منسلة ومرطبة بقلیل من الماء أو 5

 منظف شاشة الكمبیوتر. 

 ھویةإجراءات تنظیف وسائل الت

 ....قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر المحمول. 1
 ....ثم افصل كافة األجھزة المتصلة بھ. 2
 ....وافصل الكمبیوتر المحمول عن مأخذ التیار الكھربي. 3
 ....قم بإزالة كافة البطاریات المثبتة. 4
فتحات التھویة ....استخدم الھواء المضغوط أو مكنسة كھربیة غیر إلكتروستاتیكیة لطرد الھواء من 5

 والمروحة الموجودة خلف فتحة التھویة. 
 ....استخدم المالقیط الصغیرة إلزالة أیة شظایا. 6

 (العرض البلوري السائل) LCD إجراءات تنظیف شاشة

 ....قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر المحمول. 1
 ....ثم افصل كافة األجھزة المتصلة بھ. 2
 مأخذ التیار الكھربي.  ....وافصل الكمبیوتر المحمول عن3
 ....قم بإزالة كافة البطاریات المثبتة. 4
 ....امسح الشاشة بقطعة من قماش ناعمة وغیر منسلة ومرطبة بقلیل من محلول تنظیف خفیف. 5

استخدم المنتجات المصممة خصیًصا لتنظیف  .LCD شاشة ال تقم برش محلول التنظیف مباشرةً على :تحذیر
    .LCD شاشات

 ءات تنظیف لوحة اللمسإجرا

 ....قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر المحمول. 1
 ....ثم افصل كافة األجھزة المتصلة بھ. 2
 ....وافصل الكمبیوتر المحمول عن مأخذ التیار الكھربي. 3
 ....قم بإزالة كافة البطاریات المثبتة. 4
نسلة ومرطبة بمنظف معتمد. ال ....امسح سطح لوحة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وغیر م5

 تستخدم قطعة قماش مبللة تماًما مطلقًا. 

عنایة خاصة.  المساعد الرقمي الشخصي) أو الھاتف الذكي) PDA تتطلب الشاشة الصغیرة الخاصة بجھاز
 إلكتروني. في حالة وجود اتساخات، فقد ال حیث یقوم المستخدم بتشغیل ھذه األجھزة من خالل لمس الشاشة بقلم

حركتھ بدقة. كما یمكن أن تتسبب االتساخات في خدش  موضع القلم اإللكتروني أو PDA یكتشف جھاز
كمیة قلیلة من محلول تنظیف غیر كاشط على قطعة من القماش. لحمایة  الشاشة. قم بتنظیف الشاشة باستخدام

 .القلم اإللكتروني، استخدم أغطیة شاشة ذاتیة االلتصاق سطح الشاشة من

محلول تنظیف معتمد لتجنب إتالف أسطح الكمبیوتر  استخدم قطعة قماش ناعمة وغیر منسلة مع :تحذیر
قماش ناعمة وغیر منسلة، وال تقم بوضعھ مباشرة على الكمبیوتر  المحمول. ضع محلول التنظیف على قطعة

 .المحمول

 إجراءات تنظیف محرك األقراص المرنة
 األسواق لتنظیف محرك األقراص المرنة. تتضمن أدوات تنظیف أدوات التنظیف المتوفرة في استخدم إحدى

على رؤوس محرك  محرك األقراص المرنة أقراًصا مرنة تمت معالجتھا مسبقًا من شأنھا إزالة الملوثات من
  .األقراص المرنة، والتي تراكمت خالل العمل الطبیعي
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 ....قم بإزالة كافة الوسائط من محرك األقراص المرنة. 1
 .قم بإدراج قرص التنظیف ودعھ یدور للفترة الزمنیة المقترحة. ...2

 إجراءات تنظیف محرك األقراص الضوئي
محركات  االتساخات واألتربة والملوثات األخرى في محركات األقراص الضوئیة. یمكن أن تتسبب قد تتجمع

  .وفقد الفاعلیة اإلنتاجیة أاألقراص الملّوثة في إحداث خلل في األداء وفقد البیانات وظھور رسائل الخط

المتوفر في األسواق. تحتوي العدید من أدوات  DVDأو  CD....استخدم قرص تنظیف محرك أقراص 1
تنظیف األقراص المرنة على منظف القرص الضوئي. ومثل منظف القرص المرن، تحتوي أدوات 

حرك األقراص تنظیف القرص الضوئي على محلول تنظیف وقرص غیر كاشط یتم إدراجھ في م
 الضوئي. 

 ....قم بإزالة كافة الوسائط من محرك األقراص الضوئي. 2
 ....قم بإدراج قرص التنظیف ودعھ یدور للفترة الزمنیة المقترحة لتنظیف كافة المناطق المتصلة. 3

 DVD أو CD تنظیف قرص
یقة، حیث یمكن أن قم باستبدال األقراص التي تحتوي على خدوش عم .قم بفحص القرص بحثًا عن خدوش

 أو CD بالبیانات. إذا اكتشفت أخطاًء مثل حذف أو انخفاض جودة التشغیل ألقراص تتسبب في حدوث أخطاء
DVD، وبصمات  فقم بتنظیف األقراص. تتوفر منتجات تجاریة لتنظیف األقراص وتوفیر الحمایة من األتربة

  .بأمان DVD لتنظیف أقراص CD األصابع والخدوش. ویمكن استخدام منتجات تنظیف أقراص

 ....قم بإمساك القرص من الحافة الخارجیة لھ أو من الحافة الداخلیة. 1
  ....امسح القرص برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وغیر منسلة.2

 ال تستخدم مطلقًا الورق أو أیة مواد من شأنھا خدش القرص أو ترك أثر. 
 ًھا إلى الخارج. ال تستخدم الحركة الدائریة مطلقًا. ....قم بالمسح بدایة من مركز القرص متج3
المتوفر باألسواق على قطعة قماش قطنیة ناعمة وغیر  DVDأو  CD....قم بوضع محلول تنظیف 4

 منسلة، وقم بالمسح مرة أخرى في حالة بقاء أیة ملوثات على القرص. 
 ....اترك القرص فترة حتى یجف قبل إدراجھ في محرك األقراص.5
 

 التعرف على بیئات التشغیل المثالیة 6-6-2

بیئة التشغیل المثالیة للكمبیوتر 
المحمول ھي البیئة النظیفة 

الملوثات المحتملة  والخالیة من
وفي إطار درجات الحرارة 

المقررة والرطوبة حسبما 
المصنِّعة. یوضح  حددت الجھة
أمثلة على بیئات  1الشكل رقم 

التشغیل. مع غالبیة أجھزة 
المكتب، یمكن  مبیوتر سطحك

التحكم في بیئة التشغیل. إال أنھ 
 نظًرا لقابلیة أجھزة الكمبیوتر

المحمول للتنقل، فمن غیر 
الممكن دائًما التحكم في درجة 

 الحرارة والرطوبة وظروف
العمل. ھذا وقد تم إنشاء أجھزة 

الكمبیوتر المحمولة لمقاومة 
لكن یجب  البیئات غیر المالئمة،

نیین دائًما أخذ على الف
االحتیاطات الالزمة لحمایة 

 األجھزة من التلف وفقد
    .البیانات
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محمول مبطنة لتخزین  ومن المھم نقل أجھزة الكمبیوتر المحمول أو شحنھا بعنایة. استخدم علبة كمبیوتر
مول، استخدم حالة شحن الكمبیوتر المح الكمبیوتر المحمول. وعند حملھ، استخدم حقیبة كمبیوتر معتمدة. في

  .لعلب حمل الكمبیوتر المحمول وصنادیق التعبئة أمثلة 2أدوات تعبئة كافیة. یوضح الشكل رقم 

    .وكافة الملحقات بأمان لتجنب التلف أثناء النقل تأكد من تعبئة أجھزة الكمبیوتر المحمول :تحذیر

ذرات األتربة ودرجة الحرارة  ا یمكن أن تؤثریتم نقل أجھزة الكمبیوتر المحمول إلى العدید من أنواع البیئات. لذ
    .والرطوبة على أداء الكمبیوتر المحمول

  :المحمول اتبع اإلرشادات التالیة للمساعدة في ضمان الحصول على األداء األمثل للكمبیوتر

  .قم بتنظیف الكمبیوتر المحمول باستمرار إلزالة األتربة والملوثات المحتملة •
ترتفع درجة حرارة  ھویة أو تعیق تدفق الھواء إلى المكونات الداخلیة. یمكن أنال تسد فتحات الت •

  .الكمبیوتر المحمول في حالة إعاقة حركة الھواء
  .(درجة مئویة 32إلى  7درجة فھرنھایت (من  90إلى  45حافظ على بقاء درجة حرارة الغرفة بین  •
  .المائةدرجة في  80إلى  10حافظ على بقاء مستوى الرطوبة بین  •

محلول تنظیف معتمد لتجنب إتالف أسطح الكمبیوتر  استخدم قطعة قماش ناعمة وغیر منسلة مع :تحذیر
قماش ناعمة وغیر منسلة، وال تقم بوضعھ مباشرة على الكمبیوتر  المحمول. ضع محلول التنظیف على قطعة

    .المحمول

للكمبیوتر المحمول. یجب  ب الجھة المصنعةسوف تختلف التوصیات المتعلقة بدرجة الحرارة والرطوبة حس
الستخدام الكمبیوتر المحمول في ظروف قاسیة.  علیك البحث عن ھذه القیم الموصى بھا، خاصة إذا كنت تخطط

  .للرطوبة ودرجة الحرارة للحصول على أمثلة 3راجع الشكل رقم 

 

 واألجھزة المحمولة وإصالحھا وصف كیفیة استكشاف أخطاء الكمبیوتر المحمول 6-7 

عند استكشاف أخطاء أجھزة 
الكمبیوتر المحمول واألجھزة 

 المحمولة وإصالحھا، یجب
علیك تحدید ما إذا كانت 

عملیة اإلصالح منخفضة 
دید التكالیف أم ال. لتح

األمثل، قارن تكلفة  اإلجراء
اإلصالح بتكلفة االستبدال 
لكمبیوتر محمول أو جھاز 

القیمة  محمول أقل من
   .الباقیة

ونظًرا لتغیر العدید من 
األجھزة المحمولة بسرعة 

من حیث التصمیم 
فكثیًرا ما یكون  والوظائف،

إصالح األجھزة المحمولة 
أعلى تكلفة من استبدالھا. 

یتم استبدال  ما لذلك، عادةً 
األجھزة المحمولة، في حین 

أنھ یمكن استبدال أجھزة 
 الكمبیوتر المحمول أو

  .إصالحھا
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عملیة  1الشكل رقم  اتبع الخطوات الموضحة في ھذا القسم لتحدید المشكلة وإصالحھا وتوثیقھا بدقة. یوضح
 .استكشاف األخطاء وإصالحھا

 :األھداف التالیة بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •

 مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا 6-7-1  

المادیة والبرامج  یمكن أن تنتج مشكالت الكمبیوتر عن مجموعة من األمور ذات الصلة بمكونات الكمبیوتر
المشكلة وتحدید سبب الخطأ للتمكن من  یجب أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بالقدرة على تحلیل والشبكة معًا. لذا

  .استكشاف األخطاء وإصالحھا إصالح الكمبیوتر. ویطلق على ھذه العملیة عملیة

 2و  1الشكالن  أول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرض
 .العمیل اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا علىأسئلة مفتوحة 

مشاكل أجھزة  بعض 3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. یسرد الشكل رقم 
 .الكمبیوتر المحمول

ة حلوالً سریع 4 بعد التحقق من المشاكل الواضحة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. یسرد الشكل رقم
 .ألجھزة الكمبیوتر المحمول

عملیة استكشاف األخطاء  أما في حالة عدم نجاح الحلول السریعة في حل المشكلة، فطبق الخطوة الرابعة في
طرقـًا مختلفة لجمع معلومات حول المشكلة من  5وإصالحھا لجمع البیانات من الكمبیوتر. یعرض الشكل رقم 

 .الكمبیوتر

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  ك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلولعند ھذه النقطة، سیكون لدی
 .موارد للحلول الممكنة

قائمة بالمھام  7الشكل رقم  بعد أن تقوم بحل مشكلة الكمبیوتر المحمول، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض
 .المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة

 شائعة وحلولھاالتعرف على المشاكل ال 6-7-2 

ھذه العناصر الثالثة. وبعض  یمكن أن ترجع مشاكل الكمبیوتر إلى األجھزة أو البرامج أو الشبكات أو مزیجٍ من
تخطیًطا لمشاكل  1غیرھا. یمثل الشكل رقم  أنواع مشكالت الكمبیوتر ستقوم بحلھا بشكل متكرر أكثر من

 .الكمبیوتر المحمول الشائعة وحلولھا

 ملخص 6-8 

المساعد الرقمي ) PDA ناقشت ھذه الوحدة میزات أجھزة الكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة أجھزة
 :وردت في ھذه الوحدة الشخصي) والھواتف الذكیة. ومن المھم تذكر األفكار التالیة التي

وزنھا وزیادة  نظًرا النخفاض تكلفتھا وقلة PDA تزداد شھرة أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة •
  .قدراتھا وطاقة البطاریة التي تساعد على التنقل

صغیرة یمكن  والھواتف الذكیة بأنھا أجھزة (PDA) حیث تتمیز أجھزة المساعد الشخصي الرقمي •
العناوین والتقویم والبرید  إلى تمتعھا بالعدید من قدرات الكمبیوتر، مثل دفتر حملھا بالید باإلضافة

  .اإللكتروني والوصول إلى اإلنترنت
ظاھریًا، لذلك،  وتحتوي أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة كمبیوتر سطح المكتب على منافذ تتشابھ •

لكمبیوتر المحمول استخدام محطات ا یمكن تغییر األجھزة الطرفیة بشكٍل تبادلي. كما یمكن ألجھزة
باألجھزة الطرفیة الخاصة بكمبیوتر سطح المكتب  اإلرساء أو األجھزة متعددة المنافذ لالتصال بسرعة
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 وطاقة التیار المتردد
(AC).  

بمیزة التغییر بشكٍل  وال تتمتع مكونات كمبیوتر سطح المكتب والكمبیوتر المحمول، مثل اللوحات األم، •
خاصة لكل جھة مصنعة باإلضافة  ضافة إلى ذلك، تعد مكونات الكمبیوتر المحمول ملكیةتبادلي. باإل

  .إلى أنھ تم تصمیمھا باستخدام عوامل شكل متمیزة
أقل من  الخاصة بالكمبیوتر المحمول لتستخدم طاقة أقل وتولد حرارة CPU وقد تم تصمیم وحدة •

لتقلیل  CPU المحمول صمام التحكم فيكمبیوتر سطح المكتب. حیث تستخدم أجھزة الكمبیوتر 
  .استھالك الطاقة وخفض الحرارة

أو  PC یمكن توسعة وظائف الكمبیوتر المحمول من خالل إضافة مكونات عن طریق فتحات بطاقة •
  .أو المنافذ المتوازیة FireWire أو USB ومنافذ ExpressCard بطاقة

البطاریة. وتتم الطریقة  یة تشغیلھ باستخدام طاقةومن المكونات الھامة في الكمبیوتر المحمول إمكان •
ویقوم  .(ACPI) الطاقة والتكوین المتقدم الحالیة إلدارة الطاقة عبر نظام التشغیل باستخدام واجھة

  .بتعریف ست حاالت إلدارة الطاقة ACPI معیار
تعریف الخطوات  تموھناك العدید من مكونات الكمبیوتر المحمول التي قد تحتاج إلى استبدالھا. وقد  •

 الثابتة والذاكرة وبطاقات الالزمة الستبدال البطاریة ومحرك األقراص الضوئي ومحرك األقراص
PC.  

معاییر الجیل الثالث  تجدر اإلشارة إلى أنھ قد تم تطویر معاییر الھاتف المحمول في الثمانینیات. تتیح •
المحمول، مثل وظائف البرید  كمبیوترالحالیة للھواتف المحمولة إمكانیة مشاركة بعض وظائف ال

  .ولم یتم تطبیق المعاییر في جمیع أنحاء العالم .اإللكتروني والوصول إلى اإلنترنت والعناوین والتقویم
المھم الحفاظ على  تعمل الصیانة الوقائیة على ضمان عمل الكمبیوتر المحمول على الوجھ األمثل. من •

استخدام المواد والتقنیات الصحیحة عند  ت آمنة. ومن المھم للغایةالكمبیوتر المحمول نظیفًا وفي بیئا
  .وقد تم عرض إجراءات تنظیف مكونات الكمبیوتر .تنظیف مكونات الكمبیوتر المحمول المختلفة

اإلرشادات  یمكن أن تؤثر األتربة ودرجة الحرارة والرطوبة على أداء الكمبیوتر المحمول. تنص •
ودرجة حرارة غرفة  لى الكمبیوتر المحمول نظیفًا، بتوفیر تھویة جیدةالرئیسیة على المحافظة ع

ومستویات رطوبة تتراوح  (درجة مئویة 32إلى  7درجة فھرنھایت (من  90إلى  45تتراوح بین 
  .درجة في المائة 80إلى  10بین 

  .تأكد دائًما أن عملیة إصالح الكمبیوتر المحمول منخفضة التكلفة •
بالتعرف على المشكلة  اف مشاكل أجھزة الكمبیوتر المحمول وإصالحھا قیام الفنيتتطلب عملیة استكش •

الخطوات التالیة: جمع البیانات  وإصالحھا وتوثیقھا. وتتضمن عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا
اإلصالح بالحلول السریعة أوالً ثم جمع البیانات من  من العمیل ثم تحدید المشاكل الظاھرة ثم محاولة

  .تنفیذ الحل ثم ختام الحل مع العمیل كمبیوتر ثم تقییم المشكلة ثمال
 LED عند استكشاف أخطاء األجھزة الالسلكیة وإصالحھا، قم بفحص كافة حاالت صمامات •

  .المشكلة ومؤشرات قوة اإلشارة. قم بإزالة كافة األجھزة الطرفیة غیر الضروریة الكتشاف
المفتاح  جیة، مثل أخطاء التوصیل وأخطاء الطاقة وأخطاءقم بالفحص بحثًا عن وجود مشاكل خار •

توصیلھا. قم بفحص  الوظیفي. عادةً ما یمكن حل أخطاء التوصیل من خالل إزالة المكونات وإعادة
مھایئات غیر صحیحة أو  إدارة األجھزة بحثًا عن أخطاء. قد تحدث أخطاء الطاقة بسبب استخدام

معطلة. قم بفحص المكونات التي تتحكم بھا  ردد تالفة أو مآخذ حائطبطاریات تالفة أو مھایئات تیار مت
  .المفاتیح الوظیفیة

وتحقق من  جرب الحلول السریعة أوالً لحل مشاكل الكمبیوتر المحمول. قم بإعادة تمھید الجھاز •
 Last واستخدم الخیار ، ثم قم بتشغیل الكمبیوتر المحمول في الوضع اآلمنBIOS إعدادات نظام

Known Good Configuration "آخر تكوین جید معروف".  
وإعدادات الشبكة  بالنسبة لحل المشكلة، قم بجمع المعلومات من الكمبیوتر من خالل إدارة األجھزة •

  .وخیارات الطاقة وعارض األحداث وتكوین النظام
واألسئلة  یجب أن تتضمن موارد استكشاف األخطاء وإصالحھا الفنیین اآلخرین وموارد اإلنترنت •

  .المتداولة الخاصة بالجھات المصنعة إضافة إلى المنتدیات عبر اإلنترنت
المحمول من كافة  وتتمثل الخطوات النھائیة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا في اختبار الكمبیوتر •

ة الفوترة الضروریة إضاف السیناریوھات ومناقشة الحلول مع العمیل وملء كافة األوراق ومستندات
  .إلى توثیق الحل

المشكالت األكثر صعوبة  سوف تركز وحدة "الكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة المتقدمة" على استكشاف
  .وإصالحھا
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 مقدمة 7-0

تشغیل الطابعات وكذلك  یقدم ھذا الفصل معلومات مھمة عن الطابعات والماسحات الضوئیة. وسوف تتعلم كیفیة
كیفیة توصیل الطابعات بجھاز كمبیوتر فردي أو  األمور التي ینبغي مراعاتھا عند شراء طابعة باإلضافة إلى

  .بالشبكة

 

للمستخدمین إمكانیة تحویل  إللكترونیة. أما الماسحات الضوئیة فتتیحتنتج الطابعات نسًخا ورقیة من الملفات ا
التنظیمات الحكومیة سجالت مادیة؛ لذلك فإن النسخ  المستندات الورقیة إلى ملفات إلكترونیة. وتتطلب العدید من

عن استخدام  غایة في األھمیة الیوم كما كان الحال عند بدء ثورة التخلي المطبوعة لمستندات الكمبیوتر تعتبر
 .العدید من السنوات الورق منذ

والماسحات الضوئیة حتى  یتعین علیك إذن أن تكون على درایة تامة بكیفیة عمل األنواع المختلفة من الطابعات
 .تطرأ علیھا وإصالحھا یتسنى لك تثبیتھا وصیانتھا وكذلك استكشاف المشاكل التي قد

  :دورك تحقیق األھداف التالیةوبعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمق

  .وصف أنواع الطابعات المتوفرة حالیًا •
  .وصف عملیة التثبیت والتكوین الخاصة بالطابعة •
  .وصف أنواع الماسحات الضوئیة المتوفرة حالیًا •
  .وصف عملیة التثبیت والتكوین الخاصة بالماسحات الضوئیة •
  .ات والماسحات الضوئیة وتطبیقھاالتعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة للطابع •
  .استكشاف أخطاء الطابعات والماسحات الضوئیة وإصالحھا •
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 وصف أنواع الطابعات المتوفرة حالًیا 7-1 

العمیل بتنفیذ المھام  منك شراء طابعة أو إصالحھا أو صیانتھا. وقد یطالبك بصفتك فني كمبیوتر، قد یُطلب
 :التالیة

 

  .انتقاء طابعة •
  .تثبیت الطابعة وتكوینھا •
استكشاف أخطاء الطابعة  •

  .وإصالحھا

 

 

 

 

 

 

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .وصف خصائص الطابعات وقدراتھا •
  .ھات االتصال بین الطابعة والكمبیوتروصف واج •
  .وصف طابعات اللیزر •
  .وصف الطابعات الصدمیة •
  .وصف طابعات نفث الحبر •
  .وصف طابعات الحبر الجامد •
  .وصف أنواع الطابعات األخرى •
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 وصف خصائص الطابعات وقدراتھا 7-1-1 

الضوئي اإللكتروني أو طابعات  تقنیة التصویر غالبًا ما تكون الطابعات المتوفرة حالیًا إما طابعات لیزر تستخدم
أما الطابعات النقطیة التي تستخدم تقنیة الضغط  .نفث الحبر والتي تستخدم تقنیة الرشاش اإللكتروستاتیكي

قائمة تضم المعاییر الواجب  1نُسًخا مطابقة (كربونیة). یوضح الشكل  فتستخدم في التطبیقات التي تتطلب
 .طابعة اختیار مراعاتھا عند

 القدرة والسرعة
العوامل التي ینبغي أخذھا في االعتبار عند اختیار طابعة. فغالبًا ما تكون  تعتبر قدرة الطابعة وسرعتھا من

سرعة الطابعة  نفث الحبر بطیئة، لكنھا قد تتناسب مع االستخدام المنزلي أو المكاتب الصغیرة. وتقاس طابعات
صفحات في الدقیقة. تبلغ  6إلى  2یث تبلغ سرعة طابعة نفث الحبر بین ح .(ppm) بعدد الصفحات في الدقیقة

 .الدقیقة صفحة في 200إلى  8سرعة طابعة اللیزر ما بین 

 ألوان أو أبیض وأسود
 خالل المزج اإلضافي للنقاط التي یتم عرضھا على الشاشة. وتلتقط العین األلوان تنتج شاشة الكمبیوتر ألوانًا من

  .(RGB) واألزرق ن النقاط نطاق األلوان الذي یستخدم نقاط اللون األحمر واألخضرمباشرة. فینتج ع

 

وتصدر الطابعة ألوانًا باستخدام المزج 
 الطرحي. وفیھ ترى العین اللون الذي ینعكس

من مزیج األلوان على الصفحة. یوضح 
مخطط األلوان الدائري الخاصة  2الشكل 
ر السماوي واألرجواني واألصف باللون

 واألسمر
 (CMYK). 

یعتمد االختیار بین طابعة األبیض واألسود 
 .وطابعة األلوان على احتیاجات كل عمیل
فإذا كان العمیل یقوم بطباعة الخطابات 
بصفة أساسیة وفي استغناء عن قدرات 

إذن تكون طابعة األبیض واألسود  األلوان،
كافیة. أما المعلم بالمرحلة االبتدائیة فقد یكون 

اجة إلى طابعة ألوان إلضفاء عنصر ح في
 .التشویق على دروسھ فیجذب الطالب

 الجودة
فكلما زاد عدد النقاط في البوصة، كان مستوى  .(dpi) الواحدة تقاس جودة الطباعة بعدد النقاط في البوصة

ى صور مستوى الدقة أعلى، فغالبًا ما تكون النصوص والصور أنقى. وللحصول عل الدقة أعلى. وعندما یكون
الورق عالي  بأعلى مستویات دقة، یتعین علیك استخدام الحبر أو مسحوق الحبر عالي الجودة وكذلك تتمتع

  .الجودة

 الثقھ
والوثوق بأدائھا. حیث إن أنواع الطابعات المتوفرة في األسواق  ینبغي أن تملك طابعة یمكنك االعتماد علیھا

 مواصفات أكثر من طابعة قبل أخذ قرار الشراء. وإلیك بعض األداء، فیجب علیك تفحص كثیرة جًدا ومختلفة
 :الخیارات التي توفرھا الشركة المصنعة

  .والذي یُحدد ما یشتمل علیھ الضمان أي ما یغطیھ – الضمان •
المتوقع. وتتوفر المعلومات في الدلیل  إن تقدیم الخدمة یستند إلى االستخدام – الخدمة حسب الترتیب •

  .ب الخاص بالشركة المصنعةأو على موقع الوی
الذي تعمل فیھ الطابعة  یوجد متوسط زمني للوقت – (MTBF) متوسط الوقت بین حاالت الفشل •

  .الخاص بالشركة المصنعة دون حدوث فشل. تتوفر المعلومات في الدلیل أو على موقع الویب
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 إجمالي تكلفة الملكیة
 د شراء طابعة، توجد اعتبارات أخرى للتفكیر فیھا غیر التكلفةاختیار األجھزة. عن أخذ التكلفة في االعتبار عند

 :عدة عوامل (TCO) االبتدائیة. یتضمن إجمالي تكلفة الملكیة

  السعر المبدئي للشراء •
  تكلفة اإلمدادات، مثل الورق والحبر •
  سعر كل ورقة •
  تكالیف الصیانة •
  تكالیف الضمان •

والعمر االفتراضي للطابعة  ن علیك أخذ مقدار المواد المطبوعة، یتعی(TCO) عند حساب إجمالي تكلفة الملكیة
 .في االعتبار

 وصف واجھات االتصال بین الطابعة والكمبیوتر 7-1-2 

المستندات. تستخدم الطابعات  یجب أن یحتوي جھاز الكمبیوتر على واجھة تتوافق مع الطابعة حتى یمكن طباعة
التسلسلي العالمي) أو واجھة السلكیة متوازیة. وتتصل  الناقل) USB ھةالمتصلة بأجھزة الكمبیوتر المنزلیة واج

 .بالشبكة باستخدام كبل شبكة الطابعات الخاصة بالشركات

 التسلسلیة
وحدات البت المفردة من المعلومات في دورة واحدة. ویمكن استخدام  یعتبر النقل التسلسلي للبیانات ھو حركة

  .طیة حیث إن الطابعات ال تتطلب نقل البیانات بسرعة عالیةللطابعات النق االتصال التسلسلي

 المتوازیة
النقل التسلسلي للبیانات. والنقل المتوازي للبیانات عبارة عن حركة  یعتبر النقل المتوازي للبیانات أسرع من

  .وإلیھا ةمن المعلومات في دورة واحدة. كما أن المسار أوسع لحركة المعلومات من الطابع وحدات بت متعددة

 (EPP) المتوازي المحسَّن المعیار الحالي لمنافذ الطابعة المتوازیة. أما المنفذ IEEE 1284 ویُعتبر معیار
ویوفران  IEEE 1284 ضمن معیار فھما وضعان من أوضاع التشغیل (ECP) ومنفذ القدرات المحسَّن
  .االتصال ثنائي االتجاه

SCSI 
أنواع الواجھات التي تستخدم تقنیة االتصال المتوازي  تعد أحد (SCSI) واجھة نظام الكمبیوتر الصغیرة

  .للبیانات لتحقیق معدالت نقل عالیة

USB 
عملیة جًدا بسبب سرعتھا  USB واألجھزة األخرى. وتعد ھي واجھة شائعة االستخدام للطابعات USB واجھة

التوصیل فالتشغیل). فعند إضافة ) PnP الخاص بـ USB التشغیل الحدیثة دعم وسھولة إعدادھا. توفر أنظمة
  .التشغیل ، یتم اكتشاف الجھاز تلقائیًا وتبدأ عملیة تثبیت برنامجPnP نظام كمبیوتر یدعم تقنیة إلى USB جھاز

FireWire 
ـ ناقل اتصال عالي السرعة ال یتوقف  IEEE 1394 أو i.LINK ـ ویعرف أیًضا باسم FireWire یعتبر

على توصیل األجھزة الرقمیة بعضھا ببعض مثل  FireWire ناقل ي معین. یعملعلى استخدام نظام أساس
  .والماسحات الضوئیة والكامیرات الرقمیة ومحركات األقراص الثابتة الطابعات الرقمیة

كمبیوتر بانسیابیة دون عوائق.  إمكانیة االتصال بجھاز -مثل الطابعة  -للجھاز الطرفي  FireWire ویتیح ناقل
اتصاالً واحًدا من نوع قابس  FireWire الطابعة. ویوفر ناقل یسمح بالتبدیل أثناء التشغیل ألجھزة مثل كما أنھ

بمعدل نقل للبیانات یصل  FireWire جھاًزا. ویتمتع ناقل 63توصیل ما یصل إلى  ومقبس یمكن من خاللھ
  .میجابت في الثانیة 400إلى 
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Ethernet 
توصیل طابعة بالشبكة كبالت تتوافق مع كل من الشبكة الحالیة  یتطلبیمكن مشاركة طابعات عبر الشبكة. 

  .لالتصال بالشبكة RJ-45 الطابعة. تستخدم غالبیة طابعات الشبكة واجھة ومنفذ الشبكة المثبت في

 الالسلكیة
 األشعة تحت الحمراء وتقنیة بلوتوث تتوفر تقنیة الطباعة الالسلكیة في تقنیة

(Bluetooth) وتقنیة Wi-Fi.  

إرسال واستقبال بكال  وإلجراء اتصال األشعة تحت الحمراء بین الطابعة والحاسب، یتطلب األمر توفیر أجھزة
اإلرسال واالستقبال في كال الجھازین، كما  الجھازین. ویجب أن یتوفر خط رؤیة خال ٍ من أیة عوائق بین جھاز

 .األشعة تحت الحمراء ضوئاً ال تـُرى بالعین المجردةمتر). وتستخدم  3.7قدًما ( 12یجب أال تزید المسافة عن 

شائعة االستخدام في سماعات  أما تقنیة بلوتوث فتستخدم تردًدا السلكیًا غیر مرخص لالتصال قصیر المدى وھي
مع أجھزة الكمبیوتر المحمول وأجھزة  (PDA) الرأس الالسلكیة ومزامنة أجھزة المساعد الشخصي الرقمي

بلوتوث إمكانیة توصیل جھاز بلوثوث بطابعة، ویتم ذلك غالبًا  كتب. سوف یتیح مھایئكمبیوتر سطح الم
 .USB باستخدام منفذ

الكمبیوتر بالشبكة دون استخدام  فھو االسم الشائع للتقنیة الجدیدة نسبیًا التي تسمح بتوصیل أجھزة Wi-Fi أما
وھو  IEEE یبدأ بالرقم الخاص بمعیاركالھما  ،Wi-Fi كبالت. یوجد معیاران یكثر استخدامھما لتقنیة

802.11: 

  .میجابت في الثانیة 11بمعدل  بنقل البیانات i802.11b یقوم المعیار •
 میجابت في الثانیة. تتوافق منتجات 54البیانات بمعدل  فیقوم بنقل i802.11g أما المعیار •

i802.11g مع اإلصدارات السابقة من i802.11b.  

 زروصف طابعات اللی 7-1-3 

 

طابعة اللیزر طابعة عالیة الجودة وسریعة 
تستخدم شعاع اللیزر إلنشاء صورة. 

المركزي من طابعة اللیزر ھو  الجزء
أسطوانة التصویر الضوئي اإللكتروني. 

عن أسطوانة معدنیة  واألسطوانة عبارة
مطلیة بمادة عازلة حساسة للضوء. فعند 

األسطوانة،  سقوط شعاع من اللیزر على
كموصل عند نقطة سقوط الشعاع تعمل 

 علیھا. وأثناء دوران األسطوانة، یقوم
شعاع اللیزر برسم صورة إلكتروستاتیكیة 

على األسطوانة تسمى بالصورة. وتمر 
المحمضة أو المعتمة من  الصورة غیر

خالل مخزون من الحبر الجاف أو 
بعد ذلك  .مسحوق الحبر الذي ینجذب إلیھا

صورة بالورقة تلف األسطوانة وتالمس ال
وتمر الورقة بعد ذلك عبر مصھر مكون من أسطوانات ساخنة تقوم  .التي تجذب مسحوق الحبر من األسطوانة

  .الورق بصھر مسحوق الحبر على

 عملیة الطباعة
  .من ست خطوات لطباعة المعلومات على ورقة مفردة تتألف عملیة الطباعة في طابعة اللیزر
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 الخطوة األولى: التنظیف
 الورقة وانفصال األسطوانة عن الورقة، یتعین إزالة أي مسحوق حبر متبٍق على ند استقرار الصورة علىع

األسطوانة. وتستخدم بعض  األسطوانة. قد تحتوي الطابعة على شفرة تكشط الزائد من مسحوق الحبر من على
وبذلك یسقط الزائد من مسحوق  سطح األسطوانة الطابعات جھد تیار متردد یمر في سلك إلزالة الشحنة من على

  .في حاویة حبر مستخدمة یمكن تفریغھا أو التخلص منھا الحبر. ویتم تخزین الزائد من مسحوق الحبر

 الخطوة الثانیة: التھیئة
الصورة المعتمة القدیمة من األسطوانة ومحو محتویات األسطوانة أو تھیئتھا  تنطوي ھذه الخطوة على إزالة

شأنھا  ة. وتتم عملیة التھیئة عن طریق وضع سلك خاص أو شبكة أسالك أو بكرة منمعتمة جدید لصورة
األسطوانة. ویشار  بشكل منتظم عبر سطح (DC) فولت تیار ثابت 600 –استقبال شحنة سالبة تبلغ حوالي 

  .یئةبینما تعرف األسطوانة ببكرة التھ .الرئیسي (corona) إلى السلك أو شبكة األسالك باسم سلك كورونا

 

 الخطوة الثالثة: الكتابة
المسح الضوئي لألسطوانة الحساسة للضوء باستخدام شعاع اللیزر. وتنخفض شحنة  تنطوي عملیة الكتابة على

الكھربیة  فولت تیار ثابت. ولھذه الشحنة 100 –جزء معرض للضوء من األسطوانة إلى حوالي  سطح كل
صورة معتمة غیر مرئیة على  دوران األسطوانة، یتم إنشاء شحنة سالبة أقل من باقي األسطوانة. وأثناء

 .األسطوانة

 الخطوة الرابعة: التطویر
تطبیق مسحوق الحبر على الصورة المعتمة على األسطوانة. ویعد مسحوق الحبر  في مرحلة التطویر، یتم

على  جاز مسحوق الحبرالشحنة یتألف من جزیئات البالستیك والمعادن. وتقوم شفرة التحكم باحت مزیًجا سالب
المعتمة ذات الشحنات  مسافة بالغة الصغر من األسطوانة. عندئذ ینتقل الحبر من شفرة التحكم إلى الصورة

  .الموجبة العالیة على األسطوانة

 الخطوة الخامسة: النقل
سلك الكورونا  الحبر الملتصق بالصورة المعتمة إلى الورق. ویؤدي النقل ـ أو في ھذه الخطوة، یتم نقل مسحوق

مسحوق  إلى وضع شحنة موجبة على الورق. وحیث إنھ یتم شحن األسطوانة بشحنة سالبة، یتم جذب الثانوي ـ
الورقة ومثبتة بفعل الشحنة  الحبر الموجود على األسطوانة إلى الورق. واآلن أصبحت الصورة موجودة على

  .الموجبة
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 الخطوة السادسة: الصھر
الحبر باستمرار على الورقة. یتم تمریر ورقة الطباعة بین بكرة ساخنة  مسحوق یتم في ھذه الخطوة صھر

األلیاف  وأثناء انتقال الورقة بین البكرة الساخنة وبكرة الضغط، یتم صھر الحبر السائل مع .وبكرة ضغط
  .مطبوعة الموجودة في الورقة. عندئٍذ یتم نقل الورقة إلى درج اإلخراج على ھیئة صفحة

باللیزر. تعلم تركیب كبالتك  عدك الكلمة التذكیریة التالیة على تذكر ترتیب خطوات عملیة الطباعةسوف تسا
 .(ثم نقل ثم صھر تصبح نجًما صالًحا (تنظیف ثم تھیئة ثم كتابة ثم تطویر

 الكورونا أو أسطوانة التھیئة في مخاطر بالغة. فقد یصل الجھد یمكن أن یتسبب سلك أو شبكة أسالك :تحذیر
 یسمح فقط للفنیین المعتمدین بالتعامل مع الطابعة. وقبل العمل داخل طابعة اللیزر، فولت. لذا 6000 –إلى 

 .یتیعن علیك التأكد أنھ قد تم تفریغ شحنة الجھد على نحو صحیح

 

 

 

 وصف الطابعات الصدمیة 7-1-4  

بشریط الحبر،  طباعة تصطدم تعد الطابعة الصدمیة من أھم الطابعات األساسیة. وھي تحتوي على رؤوس
 والطابعة ذات العجلة الدوارة األمر الذي یتسبب في طباعة األحرف على الورق. وتعد الطابعة النقطیة

(daisy-wheel) مثالین على الطابعات الصدمیة. 

 :وفیما یلي بعض مزایا الطابعة الصدمیة

  تستخدم مكونات استھالكیة قلیلة التكلفة •
  تغذیتھ بصورة مستمرة تستخدم بكر ورق تتم •
  تتمتع بإمكانیة طباعة نسخ طبق األصل •

 :وإلیك بعض عیوب الطابعة الصدمیة

  تصدر ضوضاء •
  تنتج رسومات منخفضة الدقة •
  قدرة ألوانھا محدودة •
  (cps) حرفـًا في الثانیة 76إلى  32طباعة بطیئة، حیث یتراوح معدلھا الطبیعي بین  •
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 أنواع الطابعات الصدمیة
الدوارة، تحتوي العجلة على حروف وأرقام وأحرف خاصة. تستمر العجلة في الدوران  لطابعة ذات العجلةفي ا
الحبر. ثم  یتم وضع الحرف المطلوب في موضعھ، ثم تقوم مطرقة آلیة كھربائیة بدفع الحرف إلى شریط حتى

 .یصطدم الحرف بالورقة، األمر الذي یؤدي إلى طباعة الحرف على الورقة

عجلة دوارة تحتوي على األحرف،  ھ الطابعة النقطیة والطابعة ذات العجلة الدوارة، إال أنھ بدالً من وجودتتشاب
كھرومغناطیسیة. عند تزویدھا بالطاقة، تندفع السنون لألمام  تحتوي رأس الطباعة على سنون محاطة بمجاالت

 .الذي یؤدي إلى طباعة الحرف على الورقة باتجاه شریط الحبر، األمر

ویشار إلى أعلى مستوى  .ـ إلى جودة الطباعة 24أو  9یشیر عدد السنون الموجودة على رأس الطباعة ـ إما 
  .(NLQ اختصارھا) near letter quality لجودة الطباعة في الطابعات النقطیة باسم

وب بین كل على ثق وتستخدم أغلب الطابعات النقطیة بكر ورق تتم تغذیتھ بصورة مستمرة. ویحتوي الورق
انحرافھ أو إزاحتھ. تتوفر وحدات تغذیة  ورقة وخطوط مثقوبة على جانبھ تستخدم لتغذیة الورق ومنع حدوث

في بعض الطابعات ذات الجودة العالیة المستخدمة في  الورق التي تقوم بطباعة ورقة واحدة في كل مرة
ع الورق من االنزالق. وفي حالة استخدام باألسطوانة، تستخدم الضغط لمن المكاتب. وھناك بكرة أكبر، تعرف

  .متعددة، یمكن ضبط فجوة األسطوانة وفقًا لسمك الورق ورق لنسخ

 وصف طابعات نفث الحبر 7-1-5

 

تنتج طابعات نفث الحبر مستویات طباعة عالیة 
بسھولة  الجودة. وتتمیز طابعات نفث الحبر

االستخدام ورخص ثمنھا مقارنةً بطابعات اللیزر. 
نفث الحبر بعدد  اس جودة الطباعة في طابعةتق

یوفر العدد األكبر من  .(dpi) النقاط لكل بوصة
الواحدة تفاصیل أروع للصورة.  النقاط في البوصة

 جھاًزا شامال ً لكافة (الكل في 1ویوضح الشكل رقم 
واحد) المزایا یحتوي على طابعة نفث الحبر. أما 

 .الحبر فیوضح مكونات طابعة نفث 2الشكل رقم 

خالل ثقوب  تستخدم طابعات نفث الحبر خراطیش مملوءة بالحبر حیث تقوم برش الحبر على الصفحة من
  .معین على الصفحة متناھیة الصغر. تعرف ھذه الثقوب الصغیرة باسم الفتحات. یتم رش الحبر بنمط

 :ھناك نوعان من فتحات طابعات نفث الحبر ھما

التجویفات الموجودة حول الفتحات. فتولد  بذبة تیار كھربي لتسخینحیث یجري استخدام ذ – الحراریة •
  .البخار على دفع الحبر عبر الفتحة لیخرج على الورق الحرارة فقاعة من البخار في التجویف. ویعمل

مؤخرة كل فتحة. ویتم  یتم وضع بلورات كھروضغطیة داخل مخزن الحبر في – الكھروضغطیة •
اھتزاز البلورة في تدفق الحبر على  مما یؤدي إلى اھتزازھا. فیتحكم تطبیق الشحنة على البلورة،

  .الورق

استخدام األوراق التي تستخدم  تستخدم طابعات نفث الحبر الورق العادي إلجراء مھام طباعة اقتصادیة. ویمكن
طباعة الفوتوغرافیة. وبعد اكتمال عملیة ال ألغراض خاصة في إجراء مھام طباعة عالیة الجودة للصور

الطابعة، غالبًا یكون الحبر لم یجف بعد (رطب). ومن ثم یتعین  باستخدام طابعة نفث الحبر وخروج الورق من
  .ثانیة لمنع تلطخ الصور 15إلى  10المطبوعات لمدة تتراوح بین  علیك تجنب لمس
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 :وفیما یلي بعض مزایا طابعة نفث الحبر

  التكلفة المنخفضة •
  الدقة العالیة •
  التھیئة سرعة •

 :وھذه بعض عیوب طابعات نفث الحبر

  .الفتحات عرضة لالنسداد •
  .ارتفاع سعر خراطیش الحبر •
  .عدم جفاف الحبر بعد الطباعة مباشرة •

 وصف طابعات الحبر الجامد 7-1-6 

 الحبر. تنتج طابعات تستخدم طابعات الحبر الصلب شرائح صلبة من الحبر بدالً من مسحوق الحبر أو خراطیش
 .أیًضا بأنھا غیر سامة ویمكن حملھا بأمان الحبر الصلب صوًرا تتمیز بالجودة العالیة. وتتمیز شرائح الحبر

 

تقوم طابعات الحبر الصلب بصھر شرائح 
الحبر ورش الحبر عبر الفتحات. ویتم 

على أسطوانة. ثم تقوم  رش الحبر
  .األسطوانة بنقل الحبر إلى الورقة

بعة الحبر فیما یلي بعض مزایا طا
 :الصلب

  تنتج مواد ذات ألوان زاھیة •
  سھولة االستخدام •
یمكنھا استخدام العدید من أنواع  •

  الورق المختلفة
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 :إلیك بعض عیوب طابعة الحبر الصلب

  ارتفاع أسعار ھذه الطابعات •
  ارتفاع أسعار الحبر •
  البطء في عملیة التسخین •

 وصف أنواع الطابعات األخرى 7-1-7 

-dye) استخدام األصباغ ان أخریان للطباعة یمكنك استخدامھما وھما التقنیة الحراریة وتقنیةیوجد تقنیت
sublimation).  

 الطابعات الحراریة
النقدي أو أجھزة الفاكس القدیمة على طابعات حراریة، كما ھو موضح  قد تحتوي بعض ماكینات تسجیل البیع

بخاصیة  خدم في الطابعات الحراریة فھو معالج كیمیائیًا ویتمتعأما الورق الحراري الذي یست .1في الشكل رقم 
ما تكون رؤوس الطباعة الخاصة  المرونة والنعومة. یتحول لون الورق الحراري إلى األسود عند تسخینھ. غالبًا

الخاصة برؤوس الطباعة حسب الحاجة إلنشاء النمط  بالطابعات الحراریة بعرض الورقة. یتم تسخین المناطق
 .في شكل لفافة طباعي على الورقة. یتم توفیر الورقال

 

 :وتتمیز الطابعة الحراریة بالتالي

عمر افتراضي أطول  •
بسبب قلة األجزاء 

  المتحركة

تتضمن الطابعة الحراریة العیوب 
 :التالیة

  .ارتفاع تكلفة الورق •
قصر الفترة التي یمكن  •

  .خاللھا تخزین الورق
  .الصور ردیئة الجودة •
ین الورق في یجب تخز •

  .درجة حرارة الغرفة

 طابعات صھر الحبر
 بجودة الصور الفوتوغرافیة تنتج طابعات صھر الحبر صوًرا تتمتع
 صھر الحبر كمثال على طابعة 2لطباعة الرسومات. انظر الشكل رقم 

(dye-sublimation). من  الحبر والتي تتحول مباشرة یستخدم ھذا النوع من الطابعات ألواًحا صلبة من
علیھا التصعید. یمر رأس الطباعة فوق لوح بھ مجموعة من  الحالة الصلبة إلى الحالة الغازیة، في عملیة یطلق

 .ویوجد ممر خاص بكل لون .(CMYO) السماوي واألرجواني واألصفر وطبقة شفافة األلوان تتألف من اللون
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 :تتمتع طابعات صھر الحبر بالمزایا التالیة

  .ا ذات جودة عالیةطابعات تنتج صورً  •
  .تعمل طبقة الطالء على تقلیل التلطخ وزیادة مقاومة الرطوبة •

 :وفیما یلي بعض عیوب طابعة صھر الحبر

  .ارتفاع أسعار الوسائط •
  .(تعتبر أفضل لطباعة األلوان عنھا للتدرج الرمادي (أبیض وأسود •

الصغیرة مستویات  نفث الحبر األلوان بالنسبة للتصویر الفوتوغرافي، تقدم طابعات صھر الحبر وطابعات
  .طباعة ذات جودة

 وصف عملیة تثبیت الطابعات وتكوینھا 7-2 

والتكوین. یرفق مع الطابعة  ات التثبیتعند شراء طابعة، فغالبًا ما تتولى الجھة المصنـِّعة تزویدك بمعلوم
والبرامج التشخیصیة. كما قد تتوفر نفس ھذه األدوات  أسطوانة تثبیت مضغوطة تتضمن برامج التشغیل واألدلة

  .الویب الخاص بالجھة المصنـِّعة كملفات قابلھ للتنزیل على موقع

 

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .وصف كیفیة تثبیت طابعة •
  .شرح كیفیة إمداد الجھاز بالطاقة وتوصیلھ باستخدام منفذ محلي أو منفذ شبكة •
 وصف كیفیة تثبیت برنامج تشغیل الجھاز والبرامج الثابتة •

(firmware) الوصول العشوائي وذاكرة (RAM) وتحدیثھا.  
  .التعرف على خیارات التكوین واإلعدادات االفتراضیة •
  .یفیة تحسین أداء الطابعة إلى األداء األمثلوصف ك •
  .وصف كیفیة طباعة صفحة اختبار •
  .وصف كیفیة مشاركة طابعة •

 وصف كیفیة تثبیت طابعة 7-2-1 

إال أنھ توجد إجراءات  على الرغم من اختالف أنواع الطابعات بعض الشيء فیما یتعلق بالتوصیل والتكوین،
عبوتھا ووضعھا في الموضع المراد، قم  ابعات. بعد إخراج الطابعة منینبغي اتباعھا مع كافة أنواع الط

 .الطابعة ثم قم بتوصیلھا بمصدر للتیار الكھربي بتوصیلھا بجھاز الكمبیوتر أو الشبكة أو خادم
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 منفذ محلي أو منفذ شبكة شرح كیفیة إمداد الجھاز بالطاقة وتوصیلھ باستخدام 7-2-2 

 

تھا ووضعھا في الموضع المراد، یجب علیك بعد إخراج الطابعة من عبو
الكمبیوتر أو الشبكة أو خادم الطابعة ثم قم بتوصیلھا بمصدر  توصیلھا بجھاز
 .للتیار الكھربي

أوالً قم بتوصیل كبل البیانات المناسب بمنفذ التوصیل الموجود في الجزء 
 FireWire أو USB الطابعة. في حالة احتواء الطابعة على منفذ الخلفي من

بتوصیل الكبل المطابق لمنفذ الطابعة. قم بتوصیل الطرف  أو منفذ متواز ٍ، قم
بالمنفذ المطابق بالجزء الخلفي من جھاز الكمبیوتر. في  اآلخر من كبل البیانات

  .بتوصیل كبل الشبكة بمنفذ الشبكة حالة تثبیت طابعة شبكة، قم

 ل كبل الطاقة بالطابعة. قمبعد توصیل كبل البیانات بالشكل المناسب، قم بتوصی
 .بتوصیل الطرف اآلخر لكبل الطاقة بمصدر تیار كھربي متاح

حیث یمكن أن تتسبب الزیادة  .UPS ال تقم على اإلطالق بتوصیل طابعة بـ :تحذیر
مورد ) UPS الطابعة في تلف وحدة المفاجئة في التیار الكھربي التي تنشأ عند تشغیل

 (طاقة غیر منقطع

 
 الثابتة صف كیفیة تثبیت برنامج تشغیل الجھاز والبرامجو 7-2-3 

 و تحدیثھا RAM و 

ویحاول تثبیت برنامج تشغیل.  بعد توصیل كبالت الطاقة والبیانات بالطابعة، قد یكتشف نظام التشغیل الطابعة
ة یكون برنامج فاستخدم برنامج التشغیل ھذا. ففي العاد إذا كان لدیك قرص لبرنامج تشغیل من الجھة المصنعة،

 1أحدث من برامج التشغیل التي یستخدمھا نظام التشغیل. ویوضح الشكل رقم  التشغیل المرفق مع الطابعة
  .، الذي یمكن استخدامھ أیًضا لتثبیت الطابعة الجدیدة(Add Printer) "الطابعة معالج "إضافة

 برنامج تشغیل الطابعة
ن الكمبیوتر والطابعة من االتصال بعضھما ببعض. كما توفر برامج تمكـِّ  برامج تشغیل الطابعة عبارة عن

وتقوم  .واجھة للمستخدم لتكوین خیارات الطابعة. ولكل طراز طابعة برنامج التشغیل الخاص بھ برامج التشغیل
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إلضافة خیارات جدیدة أو  الجھات المصنعة بتحدیث برامج التشغیل بشكل متكرر لرفع كفاءة أداء الطابعة أو
 .موقع الویب الخاص بالجھة المصنعة لمشاكل. یمكن تنزیل برامج التشغیل الجدیدة للطابعة منلحل ا

 متوفرة أم ال الخطوة األولى: معرفة ما إذا كانت ھناك برامج تشغیل جدیدة
فغالبیة مواقع الویب الخاصة بالجھات المصنعة لدیھا  .انتقل إلى موقع الویب الخاص بالجھة المصنعة للطابعة

 الرئیسیة إلى صفحة تتوفر بھا برامج التشغیل والدعم. تأكد من أن برنامج التشغیل بط لالنتقال من الصفحةرا
  .یتوافق مع جھاز الكمبیوتر الذي تقوم بتحدیثھ

 الخطوة الثانیة: تنزیل برنامج التشغیل
مضغوط أو تنسیق  یل بتنسیقملفات برنامج التشغیل إلى الكمبیوتر. وتتوفر معظم ملفات برنامج التشغ قم بتنزیل
المحتویات. احفظ التعلیمات أو الوثائق  قم بتنزیل الملفات إلى أحد المجلدات ثم قم بفك ضغط ."zip" من نوع

  .الكمبیوتر (دلیل التشغیل) في مجلد منفصل على جھاز

 تنزیلھ الخطوة الثالثة: تثبیت برنامج التشغیل الذي تم
تحتوي معظم برامج تشغیل الطابعات على ملف إعداد  .تم تنزیلھ تلقائیًا أو یدویًا قم بتثبیت برنامج التشغیل الذي

برامج التشغیل القدیمة واستبدالھا ببرنامج التشغیل الجدید. في حالة عدم توفر  یقوم تلقائیًا بالبحث في النظام عن
  .اإلعداد، اتبع اإلرشادات التي تقدمھا الجھة المصنعة ملف

 الجدید اختبار برنامج تشغیل الطابعة الخطوة الرابعة:
النحو الصحیح. واستخدم مجموعة متنوعة من  قم بإجراء العدید من االختبارات للتأكد من أن الطابعة تعمل على

  .المستندات. قم بتغییر واختبار كل خیار من خیارات الطابعة التطبیقات لطباعة أنواع مختلفة من

 البرنامج الثابت
عن مجموعة من التعلیمات المخزنة على الطابعة. وتتحكم البرامج الثابتة  عبارة (Firmware) البرامج الثابتة
البرنامج  أداة ترقیة البرنامج الثابت. وتتشابھ إجراءات ترقیة 2الطابعة. ویوضح الشكل رقم  في كیفیة عمل

  .الثابت إلى حد كبیر مع إجراءات تثبیت برامج تشغیل الطابعة

 

 ذاكرة الطابعة
الطابعة إلى زیادة سرعة الطباعة والسماح للطابعة بالقیام بمھام طباعة  یمكن أن یؤدي إضافة ذاكرة طابعة إلى

زادت  حیث تحتوي كافة الطابعات على األقل على قدر من الذاكرة بداخلھا. وبشكل عام، كلما .أكثر تعقیًدا
تضم الخطوات التي ینبغي  قائمة عامة 3ءة. ویوضح الشكل رقم مساحة ذاكرة الطابعة، كان أداؤھا أكثر كفا

 .اتباعھا لترقیة ذاكرة الطابعة

  :الذاكرة راجع توثیق (دلیل تشغیل) الطابعة للحصول على مزید من المعلومات حول متطلبات
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ن أنواًعا قیاسیة من الذاكرة في حین أ تستخدم بعض الجھات المصنعة للطابعات – مواصفات الذاكرة •
راجع الوثائق (دلیل التشغیل) لالطالع على نوع  .البعض اآلخر یستخدم نوع الذاكرة الخاص بھ

  .الذاكرة وسرعتھا وقدرتھا
على فتحات ذاكرة متعددة.  تحتوي بعض الطابعات – المساحة المستخدمة والمتاحة من الذاكرة •

إلى فتح أحد األماكن بالطابعة  تحتاج للتعرف على عدد فتحات الذاكرة المستخدمة والمتاحة، فربما
  .لفحص الذاكرة المستخدمة

 تعریف خیارات التكوین واإلعدادات االفتراضیة 7-2-4 

الخاصة بالطابعة  قد تحتوي كل طابعة على خیارات تكوینات وخیارات افتراضیة خاصة بھا. راجع الوثائق
  .االفتراضیة داداتلالطالع على مزید من المعلومات حول إعدادات التكوینات واإلع

 :وفیما یلي بعض التكوینات الشائعة المتوفرة للطابعات

 أو فوتوغرافي (gloss) أو مصقول (draft) أو مسودة (standard) قیاسي –نوع الورق  •
(photo)  

  (automatic) أو فوتوغرافیة أو تلقائیة (normal) مسودة أو عادیة –جودة الطباعة  •
  دام العدید من األلوانیتم استخ –طباعة األلوان  •
  یتم استخدام الحبر األسود فقط –طباعة األبیض واألسود  •
  بظالل مختلفة تتم طباعة الصورة الملونة باستخدام الحبر األسود فقط –طباعة التدرج الرمادي  •
 أحجام الورق القیاسیة أو حجم المظاریف –حجم الورق  •

(envelope) األعمال وبطاقات (business card)  
  (portrait) أو طولي (landscape) عرضي –اتجاه الورق  •
 أو ملصق (booklet) أو كتیب (banner) أو شعار (normal) عادي –مخطط الطباعة  •

(poster)  
  (two-sided) طباعة عادیة أو طباعة على الوجھین –مزدوج  •
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 وصف كیفیة تحسین أداء الطابعة إلى األداء األمثل 7-2-5 

 .مع برامج التشغیل طابعات، فإن غالبیة عملیات التحسین تتم عبر استخدام البرامج المقدمةبالنسبة لل

 :وفي ھذه البرامج، ھناك أدوات متوفرة لتحسین األداء

إیقافھا بشكل مؤقت  ھي القدرة على إلغاء مھام الطباعة الحالیة أو –إعدادات التخزین المؤقت للطباعة  •
  في قائمة انتظار الطابعة

الشاشة مع األلوان  ھي إمكانیة ضبط اإلعدادات لمطابقة األلوان الموجودة على –ایرة األلوان مع •
  الموجودة على الورقة المطبوعة

  إمكانیة تحدید مخطط الصورة لوضع عرضي أو طولي –اتجاه الورق  •

 وصف كیفیة طباعة ورقة اختبار 7-2-6 

تعمل على النحو الصحیح.  صفحة اختبار للتأكد من أن الطابعةبعد تثبیت الطابعة، یتعین علیك القیام بطباعة 
 .سلیم، وأن الطابعة متصلة بالحاسب وتبرھن صفحة االختبار على تثبیت برنامج التشغیل وعملھ بشكلٍ 

 طباعة صفحة اختبار
  :استخدم المسار التالي لطباعة صفحة اختبار یدویًا،

 ."ابعات والفاكساتقائمة "الط لعرض الطابعات والفاكسات < ابدأ

 

 :المسار انقر بزر الماوس األیمن فوق الطابعة المراد استخدامھا ثم استخدم ھذا
  االختبار طباعة صفحة < عالمة التبویب عام < خصائص

ال. في حالة عدم طباعة  فیتم فتح مربع حوار، مستعلًما عما إذا كانت الصفحة قد تمت طباعتھا بشكل صحیح أم
 .المشكلة وإصالحھا اعدك ملفات التعلیمات المضمنة على استكشافالصفحة، سوف تس

 الطباعة من التطبیق
خالل طباعة صفحة اختبار من أحد التطبیقات مثل برنامج المفكرة أو الدفتر.  یمكنك أیًضا اختبار الطابعة من

 :إلى برنامج المفكرة، استخدم المسار التالي وللوصول
 المفكرة < ج الملحقةالبرام < البرامج كافة < ابدأ
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 :التالي سیتم فتح مستند فارغ. أدخل نًصا في المستند. قم بطباعتھ باستخدام المسار
  طباعة < ملف

 

 اختبار الطابعة
باستخدام سطر األوامر الختبار الطابعة. والطباعة من سطر األوامر مقصورة على  یمكنك أیًضا القیام بالطباعة

 :المسار إلرسال ملف للطابعة من سطر األوامر، استخدم ھذا .bat و .txt فقط، مثل ملفات ASCII ملفات
 تشغیل < ابدأ

  .موافق تشغیل", ثم انقر فوق" في المربع cmd یجب أن یظھر المربع "تشغیل". اكتب

 

 في موجھ سطر األوامر، أدخل األمر التالي:
Print الملف اسم.txt 

 

 اختبار الطابعات من لوحة الطابعة
الطابعات على لوحة أمامیة  معظم تحتوي

مزودة بعناصر تحكم تتیح لك عمل صفحات 
ھذا األسلوب الطباعي  اختبار. ویتیح لك

التأكد من أن الطابعة تعمل بشكل منفصل عن 
راجع موقع الویب  .الشبكة أو الكمبیوتر

الخاص بالجھة المصنعة أو الوثائق الخاصة 
 طباعة صفحة بالطابعة لتتعرف على كیفیة

 .اختبار من اللوحة األمامیة للطابعة
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 وصف كیفیة مشاركة طابعة 7-2-7 

الطابعة التي ال یتصلون بھا  تتیح مشاركة الطابعة للعدید من المستخدمین أو العمالء إمكانیة الوصول إلى
ا بنفس ذات أنظمة التشغیل المختلفة متصلة جمیعھ العدید من أجھزة الكمبیوتر 1مباشرة. ویوضح الشكل رقم 

  .على تقلیل التكلفة على شبكة، حیث یتطلب األمر عدًدا أقل من الطابعات الطابعة المشتركة. یعمل ھذا التنظیم

التالیة ألى جھاز  بالسھولة. تتیح الخطوات Windows XP ویمتاز إعداد مشاركة الطابعة مع نظام التشغیل
 :كمبیوتر مشاركة الطابعة

 

 . بعات والفاكساتابدأ > الطا....انقر فوق 1
 . خصائص....انقر بزر الماوس األیمن فوق الطابعة واختر 2
 . مشاركة....حدد عالمة التبویب 3
 . 2، كما ھو موضح في الشكل رقم مشاركة ھذه الطابعة....انقر فوق زر االختیار 4
 ....احتفظ باسم المشاركة أو قم بتغییره. 5
 . تطبیق....انقر فوق 6

برامج التشغیل الصحیحة. كما  الكمبیوتر التي تستخدم الطابعة المشتركة أن یكون مثبتـًا بھا یتعین على أجھزة
  .على خادم الطباعة یمكن تثبیت برامج التشغیل الخاصة بأنظمة التشغیل األخرى

إضافة  < الطابعات والفاكسات < ابدأ لالتصال بالطابعة من خالل جھاز كمبیوتر آخر على الشبكة، اختر
  .إضافة طابعة". اتبع الخطوات باستخدام المعالج سوف یظھر "معالج .عةطاب
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 وصف أنواع الماسحات الضوئیة المتوفرة حالًیا 7-3

یطالبك العمیل بتنفیذ  بصفتك فني كمبیوتر، قد تـُطالب بشراء ماسحة ضوئیة أو إصالحھا أو صیانتھا. وقد
 :المھام التالیة

 

  .اختیار ماسحة ضوئیة •
  .ماسحة ضوئیة وتكوینھا تثبیت •
استكشاف أخطاء الماسحة الضوئیة  •

  .وإصالحھا

بعض األنواع المختلفة  1یوضح الشكل رقم 
 .للماسحات الضوئیة

بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق 
 :األھداف التالیة

وصف أنواع الماسحات الضوئیة  •
  .ودقتھا وواجھاتھا

  .وصف أجھزة الكل في واحد •
  .اسحات الضوئیة المسطحةوصف الم •
  .وصف الماسحات الضوئیة الیدویة •
  .وصف الماسحات الضوئیة األسطوانیة •
مقارنة تكالیف األنواع المختلفة من  •

  .الماسحات الضوئیة
•  
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 وصف أنواع الماسحات الضوئیة ودقتھا وواجھاتھا 7-3-1

بیانات إلكتروني یمكن  إلى تنسیقتـُستخدم الماسحات الضوئیة في تحویل البیانات أو الصور المطبوعة 
الضوئي للصورة، یمكن حفظھا وتعدیلھا وكذلك  للكمبیوتر تخزینھ أو معالجتھ حسب الحاجة. بعد إجراء المسح

آخر. على الرغم من قیام معظم الماسحات الضوئیة بنفس العملیة، إال  إرسالھا بالبرید اإللكتروني مثل أي ملف
 . انقر فوق كل نوع من أنواع1لماسحات الضوئیة، كما ھو موضح بالشكل رقم مختلفة من ا أنھ تتوفر أنواع

 .الماسحات الضوئیة لالطالع على مزید من المعلومات

 

باختالف أنواعھا. وتقوم  كما ھو الحال بالنسبة للطابعات، تتنوع میزات الماسحات الضوئیة وجودتھا وسرعتھا
یمكن تحویلھا إلى تنسیقات الصور  والتي RGB ة بتنسیقالماسحات الضوئیة بشكل نموذجي بإنشاء صور

على ثالث قنوات: األحمر  RGB صورة وتحتوي .PNG و Bitmap و TIFF و JPEG الشائعة مثل
مستقبالت األلوان الموجودة في العین البشریة، وتـُستخدم  RGB واألخضر واألزرق. وبصفة عامة تتبع قنوات

  .لضوئیة للصوروالماسحات ا في شاشات الكمبیوتر

التعرف الضوئي على  تتمتع بعض الماسحات الضوئیة بالقدرة على إنشاء مستندات نصیة باستخدام برامج
لتحویل صفحة مطبوعة  (التعرف الضوئي على الحروف) OCR ویُستخدم برنامج .(OCR) الحروف

قاس دقة الماسحة الضوئیة الكلمات. وت ممسوحة ضوئیًا إلى نص یمكن تحریره باستخدام أحد برامج معالجة
  .كلما زاد عدد النقاط لكل بوصة، زادت جودة الصورة ومثل الطابعات، .(dpi) بعدد النقاط لكل بوصة

متوافقة. أما الواجھات  وللسماح باتصال البیانات، یجب أن تكون واجھات الماسحة الضوئیة والكمبیوتر
التي تـُستخدم للماسحات الضوئیة تماًما، كما ھو  ت والكبالتوالكبالت التي تـُستخدم للطابعات فھي نفس الواجھا

 .2موضح بالشكل رقم 

 (all-in-one) وصف أجھزة الكل في واحد 7-3-2 

الوظائف التي تقوم  (all-in-one) یجمع جھاز الكل في واحد
في مكون مادي واحد. وقد تحتوي  بھا العدید من األجھزة

أقراص  الوسائط ومحركات األجھزة على برامج قراءة بطاقات
ثابتة للتخزین. وتحتوي أجھزة الكل في واحد بشكٍل عام على 

 :التالیة الوظائف

  الماسحة الضوئیة •
  الطابعة •
  جھاز النسخ •
  الفاكس •
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التي تكون فیھا المساحة  تـُستخدم أجھزة الكل في واحد بشكل نموذجي في بیئات المكاتب المنزلیة أو األماكن
كمبیوتر لكن یمكن أن تعمل بشكل منفرد لنسخ  وتـُستخدم ھذه األجھزة في الغالب مع الفارغة محدودة.

  .المستندات وإرسالھا بالفاكس

 وصف الماسحات الضوئیة المسطحة 7-3-3 

تـُستخدم الماسحات الضوئیة 
المسطحة غالبًا للقیام بمسح 

 ضوئي للكتب والصور
الفوتوغرافیة بغرض األرشفة. 

لى صورة ویمكن الحصول ع
إلكترونیة عن طریق وضع 

الكتاب أو الصورة في  واجھة
مواجھة السطح الزجاجي. 
حیث توجد رأس الماسحة 

  .خلف الزجاج وتتحرك بطول العنصر اللتقاط الصورة -من مصفوفة من مجسات الصور  المكونة -الضوئیة 

الضوئي على صور متعددة. ووحدة تغذیة الورق  المسح یمكن استخدام وحدات تغذیة الورق مع الماسحات الضوئیة المسطحة إلجراء
الضوئیة المسطحة الحتواء العدید من األوراق وتغذیة الطابعة بھم، ورقة تلو  عبارة عن جھاز یمكن توصیلھ ببعض الماسحات

ة الماسحة الضوئیة مستوى جود تتیح ھذه المیزة القیام بالمسح الضوئي بشكل أسرع، إال أن جودة الصورة ال تكون بنفس .األخرى
  .المسطحة التي ال تستخدم وحدة التغذیة بالورق

 وصف الماسحات الضوئیة الیدویة 7-3-4 

تتمیز الماسحات الضوئیة الیدویة بصغر حجمھا 
القیام بالمسح  وإمكانیة حملھا. وھناك صعوبة في

الضوئي لصورة بسالسة باستخدام الماسحة 
الضوئي لعنصر، قم بالمسح  الضوئیة الیدویة. للقیام

بتمریر رأس الماسحة الضوئیة بحرص فوق 
مسحھ ضوئیًا. وكما ھو الحال  العنصر الذي ترید

بالنسبة للماسحات الضوئیة المسطحة، یتم إنشاء 
الرقمیة من الصور التي تم تجمیعھا  الصور

  .باستخدام الماسحة الضوئیة الیدویة

ن رأس وعندما ترید القیام بمسح ضوئي لعنصر أكبر م
علیك التمریر أكثر من مرة  الماسحة الضوئیة الیدویة، یتعین

 اللتقاط الصورة كاملة. وقد یكون من الصعب إعادة إنشاء
الصورة األصلیة رقمیًا في حالة إجراء المسح الضوئي لھا 

جمع الصور المفردة بعضھا إلى  بالتمریر أكثر من مرة. یجب
 ي تم مسحھبعض لتكوین صورة كاملة من العنصر الذ

 .ضوئیًا
 

 وصف الماسحات الضوئیة األسطوانیة 7-3-5 

تتمیز الماسحات الضوئیة األسطوانیة بنقل الصورة 
تستخدم الماسحات  نقالً عالي الجودة. وغالبًا ما

الضوئیة األسطوانیة لألغراض التجاریة إال أن 
المسطحة منخفضة التكلفة عالیة  الماسحات الضوئیة

تحل محلھا. وما زالت بعض الجودة قد بدأت 
الضوئیة األسطوانیة تستخدم في عملیات  الماسحات

الفوتوغرافیة  التصویر المتطورة، مثل أرشفة الصور
 .في المتاحف
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بأسطوانة دوارة أو تحمیلھا في علبة الدعم.  للقیام بمسح ضوئي لصورة باستخدام الماسحة الضوئیة األسطوانیة، یجب إرفاق الصورة
الماسحات البصریة. وتتحرك الماسحات البصریة ببطء فوق سطح األسطوانة حتى یتم  ألسطوانة بسرعة كبیرة عبرحیث تدور ا

  .على ھیئة ملف صورة رقمیة الصورة بأكملھا. عندئذ یقوم جھاز الكمبیوتر بإعادة إنتاج الصورة التي تم التقاطھا التقاط
 

 وصف عملیة تثبیت الماسحات الضوئیة وتكوینھا 7-4 

والتكوین. حیث یرفق مع  عند شراء ماسحة ضوئیة، غالبًا ما تقوم الجھة المصنعة بتزویدك بمعلومات التثبیت
التشغیل والبرامج التشخیصیة. كما قد تتوفر  ةالماسحة الضوئیة قرص مضغوط للتثبیت یحتوي على برامج وأدل

  .الویب الخاص بالجھة المصنعة نفس األدوات من خالل تنزیلھا من موقع

 

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح كیفیة توصیل الماسحة الضوئیة وإمدادھا بالطاقة •
  .حدیثھوصف كیفیة تثبیت برنامج تشغیل الجھاز وت •
 التعرف على خیارات التكوین واإلعدادات االفتراضیة •

 شرح كیفیة توصیل الماسحة الضوئیة وإمدادھا بالطاقة 7-4-1 

منفذ متواز ٍ كما  أو FireWire أو USB یمكن توصیل الماسحات الضوئیة بالكمبیوتر باستخدام واجھة منفذ
  .SCSI واجھة لضوئیة باستخدامھو الحال مع الطابعات. ویمكن توصیل بعض الماسحات ا
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 ذي تیار متردد یجب توصیل الماسحات الضوئیة المضمنة داخل جھاز الكل في واحد مباشرة بمأخذ حائطي
(AC). وقد تحصل بعض أنواع الماسحات  .مما سیوفر التیار المتردد الالزم لتشغیل الجھاز الكل في واحد

  .FireWire أو USB الضوئیة األخرى على الطاقة من خالل موصل

استخدم الوثائق المرفقة مع  .بعد فك تعبئة الماسحة الضوئیة، قم بتوصیل كبالت الطاقة والبیانات المناسبة
  .بالجھة المصنعة للحصول على التعلیمات الماسحة الضوئیة كدلیل أو ارجع إلى موقع الویب الخاص

 وصف كیفیة تثبیت برنامج تشغیل الجھاز وتحدیثھ 7-4-2 

من اكتشاف الماسحة  بمجرد توصیل الماسحة الضوئیة وتشغیلھا، قد یتمكن نظام التشغیل الخاص بالكمبیوتر
الماسحة الضوئیة، قد یقوم نظام  التوصیل فالتشغیل). وفي حالة اكتشاف) PnP الضوئیة من خالل عملیة

  .التشغیل بتثبیت برنامج التشغیل تلقائیًا

 

لضوئیة، قم بعد إتمام إعداد الماسحة ا
بتثبیت برنامج التشغیل الذي ترفقھ 

المصنعة مع الماسحة  الجھة
الضوئیة. وبرنامج التشغیل ھذا في 

 الغالب یكون أحدث من برامج
التشغیل الموجودة على جھاز 

الكمبیوتر الخاص بك. كما یمكن أن 
مزیًدا من  یقدم برنامج التشغیل

الوظائف تفوق برنامج التشغیل 
  .Windows یقدمھاألساسي الذي 

وكما ھو الحال بالنسبة للطابعة، فقد 
التابع للجھة المصنعة وذلك للحصول على مزید من الوظائف  ترغب في تثبیت برامج تشغیل من موقع الویب

استكشاف األخطاء وإصالحھا. قم بتنزیل البرامج من موقع الویب التابع للجھة  وأدوات التشخیص وأدوات
المسح  شادات مقدمة لتثبیت البرامج واألدوات للماسحة الضوئیة. تقوم بعض برامجواتبع أي إر المصنعة

اتبع اإلرشادات التي تقدمھا  .(firmware) الضوئي بتنزیل وتثبیت البرامج وبرامج التشغیل والبرامجة الثابتة
 .أداة التحدیث لتثبیت ھذه الملفات

 تراضیةالتعرف على خیارات التكوین واإلعدادات االف 7-4-3 

الطرازات والجھات  تحتوي الماسحات الضوئیة على خیارات تكوین وإعدادات افتراضیة تختلف باختالف أنواع
 .المصنعة

 

فقد تأتي الماسحة الضوئیة 
ومعھا حزمة برامج 

أساسیة لتحریر الرسومات 
 لتحریر الصور

الفوتوغرافیة وغیرھا من 
الصور. وقد تشمل حزم 

برامج التحریر على 
 التعرف) OCR امجبرن

الضوئي على الحروف) 
الذي یتیح معالجة النص 

الموجود في صورة 
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 .نص ممسوحة ضوئیًا في صورة

 :وفیما یلي بعض التكوینات التي قد تتوفر في الماسحة الضوئیة

  المسح الضوئي لأللوان والتدرج الرمادي واألبیض واألسود •
  المسح الضوئي بلمسة واحدة في برامج من اختیارك •
  خیارات الجودة والدقة •
  وحدات تغذیة الورق •

الحقیقي لأللوان. ولمعایرة الماسحة الضوئیة، قم بإجراء  تعتبر معایرة األلوان بین األجھزة أمًرا ھاًما ألنھا تمكـِّنك من رؤیة التمثیل
الماسحة  ر بمقارنة إخراجألوان محددة. حیث یقوم تطبیق المعایرة المثبت على جھاز الكمبیوت مسح ضوئي لرسم یحتوي على

لون الماسحة الضوئیة وفقـًا لذلك. وعندما تتعامل  الضوئیة باأللوان المعروفة للرسم المعروض على الشاشة. ویقوم البرنامج بضبط
تي ال مع نفس األلوان وبنفس الطریقة، فسوف تتطابق الصورة التي تقوم بطباعتھا مع الصورة الماسحة الضوئیة والشاشة والطابعة

  .تقوم بمسحھا ضوئیًا
 والماسحات الضوئیة وتطبیقھا التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة للطابعات 7-5 

 

تتلف بمرور الوقت أو  األجزاء المتحركة التي یمكن أن تحتوي الطابعات والماسحات الضوئیة على العدید من
 .النحو الصحیح بسبب طول االستخدام. لذا تجب صیانتھا بانتظام لتباشر عملھا على

بتنظیف الطابعات والماسحات  یمكن أن تتأثر األجزاء المتحركة بالتراب والجزیئات الموجودة في الھواء. فقم
  .وتكالیف اإلصالح المرتفعة مل ونقص اإلنتاجیةالضوئیة بانتظام لتفادي توقف الع

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .وصف صیانة الطابعة •
  .وصف صیانة الماسحة الضوئیة •

 وصف صیانة الطابعة 7-5-1 

نة أكثر من غالبیة الصیا تحتوي الطابعات على العدید من األجزاء المتحركة لذلك فھي تتطلب مستوى عالي من
على المكونات الداخلیة. وبمرور الوقت قد  األجھزة اإللكترونیة األخرى. یخرج من الطابعة أوساخ تتراكم

في أداء الطابعة. یمكن العثور على جدول صیانة الطابعة في  یتسبب عدم إزالة ھذه األوساخ في حدوث قصور
 .مصنعةالویب التابع للجھة ال دلیل التشغیل أو على موقع

 .الكھربي قبل بدء أي نوع من أنواع الصیانة تأكد من فصل الطابعة عن مصدر التیار :تحذیر
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المساعدة على صیانة  وتأتي مع معظم الطابعات برامج مراقبة وتشخیص من قِبل الجھة المصنعة یمكنھا
ت التالیة للطابعة والماسحة تنظیف المكونا الطابعة. اتبع اإلرشادات المقدمة من الجھة المصنعة والتي تتناول

 :الضوئیة

  أسطح بكرة الطابعة •
  آلیات معالجة الورق في كل من الطابعة والماسحة الضوئیة •

 :للطابعة من الممكن أن تؤثر نوعیة الورق والحبر المستخدم وجودتھ على العمر االفتراضي

لفترة زمنیة طویلة.  الطابعة بكفاءة یساعد الورق عالي الجودة في ضمان عمل – اختیار الورق •
ورق طابعة نفث الحبر وطابعة اللیزر. وقد  وتتوفر أنواع متعددة من ورق الطابعة، بما في ذلك

معین من الورق للحصول على أفضل النتائج. وبعض  توصي الجھة المصنعة للطابعة باستخدام نوع
یح وجانب خطأ. فقم یحتوي على جانب صح -الفوتوغرافي والشفاف  السیما الورق -أنواع الورق 

  .لتعلیمات الجھة المصنعة بتحمیل الورق وفقـًا
الذي ینبغي علیك استخدامھ. وفي حالة  توصي الجھة المصنعة بفئة ونوع الحبر – اختیار الحبر •

قد تنخفض جودة الطباعة. ویتعین علیك تجنب إعادة  استخدام نوع حبر خطأ، فقد ال تعمل الطابعة أو
  .یتسرب ن الحبر قدملء خراطیش الحبر أل

 

 وصف صیانة الماسحة الضوئیة 7-5-2

دلیل المستخدم الخاص  تجب المحافظة على سطح الماسحة الضوئیة نظیفًا. وفي حالة اتساخ الزجاج، ارجع إلى
إلى الھیكل الخارجي للماسحة الضوئیة،  بالجھة المصنعة للحصول على توصیات التنظیف. ولمنع تسرب السائل

بلل قطعة من القماش بالمنظف، ثم مرر المنظف برفق على  منظف الزجاج على الجھاز مباشرة. لكنال ترش 
 .الزجاج

 

أما في حالة اتساخ الزجاج من الداخل، فارجع إلى دلیل التشغیل 
التعلیمات حول كیفیة فتح الوحدة أو نزع الزجاج  للحصول على

إذا تیسر ذلك  جانبي الزجاج من الماسحة الضوئیة. قم بتنظیف كال
عندما  .ثم أعد الزجاج إلى موضعھ األصلي في الماسحة الضوئیة

ال تكون الماسحة الضوئیة قید االستخدام، ال تفتح الغطاء. بالنسبة 
الضوئیة الیدویة، یجب وضعھا في مكان آمن. باإلضافة  للماسحة

الماسحة الضوئیة حیث قد  إلى ذلك، ال تضع أي شيء ثقیل على
 .في تلف األجزاء الخارجیة أو الداخلیةیتسبب ذلك 

 وإصالحھا استكشاف أخطاء الطابعات والماسحات الضوئیة 7-6 

بالقدرة على تحدید ما إذا  یتمتع الفنيبالنسبة للمشاكل التي تعتري الطابعات والماسحات الضوئیة، یجب أن 
الكمبیوتر المتصلة بھ. اتبع الخطوات الموضحة في  كانت المشكلة تتعلق بالجھاز أو بتوصیل الكبالت أو بجھاز

  .وتوثیقھا بدقة ھذا القسم لتحدید المشكلة وإصالحھا
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 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .یة استكشاف األخطاء وإصالحھامراجعة لعمل •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •

 

 مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا 7-6-1 

والبرامج والشبكة. یجب  یمكن أن تنشأ مشكالت الطابعة نتیجة لمجموعة من مشكالت مكونات الكمبیوتر المادیة
سبب الخطأ للتمكن من إصالح الطابعة. ویطلق على  المشكلة وتحدید أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بالقدرة على تحلیل

  .وإصالحھا ھذه العملیة استكشاف األخطاء

 2و  1الشكالن  أول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرض
 .لالعمی أسئلة مفتوحة اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا على

على قائمة تضم بعض  3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. ویحتوي الشكل رقم 
 .المشاكل ذات الصلة بالطابعات والماسحات الضوئیة

الحلول السریعة  بعض 4بعد التحقق من المشكالت الظاھرة، جرب بعض الحلول السریعة. ویوضح الشكل رقم 
 .الضوئیةللطابعات والماسحات 

عملیة استكشاف األخطاء  أما في حالة عدم نجاح الحلول السریعة في حل المشكلة، فطبق الخطوة الرابعة في
طرقـًا مختلفة لجمع معلومات حول المشكلة من  5وإصالحھا لجمع البیانات من الكمبیوتر. یعرض الشكل رقم 

 .الكمبیوتر

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  ییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلولعند ھذه النقطة، سیكون لدیك معلومات كافیة لتق
 .موارد للحلول الممكنة

قائمة بالمھام  7الشكل رقم  بعد حل مشكلة الطابعة أو الماسحة الضوئیة، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض
 .المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة
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 التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا 7-6-2 

البرمجیة أو الشبكات أو  یرجع سبب مشاكل الطابعات والماسحات الضوئیة إلى مكونات الكمبیوتر المادیة أوقد 
لحل أنواع معینة من مشكالت الطابعة  اجتماع األسباب الثالثة في آن واحد. وسوف تتعرض أثناء عملك

ضم مشاكل الطابعات والماسحات جدوالً ی 1یوضح الشكل رقم  .والماسحة الضوئیة أكثر من غیرھا من األنواع
 .وحلولھا الضوئیة الشائعة

 ملخص 7-7 

أن ھناك أنواًعا وأحجاًما  تعرفنا في ھذه الوحدة على األنواع المتعددة للطابعات والماسحات الضوئیة. وعلمت
بقدرات وسرعات واستخدامات مختلفة. كما  مختلفة من الطابعات والماسحات الضوئیة؛ یتمتع كل نوع منھا

ضوئیة مباشرة بأجھزة الكمبیوتر، كما یمكن مشاركتھا والماسحات ال علمت أنھ یمكن توصیل كل من الطابعات
 ذلك فقد تعرفنا في ھذه الوحدة على أنواع مختلفة من الكبالت والواجھات التي یمكن عبر شبكة. فضالً عن

 :توصیلھا بطابعة أو ماسحة ضوئیة. قد یطالبك العمیل بتنفیذ المھام التالیة

لالستخدام  إخراج منخفض لذلك فھي مناسبة بعض الطابعات والماسحات الضوئیة لھا مستوى •
فھي مصممة  المنزلي، بینما تتمتع طابعات وماسحات ضوئیة أخرى بمستوى إخراج عال ٍ لذلك

  .خصیًصا لالستخدام التجاري
  .تتمتع الطابعات بسرعات وجودة طباعة متباینة •
الطابعات والماسحات  ستخدمتستخدم الطابعات والمساحات الضوئیة القدیمة كبالت ومنافذ متوازیة. ت •

  .والموصالت FireWire أو USB الضوئیة الحدیثة بشكل نموذجي كبالت
بطاقة واجھة ) NIC كما یمكن أن تحتوي الطابعات والماسحات الضوئیة األكبر حجًما على منفذ •

  .الشبكة) لالتصال بالشبكة
یقوم جھاز  حیث .(PnP) تشغیلوتتمتع الطابعات والماسحات الضوئیة الجدیدة بمیزة التوصیل فال •

  .الكمبیوتر بتثبیت برامج التشغیل الالزمة تلقائیًا
توفیر برامج التشغیل على  أما إذا لم یقم الكمبیوتر بتثبیت برامج تشغیل الجھاز تلقائیًا، فیتعین علیك •

  .قرص مضغوط أو تنزیلھا من موقع الویب التابع للجھة المصنعة
التشغیل واألدوات  تحسین األداء إلى المستوى األمثل من خالل برامج ویتم القیام بمعظم عملیات •

  .المساعدة
آخرین على  بعد إتمام تثبیت الطابعة أو الماسحة الضوئیة، یمكنك مشاركة الجھاز مع مستخدمین •

مستخدم طابعة أو ماسحة  الشبكة. یعد ھذا التنظیم موفًرا للتكلفة حیث ال توجد حاجة ألن یمتلك كل
  .ةضوئی

الضوئیة وكذلك  وسوف یساعد برنامج الصیانة الوقائیة الجید على زیادة عمر الطابعة والماسحة •
  .الحفاظ على جودة األداء

بتحدید  یتطلب استكشاف وإصالح مشاكل الطابعات وأجھزة الكمبیوتر المحمول أن یقوم الفنیون •
التالیة: جمع  إصالحھا الخطواتالمشكلة وإصالحھا وتوثیقھا. وتتضمن عملیة استكشاف األخطاء و
بالحلول السریعة أوالً ثم جمع  البیانات من العمیل ثم تحدید المشاكل الظاھرة ثم محاولة اإلصالح

  .الحل ثم ختام الحل مع العمیل البیانات من الكمبیوتر ثم تقییم المشكلة ثم تنفیذ
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 مقدمة 8-0 

ستتم مناقشة أنواع  تلقي ھذه الوحدة نظرة عامة حول مبادئ ومعاییر وأھداف الشبكات. وفي ھذه الوحدة
 :الشبكات التالیة

  (LAN) الشبكة المحلیة •
  (WAN) اسعةالشبكة الو •
  (WLAN) الشبكة المحلیة الالسلكیة •

والنماذج المنطقیة لھا باإلضافة  كما ستتم في ھذه الوحدة مناقشة األنواع المختلفة لھیاكل وبروتوكوالت الشبكات
أیًضا تناول موضوعات التكوین واستكشاف األخطاء  إلى المكونات المادیة الالزمة إلنشاء شبكة. وسیتم

ستتعرف على معلومات تتعلق ببرامج الشبكات وأسالیب االتصاالت وعالقات  یانة الوقائیة. كماوإصالحھا والص
 .الكمبیوتر المادیة مكونات

 :بعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح مبادئ الشبكات •
  .وصف أنواع الشبكات •
  .وصف مفاھیم الشبكات وتقنیاتھا األساسیة •
  وصف المكونات المادیة للشبكة •
  وھیاكلھا LAN وصف بنى •
  .التعرف على المنظمات التي تضع معاییر الشبكات •
  .Ethernet التعرف على معاییر •
        TCP/IPو OSI شرح نماذج بیانات •
  .وصف كیفیة تكوین بطاقة واجھة الشبكة والمودم •
  .االتصال وأغراضھا وسماتھا التعرف على أسماء التقنیات األخرى المستخدمة لتأسیس •
  .التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة المستخدمة للشبكات وتطبیقھا •
  .استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحھا •

 شرح مبادئ الشبكات 8-1 

لألفراد االرتباط بصفحات  لشبكات عبارة عن أنظمة تكونت من ارتباطات. ویطلق على مواقع الویب التي تتیحا
على مجموعة من األفكار ذات الصلة اسم  بعضھم البعض اسم مواقع الشبكات االجتماعیة. ویمكن أن یطلق

 .شخصیة بینك وبین أصدقائك اسم شبكة شبكة تصوریة. ویمكن أن یطلق على االتصاالت

 :ویستخدم الناس الشبكات التالیة كل یوم في حیاتھم

  نظام تسلیم البرید •
  نظام الھاتف •
  نظام النقل العام •
  شبكة كمبیوتر الشركة •
  اإلنترنت •

والموارد. وقد تكون الشبكة  یمكن ربط أجھزة الكمبیوتر بعضھا ببعض من خالل الشبكات لمشاركة البیانات
باستخدام كبل واحد أو قد تكون معقدة جًدا بحیث تصل  جھازي كمبیوتر اثنین فقط بسیطة جًدا بحیث تربط بین
المتصلة بأجھزة تتحكم في تدفق المعلومات. ویمكن أن تحتوي شبكات البیانات  بین مئات أجھزة الكمبیوتر

باإلضافة  ،على أجھزة كمبیوتر تستخدم لألغراض العامة، مثل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة والخوادم المتقاربة
 .التلفاز ووحدات تحكم األلعاب إلى أجھزة تتمتع بمزید من الوظائف الخاصة، مثل الطابعات والھواتف وأجھزة

كما أنھا تستخدم أسالیب  تقوم كافة شبكات البیانات والصوت والفیدیو والشبكات المتقاربة بمشاركة المعلومات
الموجودة على الشبكة من مكان آلخر، أحیانـًا  ل المعلوماتمتنوعة إلدارة طریقة تدفق ھذه المعلومات. وتنتق

 .المناسبة عبر مسارات مختلفة للوصول إلى الوجھة
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تشبھ الرسائل التي تنتقل داخل  وتشبھ شبكة البیانات نظام النقل العام. فالعربات والشاحنات والمركبات األخرى
قطة نھایة (وجھة). ویوجد بداخل ھذا النظام قوانین ون (الشبكة. والسائق ھو الذي یحدد كل نقطة بدایة (مصدر

  .المرور التي تتحكم في التدفق من المصدر إلى الوجھة مثل إشارات التوقف وإشارات

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .تعریف شبكات الكمبیوتر •
 .شرح فوائد الشبكات •

 تعریف شبكات الكمبیوتر 8-1-1 

شبكات. والمضیف ھو  متصلة بأجھزة (hosts) ن شبكة بیانات الكمبیوتر عبارة عن مجموعة من المضیفینإ
األجھزة الطرفیة فھي أجھزة متصلة بالمضیفین.  أي جھاز یقوم بإرسال المعلومات واستقبالھا على الشبكة. أما

تعمل الطابعة المتصلة بجھاز  أجھزة طرفیة. على سبیل المثال، یمكن لألجھزة أن تعمل إما كمضیفین أو
 المتصل بالشبكة كجھاز طرفي. أما في حالة اتصال الطابعة مباشرة بجھاز شبكات ـ مثل الكمبیوتر المحمول

  .كمضیف ـ فإنھا في ھذه الحالة تعمل (router) أو المحول أو جھاز التوجیھ (hub) لوحة الوصل

والھیئات الحكومیة. وتتصل  الشركات والمنازل والمدارستـُستخدم شبكات الكمبیوتر على مستوى العالم في 
 .العدید من الشبكات بعضھا ببعض عبر اإلنترنت

 :ویمكن اتصال العدید من أنواع األجھزة المختلفة بالشبكة الواحدة

  أجھزة كمبیوتر سطح مكتب •
  أجھزة الكمبیوتر المحمول •
  الطابعات •
  الماسحات الضوئیة •
  (PDA) شخصيأجھزة المساعد الرقمي ال •
  الھواتف الذكیة •
  خوادم الملف/الطباعة •

 :ویمكن للشبكة مشاركة العدید من أنواع الموارد المختلفة

  الخدمات؛ مثل الطباعة أو المسح الضوئي •
الثابتة أو المحركات  مساحة التخزین الموجودة على األجھزة القابلة لإلزالة، مثل محركات األقراص •

  الضوئیة
  قواعد البیاناتالتطبیقات، مثل  •

وطباعة المستندات  یمكنك استخدام الشبكات للوصول إلى المعلومات المخزنة على أجھزة الكمبیوتر األخرى
  .(Smartphone) الذكي باستخدام الطابعات المشتركة ومزامنة التقویم بین الكمبیوتر وھاتفك

  :االتتتصل أجھزة الشبكة بعضھا ببعض باستخدام مجموعة متنوعة من االتص

  وھي تستخدم اإلشارات الكھربیة لنقل البیانات بین األجھزة -الكبالت النحاسیة  •
ألیافـًا ـ لحمل  وھي تستخدم السلك الزجاجي أو البالستیكي ـ ویسمى أیًضا -كبالت األلیاف الضوئیة  •

  المعلومات على ھیئة ذبذبات ضوئیة
الحمراء (اللیزر) أو  كیة أو تقنیة األشعة تحتوھي تستخدم اإلشارات الالسل -االتصاالت الالسلكیة  •

  عملیات اإلرسال عبر األقمار الصناعیة

 شرح فوائد الشبكات 8-1-2 

الفاعلیة اإلنتاجیة.  من فوائد اتصال أجھزة الكمبیوتر ـ وأجھزة أخرى ـ عبر شبكة انخفاض التكلفة وزیادة
  .تكرار البیانات دون داعٍ أو تلفھا الحد من فباستخدام الشبكات، یمكن مشاركة الموارد مما یؤدي إلى



 3 

 قلة األجھزة الطرفیة المطلوبة
توصیل العدید من األجھزة بشبكة واحدة. ال یتطلب األمر أن یكون لكل جھاز  أنھ یمكن 1یوضح الشكل رقم 

 الشبكة طابعة أو ماسحة ضوئیة أو جھاز نسخ احتیاطي خاص بھ. یمكن إعداد العدید من كمبیوتر على
الشبكة مھام  الطابعات في موقع مركزي ومشاركتھا بین مستخدمي الشبكة. حیث یرسل جمیع مستخدمي

ویمكن لخادم الطباعة أن یقوم بتقسیم  .الطباعة إلى خادم طباعة مركزي والذي بدوره یدیر طلبات الطباعة ھذه
 .قائمة االنتظار التي تتطلب طابعة معینة في مھام الطباعة على عدة طابعات، أو وضع المھام

  قدرات اتصال متزایدة
المختلفة التي یمكن استخدامھا لالتصال بین مستخدمي الشبكة. من  توفر الشبكات العدید من أدوات التعاون

والفیدیو  المتصلة بالشبكة نذكر البرید اإللكتروني والمنتدیات والمحادثات باإلضافة إلى الصوت أدوات التعاون
االتصال بأصدقائھم وعائالتھم  ومن خالل استخدام ھذه األدوات، یمكن للمستخدمین والمراسلة الفوریة.

 .وزمالئھم

 تجنب تكرار الملفات أو تلفھا
 الشبكة. تقوم الخوادم بتخزین البیانات ومشاركتھا مع المستخدمین على الشبكة. یمكن یقوم الخادم بإدارة موارد

للوصول لھذه البیانات.  مع المستخدمین الذین یتمتعون بترخیص حمایة البیانات السریة والحساسة ومشاركتھا
باستبدال ملفات أو تغییر الملفات التي یصل إلیھا  یمكن استخدام برامج تعقب المستندات لمنع قیام المستخدمین

 .آخرون في الوقت نفسھ

 ترخیص منخفض التكلفة
. إذ یوفر العدید من بائعي البرامج تراخیص مواقع الكمبیوتر الفردیة قد تكون تراخیص التطبیقات مكلفة ألجھزة

 الذي یعمل على تقلیل تكلفة البرامج بنسبة كبیرة. ویتیح ترخیص الموقع لمجموعة من للشبكات، األمر
 .األشخاص أو لمنظمة بأكملھا إمكانیة استخدام التطبیق مقابل سعر واحد

 اإلدارة المركزیة
األشخاص المطلوبین إلدارة األجھزة والبیانات الموجودة على الشبكة،  دتعمل اإلدارة المركزیة على تقلیل عد

وأجھزتھم. بل  الوقت والتكلفة للشركة. ال یتعین على مستخدمي الشبكة الفردیین إدارة بیاناتھم األمر الذي یقلل
كما أن القیام بالمستخدمین على الشبكة.  یمكن لمسئول واحد التحكم في البیانات واألجھزة واألذونات الخاصة

  .إنھ یتم تخزین البیانات في موقع مركزي بالنسخ االحتیاطي للبیانات سیكون أسھل، حیث

 حفظ الموارد
كمبیوتر لتجنب إثقال كمبیوتر واحد بمھام معالجة تفوق طاقتھ  یمكن توزیع معالجة البیانات على عدة أجھزة

 .وقدراتھ

 وصف أنواع الشبكات 8-2 

ولالتصال فیما بین الشبكات، یتم إعطاء  .تتمیز شبكات المعلومات بأنھا دائمة التطور تعقیًدا واستخداًما وتصمیًما
كمبیوتر من خالل الخصائص المحددة حیث یتم تعریف شبكة ال .أسماء وصفیة مختلفة ألنواع الشبكات المختلفة

 :التالیة

  المنطقة التي تخدمھا •
  طریقة تخزین البیانات •
  طریقة إدارة الموارد •
  طریقة تنظیم الشبكة •
  أنواع أجھزة الشبكات المستخدمة •
 أنواع الوسائط المستخدمة لتوصیل األجھزة •

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .(الشبكة المحلیة) LAN وصف •
  .(الشبكة الواسعة) WAN وصف •
  .(شبكة محلیة السلكیة) WLAN وصف •
  .شرح شبكات نظیر إلى نظیر •
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  .شرح شبكات العمیل/الخادم •

 (الشبكة المحلیة) LAN وصف 8-2-1 

احد. فیما لتحكم إداري و إلى مجموعة من األجھزة المتصلة اتصاال بینیًا وتخضع (LAN) تشیر الشبكة المحلیة
في موقع مادي واحد. ورغم أن الشبكات  بمثابة شبكات صغیرة توجد (LAN) مضى، كانت الشبكات المحلیة

مثبتة في منزل أو مكتب صغیر، إال إنھ مع مرور الوقت  كانت صغیرة مثل شبكة محلیة مفردة (LAN) المحلیة
ضھا مع بعض والمكونة من مئات األجھزة لیشمل الشبكات المحلیة المتصلة بع تطور تعریف الشبكات المحلیة

  .العدید من المباني والمواقع والمثبتة في

لمجموعة تحكم إداري واحدة من شأنھا تنظیم نھج األمان  والجدیر بالذكر ھنا ھو أن كافة الشبكات التي تتألف منھا الشبكة المحلیة تخضع
إلى التحكم المحلي  "یاق، تشیر كلمة "محلیة" في مصطلح "الشبكة المحلیةالمطبق على الشبكة. وفي ھذا الس والتحكم في مستوى الوصول

المادیة. فقد تكون األجھزة الموجودة في شبكة محلیة قریبة من بعضھا،  المتناسق وال تعني أن الشبكات قریبة من بعضھا البعض من الناحیة
 .دائًما لكن لیس ضروریًا

 (الشبكة الواسعة) WAN وصف 8-2-2 

جغرافیًا. وأكثر  في مواقع منفصلة (LAN) ھي شبكات تتصل بالشبكات المحلیة (WAN) ت الواسعةالشبكا
كبیرة  (WAN) عن شبكة واسعة شیوًعا ھي اإلنترنت. فاإلنترنت عبارة (WAN) أمثلة الشبكات الواسعة

 الحجم تتألف
شركات توفیر خدمات االتصاالت  المتصلة فیما بینھا. وتـُستخدم الواسعة (LAN) من مالیین الشبكات المحلیة

  .الشبكات المحلیة في مواقع مختلفة الھاتفیة للربط بین ھذه

 (شبكة محلیة السلكیة) WLAN وصف 8-2-3 

كبالت نحاسیة. وفي بعض  التقلیدیة، یتم توصیل األجھزة فیما بینھا باستخدام (LAN) في الشبكات المحلیة
مرغوبًا أو حتى ممكنًا. ففي مثل ھذه المواقف، یتم  یة أمًرا عملیًا أوالبیئات، قد ال یكون تثبیت كبالت نحاس

واستقبال البیانات باستخدام الموجات الالسلكیة. تعرف ھذه الشبكات باسم  استخدم أجھزة السلكیة إلرسال
، (LAN) وكما ھو الحال بالنسبة للشبكات المحلیة .WLAN المحلیة الالسكیة أو اختصاًرا شبكة الشبكات

الملفات والطابعات، كما یمكنك  مشاركة الموارد، مثل (WLAN) یمكنك من خالل الشبكات المحلیة الالسلكیة
 .الوصول إلى اإلنترنت

نقاط الوصول  ، تتصل األجھزة الالسلكیة بنقاط وصول داخل منطقة محددة. كما تتصلWLAN وفي شبكات
نحاسیة لكل مضیف شبكة، تتصل فقط نقطة  من توفیر كبالتنموذجیًا بالشبكة باستخدام الكبالت النحاسیة. فبدال 

نحاسیة. یمكن أن تكون تغطیة الشبكة المحلیة الالسلكیة صغیرة  الوصول الالسلكیة بالشبكة باستخدام كبالت
  .حجرة أو قد تكون على نطاق أوسع ومقتصرة على منطقة بحجم

 شرح شبكات نظیر إلى نظیر 8-2-4 

أیة أجھزة شبكات  نظیر، یتم توصیل األجھزة مباشرة بعضھا ببعض دون حاجة إلىفي شبكات النظیر إلى 
ومسئولیات متكافئة. ویتحمل كل مستخدم  إضافیة بینھم. في ھذا النوع من الشبكات، یكون لدى كل جھاز قدرات

تتم مشاركتھا.  صاحب القرار فیما یتعلق بالبیانات واألجھزة التي على حدة مسئولیة ما لدیھ من موارد كما أنھ
مسئول وحده عن الموارد الموجودة على جھاز الكمبیوتر الخاصة بھ، فال توجد نقطة  وحیث إن كل مستخدم

  .أو إدارة مركزیة على الشبكة تحكم

أجھزة كمبیوتر أو  10یصل أداء شبكات النظیر إلى نظیر إلى أفضل المستویات في البیئات التي تتكون من 
بھ، فال حاجة لتوظیف مسئول شبكة  خدم على حدة یتحكم في جھاز الكمبیوتر الخاصأقل. وبما أن كل مست

 .مخصص

 :وتنطوي شبكات نظیر إلى نظیر على عدة عیوب

  .الموارد على الشبكة ال توجد إدارة شبكة مركزیة، األمر الذي یجعل من الصعب تحدید من یتحكم في •
  .البیانات یوتر معاییر أمان منفصلة لحمایةال یوجد أمان مركزي. یجب أن یستخدم كل جھاز كمب •
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  .إدارتھا كلما تزاید عدد أجھزة الكمبیوتر على الشبكة صارت الشبكة أكثر تعقیًدا وصعبت •
تقع ھذه  .قد ال یوجد تخزین مركزي للبیانات. یجب االحتفاظ بنسخ احتیاطیة منفصلة للبیانات •

  .المسئولیة على عاتق كل مستخدم على حدة

شبكة العمیل الكبیرة، یمكن للمستخدمین مشاركة  شبكات نظیر إلى نظیر موجودة داخل شبكات أكبر حتى یومنا ھذا. وحتى على ال تزال
نظیر  استخدام خادم شبكة. إذا كان لدیك أكثر من جھاز كمبیوتر في منزلك، فیمكنك إعداد شبكة الموارد مباشرة مع مستخدمین آخرین دون

 .مشتركة بین أجھزة الكمبیوتر وطباعة مستندات إلى طابعة كة الملفات مع أجھزة الكمبیوتر األخرى وإرسال الرسائلإلى نظیر. ویمكنك مشار
 

 شرح شبكات العمیل/الخادم 8-2-5 

فیقوم الخادم بتوفیر المعلومات  .في شبكة العمیل/الخادم، یطلب العمیل توفیر المعلومات أو الخدمات من الخادم
الموجودة على شبكة عمیل/خادم بعض أعمال المعالجة  لوبة للعمیل. وعموًما تنفذ الخوادمأو الخدمات المط

على سبیل المثال؛ الفرز عبر قاعدة بیانات قبل تسلیم السجالت التي طلبھا  ألجھزة الكمبیوتر الخاصة بالعمیل،
 .فقط العمیل

إلرسال واستالم وتخزین  خاص بالشركة وتعد بیئة الشركة التي یستخدم فیھا الموظفون خادم برید إلكتروني
العمیل/الخادم. حیث یتقدم عمیل البرید اإللكتروني الموجود  البرید اإللكتروني من األمثلة الشائعة على شبكة

بالموظف بطلب إلى خادم البرید اإللكتروني للحصول على أي برید إلكتروني  على جھاز الكمبیوتر الخاص
 .رسال البرید اإللكتروني المطلوب للعمیلفیجیب الخادم بإ .غیر مقروء

الشبكة بتنفیذ النسخ  في نموذج عمیل/خادم، تتم صیانة الخوادم من قِبل مسئولي الشبكة. حیث یقوم مسئولو
وصول المستخدم إلى موارد الشبكة. ویتم  االحتیاطي للبیانات ومعاییر األمان. كما یتحكم مسئول الشبكة في

خادم ملفات مركزي. والطابعات المشتركة على الشبكة یدیرھا  موجودة على الشبكة علىتخزین كافة البیانات ال
یمكن لمستخدمي الشبكة الذین لدیھم التراخیص المطلوبة الوصول إلى البیانات  خادم طباعة مركزي. حیث

موارد  ىالمشتركة معًا. ویجب أن یقدم كل مستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور معتمدة للوصول إل والطابعات
  .الشبكة المرخص لھم باستخدامھا

الملفات الموجودة على الخوادم بصفة  أما بالنسبة لحمایة البیانات، فإن المسئول یقوم بإجراء نسخ احتیاطي لكافة
البیانات، یمكن للمسئول استعادة البیانات من نسخة احتیاطیة  دوریة. وفي حالة تعطل جھاز الكمبیوتر أو فقد

 .حدیثة

 وصف مفاھیم الشبكة وتقنیاتھا األساسیة 8-3 

من أخطاء  بوصفك فني كمبیوتر، سیُطلب منك تكوین أجھزة كمبیوتر على الشبكة واستكشاف ما بھا
والبروتوكوالت  IP فھم عنوان تر تكوینا فعاال على الشبكة، یتعین علیكوإصالحھا. ولتكوین جھاز الكمبیو

  .وكذلك المفاھیم األخرى المتعلقة بالشبكة

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  شرح عرض النطاق الترددي وإرسال البیانات •
  IP شرح عنونة •
  .(نامیكيبروتوكول تكوین المضیف الدی) DHCP تعریف •
  وصف بروتوكوالت اإلنترنت وتطبیقاتھا •
  .ICMP تعریف •

 شرح عرض النطاق الترددي وإرسال البیانات 8-3-1 

إرسال البیانات عبر شبكة  النطاق الترددي مقدار من البیانات یُمكن إرسالھ خالل فترة زمنیة محددة. فعند
وتحتوي كل حزمة على رؤوس.  .(packet) حزمكمبیوتر، فإنھا تنقسم إلى مجموعات صغیرة یطلق علیھا ال

ویحتوي على مصدر الحزمة ووجھتھا. كما یحتوي الرأس  والرأس عبارة عن معلومات تضاف إلى كل حزمة
الحزم مرة أخرى في الوجھة. ویحدد حجم النطاق الترددي كمیة المعلومات  على معلومات تصف كیفیة تجمیع

 .نقلھا التي یمكن
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 :القیاس التالیة لترددي بالبت في الثانیة وعادة ً ما یرمز إلیھ بإحدى وحداتكما یقاس النطاق ا

• bps - بت في الثانیة  
• Kbps - كیلوبت في الثانیة  
• Mbps - میجابت في الثانیة  

میجابت في  8میجابایت یساوي  1إذن  .B بالحرف بت، ویشار إلیھ اختصاًرا 8البایت الواحد یساوي  :مالحظة
  .االثانیة تقریبً 

الطریق السریع، ترمز  كیفیة مقارنة النطاق الترددي في شبكة بالطریق السریع. في مثال 1ویوضح الشكل رقم 
على الطریق السریع إلى عدد السیارات التي  السیارات والشاحنات إلى البیانات. ویرمز عدد الممرات الموجودة

ریق السریع المكون من ثمانیة ممرات استیعاب الوقت. یمكن للط یمكنھا السیر على الطریق السریع في نفس
  .السیارات التي یمكن للطریق السریع المكون من ممرین استیعابھا أربعة أضعاف عدد

 أوضاع: اإلرسال أحادي االتجاه ویمكن أن تتدفق البیانات التي یتم نقلھا عبر اإلنترنت باستخدام واحد من ثالثة
(simplex) زامنومزدوج االتجاه غیر المت (half-duplex) أو مزدوج االتجاه المتزامن (full-duplex). 

 أحادي االتجاه
ومن أمثلتھ اإلشارة المرسلة من محطة بث تلفزیوني إلى التلفاز  .وھو نقل مفرد للبیانات في اتجاه واحد

 .المنزلي

 مزدوج االتجاه غیر المتزامن
 .فإن ھذا یعرف بالنقل مزدوج االتجاه غیر المتزامناتجاه واحد في المرة الواحدة،  عند تدفق البیانات في

اتجاھین، ولكن لیس في كال  باستخدام النقل مزدوج االتجاه غیر المتزامن، تتیح قنوات االتصال تبدیل النقل في
مثل األجھزة الالسلكیة المحمولة التي  -االتجاه  االتجاھین في نفس الوقت. وتعمل األجھزة الالسلكیة مزدوجة

بطریقة اإلرسال مزدوج االتجاه غیر المتزامن. فعند الضغط فوق  -الطوارئ  دم في اتصاالت الشرطة أوتُستخ
حاول  المیكروفون لبدء النقل، یتعذر علیك سماع الشخص الموجود على الطرف اآلخر. أما إذا الزر على

 .منھما أي األشخاص على كال الطرفین التحدث في نفس الوقت، فلن یتم إرسال أیة إشارة إلى

 مزدوج االتجاه المتزامن
االتجاھین في نفس الوقت، فھذا یعرف بالنقل مزدوج االتجاه المتزامن. وعلى الرغم  عند تدفق البیانات في كال

أن النطاق الترددي  تدفق البیانات في كال االتجاھین، فإن النطاق الترددي یقاس في اتجاه واحد فقط. حیث من
میجابت في  100االتجاه المتزامن  میجابت في الثانیة ـ یكون في النقل مزدوج 100لكبل شبكة ـ سرعتھ 

 .الثانیة

لكال الشخصین التحدث  وتعتبر المحادثات الھاتفیة مثاالً على االتصال مزدوج االتجاه المتزامن. حیث یمكن
 .وسماع بعضھما البعض في نفس الوقت

إلمكانیة إرسال البیانات  متزامن في زیادة أداء الشبكة وذلكتساعد تقنیة الشبكات اإلرسال مزدوج االتجاه ال
من اإلشارات االنتقال على نفس السلك في نفس  واستقبالھا في آن واحد. تتیح تقنیات النطاق الترددي للعدید

والكبل ـ تعمل في وضع النقل مزدوج  (DSL) المشترك الرقمي الوقت. تقنیات النطاق الترددي ـ مثل خط
یمكن للمستخدمین تنزیل  -على سبیل المثال  -خط المشترك الرقمي) ) DSL المتزامن. مع اتصالاالتجاه 

  .أجھزة الكمبیوتر والتحدث عبر الھاتف في نفس الوقت البیانات على

 IP شرح عنونة 8-3-2

 كة عنوانجھاز على الشب ھو الرقم الذي یُستخدم لتعریف األجھزة على الشبكة. فیجب أن یكون لكل IP عنوان
IP سابقـًا، فإن المضیف خاص بھ لالتصال باألجھزة األخرى على الشبكة. وكما أشرنا (host)  عبارة عن

الشبكة. وأجھزة الشبكة ھي أجھزة تقوم بنقل البیانات عبر الشبكة  جھاز یقوم بإرسال المعلومات واستقبالھا على
، فإن كل (LAN) في الشبكة المحلیة .(router) والمحوالت وأجھزة التوجیھ (hub) وتضم لوحات الوصل

 .ببعض في نفس الشبكة لكي تتمكن من االتصال بعضھا IP وجھاز شبكة یجب أن یكون لھ عنوان مضیف
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المادي للشخص؛ أال  وعادة ً ال یتغیر اسم الشخص وبصمات أصابعھ. حیث یقدمان تسمیة أو عنوانـًا للجانب
بالمكان الذي یعیش فیھ الشخص أو یستلم  نوان البریدي للشخص یتعلقوھو الجسم. ومن ناحیة أخرى، فإن الع

 على المضیف، یتم تعیین عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط منھ البرید. ویمكن أن یتغیر ھذا العنوان. أما
(MAC) (الموضح أدناه) إلى NIC ( .بطاقة واجھة الشبكة) الخاصة بالمضیف والتي تعرف بالعنوان المادي

ینطبق تماًما  العنوان المادي كما ھو بغض النظر عن مكان تواجد المضیف على الشبكة وھو األمر الذي ویظل
 .إلیھ الشخص على البصمات حیث تظل مالزمة للشخص بغض النظر عن المكان الذي ینتقل

ًیا استناًدا إلى تعیینھ منطق یشبھ العنوان البریدي للشخص. وھو یعرف بالعنوان المنطقي حیث یتم IP وعنوان
الشبكة المحلیة ومسئول الشبكة ھو من یقوم بتعیینھ إلى  أو عنوان الشبكة إلى IP موقع المضیف. ویستند عنوان
قیام الحكومة المحلیة بتعیین عنوان أحد الشوارع وفقًا للوصف المنطقي للمدینة  كل مضیف. وتشبھ ھذه العملیة

 .القریة أو الحي أو

ویصعب جًدا على اإلنسان  .(وحدة بت ثنائیة (قیم الواحد والصفر 32سلسلة تتكون من  من IP ویتألف عنوان
في أربع وحدات بایت مقدار  32التي یبلغ عددھا  الثنائي. ولھذا فإنھ یتم تجمیع وحدات البت IP قراءة عنوان

ى البشر حتى في عل IP ویصعب قراءة أو كتابة أو تذكر عنوان .(octets) بت تسمى الثمانیات 8كل منھا 
مفصولة بنقاط أو  المجمع، لذلك یتم تقدیم كل مجموعة ثمانیة على أنھا القیمة العشریة لھذا العنوان ھذا التنسیق

، IP تكوین مضیف باستخدام عنوان عالمات عشریة. وتتم اإلشارة إلى ھذا التنسیق ترقیم عشري نقطي. عند
تخیل أنك اضطررت إلدخال الرقم الثنائي  .192.168.1.5 یتم إدخالھ على ھیئة ترقیم عشري نقطي، مثل

. في 11000000101010000000000100000101المكافئ لذلك:  وحدة بت 32الذي یتألف من 
بشكٍل غیر صحیح، فسیكون العنوان مختلفًا وقد ال یتمكن المضیف من االتصال  حالة كتابة وحدة بت واحدة

  .بالشبكة

الجزء األول  وحدة بت ھو عنوان ھرمي مكون من جزأین. ویعمل 32لف من المنطقي الذي یتأ IP وعنوان
الشبكة. ویعد الجزءان ضرورین في  على تحدید الشبكة بینما یعمل الجزء الثاني على تحدید مضیف على ھذه

، فإن الثمانیات الثالثة 192.168.18.57ھو  لمضیف IP وكمثال على ذلك، إذا كان عنوان .IP عنوان
ـ تحدد  57الشبكة الخاص بالعنوان، والثمانیة األخیرة ـ وھي  تحدد جزء - 192.168.18.57وھي  -األولى 

بالعنونة الھرمیة، حیث إن جزء الشبكة یشیر إلى الشبكة التي یقع علیھا كل عنوان  المضیف. وھذا ھو ما یعرف
إلى موقع  لى كل شبكة ولیستحتاج فقط إلى معرفة كیفیة الوصول إ (router) فرید. فأجھزة التوجیھ مضیف

 .كل مضیف فردي

 :إلى الفئات الخمس التالیة IP ویمكن تقسیم عناوین

  شبكات كبیرة، یتم تنفیذھا من قِبل شركات ضخمة وبعض البلدان - A الفئة •
  شبكات متوسطة، یتم تنفیذھا من قِبل الجامعات - B الفئة •
  الشتراكات العمالء (موفر خدمة اإلنترنت) ISP شبكات صغیرة، یتم تنفیذھا من قِبل - C الفئة •
  لالستخدام الخاص من قِبل البث المتعدد - D الفئة •
  تـُستخدم لالختبارات التجریبیة - E الفئة •

 (subnet mask) قناع الشبكة الفرعیة
ال الح وكما ھو .IP لإلشارة إلى جزء الشبكة الخاص بعنوان (subnet mask) الشبكة الفرعیة یُستخدم قناع

وعادة ما یستخدم  .عبارة عن رقم عشري نقطي (subnet mask) ، فإن قناع الشبكة الفرعیةIP مع عنوان
ویوضح الشكل رقم  .(subnet mask) نفس قناع الشبكة الفرعیة (LAN) كافة المضیفین داخل شبكة محلیة

تعیینھا إلى الفئات الثالث األولى قابلة لالستخدام والتي تم  IP أقنعة افتراضیة لشبكات فرعیة خاصة بعناوین 1
 :IP من عناوین

  الخاص بالشبكة ھي الجزء IP ، والتي تشیر إلى أن الثمانیة األولى لعنوانA الفئة - 255.0.0.0 •
  جزء الشبكة ھما IP ، والتي تشیر إلى أن الثمانیتین األولتین لعنوانB الفئة - 255.255.0.0 •
ھما جزء  IP یر إلى أن الثمانیات الثالث األولى لعنوان، والتي تشC الفئة - 255.255.255.0 •

  الشبكة

 أربع شبكات محلیة إلى IP لكنھا بحاجة إلى تقدیم عناوین B إذا كانت ھناك مؤسسة تمتلك شبكة من الفئة
(LAN)فیتعین على المؤسسة تقسیم عنوان الفئة ، B أصغر. والتقسیم إلى شبكات فرعیة یعد  إلى أربعة أجزاء

 subnet) الالزمة لتقسیم الشبكة، كما یحدد قناع الشبكة الفرعیة ًما منطقیًا للشبكة. حیث یوفر الوسائلتقسی
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mask) ومسئول الشبكات الذي یتمتع بخبرة عریضة ھو من یتولى مھمة تقسیم الشبكة إلى  .كیفیة تقسیمھا
 تكوین عناوین یة، عندئٍذ یمكنفرعیة بشكل نموذجي. بعد إنشاء مخطط تقسیم الشبكة إلى شبكات فرع شبكات

IP المحلیة. یتم تدریس ھذه المھارات في  وأقنعة الشبكة الفرعیة المناسبة على المضیفین في الشبكات األربع
 .CCNA المتعلقة بمھارات الشبكة الخاصة بمستوى Cisco Networking Academy مساقات أكادیمیة

 التكوین الیدوي
 المضیفین، من السھل تكوین كل جھاز یدویًا باستخدام عنوان لى عدد صغیر منبالنسبة للشبكة التي تحتوي ع

IP مسئول الشبكة الذي یتفھم عنونة المناسب. حیث یجب على IP  القیام بتعیین العناوین وینبغي علیھ معرفة
ا بكل مضیف فریدً  الذي یتم إدخالھ عنوانًا IP اختیار عنوان صالح لشبكة معینة. ویجب أن یكون عنوان كیفیة

  .موجود على نفس الشبكة أو الشبكة الفرعیة

 خصائص" الخاص ببطاقة" في اإلطار TCP/IP یدویًا على المضیف، انتقل إلى إعدادات IP وإلدخال عنوان
NIC (بطاقة واجھة الشبكة). وبطاقة NIC یتیح لجھاز الكمبیوتر االتصال بالشبكة.  ھي مكون كمبیوتر مادي

 الوصول إلى الوسائط وان یعرف بعنوان التحكم فيوھي تحتوي على عن
(MAC). وحیث إن عنوان IP مسئول الشبكة، فإن عنوان ھو عنوان منطقي یتم تعریفھ من قبل MAC  ھو

الخاص  IP عند تصنیعھا. ویمكن تغییر عنوان NIC عنوان "منسوخ" أو مبرمج بصورة دائمة في بطاقة
  .ایظل ثابتً  MAC ، لكن عنوانNIC ببطاقة

اإلطارات على  یُستخدم لتسلیم MAC في أن عنوان MAC وعنوان IP ویكمن الفرق األساسي بین عنوان
 (frame) الشبكة المحلیة. واإلطار یُستخدم في نقل إطارات خارج IP الشبكة المحلیة، في حین أن عنوان

  عبارة عن حزمة
(packet) لحزمة ونھایتھا قبل بدء عملیة النقل عبر الشبكة. العنوان مضافة إلى بدایة ا بیانات بجانب معلومات

المضیف  یُستخدم لتسلیم اإلطار إلى MAC تسلیم اإلطار إلى الشبكة المحلیة للوجھة، فإن عنوان وبمجرد
 .النھائي على ھذه الشبكة المحلیة

لكل  IP لعناوین الیدوي أما إذا كانت الشبكة المحلیة تتألف من أكثر من بضعة أجھزة كمبیوتر، فإن التكوین
في ھذه الحالة، فإن استخدام خادم  .مضیف على الشبكة سیتسبب في إھدار الوقت وسیكون عرضة لألخطاء

تلقائیًا كما سیسھل عملیة  IP إلى تعیین عناوین سیؤدي (DHCP) بروتوكول تكوین المضیف الدینامیكي
 .العنونة إلى حٍد كبیر

 (مضیف الدینامیكيبروتوكول تكوین ال) DHCP تعریف 8-3-3 

إلى  IP عناوین بروتوكول تكوین المضیف الدینامیكي) أداة برمجیة مساعدة تستخدم في تعیین) DHCP إن
یدویًا.  IP من الحاجة إلى تعیین عناوین أجھزة الشبكة دینامیكیًا. تعمل ھذه العملیة الدینامیكیة على التخلص

تلقائیًا. فعند تعیین كمبیوتر  IP بھدف الحصول على عنوان الخادم كما یمكن تكوین DHCP ویمكن إعداد خادم
األخرى تصبح غیر نشطة، كما ھو  IP تلقائیًا، فإن كافة مربعات تكوین عناوین IP للحصول على عنوان

یستلم كل جھاز  لتعیین العملیة وإدارتھا بحیث IP . ویحتفظ الخادم بقائمة من عناوین1بالشكل رقم  موضح
عنوان لفترة زمنیة محددة مسبقًا. وعند  فریًدا خاًصا بھ وحده. ویتم االحتفاظ بكل IP كة عنوانموجود على الشب

 .استخدام ھذا العنوان ألي جھاز كمبیوتر ینضم إلى الشبكة DHCP انتھاء الوقت المحدد، یمكن لخادم

  :تعیینھا للمضیفین DHCP التي یمكن لخادم IP وإلیك معلومات عنوان

  IP عنوان •
  (Subnet mask) ع الشبكة الفرعیةقنا •
  (Default gateway) العبّارة االفتراضیة •
  (DNS) القیم االختیاریة، مثل عنوان خادم نظام أسماء المجاالت •

مجموعة من العناوین  من IP طلبًا من مضیف. ثم یحدد الخادم بعد ذلك معلومات عنوان DHCP یتلقى خادم
ھذه  DHCP ، یقدم خادمIP معلومات عنوان في قاعدة بیانات. وبمجرد تحدیدالتي تم تعریفھا مسبقًا والمخزنة 

 على الشبكة. في حالة قبول المضیف للعرض، یقوم خادم القیم إلى المضیف الذي تقدم بالطلب والموجود
DHCP باستخدام عنوان IP زمنیة محدودة لفترة.  
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كما یؤدي  .IP عناوین لقیام البرنامج بتعقبإلى سھولة إدارة الشبكة نظًرا  DHCP ویؤدي استخدام خادم
غیر صالحة.  IP مكررة أو عناوین IP عناوین تلقائیًا إلى تقلیل احتمالیة تعیین TCP/IP تكوین بروتوكول

، یتعین أن یكون جھاز DHCP بالشبكة من االستفادة من خدمات خادم وقبل أن یتمكن جھاز الكمبیوتر المتصل
 من خادم IP ریف الخادم على الشبكة المحلیة. یمكن تكوین الكمبیوتر لقبول عنوانتع الكمبیوتر قادًرا على

DHCP وذلك بالنقر فوق الخیار "الحصول على عنوان IP تلقائیًا" (Obtain an IP address 
automatically) في إطار تكوین NIC 2، كما ھو موضح في الشكل رقم. 

، سیقوم IP عنوان للحصول على DHCP بك من االتصال بخادمفي حالة عدم تمكن جھاز الكمبیوتر الخاص 
في  IP الكمبیوتر بتعیین عنوان خاص تلقائیًا. وفي حالة قیام IP بتعیین عنوان Windows نظام التشغیل

بأجھزة الكمبیوتر  ، فسیتمكن الكمبیوتر من االتصال169.254.255.255ا إلى 169.254.0.0ا النطاق من
ھذه العناوین الخاصة مفیدة ھو عندما ترید  نفس النطاق فقط. وأحد األمثلة التي تكون فیھااألخرى الموجودة في 

 المعملیة المدرسیة. ویطلق على ھذه المیزة في نظام التشغیل منع الوصول خارج شبكتك في أحد التمارین
Automatic Private IP Addressing "التعیین التلقائي لعنوان IP الخاص" (APIPA). ث ستقوم حی

 .للكمبیوتر الخاص بك DHCP باستمرار من خادم IP عنوان بطلب APIPA میزة

 وصف بروتوكوالت اإلنترنت وتطبیقاتھا 8-3-4 

القواعد التي تحكم  البروتوكول عبارة عن مجموعة من القواعد. أما بروتوكوالت اإلنترنت فھي مجموعات من
الشبكة. تحدد مواصفات البروتوكول  بعضھا البعض على االتصال فیما بین أجھزة الكمبیوتر وكذلك بین

العادي الذي یتم إرسالھ عبر نظام البرید المعروف لھ  تنسیقات الرسائل التي یتم تبادلھا. فالخطاب الورقي
البروتوكول یحدد المكان الذي تتعین كتابة عنوان التسلیم فیھ على المظروف.  بروتوكوالت كذلك. فجزء من

 .بة عنوان التسلیم في مكان خطأ، لن یمكن تسلیم الخطابكتا وفي حالة

وصول الرسائل خالل  ویعتبر التوقیت من األمور المھمة في عملیات الشبكات. حیث تتطلب البروتوكوالت
محدد أمال ً في وصول الرسائل التي ربما  فترات زمنیة محددة بحیث ال تنتظر أجھزة الكمبیوتر على نحو غیر

توقیت واحد أو أكثر أثناء نقل البیانات. كما تتخذ البروتوكوالت  یق. لذلك تحتفظ األنظمة بجھازفـُقدت في الطر
 حالة عدم وفاء الشبكة بقواعد التوقیت ھذه. وتتألف العدید من البروتوكوالت من مجموعة إجراءات بدیلة في

األخرى في  ل الطبقاتمن البروتوكوالت األخرى المكدسة في طبقات. وتعتمد ھذه الطبقات على تشغی
 .المجموعة ألداء وظیفتھا على نحو صحیح

 :وفیما یلي الوظائف األساسیة للبروتوكوالت

  تحدید األخطاء •
  ضغط البیانات •
  تحدید الطریقة التي یتم إرسال البیانات بھا •
  معالجة البیانات •
  تحدید كیفیة اإلعالن عن البیانات المرسلة والمستلمة •

بعًضا من أكثر  یلخص 1العدید من البروتوكوالت األخرى، إال أن الشكل رقم على الرغم من وجود 
 .البروتوكوالت استخداًما على الشبكات واإلنترنت

االستخدام. حیث تـُستخدم ھذه  ولفھم كیفیة عمل الشبكات واإلنترنت، ال بد أن تتعرف على البروتوكوالت شائعة
اإللكتروني ونقل ملفات البیانات. ومع تنامي خبرتك بتقنیة  البرید البروتوكوالت لتصفح الویب وإرسال واستقبال

 بروتوكوالت أخرى، لكنھا ال تستخدم بنفس الطریقة التي غالبًا ما تستخدم بھا المعلومات سوف تقابلك
 .البروتوكوالت التي تم وصفھا ھنا

 .منھا ل، انقر فوق أسماء البروتوكوالت لالطالع على المزید حول ك2في الشكل رقم 

 .الشبكات واإلنترنت فكلما عرفت المزید حول كل بروتوكول من ھذه البروتوكوالت، زاد إدراكك لكیفیة عمل

  ICMP تعریف 8-3-5 
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 تستخدم األجھزة الموجودة على الشبكة بروتوكول التحكم برسائل اإلنترنت
(ICMP) .االستخدامات  یوجد العدید من إلرسال رسائل التحكم واألخطاء إلى أجھزة الكمبیوتر والخوادم

عن ازدحام الشبكة واستكشاف  ، مثل اإلعالن عن أخطاء الشبكة وكذلك اإلعالنICMP المختلفة لبروتوكول
  .األخطاء وإصالحھا

بین أجھزة الكمبیوتر.  مستكشف اإلنترنت باستخدام الحزم" الختبار االتصاالت" ping عادة ما یُستخدم األمر
الوقت ذاتھ والتي تستخدم في تحدید إمكانیة  ات سطر األوامر البسیطة والمفیدة للغایة فيمن أدو Ping یعتبر

من  Ping وتعمل أداة .IP الختبار اتصال IP على عنوان ping محدد. یمكن تطبیق IP الوصول لعنوان
المستقبل بعد جھاز الكمبیوتر الوجھة أو جھاز شبكة آخر. فیقوم الجھاز  إلى ICMP خالل إرسال طلب ارتداد

 .للتأكید على أن االتصال فعال ICMP إرسال رسالة رد على ارتداد ذلك بإعادة

األساسي. ویوضح الشكل  أداة تستخدم في استكشاف األخطاء وإصالحھا وذلك لتحدید االتصال Ping واألمر
لشكل إرسال أربعة ویظھر في ا .ping أمر األوامر الفرعیة لسطر األوامر والتي یمكن استخدامھا مع 1رقم 

الكمبیوتر الوجھة. فإذا كان ھذا الجھاز قابال للوصول إلیھ،  إلى جھاز (pings طلبات) ICMP طلبات ارتداد
یمكن أن تساعدك نسبة الردود الناجحة على تحدید الوثوقیة  .ICMP ردود ارتداد فإنھ یرد بإرسال أربعة

 .الوصول لجھاز الكمبیوتر الوجھة وإمكانیة

اسمھ. وفي حالة البحث  الخاص بمضیف في حالة معرفة IP للعثور على عنوان ping نك استخدام أداةكما یمك
  ping عن اسم موقع باستخدام األمر

الخاص  IP فسیتم عرض عنوان - 2كما ھو موضح في الشكل رقم  www.cisco.com على سبیل المثال -
 .بالخادم

 IP البیانات الموجودة على شبكة حزم التي لم یتم تسلیمھا وكذلكاألخرى لإلبالغ عن ال ICMP تـُستخدم رسائل
باإلضافة إلى اإلبالغ عما إذا كان أحد األجھزة  IP التي تتضمن عناوین المصدر والوجھة الخاصة بعنوان

؛ (router) معالجة الحزمة. وتصل البیانات على ھیئة حزمة إلى جھاز التوجیھ مشغوال ً لدرجة أنھ تتعذر علیھ
الوجھات التابعة لھا.  االتصال بین الشبكات التي تقوم بإعادة توجیھ حزم البیانات عبر الشبكات باتجاه ھو أداةو

سیقوم جھاز التوجیھ عندئذ بحذفھا. ثم یقوم جھاز  في حالة عدم معرفة المكان الذي ینبغي إرسال الحزمة إلیھ،
ل معلًما إیاه أنھ قد قام بحذف البیانات. وعندما یصبح إلى الكمبیوتر المرس ICMP التوجیھ بإعادة إرسال رسالة

الكمبیوتر المرسل مشیًرا  مختلفة إلى ICMP التوجیھ مشغوالً لدرجة كبیرة جًدا، فقد یقوم بإرسال رسالة جھاز
 .الشبكة إلى أنھ ینبغي لھ تقلیل سرعتھ نظًرا لوجود ازدحام على

 وصف المكونات المادیة للشبكة 8-4 

یعتمد الجھاز الذي تقوم  .ھناك العدید من األجھزة التي یمكن استخدامھا في الشبكة لتوفیر إمكانیة االتصال
ت التي تستخدمھا وسرعة األجھزة. االتصاال باستخدامھ على عدد األجھزة التي تقوم بتوصیلھا وكذلك نوع

 :الشبكات وفیما یلي أكثر األجھزة استخداًما على

  أجھزة الكمبیوتر •
  (hub) لوحات الوصل •
  (Switch) المحوالت •
  (router) أجھزة التوجیھ •
  نقاط الوصول الالسلكي •

لوسائط مكان وكیفیة ا تعد المكونات المادیة للشبكة ضروریة لنقل البیانات بین ھذه األجھزة. وتحدد سمات
 :الشبكات استخدام المكونات. وإلیك أكثر الوسائط استخداًما على

  كبل مزدوج مجدول •
  كبالت األلیاف الضوئیة •
  موجات السلكیة •

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التعرف على أسماء أجھزة الشبكة وأغراضھا وسماتھا •
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  .كبالت الشبكة الشائعة وأغراضھا وسماتھا التعرف على أسماء •

 التعرف على أسماء أجھزة الشبكة وأغراضھا وسماتھا 8-4-1 

شبكة نظیر إلى نظیر التي تتمیز  لجعل عملیة إرسال البیانات تتمتع بمزید من القابلیة للتوسع والفاعلیة أكثر من
 والمحوالت (hub) مثل لوحات الوصل متخصصة، بالبساطة، فإن مصممي الشبكات یستخدمون أجھزة شبكة

(switch) وأجھزة التوجیھ (router) الوصول الالسلكیة ونقاط 
(wireless access points) األجھزة وذلك إلرسال البیانات بین. 

 لوحات الوصل
عن أجھزة تعمل على توسیع نطاق الشبكة من خالل استقبال  ، عبارة1لوحات الوصل، الموضحة في الشكل 

 إعادة إنشاء البیانات وإرسالھا إلى كافة المنافذ. وتعني ھذه العملیة أن كافة حركة نات على منفذ واحد، ثمالبیا
المتصلة بلوحة الوصل  مرور البیانات من الجھاز المتصل بلوحة الوصل یتم إرسالھا إلى كافة األجھزة األخرى

یتسبب في قدر كبیر من حركة مرور البیانات  ذيفي كل مرة تقوم فیھا لوحة الوصل بإرسال البیانات. األمر ال
زات في الشبكة. كما یُطلق على لوحات الوصل ، وذلك ألنھا تعمل كنقطة اتصال (concentrator) مرّكِ

  .مركزیة للشبكة المحلیة

 والمحوالت (Bridges) الجسور
 .ك قبل إرسالھا عبر اإلنترنت، وذل(packets) أجزاء صغیرة من البیانات، تسمى الحزم یتم تقسیم الملفات إلى

تلفھا. تتم إضافة معلومات  تتیح ھذه العملیة فحص األخطاء وإعادة اإلرسال بشكل أسھل في حالة فقد الحزمة أو
ویطلق على الحزمة باإلضافة إلى معلومات العنوان اسم  .العنوان في بدایة الحزم ونھایتھا قبل أن یتم إرسالھا

 .(frame) اإلطار

 تم تقسیم الشبكات المحلیة إلى عدة أقسام تسمى المقاطععادة ما ی
(segments)، باستخدام  بنفس الطریقة التي یتم فیھا تقسیم الشركة إلى أقسام. ویمكن تحدید حدود المقاطع

الشبكة بین مقاطع  والجسر عبارة عن جھاز یستخدم لتصفیة حركة مرور البیانات عبر .(bridge) جسر
كل مقطع یتصل بھ الجسر. في حالة  حتفظ الجسور بسجل لكافة األجھزة الموجودة علىالشبكة المحلیة. وت

الوجھة لتحدید ما إذا كان ینبغي إرسال اإلطار إلى مقطع  استالم الجسر إلطار، یقوم الجسر باختبار عنوان
ات مقتصرة على یساعد الجسر على تحسین تدفق البیانات من خالل االحتفاظ باإلطار مختلف أو یتم حذفھ. كما

 .الذي ینتمي إلیھ اإلطار المقطع

متعددة المنافذ. قد  ، یطلق علیھا في بعض األحیان جسور2أما المحوالت، فكما ھو موضح في الشكل رقم 
الشبكة. ویحتوي المحول على عدة منافذ،  یتوفر بالجسر النموذجي منفذان فقط، یصالن بین مقطعین على نفس

الشبكة. یعتبر المحول جھاًزا أكثر تطوًرا من الجسر. حیث یحتفظ  العدید من مقاطع وفقًا لكیفیة الربط بین
ألجھزة الكمبیوتر المتصلة بكل منفذ. وعند وصول أحد اإلطارات  MAC على عناوین المحول بجدول یحتوي

لھ. ثم یحدد  التابع MAC منفذ، یقوم المحول بمقارنة معلومات العنوان الموجودة في اإلطار بجدول عنوان إلى
 .المحول المنفذ الذي ینبغي استخدامھ إلعادة توجیھ اإلطار

 (router) أجھزة التوجیھ
، كما ھو موضح في (router) بتوصیل المقاطع على الشبكة، فإن أجھزة التوجیھ في حین أن المحول یقوم

 إلعادة MAC ناوین، تعمل على توصیل كافة الشبكات ببعضھا البعض. وتستخدم المحوالت ع3 الشكل رقم
توجیھ اإلطارات  إلعادة IP عناوین (router) توجیھ إطار داخل شبكة واحدة. بینما تستخدم أجھزة التوجیھ

علیھ برامج شبكة خاصة، أو یمكن  للشبكات األخرى. وقد یكون جھاز التوجیھ عبارة عن جھاز كمبیوتر مثبت
قِبل الجھات المصنعة ألجھزة الشبكات. تحتوي أجھزة  أن یكون جھاز التوجیھ عبارة عن جھاز تم إنشاؤه من

  .باإلضافة إلى أجھزة محسَّنة لتوجیھ الوجھة لشبكات أخرى IP بعناوین على جداول (router) التوجیھ

 (wireless access points) نقاط الوصول الالسلكیة
إمكانیة وصول أجھزة  4 الشكل الموضحة في (wireless access points) توفر نقاط الوصول الالسلكیة

الشبكات. وتستخدم نقطة الوصول الالسلكیة موجات  إلى PDA السلكیة مثل أجھزة الكمبیوتر المحمولة وأجھزة
 ونقاط الوصول الالسلكیة PDA في أجھزة الكمبیوتر وأجھزة السلكیة لالتصال باإلشارات الالسلكیة

(wireless access points) صول على نطاق تغطیة محدود. تتطلب الشبكات األخرى. وتحتوي نقاط الو
 .نقاط الوصول لتوفیر تغطیة السلكیة كافیة الكبیرة العدید من
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 األجھزة متعددة األغراض
من وظیفة. ویعد شراء جھاز واحد یفي بكافة احتیاجاتك وتثبیتھ أمًرا أكثر مالءمة  یوجد أجھزة شبكات تنفذ أكثر

منزلك، ستقوم  نطبق ھذا األمر بوجھ خاص على االستخدام المنزلي. فيشراء جھاز مستقل لكل وظیفة. وی من
 Linksys الالسلكیة. یعد جھاز بشراء جھاز متعدد األغراض بدالً من المحول وجھاز التوجیھ ونقطة الوصول

300N األغراض ، مثاالً لألجھزة متعددة5، الموضح في الشكل رقم.  

 وسماتھا الشائعة وأغراضھا التعرف على أسماء كبالت الشبكة 8-4-2 

الشبكات. تتوفر تشكیلة  حتى وقٍت قریب، كانت الكبالت ھي الوسیط الوحید الذي یستخدم لتوصیل األجھزة على
والكبالت المزدوجة المجدولة النحاس في إرسال  كبیرة من كبالت الشبكات. وتستخدم الكبالت متحدة المحور

اسیة الزجاج أو البالستیك إلرسال البیانات. تختلف ھذه الكبالت من حیث النح البیانات. تستخدم كبالت األلیاف
في المواقف  النطاق الترددي والحجم والتكلفة. وتتعین علیك معرفة نوع الكبل الذي ینبغي استخدامھ عرض

المشاكل التمتع بقدرة على استكشاف  المختلفة بحیث تتمكن من تثبیت الكبالت المناسبة للمھمة. كما ستحتاج إلى
  .التي تواجھك وإصالحھا

  كبل مزدوج مجدول
 أنواع الكبالت النحاسیة التي تُستخدم في االتصاالت الھاتفیة وفي معظم شبكات الكبل المزدوج المجدول ھو أحد

Ethernet. زوج األسالك  وھو عبارة عن زوج من األسالك یكون دائرة یمكنھا إرسال البیانات. یتم جدل
تحدثھ األسالك المزدوجة المجاورة  من تداخل اإلشارات، وھي عبارة عن تداخل اإلشارات الذي لتوفیر الحمایة

المغلفة في عازل بالستیك ملون تبعًا للترمیز اللوني. ویعمل  في الكبل. ویتم جدل زوجین من األسالك النحاسیة
 .الحزم الخاصة باألزواج المجدولة غالف خارجي على حمایة

السلك. وتحتوي الدائرة على  الكھربي عبر السلك النحاسي، یتم إنشاء مجال مغناطیسي حول وعند تدفق التیار
متنافرة. وعندما یكون السلكان الموجودان في الدائرة  سلكین یحتویان على مجاالت مغناطیسیة مشحونة بشحنات

 ف بتأثیر اإللغاء. وبدونالمغناطیسیین یبطالن عمل بعضھما بعًضا. األمر الذي یعر متجاورین، فإن المجالین
 .المغناطیسیة تأثیر اإللغاء، تصبح االتصاالت عبر الشبكة بطیئة نتیجة للتداخل الذي تحدثھ المجاالت

  :وھناك نوعان من الكبالت المزدوجة المجدولة

زوجین أو أربعة من األسالك.  وھو الكبل الذي یتألف من – (UTP) كبل مزدوج مجدول غیر محمي •
الناتج بواسطة أزواج األسالك المجدولة وذلك  النوع من الكبالت فقط على تأثیر اإللغاءویعتمد ھذا 

 وتداخل التردد الالسلكي (EMI) التداخل الكھرومغناطیسي للحّد من انخفاض اإلشارات الذي یسببھ
(RFI). یعد كبل UTP الكبالت استخداًما في الشبكات. حیث تتمتع كبالت أكثر UTP  بمجال یصل

  .(م 100قدًما ( 328 إلى
بطبقة معدنیة لوقایة األسالك  كل زوج من ھذه األسالك مغطى - (STP) كبل مزدوج مجدول محمي •

األربعة من األسالك في جدیلة معدنیة أو  من تداخل اإلشارات بشكل أفضل. یتم بعد ذلك لّف األزواج
تقلیل تداخل اإلشارات  المجدول المحمي) على الكبل المزدوج) STP ملف بالكامل. یعمل كبل

  .من خارج الكبل RFIو EMI یعمل على تقلیل الكھربیة الواردة من داخل الكبل. كما

التكلفة نظًرا للحمایة  مرتفع STP ، إال أنUTP یمنع التداخل بشكل أفضل من STP وعلى الرغم من أن كبل
ورة تأریض الغالف المعدني الواقي عند إلى ضر الفائقة التي یوفرھا، كما یصعب تثبیتھ بسبب سمكھ. باإلضافة

مناسب، فإن الغالف الواقي یعمل كھوائي یلتقط اإلشارات غیر  كال الطرفین. وإذا لم یتم التأریض بشكل
  .بشكل أساسي خارج أمریكا الشمالیة STP كبالت المرغوب فیھا. تستخدم

 تصنیف الفئات
 :ینتستند إلى عامل في صورة فئات متعددة UTP یتوفر كبل

  عدد األسالك التي یتألف منھا الكبل •
  عدد الجدائل في ھذه األسالك •

میجابت  10المحلیة بسرعة  Ethernet فھي فئة األسالك التي تستخدم ألنظمة الھواتف وشبكات 3أما الفئة 
 .من أربعة أزواج من األسالك 3في الثانیة. تتألف الفئة 
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میجابت في الثانیة. وتعد  100من األسالك بمعدل نقل یصل إلى أزواج  من أربعة i5e والفئة 5وتتألف الفئة 
لكل قدم  على المزید من التجدیالت i5e تحتوي الفئة .ھما أكثر كبالت الشبكات استخداًما i5e والفئة 5الفئة 

التداخالت الواردة من  وتزید ھذه الجدائل الزائدة من الحمایة ضد .Category 5 مقارنة بأسالك الفئة
 .در الخارجیة ومن األسالك األخرى داخل الكبلالمصا

یمنع التداخل. كما یتوفر  مجزئًا بالستیكیًا لفصل أزواج األسالك، األمر الذي 6تستخدم بعض كبالت الفئة 
 .المجدول الكبل المزدوج 1یوضح الشكل رقم  .i5e باألزواج المزید من الجدائل مقارنة بكبالت الفئة

  الكبل متحد المحور
قالب نحاسي مغطى بطبقة واقیة كثیفة. ویستخدم الكبل متحد المحور لتوصیل  ل متحد المحور ھو كبل ذوالكب

 :الكمبیوتر في الشبكة. وتوجد أنواع متعددة من الكبل متحد المحور أجھزة

• Thicknet أو i10BASE5 - والذي كان یستخدم في الشبكات ویعمل  ھو كبل متحد المحور
  .متر كحد أقصى 500إلى  ابت في الثانیة بطول یصلمیج 10بسرعة تصل إلى 

• Thinnet 10BASE2 - الشبكات ویعمل بسرعة  ھو كبل متحد المحور والذي كان یستخدم في
  .أقصى متًرا كحد 185میجابت في الثانیة بطول یصل إلى  10تصل إلى 

• RG-59 - دةاستخداًما لكبالت التلفاز في الوالیات المتح أكثر أنواع الكبالت.  
• RG-6 - كبل یتمتع بجودة أعلى من RG-59ترددي أوسع وأقل قابلیة  ، كما أنھ یتمتع بنطاق

  للتداخل

 .2یظھر الكبل متحد المحور في الشكل رقم 

  كبل األلیاف الضوئیة
زجاجي أو بالستیكي من شأنھ إرسال معلومات باستخدام الضوء. یحتوي  األلیاف الضوئیة عبارة عن موصل

بواٍق  ، على واحد أو أكثر من األلیاف الضوئیة المغلفة3الضوئیة، كما ھو موضح في الشكل رقم  افكبل األلی
بالتداخالت الكھرومغناطیسیة  أو غالف. ونظًرا ألنھ مصنوع من الرصاص، فإن كبل األلیاف الضوئیة ال یتأثر

ة لتتمكن من الدخول إلى الكبل، ثم إلى ذبذبات ضوئی أو تداخل الترددات الالسلكیة. یتم تحویل كافة اإلشارات
كھربیة عند خروجھا من الكبل. األمر الذي یعني أن كبالت األلیاف الضوئیة  یتم تحویلھا ثانیة إلى إشارات

الترددي األوسع من  تنتج إشارات أكثر نقاًء كما یمكنھا الوصول إلى مسافات أبعد باإلضافة إلى نطاقھا یمكن أن
 .كبالت المصنوعة من المعادن األخرىالكبالت النحاسیة أو ال

الحاجة إلى إعادة تولید  یمكن لكبالت األلیاف الضوئیة الوصول إلى مسافات تبلغ عدة أمیال أو كیلومترات قبل
الضوئیة أكبر من الكبالت النحاسیة كما أن الموصالت  اإلشارات. وعادةً ما تكون تكلفة استخدام كبالت األلیاف

 ST و SC التركیب. وأكثر الموصالت استخداًما لشبكات األلیاف الضوئیة ھي حیث أعلى تكلفة وأصعب من
المتزامن،  ھذه األنواع الثالثة من موصالت األلیاف الضوئیة موصالت مزدوجة االتجاه غیر وتعتبر .LC و

 .كبلین والتي تسمح للبیانات بالتدفق في اتجاه واحد. لذلك یتطلب األمر وجود

 :األلیاف الضوئیة الزجاجیة وإلیك نوعا كبالت

سمًكا بدالً من كبل أحادي الوضع. وھو  وھو الكبل الذي یحتوي على قلب أكثر - متعدد األوضاع •
الصمام الباعث للضوء) ) LED ضوء أبسط مثل أسھل من حیث اإلنشاء كما یمكنھ استخدام مصادر

  .ات معدودة أو أقلمسافات تصل إلى كیلومتر باإلضافة إلى أنھ یقدم أداًء جیًدا عبر
للغایة. وھو أصعب من حیث اإلنشاء  وھو الكبل الذي یحتوي على قلب رفیع - أحادي الوضع •

إرسال إشارات لعشرات الكیلومترات  ویستخدم اللیزر كمصدر ضوئي باإلضافة إلى أنھ یمكنھ
  .بسھولة

الضوئیة المغلفة بواٍق  ن األلیاف، عبارة عن واحد أو أكثر م3كبل األلیاف الضوئیة، الموضح في الشكل رقم 
 .أو غالف

 وھیاكلھا LAN وصف بنى 8-5 
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مواد بناء لتصمیم  والبنى بمثابة ستكون غالبیة أجھزة الكمبیوتر التي تستخدمھا جزًءا من شبكة. وتعتبر الھیاكل
شبكة كمبیوتر بنفسك، إال أنك بحاجة إلى فھم طریقة تصمیمھا  شبكة كمبیوتر. وفي حین أنك ربما ال تقوم بإنشاء

 .الكمبیوتر التي ھي جزء من ھذه الشبكة لتعمل على أجھزة

، الموضحة في المادیة الشبكة المحلیة): ھیكل مادي وآخر منطقي الھیاكل) LAN ھناك نوعان من ھیاكل شبكة
، كیفیة 2المنطقي، الموضح في الشكل رقم  ، ھي المخطط المادي لمكونات الشبكة. یحدد الھیكل1الشكل رقم 

موجات الھواء. یتم تقدیم الھیاكل بصورة شائعة كمخططات  اتصال المضیفین عبر الوسیط، مثل الكبل أو
 .للشبكة

المكونات التي تتألف منھا بنیة نظام  نیة الشبكة المحلیة كافةیتم إنشاء بنیة الشبكة المحلیة حول ھیكل. وتشمل ب
 .والبرامج والبروتوكوالت وتسلسل العملیات االتصاالت. تضم ھذه المكونات المكونات المادیة

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  LAN وصف ھیاكل •
  LAN وصف بنى •

 LAN وصف ھیاكل 8-5-1

واألجھزة األخرى بالشبكة.  یكل الشبكة المادي الطریقة التي یتم بھا توصیل أجھزة الكمبیوتر والطابعاتیحدد ھ
واالتصال على الشبكة. ویحدد نوع الھیكل قدرات  یصف الھیكل المنطقي كیفیة وصول المضیفین إلى الوسیط

 .وأطوال الكبالت الشبكة، مثل سھولة اإلعداد والسرعة

 الھیاكل المادیة
 :للشبكة المحلیة الھیاكل المادیة الشائعة 1یوضح الشكل رقم 

  فقاري •
  (ring) دائري •
  (star) نجمي •
  نجمي ھرمي أو موسَّع •
  (Mesh) شبكة عنكبوتیة •

 (bus) ھیكل ناقل
بكبل عام. حیث یقوم ھذا الكبل بتوصیل كل كمبیوتر بالذي یلیھ بصورة  في الھیكل الفقاري، یتصل كل كمبیوتر

 حافلة عبر مدینة. ویحتوي الكبل على غطاء مثبت في طرفھ، یسمى موصل اإلنھاء. ویمنع لمسارمشابھة 
 .موصل اإلنھاء ارتداد اإلشارات وتسببھا في أخطاء على الشبكة

 الھیكل الدائري
ایة، حلقة أو دائرة مادیة. ونظًرا ألن الھیكل الدائري بدون بدایة أو نھ في الھیكل الدائري، یتصل المضیفون في

 ، حولtoken وضع موصل إنھاء للكبل. ینتقل اإلطار ذو التنسیق الخاص، والذي یطلق علیھ فال حاجة إلى
البیانات وعنوان  الحلقة متوقفًا عند كل مضیف. وإذا أراد مضیف إرسال بیانات، یقوم ھذا المضیف بإضافة

الوقوف عند المضیف الذي یحمل العنوان  لىالوجھة إلى اإلطار. ویستمر اإلطار باالنتقال حول الحلقة وصوالً إ
 .اإلطار الوجھة. ویحصل المضیف الوجھة على البیانات من

 الھیكل النجمي
أو المحول  (hub) مركزیة، وتكون في العادة جھاز مثل لوحة الوصل یحتوي الھیكل النجمي على نقطة اتصال

من شأنھ توصیل الكبل مباشرة بنقطة ویحتوي كل مضیف على الشبكة على مقطع كبل  .أو جھاز التوجیھ
ویتصل كل  .المركزیة. وتتمثل إحدى مزایا الھیكل النجمي في أنھ یسھل استكشاف أخطائھ وإصالحھا االتصال

یتأثر بھا إال ھذا  مضیف بالجھاز المركزي بسلك خاص بھ. وفي حالة وجود مشكلة في ھذا الكبل، فال
  .شغیلالمضیف. بینما تظل بقیة الشبكة قید الت

 الھیكل النجمي الھرمي أو الموسَّع
الشبكة  الھرمي أو الموسَّع ھو عبارة عن شبكة نجمیة مزودة بجھاز شبكة إضافي یتصل بجھاز الھیكل النجمي
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لوحات الوصل األخرى  الرئیسي. وبشكل نموذجي، یتصل كبل الشبكة بلوحة وصل واحدة، ثم تتصل العدید من
تستخدم الھیكل النجمي  -الجامعات  ات األكبر ـ مثل الخاصة بالمؤسسات أوبلوحة الوصل األولى. والشبك

 .الھرمي

 ھیكل الشبكة العنكبوتیة
على توصیل كافة األجھزة بعضھا ببعض. وعندما یتصل كل جھاز بكافة األجھزة  یعمل ھیكل الشبكة العنكبوتیة

التي تتصل  العنكبوتیة في الشبكات الواسعةیؤثر فشل أي كبل على الشبكة. ویستخدم ھیكل الشبكة  األخرى، فلن
 .اتصاالً بینیًا بالشبكات المحلیة

 الھیاكل المنطقیة
  .(token passing) وتمریر الرموز (broadcast) ھما البث أكثر نوعین شائعین من الھیاكل المنطقیة

المتصلین بالشبكة. فال  في ھیكل البث، یقوم كل مضیف بإرسال البیانات إما لمضیف خاص أو لكافة المضیفین
فمن یأتي أوالً ھو من یجب خدمتھ أوالً لنقل  یوجد ترتیب معین ینبغي على المضیفین اتباعھ الستخدام الشبكة؛

 .البیانات عبر الشبكة

متسلسل إلى كل مضیف.  ویتحكم تمریر الرموز في الوصول إلى الشبكة بواسطة تمریر رمز إلكتروني بشكل
على الشبكة. وإذا لم یكن لدى المضیف بیانات  مضیفین الرمز، یمكنھ حینئذ إرسال البیاناتوعندما یستقبل أحد ال

 .المضیف التالي وتكرر العملیة نفسھا إلرسالھا، فإنھ یقوم بتمریر الرمز إلى

 LAN وصف بنى 8-5-2 

بني  1وضح الشكل رقم الشبكة. وی تصف بنیة الشبكة المحلیة كالً من الھیاكل المادیة والمنطقیة المستخدمة في
  .الشبكة المحلیة الثالث األكثر شیوًعا

Ethernet 
 التابع لمعھد مھندسي الكھرباء واإللكترونیات). ویفید معیار) IEEE 802.3 إلى معیار Ethernet تستند بنیة

IEEE 802.3 لى تستخدم أسلوب التحكم في الوصول "استكشاف ناقل البیانات في بیئھ تحتوي ع بأن الشبكة
، یصل المضیفون إلى CSMA/CD وفي أسلوب ."(CSMA/CD) المستخدمین لكشف التصادم العدید من

 .البیانات باستخدام أسلوب ھیكل البث بطریقة أن من یأتي أوالً تجب خدمتھ أوالً لنقل الشبكة

مع توسع نجمي. و الھیكل الفقاري المنطقي أو البث بجانب إما ھیكل مادي فقاري أو Ethernet ویستخدم
أو نجمي ھرمي، كما ھو موضح  باستخدام ھیكل نجمي موسع Ethernet الشبكات، یتم تنفیذ غالبیة شبكات

میجابت في الثانیة، لكن وجود المعاییر  100و میجابت 10. وتكون معدالت النقل القیاسیة ھي 1بالشكل رقم 
 1000ة على زیادة السرعة لتصل إلى ، والتي تتمتع بالقدرGigabit Ethernet الجدیدة ھي ما یمیز شبكة

 .(الثانیة جیجابت في 1میجابت (

Token Ring 
كبنیة شبكات موثوق بھا تعتمد على أسلوب التحكم في  Token Ring في البدایة بتطویر IBM قامت شركة

في الغالب مع أنظمة أجھزة  Token Ring إطارات التحكم. وتتكامل الوصول الخاص بتمریر معلومات
  .مع أجھزة الكمبیوتر وأجھزة الكمبیوتر المركزیة Token Ring كما تُستخدم .المركزیة IBM وتركمبی

 المنطقي. ویطلق على ھیكل مثاالً على البنیة التي یختلف فیھا الھیكل المادي عن الھیكل Token Ring وتعد
Token Ring الخارجي لتصمیم الشبكة  نظًرا ألن الشكل اسم الھیكل الدائري ذي األسالك النجمیة الشكل

بإحدى لوحات الوصل المركزیة اسم وحدة وصول متعددة  عبارة عن نجمة. ویطلق على الحواسب التي تتصل
األسالك داخل الجھاز مسار بیانات دائریًا مكونة حلقة منطقیة. ویتم  ومع ذلك، تشكل .(MSAU) المحطات

حالة  إلى جھاز الكمبیوتر. وفي MSAU خارج منفذ (token) المنطقیة عن طریق ارتحال الرمز إنشاء الحلقة
ثم إلى  MSAU منفذ ثانیة إلى (token) عدم احتواء الكمبیوتر على معلومات إلرسالھا، یتم إرسال رمز

العملیة لكافة أجھزة الكمبیوتر ولذلك فھي تشبھ  خارج المنفذ التالي ومنھ إلى الكمبیوتر التالي. وتستمر ھذه
 .الحلقة المادیة

FDDI 
یختلف تنفیذ  .Token Ring األلیاف) إحدى أنواع شبكات واجھة بیانات موزعة من) FDDI تعتبر واجھة
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 وعادةً ما تستخدم .IBM المحلیة الخاصة بشركة Token Ring شبكات وھیكلھا عن بنیة FDDI واجھة
FDDI مباٍن في مجمع مكاتب أو مباني الجامعة لتوصیل عدة. 

وممیزات الھیكل  بین سرعة األداء FDDI ى كبل ألیاف ضوئیة. كما تجمع واجھةعل FDDI وتعمل واجھة
میجابت على ھیكل  100 بسرعة FDDI الدائري الخاص بتمریر إطارات معلومات التحكم. تعمل واجھة
  .تُسمى الدائرة الداخلیة بالدائرة الثانویة دائري مزدوج. تُسمى الدائرة الخارجیة بالدائرة الرئیسیة بینما

الدائرة الرئیسیة، تتدفق  تتدفق حركة مرور البیانات بشكل طبیعي على الدائرة الرئیسیة فقط. وفي حالة فشل
  .المعاكس البیانات تلقائیًا على الدائرة الثانویة في االتجاه

ر دائرة كحد أقصى. ویُقد جھاز كمبیوتر لكل 500ما یصل إلى  FDDI تدعم الدائرة المزدوجة الخاصة بواجھة
 كم). یتطلب وجود جھاز التكرار 100میالً ( 62إجمالي المسافة الخاصة بطول كل دائرة كبل بـ 

(repeater)  
كم). وخالل السنوات الحالیة، تم  2میل ( 1.2كل  -إنشاء اإلشارات  وھو عبارة عن جھاز یقوم بإعادة -

 .السریعة Ethernet بشبكات token ring شبكات استبدال العدید من

 التعرف على المنظمات التي تضع معاییر الشبكات 8-6 

بالشبكات. وتستخدم  تتحمل العدید من منظمات وضع المعاییر حول العالم مسئولیة وضع المعاییر الخاصة
التقنیات التي تتعلق باالتصاالت والشبكات.  عة ھذه المعاییر كأسس لتطویر التقنیة، السیماالجھات المصنِّ 

الذي تستخدمھ سیتوافق مع األجھزة األخرى التي تستخدم نفس التقنیة.  ویضمن وضع معاییر للتقنیات أن الجھاز
التقنیات لتفي  لمعاییر على تطویرالمعاییر بوضع المعاییر واختبارھا وتحدیثھا. كما تسري ھذه ا تقوم مجموعات

 .االعتماد علیھا باالحتیاجات الالزمة لنطاق ترددي أعلى واتصاالت فعّالة وخدمات یمكن

 .المعلومات لالطالع على مزید من 1انقر فوق كل معیار في الشكل رقم 
 Ethernet التعرف على معاییر 8-7 

 .Ethernet القواعد التي تتحكم في كیفیة ظھور االتصاالت على شبكة Ethernet تصف بروتوكوالت
بتطویر معاییر للجھات  IEEE متوافقة بعضھا مع بعض، فقد قام معھد Ethernet وللتأكد من أن كافة أجھزة

 .Ethernet ن التباعھا عند تطویر أجھزةالمصنِّعة والمبرمجی

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .الموصلة بكبالت Ethernet شرح معاییر •
  .الالسلكیة Ethernet شرح معاییر •

 الموصلة بكبالت Ethernet شرح معاییر 8-7-1 

IEEE 802.3 
التابع لمعھد مھندسي الكھرباء واإللكترونیات). ینص ) IEEE 802.3 إلى معیار Ethernet تستند بنیة

  .CSMA/CD أیة شبكة تطبق طریقة التحكم في الوصول على أن IEEE 802.3 معیار

مساحة خالیة إلرسال  تستمع" كافة المحطات النھائیة إلى سلك الشبكة لعلھا تجد"، CSMA/CD وفي طریقة
االتصال على ھاتف قبل طلب رقم. في حالة اكتشاف  ظار لسماع نغمةالبیانات خاللھا. وتشبھ ھذه العملیة االنت
آخر یقوم بالنقل، تقوم المحطة النھائیة بمحاولة إرسال البیانات. في حالة  المحطة النھائیة أنھ ال یوجد أي مضیف

المستقبل  أیة محطة أخرى بإرسال أیة بیانات في نفس الوقت، فسوف یصل ھذا اإلرسال إلى الكمبیوتر عدم قیام
ونقلھا في نفس الوقت،  دون أیة مشاكل. وإذا الحظت محطة نھائیة أخرى وجود نفس اإلشارة الواضحة

  .فسیحدث تصادم على وسائط الشبكة

كافة المحطات بالتوقف  وتقوم المحطة األولى باكتشاف التصادم أو بمضاعفة الجھد وإرسال إشارة تكدس تخبر
بحساب الفترات الزمنیة العشوائیة التي ستقوم  . ثم تقوم خوارزمیة التراجععن النقل وتشغیل تقنیة التراجع
اإلرسال عبر الشبكة مرة أخرى. وتحدث ھذه الفترة الزمنیة العشوائیة نموذجیًا  خاللھا المحطة النھائیة بمحاولة
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كل مرة یوجد  لسل فيأو أجزاء من األلف من الثانیة. ویحدث ھذا التس (ms) أو اثنین مللي من الثانیة في واحد
 .٪40بما یصل إلى  Ethernet فیھا تصادم على الشبكة ویمكن أن یقلل ھذا التصادم معدل نقل

 Ethernet تقنیات
وفیما یلي وصف لبعض التطبیقات  .Ethernet مادیة تدعم عدة تطبیقات IEEE 802.3 یحدد معیار

 .الشائعة

Ethernet 
 عبارة i10BASE-Tتستخدم الھیكل النجمي. و التي Ethernet عبارة عن إحدى تقنیات i10BASE-T إن

  :عامة یشیر اسمھا إلى میزاتھا Ethernet عن بنیة

  .میجابت في الثانیة 10إلى سرعة تبلغ  10حیث یرمز الرقم  •
یُستخدم  إلى اإلرسال بالتردد األساسي. وفي نقل النطاق الترددي األساسي، BASE وترمز كلمة •

  .للكبل بالكامل لنوع واحد من اإلشارات عرض النطاق الترددي
  .إلى الكبالت النحاسیة المزدوجة المجدولة المستخدمة "T" وترمز •

  :i10BASE-T میزات

  .یعد تثبیت الكبل أقل تكلفة مقارنةً بتثبیت كبالت األلیاف الضوئیة •
  .تتمیز الكبالت بأنھا رفیعة ومرنة ویسھل تثبیتھا عن الكبالت متحدة المحور •
  .ھولة ترقیة األجھزة والكبالتس •

  :i10BASE-T عیوب

 قدًما فقط 328 یبلغ i10BASE-T الحد األقصى لطول مقطع •
  .(متر 100)

  .(EMI) الكبالت عرضة للتداخل الكھرومغناطیسي •

Fast Ethernet 
والصوت  مثل مؤتمرات الفیدیو المباشرة -من التطبیقات الحدیثة  إن مطالب توفیر نطاق ترددي عاٍل لكثیر

 الحاجة إلى سرعات أعلى لنقل البیانات. وتتطلب العدید من الشبكات مزیًدا من النطاق استدعت -المتدفق 
 .میجابت في الثانیة 10التي تصل سرعتھا إلى  Ethernet الترددي أعلى من شبكة

ابت میج 100كما یتمتع بنطاق ترددي نظري یبلغ  i10BASE-T أسرع بكثیر من i100BASE-TX ویعد
 .في الثانیة

  :i100BASE-TX میزات

تبلغ عشرة  i100BASE-TX میجابت في الثانیة، فإن معدالت نقل 100نظًرا ألن سرعتھا تبلغ  •
  .i10BASE-T أضعاف معدل نقل

  .مجدولة، والتي تتمیز بأنھا غیر مكلفة وسھلة التثبیت كبالت مزدوجة i100BASE-X كما تستخدم •

  :i100BASE-TX عیوب

  .(متر 100قدًما فقط ( 328یبلغ  i100BASE-TX األقصى لطول مقطعالحد  •
  .(EMI) الكبالت عرضة للتداخل الكھرومغناطیسي •

  .Gigabit Ethernet عموًما باسم i1000BASE-T یُعرف معیار
  .ھو بنیة شبكة محلیة Gigabit Ethernet إن

  :i1000BASE-T میزات
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  بیانات التي تبلغال معدالت نقل i1000BASE-T وتدعم بنیة •
الثانیة، فإنھا تصبح أسرع عشر مرات  جیجابت في 1جیجابت في الثانیة. ونظًرا ألن سرعتھا تبلغ  1
تتیح ھذه السرعة المتزایدة إمكانیة تنفیذ  .Ethernet وأسرع مائة مرة من Fast Ethernet من

  .الفیدیو المباشر تطبیقات عرض النطاق الترددي المكثف، مثل
  .i100BASE-TX و i10BASE-T التشغیل المتداخل مع بإمكانیة i1000BASE-T بنیةتتمتع  •

 :i1000BASE-T عیوب

  .(متر 100قدًما فقط ( 328یبلغ  i1000BASE-T الحد األقصى لطول مقطع •
  .كما أنھ عرضة للتداخل •
  .ومحوالتھا عالیة التكلفة Gigabit تعتبر بطاقات •
  .تستلزم وجود أجھزة إضافیة •

  i1000BASE-SX و i100BASE-FX و i10BASE-FL رتعتب
 .األلیاف الضوئیة تستعمل Ethernet تقنیات  LX و

 الالسلكیة Ethernet شرح معاییر 8-7-2 

 أو IEEE 802.11 ھو المعیار الذي یحدد اتصال الشبكات الالسلكیة. یشیر IEEE 802.11 یعتبر معیار
Wi-Fi إلى مجموعة المعاییر الشاملة: i802.11a وi802.11b وi802.11g وi802.11n.  كما تحدد ھذه

 .المختلفة Wi-Fi والسرعات والقدرات األخرى لمعاییر البروتوكوالت الترددات

i802.11a 
معدالت بیانات عالیة  تسمح للشبكات المحلیة الالسلكیة بتحقیق i802.11a األجھزة التي تتوافق مع معاییر

  نطاق ترددي السلكي یبلغ في IEEE 802.11a وتعمل أجھزةمیجابت في الثانیة.  54تصل إلى 
  .كحد أقصى (متًرا 45.7قدًما ( 150جیجاھرتز وفي نطاق یصل إلى  5

i802.11b 
میجابت كحد 11معدل بیانات نظري یصل إلى  جیجاھرتز مع 2.4في نطاق ترددي یبلغ  i802.11b یعمل

 .متًرا) كحد أقصى 91قدم ( 300أقصى. وتعمل ھذه األجھزة في نطاق یبلغ 

i802.11g 
 54، والتي تبلغ i802.11a التي یوفرھا نفس الحد األقصى من السرعة النظریة IEEE 802.11g یوفر

 وعلى عكس .i802.11b جیجاھرتز مثل 2.4میجابت في الثانیة، لكنھ یعمل في نفس النطاق الذي یبلغ 
i802.11aفإن ، i802.11g من یتوافق مع اإلصدارات السابقة i802.11b. كما یتمتع i802.11g  بنطاق

  (متًرا 91قدم ( 300یبلغ 
 .أقصى كحد

i802.11n 
  ھو معیار السلكي جدید یتمیز بنطاق ترددي نظري یبلغ i802.11n إن

  جیجاھرتز أو 2.4في نطاق ترددي یبلغ إما  میجابت في الثانیة ویعمل 540
 .متًرا) كحد أقصى 250قدًما ( 984جیجاھرتز بنطاق یصل مداه إلى  5

 TCP/IP و OSI شرح نماذج بیانات 8-8 

بروتوكوالت االتصاالت.  النموذج البنیوي عبارة عن إطار مرجعي مشترك لشرح اتصاالت اإلنترنت وتطویر
لإلدارة. حیث تؤدي كل طبقة وظیفة محددة في عملیة  وم بتجزئة وظائف البروتوكوالت إلى طبقات قابلةوھو یق

  .االتصال عبر الشبكة

ھو  TCP/IP ونموذج .TCP/IP بإنشاء بروتوكوالت (DoD) وقد قام باحثون في وزارة الدفاع األمریكیة
تعتبر المعیار السائد لنقل البیانات عبر  والتي ،TCP/IP أداة تستخدم للمساعدة في شرح مجموعة بروتوكوالت

 كما ھو موضح في الشكل الشبكات. یتضمن ھذا النموذج أربع طبقات،
 .1رقم 
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االتصال المتبادل بین األنظمة  بتطویر نموذج (ISO) وفي أوائل الثمانینات، قامت المنظمة الدولیة للمعاییر
، لوضع معاییر كیفیة اتصال األجھزة على 7498-1 رقم ISO ، والذي تم تعریفھ في معیار(OSI) المفتوحة

. وكان ھذا النموذج خطوة أساسیة 1طبقات، كما ھو موضح بالشكل رقم  الشبكة. ویتضمن ھذا النموذج سبع
  .تشغیل بیني فیما بین أجھزة الشبكة نحو ضمان وجود

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .TCP/IP موذجتعریف ن •
  .OSI تعریف نموذج •
  .TCP/IP و OSI المقارنة بین •

 TCP/IP تعریف نموذج 8-8-1 

المستخدمة عبر اإلنترنت.  المرجعي إطاًرا مرجعیًا مشترًكا لتطویر البروتوكوالت TCP/IP ویوفر نموذج
یوضح المخطط المبین بالشكل إلرسالھا عبر الشبكة. و ویتكون من طبقات تقوم بالمھام الالزمة لتجھیز البیانات

 .TCP/IP الطبقات األربع لنموذج 1رقم 

لتصل إلى الطبقة  TCP/IP حیث تبدأ الرسالة من الطبقة العلیا، وھي طبقة التطبیق ثم تنتقل عبر طبقات
إلى الرسالة أثناء مرورھا عبر كل طبقة  السفلیة، وھي طبقة الوصول إلى الشبكة. ویتم إضافة معلومات الرأس

 .TCP/IP تنتقل الرسالة مجدًدا عبر كل طبقة من طبقات نموذج م یتم إرسالھا. وبعد الوصول إلى الوجھة،ث
 .التي تمت إضافتھا إلى الرسالة أثناء انتقال الرسالة عبر الطبقات نحو وجھتھا وتتم إزالة معلومات الرأس

  (Application) بروتوكوالت التطبیق
 ات خدمات الشبكة لتطبیقات المستخدمین مثل برامج استعراض الویب والبریدطبقة التطبیق توفر بروتوكوالت

 التطبیقات ، وھي طبقة2اإللكتروني. استكشف بعض أكثر بروتوكوالت اإلنترنت شیوًعا في الشكل رقم 
(Application) تعمل في ھذه الطبقة لالطالع على مزید من المعلومات حول البروتوكوالت التي. 

  (Transport) لنقلبروتوكوالت ا
 النقل إدارة متكاملة للبیانات. وتعتبر إحدى وظائف ھذه البروتوكوالت ھي تقسیم توفر بروتوكوالت طبقة

استكشف كل بروتوكول من  .البیانات إلى مقاطع یمكن إدارتھا لنقل البیانات عبر الشبكة بمزید من السھولة
لالطالع على المزید حول البروتوكوالت التي  ،(Transport) ، طبقة النقل3البروتوكوالت في الشكل رقم 

 .تعمل في ھذه الطبقة

  (Internet) بروتوكوالت اإلنترنت
 وتُستخدم ھذه البروتوكوالت .TCP/IP طبقة اإلنترنت في الطبقة الثالثة من قمة نموذج تعمل بروتوكوالت

ـ  4في الشكل رقم  د من البروتوكوالتلتوفیر فاعلیة االتصاالت بین المضیفین في الشبكة. استكشف كل واح
 .التي تعمل في ھذه الطبقة ـ لالطالع على المزید حول البروتوكوالت (Internet) طبقة اإلنترنت

 (Network Access) بروتوكوالت الوصول إلى الشبكة
ط المادیة. الوسائ بروتوكوالت طبقة الوصول إلى الشبكة المعاییر التي یستخدمھا المضیفون للوصول إلى تصف

فة في i10BASE-T و CSMA/CD وتقنیاتھا، مثل IEEE 802.3 Ethernet ومعاییر  معرَّ
 .ھذه الطبقة

 OSI تعریف نموذج 8-8-2 

للصناعة یُستخدم لتقسیم  االتصال المتبادل بین األنظمة المفتوحة) عبارة عن إطار عمل قیاسي) OSI إن نموذج
نماذج أخرى، إال أن معظم موفري الشبكات في  على الرغم من وجودوظائف الشبكة إلى سبع طبقات ممیزة. و
 .إطار العمل ھذا الوقت الحالي یقدمون منتجاتھم باستخدام

مجموعة البروتوكوالت.  ویعرف النظام الذي یطبق سلوك البروتوكول المكون من سلسة من ھذه الطبقات باسم
برمجیة أو كلیھما. ونموذجیًا یتم تطبیق  ر مادیة أویمكن تطبیق حزم البروتوكوالت إما في مكونات كمبیوت

 .المادیة، بینما یتم تطبیق الطبقات العلیا في المكونات البرمجیة الطبقات األدنى في مكونات الكمبیوتر
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ویوضح المخطط المبین في  .وتتولى كل طبقة مسئولیة جزء من المعالجة لتجھیز البیانات إلرسالھا عبر الشبكة
 .OSI وظیفة كل طبقة من طبقات 1الشكل رقم 

الخاصة بالكمبیوتر  OSI ، عندما یتم نقل البیانات، یقال إنھا تنتقل ظاھریًا عبر طبقات نموذجOSI في نموذج
 .المستقبل الخاصة بالكمبیوتر OSI المرسل، وصوالً إلى طبقات نموذج

 (encapsulation) التغلیف دأ عملیةعندما یرغب المستخدم في إرسال البیانات، مثل البرید اإللكتروني، تب
إمكانیة الوصول إلى الشبكة للتطبیقات. وتتدفق  في طبقة التطبیقات. وتتحمل طبقة التطبیقات مسئولیة توفیر

 .ویتم اعتبارھا بیانات عندما تصل إلى طبقة النقل البیانات عبر الطبقات العلیا الثالث

 أكثر م البیانات إلى مقاطع، یتم تقسی(transport layer) وفي طبقة النقل
(segments) یمكن إدارتھا، أو إلى وحدات بیانات بروتوكول (PDU) ،للحصول على نقل  طبقة النقل

 إلى أخرى. كما یحتوي OSI انتقال البیانات من طبقة من طبقات نموذج PDU مرتب عبر الشبكة. یصف
PDU الخاص بطبقات النقل على معلومات مثل أرقام المنافذ (port numbers) وأرقام التسلسل 

(sequence number) اإلقرار وأرقام 
(acknowledgement) التي تستخدم لنقل البیانات بطریقة موثوق بھا. 

وتحتوي  .(packet) ، یتحول كل مقطع من طبقة النقل لیصبح حزمة(network layer) في طبقة الشبكة
 .الثالثة أخرى من الطبقة ومعلومات تحكم ip ھذه الحزمة على عناوین منطقیة

یحتوي  .(frame) إطاًرا ، تتحول كل حزمة من طبقة الشبكة لتصبح(Data Link) في طبقة ارتباط البیانات
 .اإلطار على العنوان المادي ومعلومات تصحیح األخطاء

دة تلو البت ھذه واح ، یتحول اإلطار لیصبح وحدات بت. یتم إرسال وحدات(Physical) في الطبقة المادیة
 .األخرى عبر وسیط الشبكة

التضمین. وتصل  بعكس عملیة (de-encapsulation) وفي الكمبیوتر المستقبل، تقوم عملیة فك التغلیف
للكمبیوتر المستقبل. وتؤدي عملیة النقل  OSI الخاصة بنموذج (Physical) وحدات البت إلى الطبقة المادیة

 إلى تقدیم البیانات إلى طبقة التطبیق بلللكمبیوتر المستق OSI الظاھري عبر نموذج
(Application)برامج البرید اإللكتروني بعرض البرید اإللكتروني ، وھو الموضع الذي ستقوم منھ. 

السبع؛ بأن تضع لنفسك جملة تذكیریة تبدأ  OSI طبقات یمكن أن یساعدك فن تقویة الذاكرة على تذكر :مالحظة
 All People Seem To Need Data" :طبقة. ومن أمثلة ذلك لحروف كلماتھا بأول حرف من اسم ك

Processing" و "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away". 

    TCP/IP و OSI المقارنة بین 8-8-3 

البیانات. ویُستخدم  نموذجان مرجعیان یستخدمان لوصف عملیة اتصال TCP/IP ونموذج OSI إن نموذج
لتطویر االتصال  OSI نموذج في حین یُستخدم TCP/IP جموعة بروتوكوالتخصیًصا لم TCP/IP نموذج

 .القیاسي لألجھزة والتطبیقات من بائعین مختلفین

طبقات بدالً من سبع.  ، لكنھ یستخدم أربعOSI بنفس العملیة التي یقوم بھا نموذج TCP/IP ویقوم نموذج
 .الخاصة بالنموذجین الطبقاتكیفیة المقارنة بین  1ویوضح المخطط المبین بالشكل رقم 

 وصف كیفیة تكوین بطاقة واجھة الشبكة والمودم 8-9 

واجھة الشبكة مثبتة  لالتصال باإلنترنت. قد یتم الحصول على بطاقة (NIC) یلزم وجود بطاقة واجھة الشبكة
نادرة، قد تحتاج إلى تحدیث برنامج  مسبقًا أو ربما تضطر إلى شراء بطاقة جدیدة خاصة بك. وفي حاالت

یأتي مع اللوحة األم أو مع بطاقة المھایئ، أو یمكنك  التشغیل. ویمكنك استخدام قرص برنامج التشغیل الذي
 .لمصنِّعةمن موقع الجھة ا تقدیم برنامج تشغیل قمت بتنزیلھ

  .بعد تثبیت بطاقة واجھة الشبكة وبرنامج التشغیل، یمكنك توصیل الكمبیوتر بالشبكة
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 .باإلنترنت باإلضافة إلى تثبیت بطاقة واجھة الشبكة، قد تحتاج أیًضا إلى مودم لالتصال

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .ھة الشبكة أو تحدیثھتثبیت برنامج تشغیل بطاقة واج •
  .توصیل الكمبیوتر بشبكة موجودة •
 .وصف تثبیت مودم •

  تثبیت برنامج تشغیل بطاقة واجھة شبكة أو تحدیثھ 8-9-1 

الشبكة. وقد یقوم برنامج  تقوم الجھة المصنِّعة في بعض األحیان بنشر برنامج تشغیل جدید لبطاقة واجھة
 .یكون ضروریًا لتوافق نظام التشغیل جھة الشبكة، أو ربماالتشغیل الجدید بتعزیز وظیفة بطاقة وا

لتفادي تثبیت أي ملف بشكل  عند تثبیت برنامج التشغیل الجدید، تأكد من تعطیل برنامج الحمایة من الفیروسات
برنامج التشغیل وكأنھ ھجوم فیروسي  غیر صحیح. حیث إن بعض برامج اكتشاف الفیروسات قد تنظر إلى

كل مرة، وإال قد تتعارض بعض عملیات التحدیث بعضھا  ھ یجب تثبیت برنامج تشغیل واحد فيمحتمل. كما أن
 .مع بعض

مرتبطة بتحدیث برنامج  وأفضل طریقة ھي إغالق كافة التطبیقات قید التشغیل بحیث ال تستخدم أیة ملفات
في كثیر من الحاالت، یمكنك الجھة المصنعة. ف التشغیل. قبل تحدیث برنامج التشغیل، یتعین علیك زیارة موقع

للتنفیذ الذي یتمیز بأنھ ذاتي االستخراج والذي سیقوم بتثبیت برنامج التشغیل  تنزیل ملف برنامج التشغیل القابل
في عالمة التبویب "إدارة  برنامج التشغیل تحدیث تحدیثھ تلقائیًا. عوًضا عن ذلك، یمكنك النقر فوق الزر أو

 ."األجھزة

توسیع الفئة وإظھار مھایئات الشبكة المثبتة على النظام.  "+" بجوار فئة مھایئ الشبكة إمكانیة تتیح لك العالمة
وتغییرھا، أو تحدیث برنامج التشغیل، انقر نقًرا مزدوًجا فوق المھایئ. في إطار  لعرض خصائص المھایئ

 .برنامج التشغیل المھایئ حدد عالمة التبویب خصائص

رسالة تطالبك بإعادة  ث، من األفضل إعادة تشغیل الكمبیوتر حتى وإن لم تتلقَ وبعد اكتمال عملیة التحدی
یسیر على النحو المخطط لھ وأن برنامج  التشغیل. حیث تعمل إعادة تشغیل الكمبیوتر على ضمان أن التثبیت

بین كل العدید من برامج التشغیل، أعد تشغیل الكمبیوتر  التشغیل الجدید یعمل بصورة صحیحة. عند تثبیت
تعارضات. تستغرق ھذه الخطوة وقتًا طویالً لكنھا تضمن تثبیت برنامج  تحدیث للتأكد من عدم وجود أیة

 .تعارضات التشغیل دون أي

 إزالة تثبیت برنامج تشغیل بطاقة واجھة الشبكة
ثبیت برنامج إزالة ت حالة عمل برنامج تشغیل بطاقة واجھة شبكة جدید على خالف المتوقع بعد تثبیتھ، یمكن في

مزدوًجا فوق المھایئ في "إدارة األجھزة". في  التشغیل، أو الرجوع إلى برنامج التشغیل السابق. انقر نقًرا
في  .التشغیل استرجاع برنامج ثم انقر فوق برنامج التشغیل التبویب اإلطار "خصائص المھایئ"، حدد عالمة

الخیار متوفًرا. في ھذه الحالة، ستحتاج إلى  یكون ھذا حالة عدم وجود برنامج تشغیل مثبت قبل التحدیث، فلن
یدویًا إذا تعذر على نظام التشغیل العثور على برنامج تشغیل مناسب  العثور على برنامج تشغیل للجھاز وتثبیتھ

 .الشبكة لبطاقة واجھة

 توصیل الكمبیوتر بشبكة موجودة 8-9-2 

لالتصال بالشبكة. قم بتوصیل كبل  ة الشبكة، فأنت على استعدادواآلن بعد أن تم تثبیت برامج تشغیل بطاقة واجھ
التوصیل المتناظر، بمنفذ الشبكة الموجود على  أو كبل Ethernet الشبكة، یطلق علیھ أیًضا كبل توصیل
 .بجھاز الشبكة أو بمقبس حائطي الكمبیوتر. قم بتوصیل الطرف اآلخر

 االرتباط الموجودة بجوار منفذ نائیة الباعثة للضوء، أو أضواءبعد توصیل كبل الشبكة، انظر إلى الصمامات الث
Ethernet نشاط الشبكة  1ھناك أي نشاط. یوضح الشكل رقم  على بطاقة واجھة الشبكة لرؤیة ما إذا كان

وجود أي نشاط، فقد یشیر ذلك إلى وجود كبل معیب أو منفذ لوحة  على بطاقة واجھة الشبكة. في حالة عدم
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 واجھة شبكة معیبة. قد تضطر إلى استبدال واحد أو أكثر من ھذه األجھزة لمعالجة حتى بطاقة وصل معیب أو
 .المشكلة

االتصال، سیحتاج الكمبیوتر إلى  بعد التأكد من توصیل الكمبیوتر بالشبكة وأن أضواء االرتباط تشیر إلى فاعلیة
محلي. أما إذا  DHCP تلقائیًا من خادم IP وانالكمبیوتر عن یتم إعداد غالبیة الشبكات بحیث یستقبل .IP عنوان

لبطاقة واجھة  TCP/IP في خصائص IP ، فسوف تحتاج إلى إدخال عنوانIP لم یتضمن الكمبیوتر عنوان
 .الشبكة

 :باستخدام المعلومات التالیة (NIC) یجب أن یتم تكوین كل بطاقة واجھة شبكة

  .كمبیوتر متصلین على نفس الشبكة جھازي یجب تطبیق نفس البروتوكول بین أي - البروتوكوالت •
 عنوان فرید. ویمكن تكوین عنوان ھذا العنوان قابل للتكوین ویجب أن یكون لكل جھاز - IP عنوان •

IP یدویًا أو یتم تعیینھ تلقائیًا عن طریق DHCP.  
 المصنعة بتعیین عنوان خاص بھ. تقوم الجھة MAC یحتوي كل جھاز على عنوان - MAC عنوان •

MAC وال یمكن تغییره.  

 استخدم األمر .ping بعد توصیل الكمبیوتر بالشبكة، یتعین علیك اختبار فاعلیة التوصیل باستخدام األمر
ipconfigالكتشاف عنوان2بالشكل رقم  ، كما ھو موضح ، IP الخاص بك. قم بتطبیق األمر Ping ( أداة

الصحیح. بعد  ن بطاقة واجھة الشبكة تعمل على النحوالخاص بك للتأكد من أ IP االتصال) على عنوان اختبار
 (default gateway) الخروج على بوابة Ping التأكد من أن بطاقة واجھة الشبكة تعمل، قم بتطبیق األمر

حیث تسمح العب�ارة االفتراضیة للمضیف  .3أو كمبیوتر آخر على الشبكة، كما ھو موضح في الشكل رقم 
على موقع ویب عام  Ping اتصال باإلنترنت، فقم بتطبیق األمر كة. إذا كان لدیكبإجراء اتصال خارج الشب

على موقع إنترنت أو كمبیوتر آخر على  Ping حالة تمكنك من تطبیق األمر وفي .www.cisco.com مثل
تطبیق  فإن ھذا یعني أن كل األمور تسیر على ما یرام بالنسبة لالتصال. في حالة عدم تمكنك من الشبكة بنجاح،

 .وإصالحھا على أيٍ مما سبق، فأنت بحاجة إلى بدء عملیة استكشاف األخطاء Ping األمر

 وصف تثبیت مودم 8-9-3 

التمثیلیة عبر خط الھاتف.  المودم ھو جھاز إلكتروني یقوم بنقل البیانات بین كمبیوتر وآخر باستخدام اإلشارات
البیانات الرقمیة إلى إشارات تمثیلیة لیتم نقلھا. ویقوم  ل المودمأمثلة ألنواع المودم. یحوِّ  1ویوضح الشكل رقم 

بإعادة تحویل اإلشارات إلى بیانات رقمیة لیقوم الكمبیوتر بترجمتھا. ویطلق على  المودم عند طرف االستقبال
 عدیلالتعدیل/إلغاء الت تحویل اإلشارات التمثیلیة إلى بیانات رقمیة ثم إلى تمثیلیة مرة أخرى اسم عملیة

(/modulation 
demodulation). تتم باستخدام المودم بالدقة البالغة، وذلك بالرغم من حقیقة  وتتسم عملیة اإلرسال التي

 .بسبب الطقطقة والتشوش والمشاكل األخرى وجود ضوضاء بخطوط الھاتف

 إعداد قناطر التوصیل یتعین ویتم توصیل مودم داخلي بإحدى فتحات التوسعة على اللوحة األم. لتكوین المودم،
(jumper) لتحدید IRQ (طلب المقاطعة) وعناوین I/O ( اإلدخال/اإلخراج). ولیست ھناك حاجة لتكوین

والتي یمكن تثبیتھا فقط على اللوحة األم الداعمة لخاصیة التوصیل  ،(PnP) أجھزة مودم التوصیل والتشغیل
بعد. باإلضافة  یستخدم منفذا تسلسلیًا لم یتم استخدامھویجب تكوین المودم الذي  .(plug-and-play) فالتشغیل

بشكل صحیح. ویتم تثبیت برامج تشغیل  إلى ذلك، یتعین تثبیت برامج التشغیل الملحقة بالمودم حتى یعمل المودم
 .NIC المودم بنفس طریقة تثبیت برامج تشغیل بطاقات

 .USB التسلسلیة ومنافذ ویتم توصیل أجھزة المودم الخارجیة بالكمبیوتر عبر المنافذ

 .(DUN) الطلب الھاتفي وعندما تستخدم أجھزة الكمبیوتر نظام الھاتف العام لالتصال، فإن ھذا یعرف بشبكات
الصوتیة. وھذا یعني أنھا قادرة على نسخ سمات  وتتصل أجھزة المودم ببعضھا البعض باستخدام إشارات النغمة

من نقطة إلى نقطة) بین ) PPP تفي بإنشاء اتصال بروتوكولالھا الطلب ألي ھاتف. وتقوم شبكة الطلب
  .الھاتف جھازي الكمبیوتر عبر خط

الكمبیوتر. وتسلسل تأكید  بعد تأسیس اتصال الخط، یحدث، "تسلسل تأكید اتصال" بین جھازي المودم وأجھزة
بح جھازا المودم النظامین. ویتم ذلك حتى یص اتصال ھو سالسل من االتصاالت القصیرة التي تحدث بین

لالشتراك في تبادل البیانات. تقوم أجھزة مودم الطلب الھاتفي بإرسال  وأجھزة الكمبیوتر على أھبة االستعداد
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 الھاتف التسلسلي في شكل إشارات تمثیلیة. ونظًرا لتغیر اإلشارات التمثیلیة تدریجیًا البیانات عبر خط
باآلحاد واألصفار. حیث  ذا النظام، تمثل اإلشارات الرقمیةوباستمرار، یمكن رسمھا على ھیئة موجات. وفي ھ

خطوط الھاتف. ویتم تحویلھا مرة أخرى إلى  یجب تحویل اإلشارات الرقمیة ھذه إلى الشكل الموجي لتنتقل عبر
  .المستقبل حتى یمكن للكمبیوتر المستقبل معالجة البیانات الشكل الرقمي، آحاد وأصفار، بواسطة المودم

  AT أوامر
للتحكم في جلسة االتصال. وتستخدم غالبیة برامج المودم مجموعة  تتطلب كافة أجھزة المودم تثبیت برنامج

 على مجموعة من اإلرشادات التي تبدأ دائًما Hayes وتستند مجموعة أوامر .Hayes األوامر المتوافقة مع
 2الشكل رقم  ویوضح .AT وامر، متبوعة بأحرف األمر. وتـُُ◌عرف بأ(AT) بمجموعة من أحرف االنتباه

 .AT مجموعة أوامر

االتصال وإعادة التعیین  في إصدار االتصال وقطع AT ھي أوامر التحكم في المودم. فتستخدم أوامر AT أوامر
مع أجھزة المودم على قائمة كاملة بمجموعة  وإرشادات أخرى للمودم. وتحتوي معظم أدلة المستخدم التي تأتي

  .AT أوامر

 .AT مسافات في سلسلة وغالبًا ال توجد .ATDxxxxxxx لالتصال ھو Hayes ز القیاسي المتوافق معوالرم
إلى الرقم الذي تم االتصال بھ.  "x" الرمز وفي حالة إدخال مسافة، فسوف تتجاھلھا معظم أجھزة المودم. ویشیر

إلى أن  "W" . كما یشیر الحرفرقًما للمكالمات البعیدة 11و ویجب أن توجد سبعة أرقام للمكالمة المحلیة
لإلشارة  T خارجیًا عند الضرورة، إلنشاء نغمة قبل المتابعة. وأحیانًا، تتم إضافة الحرف المودم سینتظر خًطا

  .لإلشارة إلى اتصال النبضات P إلى اتصال بالنغمة أو حرف

 8-
 لتأسیس االتصال وأغراضھا وسماتھا التعرف على أسماء التقنیات األخرى المستخدمة 10

وشركات االتصاالت  ھناك العدید من الطرق المستخدمة لالتصال باإلنترنت. حیث تعرض شركات الھواتف
 .لشركات األعمال واالستخدام المنزلي ترنتالخاصة السلكیة واتصاالت األقمار الصناعیة اتصاالت اإلن

سرعات اإلرسال بطیئة  ففي فترة التسعینیات، كان اإلنترنت یستخدم بشكل نموذجي لنقل البیانات. وكانت
كانت غالبیة توصیالت اإلنترنت عبارة عن  مقارنة ً باالتصاالت عالیة السرعة المتوفرة في ھذه اآلونة. كما

إلرسال البیانات واستقبالھا. وفي السنوات  "(POTS) القدیم البسیط دم "خدمة الھاتفأجھزة مودم تمثیلیة تستخ
السرعة.  العدید من شركات األعمال ومستخدمي المنازل بالتحویل إلى اتصاالت اإلنترنت عالیة األخیرة، قامت

  .لك البیاناتوالفیدیو وكذ والتي یتمیز فیھا النطاق الترددي اإلضافي بإتاحة إمكانیة إرسال الصوت

  .االتصاالت المختلفة وعیوبھا لذا ینبغي لك التعرف على كیفیة اتصال المستخدمین باإلنترنت ومزایا أنواع

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .وصف تقنیات الھواتف •
  .تعریف اتصال خط الطاقة •
  .تعریف النطاق الترددي الواسع •
  .VOIP تعریف •

 وصف تقنیات الھواتف 8-10-1 

توفر خدمات اتصال الشبكة  .تتوفر العدید من حلول الشبكة الواسعة لالتصال بین المواقع أو لالتصال باإلنترنت
بأي نوع من اتصاالت اإلنترنت، یتعین علیك  الواسعة سرعات ومستویات مختلفة من الخدمة. وقبل االلتزام

 .الحل األمثل لتلبیة احتیاجات العمیل ة لتحدیدالبحث في كافة الخدمات المتوفر

 الھاتف التمثیلي
الصوتي القیاسیة. حیث إن ھذا النوع من التقنیة یستخدم المودم إلرسال  ھذه التقنیة تستخدم خطوط الھاتف

م الستخدا ویوجد عیبان رئیسیان .(ISP) إلى مودم آخر في موقع بعید، مثل موفر خدمة اإلنترنت مكالمة ھاتفیة
للمكالمات الصوتیة عندما یكون المودم  خط الھاتف مع مودم تمثیلي. أولھما أن خط الھاتف ال یمكن استخدامھ

توفره خدمة الھاتف التمثیلي محدود. فیبلغ الحد األقصى لعرض  قید االستخدام. الثاني أن النطاق الترددي الذي
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یعتبر  قیقة األمر أقل بكثیر من ذلك في العادة. لذلك الكیلوبت، لكنھ في ح 56تمثیلیًا  النطاق الذي یستخدم مودم
 .المودم التمثیلي حال ً جیًدا لسد متطلبات الشبكات المكتظة

 (ISDN) شبكة الخدمات المتكاملة الرقمیة
  .ISDN الطبیعي التالي لخدمة الشبكات الواسعة ھو شبكة كان التطور

 ISDN انات عبر أسالك الھواتف العادیة. وتستخدم تقنیةالصوت والفیدیو والبی معیار إلرسال ISDN حیث إن
ونظًرا ألنھا تستخدم  .تستخدم التقنیة الرقمیة لحمل البیانات ISDN الھاتف كخدمة ھاتف تمثیلي. إال إن أسالك

للبیانات بسرعة أكبر عن خدمة الھواتف التمثیلیة  توفر صوتـًا عالي الجودة ونقال ً ISDN تقنیة رقمیة، فإن
 .قلیدیةالت

وواجھة المعدل  (BRI) الرقمیة ثالثة أنواع من الخدمات: واجھة المعدل األساسي ISDN تقدم اتصاالت
 وتستخدم .(BISDN) العریض والشبكة الرقمیة للخدمات المتكاملة ذات النطاق الترددي (PRI) األولي

ISDN نوعین مختلفین من قنوات االتصاالت. تـُستخدم القناة "B" سواء كانت بیانات أو  -علومات لحمل الم
 .للتحكم وإرسال اإلشارات، لكن یمكن استخدامھا للبیانات "D" القناة وعادة ً ما تستخدم -صوتـًا أو فیدیو 

 .لالطالع على المزید 1في الشكل رقم  ISDN انقر فوق أسماء أنواع

 (DSL) خط المشترك الرقمي
". وھذا یعني أنھ ال یلزم طلب الرقم في كل مرة تقوم فیھا الدائم بال توقف فھو تقنیة "التشغیل DSL أما

عالي  خطوط الھاتف النحاسیة الموجودة لتوفیر اتصال بیانات رقمیة DSL باإلنترنت. ویستخدم باالتصال
اتصاالت البیانات الرقمیة  التي حلت فیھا - ISDN السرعة بین المستخدمین وشركات الھواتف. وعلى خالف

 .خط الھاتف مع اإلشارات التمثیلیة یقوم بمشاركة DSL فإن -الصوتیة التمثیلیة محل االتصاالت 

 یمكـِّن خط المشترك الرقمي وتقید شركة الھاتف النطاق الترددي للصوت التمثیلي على الخطوط. وھذا القید
(DSL) ذه المستخدم من النطاق الترددي. وھ من وضع بیانات رقمیة على سلك الھاتف في المقطع غیر

 .باإلنترنت DSL إجراء اتصال المشاركة تتیح إمكانیة إجراء مكالمات صوتیة أثناء

خطوط الھاتف التي  بھ قیود تتعلق بالمسافة. أن DSL أن خط .DSL یوجد اعتباران رئیسیان عند اختیار خط
شارة الرقمیة الطول الذي یمكن إرسال اإل تم تصمیمھا لحمل معلومات تمثیلیة. لذلك فإن DSL تستخدم مع خط

ع عبره محدود وال یمكن أن تمر عبر أي شكل من المستخدم مع خطوط الھاتف  (multiplexer) أشكال الُمجّمِ
ال بد أن  DSL ھو أن المعلومات والبیانات الصوتیة التي یتم حملھا عن طریق خط التمثیلیة. واالعتبار اآلخر

م منفصلة عند موقع العمیل. حیث یقوم جھاز یسمى تكون بالھواتف عن  بفصل االتصال (splitter) الُمقّسِ
 .االتصال بأجھزة الشبكة المحلیة

 (ADSL) خط المشترك الرقمي غیر المتماثل
قدرات نطاق  ADSL األكثر استخداًما. حیث یتضمن خط DSL في الوقت الحالي تقنیة ADSL یعد خط
میجابت في  1.5لیة؛ تبلغ بشكل نموذجي بسرعة تنزیل عا ADSL مختلفة في كل اتجاه. ویتمیز خط ترددي

األمر مفید للمستخدمین الذین یقومون  الثانیة. والتنزیل فھو عملیة نقل البیانات من الخادم إلى المستخدم. وھذا
أداًء  ADSL فھو بطيء. ال یقدم ADSL التحمیل عالي السرعة لـ بتنزیل كمیات كبیرة من البیانات. أما معدل

، حیث ینطوي كل منھما على أنشطة إنترنت ذات معدل تحمیل FTP ویب أو خادم خادم جیًدا عند استضافة
  .كثیف

 .للتعرف على المزید من المعلومات 2الموضحة في الشكل رقم  DSL انقر فوق أنواع

 تعریف اتصال خط الطاقة 8-10-2 

الكھرباء المحلیة)  بكةھي طریقة اتصال تستخدم أسالك توزیع الطاقة (ش (PLC) إن اتصاالت خط الطاقة
 .إلرسال البیانات واستقبالھا

 :بأسماء أخرى مثل PLC وتعرف

  (PLN) شبكة خط الطاقة •
  اتصال خطوط الطاقة الرئیسیة •
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  (PLT) اتصاالت خط الطاقة عن بُعد •

عبر التیار المتردد  إرسال إشارة تمثیلیة - PLC باستخدام اتصاالت خط الطاقة -یمكن ألیة شركة كھربیة 
خطوط الطاقة. إذ یمكن لإلشارة التمثیلیة حمل  ھرتز ویمكنھ االنتقال في 60أو  50القیاسي الذي یبلغ مقداره 
 .إشارات الصوت والبیانات

بأنھا أسرع من  PLC في المناطق التي ال تتوفر فیھا اتصاالت أخرى عالیة السرعة. وتتمیز PLC وقد تتوفر
األخرى عالیة السرعة. ومع نمو ھذه التقنیة  أقل بكثیر من أنواع االتصال المودم التمثیلي، وربما تكون تكلفتھا

 .وربما تزداد سرعتھا وتقدمھا، سیكون تواجدھا أكثر شیوًعا

 PLC أو التقنیة الالسلكیة. كما یمكن استخدام اتصاالت ألجھزة كمبیوتر الشبكة في منزلك بدال ً من تثبیت كبالت الشبكة PLC یمكنك استخدام
 .تحكم دون تثبیت أسالك PLC كھربي. ویمكنك أیًضا التحكم في اإلضاءة والمعدات باستخدام أي مكان یتوفر فیھ مأخذفي 

 
 تعریف النطاق الترددي الواسع 8-10-3 

الترددات عبر كبل واحد.  النطاق الترددي ھو تقنیة تستخدم إلرسال العدید من اإلشارات باستخدام العدید من
التلیفزیوني الكبلي إلى منزلك یمكنھ أیًضا أن یحمل  ل، فإن الكبل المستخدم الستقبال البثعلى سبیل المثا

في نفس الوقت. ونظًرا ألن كال نوعي النقل یستخدمان ترددات مختلفة، فإنھما  إرساالت الشبكة بجھاز الكمبیوتر
 .یتداخالن بعضھما مع بعض ال

الترددات التي یمكن تقسیمھا  رات تستخدم نطاقـًا واسعًا منالنطاق الترددي عبارة عن طریقة إلرسال اإلشا
النطاق الترددي" یستخدم لوصف طرق االتصال التي " أیًضا إلى قنوات. أما في مجال الشبكات، فإن مصطلح

الوقت. حیث یؤدي نقل إشارتین أو أكثر في نفس الوقت إلى زیادة معدل  تقوم بنقل إشارتین أو أكثر في نفس
 .الصناعیة واألقمار ISDN وخط DSL اتصاالت شبكة النطاق الترددي الشائعة الكبالت وخط ومناإلرسال. 

 الكبل
بشركة الكبالت باستخدام نوع من الكبالت متحدة المحور المتصلة  یقوم المودم الكبلي بتوصیل جھاز الكمبیوتر

 كنك توصیل جھاز الكمبیوتر مباشرةالمودم الكبلي. یم 1الخاص بك. ویوضح الشكل رقم  بجھاز التلفاز الكبلي
أو جھاز  (hub) أو لوحة وصل (switch) أو محول (router) بمودم كبلي أو یمكنك توصیل جھاز توجیھ

 .باإلنترنت شبكة متعدد األغراض بحیث تتمكن عدة أجھزة كمبیوتر من مشاركة االتصال

DSL 
انات على ترددات مختلفة بأسالك الھاتف الصوت والبی خط المشترك الرقمي)، یتم حمل إشارات) DSL مع

 2من التداخل مع إشارات الھاتف. ویوضح الشكل رقم  DSL لمنع إشارات النحاسیة. ویستخدم عامل تصفیة
  .(filter) قم بتوصیل عامل التصفیة في مقبس ھاتف ثم قم بتوصیل الھاتف بعامل التصفیة .DSL عامل تصفیة

مع المودم الكبلي،  بترددات الھاتف. وكما ھو الحال DSL ال یتأثر مودمعامل تصفیة.  DSL ال یتطلب مودم
توصیلھ بجھاز شبكة لمشاركة  یمكن توصیلھ مباشرة ً بالكمبیوتر الخاص بك، أو یمكن DSL فإن مودم

 .االتصال باإلنترنت مع العدید من أجھزة الكمبیوتر

ISDN 
قنوات  ISDN آخر على النطاق الترددي. ویستخدم مثاال ً (شبكة الخدمات الرقمیة المتكاملة) ISDN یعد

 مختلفة من األجھزة، لذلك فإنھ یعتبر أحد أنواع النطاقات الترددیة. ویمكن لـ متعددة كما یمكنھ حمل أنواع
ISDN حمل الصوت والفیدیو والبیانات. 

 القمر الصناعي
ن ال یمكنھم الحصول على اتصاالت كبلیة أو حال ً بدیال ً للعمالء الذی یعد القمر الصناعي ذو النطاق الترددي

 وال یتطلب االتصال عبر األقمار الصناعیة خط ھاتف أو كبالً ، لكنھ یستخدم طبق قمر .DSL اتصاالت
  صناعي لالتصال ثنائي االتجاه. وتصل سرعات التنزیل بشكل نموذجي إلى

  في الثانیة؛ بینما تصل سرعات التحمیل إلى ما یقارب كیلوبت 500
یستغرق األمر بعض الوقت لتمریر اإلشارة القادمة من طبق قمر صناعي إلى  كیلوبت في الثانیة. حیث 56

 .من خالل القمر الصناعي الذي یدور حول األرض (ISP) اإلنترنت موفر خدمة



 26 

إلى  للقمر الصناعي لحاجتھم وعادة ً ما یستخدم األشخاص الذین یعیشون في المناطق الریفیة النطاق الترددي
  .ترددي آخر اتصال أسرع من الطلب الھاتفي مع عدم توفر اتصال نطاق

 VoIP تعریف 8-10-4 

الھاتفیة عبر شبكات  بأنھ طریقة لنقل المكالمات (VoIP) یمكن تعریف بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت
إلى معلومات رقمیة التمثیلیة لألصوات  بتحویل اإلشارات VoIP البیانات واإلنترنت. حیث یقوم بروتوكول

الموجودة لتوفیر الوصول  IP إحدى شبكات VoIP بروتوكول كما یمكن أن یستخدم .IP تتنقل في صورة حزم
 .(PSTN) لشبكة الھاتف العامة

قد یعتبر ذلك عیبًا في  ، فإن اتصالك حینئذ تابع التصال إنترنت ومتوقف علیھ. وبالتاليVoIP عند استخدامك
الخدمة، یتعذر على المستخدم إجراء المكالمات  تصال باإلنترنت. ففي حالة انقطاعحالة انقطاع خدمة اال

 .الھاتفیة

 یقھاالمستخدمة للشبكات وتطب التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة 8-11 

على الشبكة لكي تعمل على النحو  یوجد العدید من تقنیات الصیانة الوقائیة الشائعة التي یجب القیام بھا باستمرار
األداء بإحدى المؤسسات، فلن یتأثر إال مستخدم  الصحیح. في حالة وجود جھاز كمبیوتر واحد بھ قصور في

كن العدید من المستخدمین ـ إن لم یكن جمیعھم ـ من الشبكة، فلن یتم واحد فقط عموًما. لكن عند قصور أداء
 .مواصلة العمل

الحرارة. حیث إن أجھزة الشبكات  ومن أكبر المشكالت التي تواجھ أجھزة الشبكات ـ ال سیما في غرفة الخادم ـ
ثل. عندما ترتفع درجة حرارتھا ال تعمل على الوجھ األم - مثل أجھزة الكمبیوتر ولوحات الوصل والمحوالت -

 المفرطة بسبب الغبار المتراكم ومصافي الھواء الملوثة. فعندما یتجمع الغبار داخل وعادةً ما تنتج درجة الحرارة
یتسبب في انسداد المراوح.  أجھزة الشبكة وعلى أسطحھا، فإنھ یعوق التدفق األمثل للھواء البارد، حتى أنھ قد

الھواء بصفة دوریة. ومن المستحب وجود  مصافي ومن المھم الحفاظ على غرف الشبكة نظیفة مع تغییر
 .الصیانة العاجلة مصافي احتیاطیة تكون متوفرة للوفاء بأعمال

المكونات البالیة. لذا  وتتضمن الصیانة الوقائیة فحص المكونات المتنوعة التي تتألف منھا الشبكة للبحث عن
فصلھا عن المقبس أو ركلھا دون قصد. ویمكن  افحص حالة كبالت الشبكة حیث إنھ غالبًا ما یتم تحریكھا أو

الكبل. ویتعین علیك استبدال أي كبالت تحتوي على أسالك  عزو العدید من مشكالت الشبكة إلى عیوب في
 .سیئة أو كانت مثنیة مكشوفة أو تم جدلھا بصورة

وإصالحھا فیما بعد.  األخطاء قم بتسمیة الكبالت. ألن ھذا اإلجراء سیوفر علیك الوقت المبذول في استكشاف
 .إرشادات تسمیة الكبالت التي تقدمھا الشركة راجع الرسم البیاني الخاص باألسالك واتبع دائًما

 استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحھا 8-12 

تعقید المشكلة، یتعین علیك  الت التي تتعرض لھا الشبكات إما مشكالت بسیطة أو معقدة. ولتقییم مدىإن المشك
 .الشبكة تحدید عدد أجھزة الكمبیوتر التي تواجھ المشكلة على

األخطاء وإصالحھا بدًءا  فإذا كانت المشكلة تقتصر على جھاز كمبیوتر واحد على الشبكة، فقم بعملیة استكشاف
الكمبیوتر على الشبكة، فابدأ عملیة استكشاف األخطاء  كمبیوتر. أما إذا كانت المشكلة في كافة أجھزةبھذا ال

تتصل كافة أجھزة الكمبیوتر. وبوصفك فنیًا یجب علیك تطویر أسلوب منطقي  وإصالحھا من غرفة الشبكة حیث
 .لتشخیص مشكالت الشبكة وذلك من خالل حل كل مشكلة على حدة ومتناسق

یوضح خطوات  1الشكل رقم  .الخطوات الموضحة في ھذا القسم لتحدید المشكلة وإصالحھا وتوثیقھا بدقة اتبع
 .عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .لولھاالتعرف على مشاكل الشبكة الشائعة وح •
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 مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا 8-12-1 

والبرمجیة وإمكانیة االتصال.  تنشأ مشكالت الشبكات نتیجة لمجموعة من مشكالت مكونات الكمبیوتر المادیة
المشكلة وتحدید سبب حدوث الخطأ لكي یتسنى لھم حل  والبد أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بالقدرة على تحلیل

  .على ھذه العملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا التي تعتري الشبكة. ویطلقالمشكلة 

 2و  1الشكالن  أول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرض
 .العمیل أسئلة مفتوحة اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا على

على قائمة ببعض  3ن تتحقق من المشاكل الواضحة. ویحتوي الشكل رقم بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أ
 .مشكالت الشبكات

على قائمة  4رقم  بعد التحقق من المشاكل الواضحة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. ویحتوي الشكل
 .ببعض الحلول السریعة لمشكالت الشبكات

الطرق  5یوضح الشكل رقم  .جمع البیانات من الكمبیوتر إذا لم تفلح الحلول السریعة في حل المشكلة، فھذا وقت
 .المختلفة لجمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة من الشبكة

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  عند ھذه النقطة، سیكون لدیك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلول
 .موارد للحلول الممكنة

 قوم بختام الحل مع العمیل. یعرض الشكلبعد أن تقوم بحل المشكلة، ست
 .قائمة بالمھام المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة 7رقم 

 التعرف على مشاكل الشبكة الشائعة وحلولھا 8-12-2  

إمكانیة االتصال أو اجتماع ھذه  یمكن أن ترجع مشاكل الشبكات إلى مشاكل في المكونات المادیة أو البرمجیة أو
إلى حل أنواع معینة من مشكالت الشبكة أكثر من  آن واحد. وسوف تتعرض أثناء عملكاألسباب الثالثة في 

جدوال ً یضم مشاكل الشبكة الشائعة  1غیرھا. یوضح الشكل رقم  غیرھا من األنواع ألنھا تتكرر أكثر من
 .وحلولھا

 ملخص 8-13 

فتك ھذه الوحدة على أساسیات الشبكات وفوائدھا باإلضافة إلى طرق توصیل أجھزة الكمبیوتر بالشبكة. وقد  عرَّ
إضافةً إلى أمثلة حول كیفیة التحلیل وتنفیذ  تناولنا بالشرح مختلف جوانب استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحھا

 :المفاھیم التالیة التي وردت في ھذه الوحدة لمھم تذكرالحلول البسیطة. ومن ا

  .بینھا تتألف شبكة الكمبیوتر من جھازي كمبیوتر فأكثر تتشارك البیانات والموارد فیما •
بینیًا فیما بینھا والتي  إلى مجموعة من أجھزة الكمبیوتر المتصلة اتصاالً  (LAN) تشیر الشبكة المحلیة •

  .تخضع لنفس التحكم اإلداري
 ھي شبكات تتصل بالشبكات المحلیة (WAN) الشبكات الواسعة •

(LAN) منفصلة جغرافیًا في مواقع.  
نظیر إلى  في شبكة النظیر إلى نظیر، تتصل األجھزة بعضھا ببعض بشكل مباشر. یسھل تثبیت شبكة •

المستخدمون التحكم  نظیر وال یتطلب األمر توفر جھاز إضافي أو مسئول متخصص. حیث یستطیع
استخدام عدد قلیل من أجھزة  ي الموارد الخاصة بھم كما تعمل الشبكة على النحو األمثل عندف

متخصًصا یؤدي وظیفة الخادم. ویستجیب الخادم  الكمبیوتر. أما شبكة العمیل/الخادم فتستخدم نظاًما
  .األجھزة العمیلة المتصلة بالشبكة للطلبات المقدمة من قِبل المستخدمین أو

الشبكة تناسب  اتصاال ً مباشًرا من جھاز كمبیوتر إلى آخر. وھذه LAN شبكة المحلیةتستخدم ال •
االتصال من  (WAN) الواسعة المناطق الصغیرة مثل المنزل أو المباني أو المدرسة. تستخدم الشبكة

التسلسلیة لالتصال عبر المسافات  نقطة إلى نقطة أو من نقطة إلى عدة نقاط أو خطوط االتصاالت
  .التقنیة الالسلكیة لتوصیل األجھزة بعضھا ببعض WLAN كبر. تستخدم الشبكة المحلیة الالسلكیةاأل
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األخرى. الھیكل  یحدد ھیكل الشبكة الطریقة التي یتم بھا توصیل الحواسب والطابعات واألجھزة •
في عملیات إرسال  المادي یصف تخطیط األسالك واألجھزة باإلضافة إلى المسارات المستخدمة

اإلشارات من نقطة ألخرى. وتتضمن  البیانات. أما الھیكل المنطقي فھو المسار الذي تنتقل من خاللھ
  .(mesh) والعنكبوتي الھیاكل الھیكل الفقاري والنجمي والدائري

االتصال فیما بینھا.  تستخدم أجھزة الشبكات لتوصیل أجھزة الكمبیوتر واألجھزة الطرفیة بحیث یمكنھا •
 والمحوالت (bridge) والجسور (hub) الشبكات لوحات الوصلتتضمن أجھزة 

(switch) وأجھزة التوجیھ (router) نوع الجھاز المستخدم  واألجھزة متعددة األغراض. ویعتمد
  .على نوع الشبكة

اإلشارات أو البیانات  یمكن تعریف وسائط الشبكات ببساطة بأنھا الوسائل التي یتم من خاللھا إرسال •
وسائل السلكیة. وأنواع الوسائط  ر إلى آخر. ویمكن نقل اإلشارات إما بواسطة كبالت أومن كمبیوت

المحور والمزدوج المجدول وكبالت األلیاف  التي تمت مناقشتھا في ھذه الوحدة ھي الكبل متحد
  .الضوئیة والترددات الالسلكیة

البنیة یشیر إلى  یوًعا. مصطلحش (LAN) اآلن أكثر أنواع بنیة الشبكة المحلیة Ethernet تعد بنیة •
 وحدود النظام. وتستند بنیة البنیة الكلیة لنظام الكمبیوتر أو نظام االتصاالت. فھي تحدد قدرات

Ethernet إلى معیار IEEE 802.3 ( واإللكترونیات معھد مھندسي الكھرباء i802.3).  ینص
  .CSMA/CD صولعلى أن أیة شبكة تطبق طریقة التحكم في الو IEEE 802.3 معیار

عمل قیاسي في  االتصال المتبادل بین األنظمة المفتوحة) عبارة عن إطار) OSI النموذج المرجعي •
الطبقات كال ً من التطبیق  المجال ویُستخدم لتقسیم وظائف الشبكة إلى سبع طبقات ممیزة. تتضمن ھذه

ة. ومن المھم معرفة الغرض وراء كل والطبقة المادی والتقدیم والجلسة والنقل والشبكة وارتباط البیانات
  .طبقة من ھذه الطبقات

 ھي المعیار السائد لإلنترنت. حیث یمثل بروتوكول TCP/IP أصبحت مجموعة بروتوكوالت •
TCP/IP الكمبیوتر  مجموعة من المعاییر العامة التي تحدد كیفیة تبادل حزم المعلومات بین أجھزة

  .عبر شبكة واحدة أو أكثر
لتوصیالت  عبارة عن جھاز یتم توصیلھ في اللوحة األم ویوفر منافذ (NIC) ة الشبكةبطاقة واجھ •

  .LAN كبالت الشبكة. وھي تعتبر واجھة الحاسب المزود بشبكة محلیة
الھاتف. ویسمح  المودم عبارة عن جھاز إلكتروني یُستخدم في إجراء اتصاالت الحاسب عبر خطوط •

بتحویل البیانات الموجھة بالبایت إلى  كمبیوتر وآخر. ویقوم المودم ھذا المودم بنقل البیانات بین جھاز
تثبیت برنامج للتحكم في جلسة االتصال. وتعرف  تدفقات بت تسلسلیة. تتطلب كافة أجھزة المودم

 برامج أجھزة المودم باسم مجموعة األوامر المتوافقة مع مجموعة األوامر التي تستخدمھا غالبیة
Hayes.  

أحادي االتجاه  الثالثة المستخدمة إلرسال اإلشارات عبر قنوات البیانات ھي اإلرسالواألسالیب  •
المتزامن. وتساعد تقنیة الشبكات  واإلرسال مزدوج االتجاه غیر المتزامن واإلرسال مزدوج االتجاه

األداء وذلك إلمكانیة إرسال البیانات  ذات اإلرسال مزدوج االتجاه المتزامن في زیادة سرعة
وأجھزة المودم الكبلي ثنائیة االتجاه  (DSL) الرقمي تقبالھا في آن واحد. یعمل خط المشتركواس

  .في وضع اإلرسال مزدوج االتجاه المتزامن وتقنیات النطاق الترددي األخرى
  .تجب صیانة أجھزة الشبكة ووسائطھا مثل مكونات الكمبیوتر •

سلوب استباقي للوقایة من حدوث المشكالت قبل سائر األجھزة بانتظام واستخدام أ من المھم تنظیف
  .ویجب كذلك إصالح أو استبدال األجھزة المعطلة للوقایة من توقف التشغیل وتعطل العمل .وقوعھا

استنباط  عند استكشاف مشكالت الشبكة وإصالحھا، استمع إلى ما یخبرك بھ العمیل بحیث یمكنك •
شأنھا مساعدتك على  رج عن "نعم" أو "ال" والتي منأسئلة مفتوحة اإلجابة وأخرى إجاباتھا ال تخ

الظاھرة ثم جرب حلوال ً سریعة قبل  تحدید من أین ینبغي البدء في حل المشكلة. تحقق من المشاكل
  .تصعید عملیة استكشاف الخطاء وإصالحھا
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 مقدمة 9-0 

إجراءات األمان الصحیحة  یتعین على الفنیین فھم أمان جھاز الكمبیوتر والشبكات. إذ قد یكون للفشل في تطبیق
لة عدم اتباع إجراءات األمان السلیمة فإن وفي حا .تأثیره على المستخدمین وأجھزة الكمبیوتر والجمھور العام

والبیانات المالیة وأجھزة الكمبیوتر وعناصر األمن القومي تكون عرضة  المعلومات السریة وأسرار الشركات
 .للخطر

 :وبعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح أھمیة عامل األمان •
  .وصف تھدیدات األمان •
  .حدید إجراءات األمانت •
  .تحدید طرق الصیانة الوقائیة الشائعة لألمان •
 .استكشاف أخطاء األمان وتصحیحھا •

 شرح أھمیة األمان 9-1 

وتوفیر إمكانیة الوصول  دات في أداء وظیفتھایساعد أمان الكمبیوتر والشبكة في استمرار البیانات والمع
اھتماًما كبیًرا لقضیة األمان إذ قد یصاب  لألشخاص المناسبین. ویتعین على كل شخص في أي مؤسسة أن یولي

  .الجمیع بانخفاض في مستوى األمان

ن خاللھا الشبكة تتعرض م وتعد السرقة والفقد واقتحام الشبكات والتلف المادي بعًضا من الطرق التي یمكن أن
فقدھا في فقد اإلنتاج. ومن ثم فإن إصالح  أو جھاز الكمبیوتر للضرر. حیث یمكن أن یتسبب تلف األجھزة أو

الكثیر من الوقت والمال. ویمكن أن یؤدي االستخدام غیر المرخص  األجھزة أو استبدالھا قد یكلف الشركة
 .شبكةمعلومات سریة وتقلیل موارد ال للشبكة إلى الكشف عن

إلحاق الضرر بإنتاج  كما یمكن أن یتسبب الھجوم الذي یتعمد الحد من أداء جھاز الكمبیوتر أو الشبكة في
دقیق على أجھزة الشبكة الالسلكیة إلى أن االتصال  المؤسسة. وتشیر معاییر األمان التي یتم تطبیقھا تطبیقـًا غیر

 .فلینالمرخص من قِبل المتط المادي لیس شرًطا للوصول غیر

الفني. فقد یعتمد علیك عمیل أو  ویعتبر أمان البیانات والشبكة من بین المسئولیات الرئیسیة الملقاة على عاتق
بھم. وبناًء على ذلك ستقوم بأداء بعض المھام األكثر  مؤسسة لضمان أمان البیانات وأجھزة الكمبیوتر الخاصة

ي. وقد تقوم بإصالح المعدات وضبطھا وتركیب األجھزة. إلى الموظف العاد حساسیة من تلك التي یتم إسنادھا
یریدون  معرفة كیفیة تكوین اإلعدادات للحفاظ على أمان الشبكة وفي نفس الوقت إتاحتھا لمن وسیتعین علیك

وتحدیثاتھا وتثبیت برامج مكافحة  الوصول إلیھا. ویتعین علیك أیًضا ضمان أنھ یتم تطبیق تصحیحات البرامج
وقد یطلب منك  .(anti-spyware) برامج التجسس مع استخدام برامج مكافحة (anti-virus) الفیروسات

  .الحفاظ على ممارسات األمان الجیدة مع أجھزة الكمبیوتر أیًضا إرشاد المستخدمین إلى كیفیة

 وصف تھدیدات األمان 9-2 

التي یتعرض لھا أمان  لحمایة أجھزة الكمبیوتر والشبكة بنجاح، یتعین على الفني فھم كال نوعي التھدیدات
 :الكمبیوتر وھما

األجھزة أو إتالفھا أو  ت التي من شأنھا االستیالء علىالتھدیدات المادیة: وھي األعمال أو الھجما •
  تدمیرھا، مثل الخوادم والمحوالت واألسالك

إتالفھا أو رفض  تھدیدات البیانات: وھي األعمال أو الھجمات التي من شأنھا إزالة المعلومات أو •
  الوصول للمعلومات أو السماح بالوصول لھا أو االستیالء علیھا

التلف المحتمل بصورة  دیدات األمان من داخل المؤسسة أو من خارجھا، وقد یتفاوت مستوىیمكن أن تأتي تھ
 :كبیرة وفقًا لما یلي

  داخلیًا: حیث یتمتع الموظفون بإمكانیة الوصول إلى البیانات والمعدات والشبكة •
o وتحدث التھدیدات الضارة عندما یقوم أحد الموظفین بإحداث التلف عن عمد.  
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o من دون  ات العرضیة فتحدث عندما یقوم المستخدم بإتالف البیانات أو المعداتأما التھدید
  .قصد منھ

  خارجیًا: حیث ال یتمتع المستخدمون خارج المؤسسة بوصول مرخص للشبكة أو الموارد •
o غیر منظم: حیث یستخدم المھاجمون الموارد المتاحة، مثل كلمات المرور أو البرامج 

  وتشغیل البرامج المصممة خصیًصا للتخریب النصیة، للحصول على وصول
o منظم: وفیھ یستخدم المھاجمون الكود للوصول إلى أنظمة التشغیل والبرامج  

الفقد في البیانات الضرر  قد تكون الخسارة أو التلف المادي الذي یصیب األجھزة عالي التكلفة، وقد یلحق
دائمة التغیر حیث یجد المھاجمون أسالیب جدیدة  بیاناتبشركة أعمالك وسمعتھا. والتھدیدات التي تتعرض لھا ال

 .للحصول على دخول وارتكاب جرائمھم

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .(Trojans) وأحصنة طروادة (worm) تعریف الفیروسات والفیروسات المتنقلة •
  .شرح أمان الویب •
 وبرامج التجسس (adware) ةتعریف برامج اإلعالنات المتسلل •

(spyware) غیر المرغوب فیھا والبرامج (grayware).  
  .(Denial of Service) شرح رفض الخدمة •
  .(popup) واإلطارات المنبثقة (spam) وصف البرید العشوائي •
  .شرح الھندسة االجتماعیة •
  .TCP/IP شرح ھجمات •
  .یعھاشرح إحالل مكونات الكمبیوتر المادیة وإعادة تصن •

 (worm) تعریف الفیروسات والدیدان 9-2-1
 (Trojan) وأحصنة طروادة

إرفاق الفیروس بجزء  یتم تصمیم فیروسات الكمبیوتر وإرسالھا عن طریق المھاجمین بشكٍل متعمد. حیث یتم
ھ فور المستندات. ثم یبدأ الفیروس عمل أو البرامج أو (code صغیر من تعلیمات الكمبیوتر البرمجیة (الكود

انتشر الفیروس في أجھزة الكمبیوتر األخرى، ستواصل ھذه األجھزة  تشغیل البرنامج على جھاز الكمبیوتر. فإذا
  .نشر ھذا الفیروس

الفیروس من جھاز  فالفیروس عبارة عن برنامج قام المھاجمون بتصمیمھ وإرسالھ لغرض خبیث. وینتقل
الفوریة. ویخفي الفیروس نفسھ عن  نقل الملفات والمراسلةكمبیوتر آلخر عبر البرید اإللكتروني وعملیات 

المستخدم لھذا الملف، یباشر الفیروس عملھ ویصیب  طریق إلحاق نفسھ بملف على الكمبیوتر. وعند وصول
على إتالف ملفات أو حتى حذفھا من الكمبیوتر، أو استخدام البرید  جھاز الكمبیوتر. وللفیروس القدرة

 لنشر نفسھ على أجھزة الكمبیوتر األخرى أو حتى محو كافة محتویات محرك األقراص كاإللكتروني الخاص ب
  .الثابتة

تسجیل ضغطات  وقد تمثل بعض الفیروسات خطورة شدیدة. وأكثر أنواع الفیروسات ضرًرا ما یستخدم في
ت حساسة، مثل الفیروسات لجمع بیانا المفاتیح على لوحة المفاتیح. حیث یمكن أن یستخدم المھاجمون ھذه

ھناك فیروسات یمكن أن تقوم بتبدیل أو تدمیر المعلومات التي  كلمات المرور وأرقام بطاقات االئتمان. حتى أن
 للفیروسات الضارة إصابة جھاز الكمبیوتر وتظل خاملة إلى أن یتم استدعاؤھا من قِبل على الكمبیوتر. ویمكن

 .المھاجم

 (worm) دیدان یتضاعف ذاتًيَ◌ا ویسبب الضرر للشبكات. وتقوم ھي عبارة عن برنامج (worm) والدیدان
الشبكة، وبدون تدخل من أي  باستخدام اإلنترنت لتكرار الكود الخاص بھ على المضیفین الموجودین على

كونھا ال تحتاج إلى أن یتم إرفاقھا ببرنامج  عن الفیروسات في worm مستخدم في الغالب. وتختلف دیدان
بإتالف البیانات أو التطبیقات على المضیفین الذین  (worm) الدیدان المضیف. حتى وإن لم تقمإلصابة الجھاز 

 .تتسبب في اإلضرار بالشبكات حیث إنھا تستھلك جزًءا من النطاق الترددي تصیبھم، فإنھا

 دةیحتاج حصان طروا حیث ال .(worm) من الناحیة التقنیة من نوع دیدان (Trojan) یعتبر حصان طروادة
(Trojan) إخفاء تھدید حصان طروادة إلى أن یتم إرفاقھ ببرنامج آخر. بل عوًضا عن ذلك، یتم (Trojan) 

 (Trojan) بعمل آخر في الخفاء. ویتنكر حصان طروادة في برنامج یبدو وكأنھ یقوم بعمل واحد، ولكنھ یقوم
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واالنتشار في  virus ثر كفیروسالتكا (Trojan) ویمكن لحصان طروادة .في العادة في شكل برنامج مفید
الفني القیام  أخرى. وقد یبلغ تلف بیانات الكمبیوتر وفقد اإلنتاج مبلغًا كبیًرا. وقد یُطلب من أجھزة كمبیوتر

یمكن أن یقوم جھاز كمبیوتر مصاب  .باإلصالحات، وربما یفقد الموظفون البیانات أو یضطرون إلى استبدالھا
 .بإصابة أجھزة الكمبیوتر األخرى على الشبكة ین، ویقوم في الوقت نفسھبإرسال بیانات ھامة للمنافس

برامج صممت خصیًصا  عبارة عن -والتي تعرف ببرامج مكافحة الفیروسات  -برامج الحمایة ضد الفیروسات 
وتعطیل عملھا وإزالتھا قبل  (Trojan) وبرامج حصان طروادة (worm) الكتشاف الفیروسات والدیدان

الفیروسات سریعًا ما تصبح قدیمة، ویتحمل الفنیون  مبیوتر. وعلى الرغم من ذلك، فإن برامج مكافحةإصابة الك
والتصحیحات وتعریفات الفیروسات كجزء من جدول الصیانة المنتظمة. وتقوم  مسئولیة تطبیق أحدث التحدیثات

غیر مقدمة  ن بتثبیت أیة برامجالمؤسسات بتأسیس نھج أمان مكتوب ینص على أنھ ال یُسمح للموظفی العدید من
مرفقات برید إلكتروني نظًرا ألنھا قد  من قِبل الشركة. كما تقوم المؤسسات أیًضا بتوعیة الموظفین بمخاطر فتح

 .(worm) تحتوي على فیروس أو دودة

 شرح أمان الویب 9-2-2

العالمیة یومیًا. وبعض  الویبیعد أمان الشبكة من األمور الھامة حیث إن العدید من األشخاص یزورون شبكة 
 .ضارة لجھاز الكمبیوتر المیزات التي تجعل الشبكة مفیدة ومسلیة یمكن أیًضا أن تجعلھا

  فاألدوات التي تستخدم لجعل صفحات الویب أكثر قوة ومتعددة االستعماالت
بعض  وإلیكیمكن أیًضا أن تجعل الكمبیوتر أكثر عرضة للھجمات.  - 1ھو موضح في الشكل رقم  كما -

  :األمثلة على أدوات الویب

• ActiveX - وھي تقنیة أنشأتھا شركة Microsoft التفاعل على صفحات الویب. في  للتحكم في
صغیر أو برنامج صغیر للوصول  على أحد الصفحات، یتعین تنزیل تطبیق ActiveX حالة وجود

  .إلى الوظیفة الكاملة
• Java - في مستعرض ویب. ومن أمثلة  لصغیرة إمكانیة التشغیلوھي لغة برمجة تتیح للتطبیقات ا

  .التطبیقات الصغیرة اآللة الحاسبة أو العّداد
• JavaScript - لغة برمجة تم تطویرھا لتتفاعل مع كود مصدر لغة HTML  لمواقع الویب

  .التفاعلیة. ومن أمثلتھ الشعار الدوار أو اإلطار المنبثق

وللحیلولة دون حدوث ھذه الھجمات،  .األدوات لتثبیت برنامج على الكمبیوتر قد یستخدم المھاجمون أیًا من ھذه
 ActiveX مستخدم جھاز الكمبیوتر على السماح بتنزیل فإن غالبیة المستعرضات تحتوي على إعدادات تجبر

 .2واستخدامھا، كما ھو موضح في الشكل رقم  JavaScript أو Java أو

 والبرامج غیر المرغوب فیھا متسللة وبرامج التجسستعریف برامج اإلعالنات ال 9-2-3 

 التجسس وبرامج (Adware) عادة ً ما یتم تثبیت برامج اإلعالنات المتسللة
(spyware) والبرامج غیر المرغوب فیھا (grayware) المستخدم. وتقوم ھذه  على الكمبیوتر دون علم

تكوین الكمبیوتر أو فتح إطارات إضافیة على  و تغییرالبرامج بجمع المعلومات المخزنة على جھاز الكمبیوتر أ
  .جھاز الكمبیوتر بدون رضا المستخدم

على جھاز  فھي عبارة عن برامج تقوم بعرض اإلعالنات (Adware) أما برامج اإلعالنات المتسللة
ي كثیر من األحیان، تنزیلھ من برامج. وف الكمبیوتر. وعادة ً ما یتم توزیع برامج اإلعالنات المتسللة مع ما یتم

منبثق. ویصعب أحیانًا التحكم في اإلطارات المنبثقة لبرامج  یتم عرض برامج اإلعالنات المتسللة في إطار
  .یمكـِّنھا من فتح إطارات جدیدة بسرعة تفوق قدرة المستخدم على إغالقھا اإلعالنات المتسللة مما

الفیروس ویمكن  ملف أو برنامج یختلف عن برامج ضارة) عبارة عن) malware أو grayware وبرامج
إلى الخداع وتحاول إقناع  عبارة عن ھجمات تھدف grayware أن یحدث ضرًرا. والعدید من ھجمات برامج

المعلومات الشخصیة. وبمجرد قیامك بملء النموذج  القارئ بتزوید المھاجم ـ دون علمھ ـ بإمكانیة الوصول إلى
باستخدام أدوات  grayware البیانات إلى المھاجم. ویمكن إزالة برامج تم إرسالالمقدم إلیك عبر اإلنترنت، ی

  .التجسس وبرامج اإلعالنات المتسللة إزالة برامج
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 المتسللة برامج اإلعالنات - grayware وھي أحد أنواع برامج - (Spyware) وتشبھ برامج التجسس
(adware). تثبیتھا، تقوم برامج التجسس  أو علمھ. وبمجرد حیث یتم توزیعھا دون أي تدخل من المستخدم

ھذه المعلومات إلى الجھة المسئولة عن تشغیل  بمراقبة نشاط الكمبیوتر. ثم یرسل برنامج التجسس بعد ذلك
  .برنامج التجسس

المھاجم بالتظاھر بتمثیل  شكال ً من أشكال الھندسة االجتماعیة التي یقوم فیھا (phishing) ویعد الخداع
بالضحیة المحتملة عن طریق البرید  سة شرعیة خارجیة، كالبنك على سبیل المثال. ویتم االتصالمؤس

زاعًما منع  -مثل كلمة المرور أو اسم المستخدم  -المعلومات  اإللكتروني. وربما یطلب المھاجم التحقق من
 .الوخیمة حدوث بعض العواقب

شخصیة أو مالیة حساسة عبر اإلنترنت. فكن حذًرا  وماتمن النادر جًدا الحاجة إلى الكشف عن معل :مالحظة
 .مكتب البرید لمشاركة المعلومات الحساسة حیال مثل ھذه األمور. استخدم خدمة

 (DoS) شرح رفض الخدمة 9-2-4

الخدمات العادیة،  ھو إحدى أشكال الھجمات التي تمنع المستخدمین من الوصول إلى (DoS) رفض الخدمة
باالستجابة لقدر كبیر من الطلبات یفوق المعتاد.  كتروني وخادم الویب، نظًرا لكون النظام مشغوالً مثل البرید اإلل

طلبات كافیة لمورد النظام، مما ینتج عنھ تحمیل الخدمة المطلوبة  من خالل إرسال DoS یعمل رفض الخدمة
 .وتوقفھا عن العمل بحمل زائد عن طاقتھا

  :الشائعة ما یلي DoS ومن ھجمات

المعدل الطبیعي  المتكررة واألكبر من ping عبارة عن سلسلة من أوامر - Ping of death األمر •
  تعمل على تعطیل جھاز الكمبیوتر الذي یستقبلھا

الھام التي تمأل خادم  كمیة كبیرة جًدا من البرید اإللكتروني غیر -قنبلة من رسائل البرید اإللكتروني  •
  إلیھ ا یمنع المستخدمین من الوصولالبرید اإللكتروني عن آخره مم

من أجھزة  شكال ً آخر من أشكال الھجوم یستخدم العدید (DDoS اختصاره) Distributed DoS ویعد
، تكون النیة DDoS مع استخدام .لبدأ الھجوم - (zombie) والتي تسمى مسلوبة اإلرادة -الكمبیوتر المصابة 

 آخره. تقع أجھزة الكمبیوتر مسلوبة اإلرادة ھدف أو مأله عنھي اعتراض طریق الوصول إلى الخادم المست
(zombie) الذي یجعل من الصعب تعقب مصدر الھجوم في مواقع جغرافیة مختلفة األمر. 

 وصف البرید العشوائي واإلطارات المنبثقة 9-2-5  

غوب فیھ، كما ھو موضح مر ھو برید إلكتروني غیر -والمعروف أیًضا بالبرید غیر الھام  -البرید العشوائي 
العشوائي كأسلوب لإلعالنات. وعلى الرغم من ذلك،  . وفي غالبیة الحاالت، یستخدم البرید1في الشكل رقم 

 .2إلرسال ارتباطات ضارة أو محتوى مضلل، كما ھو موضح في الشكل رقم  یمكن استخدام البرید العشوائي

مصابة أو على مرفق  لعشوائي على ارتباطات لمواقع ویبوعند استخدامھ كأسلوب للھجوم، قد یحتوي البرید ا
المرفقات أعداد وافرة من اإلطارات صممت  من شأنھ إصابة جھاز الكمبیوتر. قد ینتج عن ھذه االرتباطات أو

وتسمي ھذه اإلطارات باإلطارات المنبثقة. وكما ھو موضح في  .لجذب انتباھك ونقلك إلى مواقع إعالنات
 لإلطارات المنبثقة غیر المتحكم بھا تغطیة شاشة المستخدم بسرعة وإعاقتھ عن إنجاز ن، یمك2الشكل رقم 

 .عملھ

العشوائي وإزالتھ من علبة  تقوم العدید من برامج مكافحة الفیروسات وبرامج البرید اإللكتروني باكتشاف البرید
راق والتسلل، لكن یمكنك التعرف علیھا یمكنھا االخت البرید اإللكتروني الوارد. إال أن ھناك رسائل برید عشوائي

 :من خالل العالمات اآلتیة

  ال یوجد سطر موضوع •
  عناوین اإلرجاع غیر مكتملة •
  رسائل برید إلكتروني یقوم الكمبیوتر بإنشائھا •
  إرجاع رسائل برید إلكتروني لم یرسلھا المستخدم •
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 شرح الھندسة االجتماعیة 9-2-6 

الوصول إلى األجھزة  ھو الشخص الذي لدیھ القدرة على (social engineer) المھندس االجتماعي المحتال
الضروریة. وعادة ً ما یكتسب المھندس  أو إلى شبكة عن طریق خداع األشخاص لتقدیم معلومات الوصول

 .معلومات تتعلق باسم المستخدم وكلمة المرور االجتماعي المحتال ثقة الموظف ویقنعھ بإفشاء

. 1في الشكل رقم  المحتال بأنھ فني محاوالً الدخول إلى إحدى الشركات، كما ھو موضحوقد یتظاھر ھذا 
بالبحث في األوراق الموجودة على المكاتب  وبمجرد دخول ھذا المحتال، قد یقوم خفیة بجمع المعلومات أو یقوم

عناوین البرید  الداخلیة أو یحصل على دلیل الشركة الذي یضم بحثًا عن كلمات المرور وأرقام الھواتف
 .قائمة باألشیاء التي قد یستعین بھا المحتال 2رقم  اإللكتروني. یوضح الشكل

 :(social engineering) وفیما یلي بعض التدابیر الوقائیة لمساعدتك في الحمایة من الھندسة االجتماعیة

  ال تكشف أبًدا عن كلمة المرور الخاصة بك •
  ة باألشخاص غیر المعروفیناسأل دائًما عن بطاقة الھویة الخاص •
  قلل من وصول الزوار غیر المتوقعین •
  قم بمرافقة كافة الزوار •
  ال تقم مطلقًا بنشر كلمة المرور الخاصة بك في منطقة العمل •
  قم بتأمین جھاز الكمبیوتر عند مغادرة المكتب •
  ال تدع أي شخص یتبعك عبر باب یتطلب المرور منھ استخدام بطاقة وصول •

 TCP/IP شرح ھجمات 9-2-7

اإلنترنت. ولسوء  ھو مجموعة من البروتوكوالت التي تُستخدم للتحكم في كافة االتصاالت عبر TCP/IP إن
 .للمھاجمین من الممكن أن یتسبب أیًضا في جعل الشبكة عرضة TCP/IP الحظ، فإن

 :وإلیك بعض الھجمات األكثر شیوًعا

الشبكة أو  عشوائیًا، وربط أجھزة TCP ح منافذوالذي یفت - (SYN Flood) فیض حزم التزامن •
  .الجلسات لآلخرین الكمبیوتر بقدٍر كبیر من الطلبات الزائفة، األمر الذي یتسبب في رفض

الوصول إلى  یرسل قدًرا كبیًرا یفوق المعتاد من الطلبات للنظام مما یمنع - (DoS) رفض الخدمة •
  .الخدمات

• DDoS - ھجمات سلوبة اإلرادة" لیجعل من الصعب تحدید مكانیستخدم "أجھزة الكمبیوتر م DoS 
  .ومنشئھا

األجھزة  یحصل على صالحیة وصول إلى الموارد الموجودة على - (Spoofing) انتحال الھویة •
  .وذلك بالتظاھر بأنھ كمبیوتر موثوق بھ

ائفة ز یعترض سبیل حركة مرور البیانات أو یدرج معلومات - (Man-in-the-Middle) الدخیل •
  .إلیھا بین اثنین من المضیفین

المستخدمین وكلمات  یستخدم أداوت استشعار الشبكة الستخراج أسماء - (Replay) إعادة التشغیل •
  .المرور الستخدامھا في وقٍت الحق للحصول على صالحیة وصول

 خوادم على نظام لإلشارة إلى DNS یغیر سجالت - (DNS Poisoning باإلنجلیزیة) DNS ھدم •
  .زائفة حیث یتم تسجیل البیانات

 تصنیعھا شرح إحالل مكونات الكمبیوتر المادیة وإعادة 9-2-8

الكمبیوتر المادیة والبرمجیة  إن عملیة إحالل مكونات الكمبیوتر المادیة ھي إزالة البیانات الحساسة من مكونات
تة بالكامل لمنع إمكانیة االستعادة األقراص الثاب قبل إعادة تصنیعھا أو التخلص منھا. یجب محو محتویات

حذف الملفات أو حتى تھیئة محرك األقراص. استخدم أدوات من جھة  باستخدام برامج متخصصة. فال یكفي
تمام التأكد أنھ  البیانات عدة مرات لجعل البیانات غیر قابلة لالستخدام. والطریقة الوحیدة للتأكد أخرى الستبدال

 األسطوانات المعدنیة الداخلیة من محرك األقراص الثابتة ھي كسر ال یمكن استعادة البیانات
(platters) األجزاء بأمان بحذر باستخدام مطرقة والتخلص من. 
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 .مخصصة لھذا الغرض كما یجب تدمیر وسائط مثل األقراص المضغوطة واألقراص المرنة. استخدم آلة قطع

 تحدید إجراءات األمان 9-3 

نھج الخطة المبنیة  یجب استخدام خطة أمنیة لتحدید ما ینبغي القیام بھ في المواقف الحرجة. ویجب تحدیث
 األمنیة التي تتبع إجراءات أمان واضحة تعد باستمرار لصد أحدث التھدیدات التي تتعرض لھا الشبكة. والخطة

 .وتجب مراجعة الخطط األمنیة سنویًا .ھي األساس الذي ینبغي على الفني اتباعھ

فیھا مستوى األمان  وجزء من عملیة ضمان األمان یتمثل في إجراء اختبارات لتحدید المناطق التي یكون
ارات الدوریة تھدیدات جدیدة كل یوم. توفر االختب ضعیفـًا. ویجب القیام باالختبارات دوریًا. حیث تظھر وتصدر

  .خطة األمان الحالیة والتي یجب التعامل معھا تفاصیل حول أیة نقاط ضعف محتملة في

وطبقة البیانات. وكل طبقة من  وھناك العدید من طبقات األمان في الشبكة، بما في ذلك الطبقة المادیة والالسلكیة
طبیق إجراءات األمان لحمایة األجھزة كیفیة ت ھذه الطبقات عرضة لھجمات األمان. ویتعین على الفني فھم

 .والبیانات

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح مستلزمات نھج األمان المحلي األساسي •
  .شرح المھام الالزمة لحمایة األجھزة المادیة •
  .وصف طرق حمایة البیانات •
  .وصف تقنیات األمان الالسلكي •

 لزمات نھج األمان المحلي األساسيشرح مست 9-3-1 

ینبغي على كافة  رغم اختالف نھج األمان المحلي من مؤسسة إلى أخرى، إال أن ھناك بعض األسئلة التي
 :المؤسسات طرحھا وھي

  ما األصول التي تتطلب حمایة؟ •
  ما التھدیدات المحتملة؟ •
  ما اإلجراءات المتبعة في حالة خرق األمان؟ •

وفي ھذا المساق، سیشیر  .CPU المعالجة المركزیة أو قد یشار لجھاز الكمبیوتر نفسھ بأنھ وحدة :مالحظة
  .الدقیق فقط إلى شریحة المعالج CPU المصطلح

 :یجب أن یصف نھج األمان كیفیة تعامل الشركة مع المشاكل األمنیة

  تعریف عملیة معالجة حوادث أمان الشبكة •
  كة الحالیةتعریف عملیة تدقیق أمان الشب •
  تعریف إطار عمل األمان العام لتطبیق أمان الشبكة •
  تعریف السلوكیات المسموح بھا •
  تعریف السلوكیات الممنوعة •
سجالت  وصف األشیاء التي ینبغي تسجیلھا وكیفیة تخزین السجالت: عارض األحداث أو ملفات •

  النظام أو ملفات سجالت األمان
  من خالل أذونات الحسابتعریف وصول الشبكة إلى الموارد  •
المرور وعملیات  تعریف تقنیات المصادقة للوصول إلى البیانات مثل: أسماء المستخدمین وكلمات •

  التعرف البیولوجي والبطاقات الذكیة
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 شرح المھام الالزمة لحمایة األجھزة المادیة 9-3-2 

االستیالء على كل ما فیھ من  على كمبیوتر یعنيیحظى األمان المادي بنفس أھمیة أمان البیانات. فإن االستیالء 
 .بیانات كذلك

 :2ورقم  1رقم  وھناك عدة طرق لتوفیر الحمایة المادیة ألجھزة الكمبیوتر، كما ھو موضح بالشكلین

  التحكم في الوصول إلى المنشآت •
  استخدام تأمین الكبالت مع األجھزة •
  اإلبقاء على غرف أجھزة االتصاالت مغلقة •
  األجھزة بمسامیر أمانتزوید  •
  استخدام أقفاص أمان حول األجھزة •
  (RFID) وضع تسمیات للمجسات وتثبیتھا على األجھزة؛ مثل عالمات تعریف التردد الالسلكي •

 :بالنسبة للوصول إلى المنشآت، توجد عدة طرق للحمایة

  ولالمفاتیح ذات البطاقات التي تخزن بیانات المستخدم، بما في ذلك مستوى الوص •
  للتوصیل بمحرك األقراص المرنة Berg موصالت •
بصمات األصابع أو  مجسات التعریفات البیولوجیة التي تقوم بتحدید السمات المادیة للمستخدم، مثل •

  شبكیة العین
  حارس األمان المعین •
  ـ لمراقبة األجھزة RFID المجسات ـ مثل عالمات •

 وصف طرق حمایة البیانات 9-3-3 

تحتویھا. فقد یكون فقد بیانات حساسة  المادیة ال ترقى قیمتھا عادة ً إلى مستوى قیمة البیانات التيإن األجھزة 
أمًرا مكلفًا جًدا. وقد تؤدي مثل ھذه الخسائر إلى فقد الثقة في  ووصولھا إلى منافسي الشركة أو إلى المجرمین

البیانات  لعمل. وھناك العدید من طرق حمایةالكمبیوتر المسئولین عن أمان الكمبیوتر من ا الشركة وفصل فنیي
 .التي یمكن تطبیقھا

 الحمایة بكلمة المرور
القدرة على منع الوصول غیر المرخص إلى المحتوى، كما ھو موضح في الشكل رقم  الحمایة بكلمة المرور لھا

كافة أجھزة  تعین حمایةیكون للمھاجمین القدرة على الوصول إلى بیانات الكمبیوتر غیر المحمیة. وت . فبدونھ1
 :وھما الكمبیوتر بكلمة مرور. ویُوصى باستخدام مستویین من الحمایة بكلمة المرور

  دون إدخال كلمة مرور صحیحة BIOS وھو یمنع تغییر إعدادات - BIOS مستوى •
  وھو یمنع الوصول غیر المرخص إلى الشبكة - (Login) مستوى تسجیل الدخول •

بمنع الوصول إلى الموارد أو  ى الشبكة وسائل تسجیل النشاط على الشبكة كما تقوم إماتوفر تسجیالت الدخول إل
یجري الوصول إلیھا. ویقوم مسئول النظام في العادة  السماح بھ. وھذا ما یجعل من الممكن تحدید الموارد التي

المثال الشائع السم المستخدمین عند إنشاء تسجیالت الدخول إلى الشبكة. و بتحدید اصطالح تسمیة ألسماء
التسمیة  الحرف األول من اسم الشخص متبوًعا باسم العائلة بأكملھ. یجب علیك جعل اصطالح المستخدم ھو

  .تذكره الخاص باسم المستخدم بسیًطا على الدوام بحیث ال یجد األشخاص صعوبة في

الحمایة المطلوب.  ع مستوىوعند تعیین كلمات المرور، یجب أن یتطابق مستوى التحكم في كلمة المرور م
 :القواعد التالیة -المثال ال الحصر  على سبیل -یجب تطبیق نھج أمان جید بكل دقة كما یجب أن یتضمن 

  .یجب أن تنتھي صالحیة كلمات المرور بعد فترة زمنیة محدودة •
  .بسھولة یجب أن تتضمن كلمات المرور مزیًجا من الحروف واألرقام بحیث ال یمكن اختراقھا •
دون حمایة  یجب أن تكفل معاییر كلمات المرور منع المستخدمین من تدوین كلمات مرورھم وتركھا •

  .خشیة اطالع اآلخرین علیھا
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قواعد منع الدخول  یجب تحدید قواعد بشأن انتھاء ومنع استخدام صالحیة كلمات المرور. یتم تطبیق •
حدوث تغییر معین في تكوین  ند اكتشافعند القیام بمحاولة غیر ناجحة للوصول إلى النظام أو ع

  .النظام

المجموعات إلى موارد.  ولتسھیل عملیة إدارة األمان، من الشائع تقسیم المستخدمین إلى مجموعات، ثم تقسیم
الشبكة بسھولة من خالل تعیین ـ أو إزالة ـ  وھذا األمر یسمح بإمكانیة تغییر قدرات وصول المستخدمین على

األمر عند إعداد حسابات مؤقتة للعمال الزائرین أو المستشارین  عات مختلفة. ویفید ھذاالمستخدم من مجمو
  .القدرة على تقیید الوصول إلى الموارد الضیوف، مما یمنحك

 تشفیر البیانات
والشفرات. ویمكن حمایة حركة مرور البیانات بین الموارد وأجھزة الكمبیوتر  تشفیر البیانات یستخدم األكواد

من الممكن  من مراقبة المھاجمین للعملیات أو تسجیلھا وذلك من خالل تطبیق التشفیر. وقد ال یكون الشبكةعلى 
  .فك تشفیر البیانات التي تم التقاطھا على الفور لالستفادة منھا

للمستخدم البعید  VPN التشفیر لحمایة البیانات. حیث یتیح اتصال (VPN) وتستخدم الشبكة الظاھریة الخاصة
 .متصال ً مادیًا بالشبكة المحلیة إمكانیة الوصول اآلمن إلى الموارد كما لو كان جھاز الكمبیوتر

 حمایة المنفذ
المنفذ  HTTPS برقم منفذ. فعلى سبیل المثال، یستخدم اتصال TCP/IP یقترن كل اتصال یستخدم برتوكول

 جدار الحمایة .بشكل افتراضي 443رقم 
 الكمبیوتر عبارة عن طریقة لحمایة - 2م كما ھو موضح في الشكل رق -

یتم إرسالھا إلى الكمبیوتر عن طریق  من التدخل عبر المنافذ. یمكن أن یتحكم المستخدم في نوع البیانات التي
تأمینھ. وتعرف البیانات التي یتم نقلھا عبر الشبكة بحركة مرور  تحدید المنافذ التي سیتم فتحھا وأیھا سیتم

 .البیانات

 االحتیاطیة للبیاناتالنسخ 
إجراءات النسخ االحتیاطي للبیانات. حیث یمكن أن تتعرض البیانات للفقد أو  یجب أن تتضمن خطة األمان

یعتبر النسخ  ظروف مثل السرقة أو فشل األجھزة أو حدوث كارثة مثل اندالع حریق أو فیضان. لذلك التلف في
وفیما یلي بعض االعتبارات التي تتعلق  .ایة من فقد البیاناتاالحتیاطي للبیانات أحد أكثر الطرق فاعلیة للحم

 :بالنسخ االحتیاطي للبیانات

طویالً. أحیانًا یكون من األسھل القیام  قد تستغرق النسخ االحتیاطیة وقتًا - تكرار النسخ االحتیاطیة •
ر ألي بیانات یطرأ القیام بنسخ احتیاطي جزئي بشكل متكر بعملیة نسخ احتیاطي شھریًا أو أسبوعیًا، ثم

بآخر عملیة نسخ احتیاطي كاملة. وعلى الرغم من ذلك، فإن نشر النسخ  علیھا التغییر بعد القیام
  .العدید من السجالت یزید من مقدار الوقت الالزم الستعادة البیانات االحتیاطیة في

ن مكان العمل متفق تخزین بعید ع یجب نقل النسخ االحتیاطیة إلى موقع - تخزین النسخ االحتیاطیة •
االحتیاطي الحالیة إلى الموقع البعید عن العمل في دورة  علیھ لمزید من األمان. یتم نقل وسائط النسخ

  .حسب حاجة المؤسسة المحلیة یومیة أو أسبوعیة أو شھریة
مرور. ویجب إدخال كلمات المرور  یمكن حمایة النسخ االحتیاطیة بكلمات - أمان النسخ االحتیاطیة •

  .االحتیاطي ذه قبل استعادة البیانات الموجودة على وسائط النسخھ

 أمان نظام الملفات
الموارد، لكن أنظمة الملفات ذات دفاتر التسجیل ھي فقط التي تستطیع  تتعقب كافة أنظمة الملفات مسارات

 3كل رقم ـ الموضحة في الش FAT 32 المستخدم والتاریخ والوقت. وتفتقر أنظمة الملفات الوصول حسب
نتیجة لذلك، فإن  .ـ إلى قدرات كل من كتابة الدفاتر والتشفیر Windows والتي تـُستخدم في بعض إصدارات

، والذي یعد NTFS باستخدام نظام ملفات مثل المواقف التي تتطلب مستوى جیًدا من األمان یتم نشرھا غالبًا
ة إلى مزید من األمان، فمن الممكن في حالة الحاج أما .Windows XP و Windows 2000 جزًءا من

وعملیة تحویل  .NTFS إلى FAT 32 لترقیة نظام الملفات CONVERT تشغیل أدوات مساعدة معینة مثل
 .قابلة للعكس. فمن المھم تحدید أھدافك بوضوح قبل القیام بالنقل نظام الملفات عملیة غیر
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 وصف تقنیات األمان الالسلكي 9-3-4  

فمن السھل للمھاجمین  ور البیانات تتدفق عبر الموجات الالسلكیة في الشبكات الالسلكیة،حیث أن حركة مر
مادي. ویحصل المھاجمون على وصول إلى  مراقبة ومھاجمة البیانات دون حاجة إلى االتصال بالشبكة بشكل

یة تكوین نقاط غیر محمي. ویتعین على الفني معرفة كیف الشبكة عن طریق دخول نطاق من الشبكة الالسلكیة
  .إلى مستوى مناسب من األمان (NIC) الالسلكیة الوصول وبطاقات واجھة الشبكة

الفور لمنع الوصول غیر  عند تثبیت الخدمات الالسلكیة، ینبغي علیك تطبیق تقنیات األمان الالسلكیة على
سلكیة باستخدام نقاط الوصول الال . ویجب تكوین1المرغوب إلى الشبكة كما ھو موضح في الشكل رقم 

 .الشبكة الحالیة إعدادات األمان األساسیة التي تتوافق مع أمان

یمكن استخدام نظام تشفیر  یمكن للمھاجم الوصول إلى البیانات أثناء انتقالھا عبر اإلشارة الالسلكیة. حیث
إرسالھا. فیجب أن  عبر تشفیر البیانات التي یتم السلكي لمنع االلتقاط غیر المرغوب فیھ واستخدام البیانات

 :مستویات األمان كالتالي 2التشفیر. ویوضح الشكل رقم  یستخدم كال طرفي االرتباط نفس معیار

للشبكات الالسلكیة.  وھي الجیل األول من معیار األمان - (WEP) الخصوصیة السلكیة المكافئة •
اتیح التشفیر اكتشاف مف حیث یمكن .WEP وسرعان ما اكتشف المھاجمون أنھ یسھل فك تشفیر

الحصول على المفاتیح، یصبح من  المستخدمة في تشفیر الرسائل عن طریق برامج المراقبة. وبمجرد
  .السھل فك تشفیر الرسائل

إنشاؤه كحل  تم .WEP إصدار محسَّن من - (WPA اختصارھا) Wi-Fi الوصول المحمي بواسطة •
بالكامل. وبما أنھ قد تم  (ة الالسلكیةطبقة أمان لألنظم) i802.11i مؤقت حتى تم تطبیق المعیار

 i802.11i وھو یغطي معیار .WPA2 ، فقد تم إصدارi802.11i التصدیق اآلن على المعیار
  .بأكملھ

-EAP بروتوكول ، یطلق علیھ أیًضا(LEAP) البروتوكول الخفیف للمصادقة القابلة لالمتداد •
Cisco - ھو بروتوكول األمان الالسلكي أنشأتھ شركة Cisco ما في بروتوكولي لعالج WEP  

إلى جانب أنظمة تشغیل  Cisco حالً جیًدا عند استخدام أجھزة LEAP من ضعف. یعد WPA و
  .Linux و Windows مثل

التي تستخدم  عبارة عن طبقة أمان تستخدم في األجھزة المحمولة (WTLS) أمان طبقة النقل الالسلكي
 .(WAP) بروتوكول التطبیقات الالسلكیة

قدر كبیر من النطاق الترددي االحتیاطي لتخصیصھ لبروتوكوالت األمان.  ال تحتوي األجھزة المحمولة على
 .بطریقة فعالة من ناحیة النطاق الترددي WAP لتوفیر األمان ألجھزة WTLS طبقة وقد تم تصمیم

 تحدید طرق الصیانة الوقائیة الشائعة لألمان 9-4 

حیث یبحث المھاجمون باستمرار  .إن األمان عملیة وتقنیة دائمة التغیر. فكل یوم یتم اكتشاف ثغرات أمنیة جدیدة
الجھات المصنعة للبرامج إنشاء التصحیحات  عن أسالیب جدیدة الستخدمھا في شن ھجوم. لذلك یتعین على

األمنیة في المنتجات. فإذا ما تـُرك جھاز الكمبیوتر دون حمایة  رھا بانتظام إلصالح األخطاء والثغراتوإصدا
 یمكن للمھاجم بسھولة الحصول على الوصول. وقد تصاب أجھزة الكمبیوتر غیر المحمیة أحد الفنیین، عندئذ

  .المتصلة باإلنترنت في غضون دقائق معدودة

التصحیحات والتحدیثات. كما  مان دائمة التغیر، یتعین على الفنیین فھم كیفیة تثبیتونظًرا لطبیعة تھدیدات األ
فیھ التحدیثات والتصحیحات الجدیدة. وتقوم بعض  یجب أن تكون لدیھم القدرة على معرفة الوقت الذي تتوفر

حدیثات ھامة عند نفس الیوم من كل شھر، لكنھا تقوم أیًضا بإرسال ت الجھات المصنعة بإصدار التحدیثات في
كل  توفر بعض الجھات األخرى خدمات التحدیثات التلقائیة التي من شأنھا تصحیح البرامج في الضرورة. بینما

حالة صدور تصحیح أو  مرة یتم فیھا تشغیل جھاز الكمبیوتر، أو باإلخطار عن طریق البرید اإللكتروني في
 .تحدیث جدید

 :حقیق األھداف التالیةبعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك ت

  .شرح كیفیة تحدیث ملفات التوقیع للبرامج المضادة للفیروسات وبرامج التجسس •
  .شرح كیفیة تثبیت حزم خدمات أنظمة التشغیل وتصحیحات األمان •
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 للفیروسات وبرامج التجسس شرح كیفیة تحدیث ملفات التوقیع للبرامج المضادة 9-4-1 

 التخریبیة للتھدیدات من الفیروسات والبرامج دائًما ما یكون األمان عرضة
(worm). الكمبیوتر والشبكات. وحیث  ویسعى المھاجمون دوًما للتوصل إلى طرق جدیدة للتسلل إلى أجھزة

األمان باستمرار. یمكن القیام بھذه العملیة تلقائیًا،  أنھ یتم تطویر فیروسات جدیدة دائًما، یجب إذن تحدیث برامج
 .كیفیة التحدیث الیدوي ألي نوع من برامج الحمایة وكافة برامج تطبیقات العمیل ى الفنیین معرفةلكن یتعین عل

معینة في األكواد  تبحث برامج اكتشاف الفیروسات وبرامج التجسس وبرامج اإلعالنات المتسللة عن أنماط
الل تحلیل الفیروسات التي یتم األنماط من خ البرمجیة الخاصة بالبرامج على الكمبیوتر. یتم تحدید أنواع ھذه

الشبكات المحلیة). وتعرف أنماط األكواد ھذه باسم التوقیعات. ) LAN اعتراضھا على اإلنترنت أو على شبكات
 الناشرة لبرامج الحمایة بتجمیع التوقیعات في جداول تعریف الفیروسات. ولتحدیث ملفات حیث تقوم الجھات

إذا كانت ملفات التوقیع  ات وبرامج التجسس، ینبغي أوالً التحقق لمعرفة ماالتوقیعات للبرامج المضادة للفیروس
من برنامج الحمایة، أو من  (About) "الخیار "حول ھي أحدث الملفات أم ال. یمكن القیام بذلك باالنتقال إلى

 تحدیثھا یدویًا باستخدامالحمایة. فإذا كانت ملفات التوقیع قدیمة، یتعین القیام ب خالل تشغیل أداة التحدیث لبرنامج
 .الموجود في غالبیة برامج الحمایة (Update Now) "الخیار "التحدیث اآلن

للتأكد من أن التحدیث  ویجب علیك دائًما الحصول على ملفات التوقیع من موقع الویب التابع للجھة المصنعة
بصورة كبیرة على موقع الویب  من الطلب موثوق بھ وأنھ غیر تالف بفعل الفیروسات. وھذا األمر قد یزید

جدیدة. ولتجنب التسبب في ازدحام مروري للبیانات على  الخاص بالجھة المصنعة السیما عند صدور فیروسات
المصنعة بتوزیع ملفات التوقیع الخاصة بھا لیتم تنزیلھا من خالل عدة  موقع ویب واحد، تقوم بعض الجھات

  .(أي المرایا) mirrors التنزیل ھذه باسمبالتنزیل. وتعرف مواقع  مواقع ویب خاصة

، تأكد أن الموقع المثیل موقع شرعي. قم (mirror) مثیل عند تنزیل ملفات التوقیع من على موقع :تحذیر
 .خالل موقع الویب التابع للجھة المصنعة دائًما باالرتباط بالموقع المثیل من

 األمان صحیحاتشرح كیفیة تثبیت حزم خدمات أنظمة التشغیل وت 9-4-2 

الكمبیوتر. وینبغي توفر أدوات  من (worm) قد یصعب إزالة الفیروسات أو البرامج التخریبیة المسماة بالدودة
الذي قام الفیروس بتعدیلھ. ویتم توفیر ھذه األدوات  برمجیة إلزالة الفیروسات وإصالح كود جھاز الكمبیوتر

شغیل وشركات برامج األمان. تأكد من قیامك بتنزیل ھذه األدوات ألنظمة الت البرمجیة من قِبل الجھات المصنعة
  .شرعي من موقع

البرمجیة تعرف  قد تقوم الجھات المصنعة ألنظمة التشغیل وتطبیقات البرامج بتوفیر تحدیثات لألكواد
حین  حدیثًا من شن ھجوم ناجح. ومن بالتصحیحات ومن شأنھا منع الفیروسات والبرامج التخریبیة المكتشفة

والتحدیثات في تطبیق تحدیثي شامل یعرف بحزمة الخدمة. وقد  آلخر، تقوم الجھات المصنعة بدمج التصحیحات
 الفیروسات المشینة والمدمرة أقل حدة بكثیر وذلك في حالة قیام العدید من المستخدمین یكون تأثیر ھجمات

  .بتنزیل أحدث حزم الخدمات وتثبیتھا

التحدیثات ذات  عن Windows Update دوریًا بالبحث في موقع ویب Windows ویقوم نظام التشغیل
تھدیدات األمان. وقد تحتوي ھذه  األولویة العلیا والتي یمكن أن تساعد على حمایة الكمبیوتر من أحدث

 خدمات. استناًدا لإلعداد الذي تقوم بتحدیده، یقوم التحدیثات على تحدیثات أمان وتحدیثات ھامة وحزم
Windows بمجرد  التحدیثات ذات األولویة العلیا التي یحتاج إلیھا الكمبیوتر وتثبیتھا أو إعالمك تلقائیًا بتنزیل

  .توفر ھذه التحدیثات

فیمكنك  (Automatic) "تلقائي" ویجب تثبیت ھذه التحدیثات وال یُكتفى فقط بتنزیلھا. في حالة استخدام اإلعداد
الجدیدة عند الساعة الثالثة ظھًرا بشكل افتراضي. في حالة  تثبیت التحدیثاتجدولة الوقت والتاریخ. وإال فسیتم 

فیھا  أثناء عملیة التحدیث المجدول، سیتم تثبیت التحدیثات في المرة القادمة التي تقوم إیقاف تشغیل الكمبیوتر
دید وتثبیت تحدیث ج بإعالمك في حالة توفر Windows بتشغیل الكمبیوتر. كما یمكنك أن تختار أن یقوم

 .البرنامج بنفسك

الخدمات أو تصحیح  لتحدیث نظام التشغیل باستخدام إحدى حزم 1اتبع التعلیمات الموضحة في الشكل رقم 
 .األمان
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 استكشاف أخطاء األمان وتصحیحھا 9-5 

خطورة ھذه  لیة استكشاف األخطاء وإصالحھا للمساعدة في حل مشكالت األمان. وتتراوحتُستخدم عم
مشكالت أكثر تعقیًدا؛ مثل حذف  إلى -مثل منع شخص من متابعة سیر العمل  -المشكالت بین مشكالت بسیطة 

شخیص األخطاء وإصالحھا كإرشادات لمساعدتك في ت الملفات المصابة یدویًا. استخدم خطوات استكشاف
  .المشاكل وعالجھا

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •

 مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا 9-5-1 

األمثل لحمایة األصول  ات األمان وتحدید األسلوبیجب أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بالقدرة على تحلیل تھدید
  .وإصالحھا وإصالح التلف. ویطلق على ھذه العملیة استكشاف األخطاء

 2و  1الشكالن  أول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرض
 .العمیل علىأسئلة مفتوحة اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا 

المشاكل التي تنطبق  3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. یعرض الشكل رقم 
 .على الكمبیوتر المحمول

بعض الحلول  4 بعد التحقق من المشاكل الواضحة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. یعرض الشكل رقم
 .السریعة لمشاكل الكمبیوتر المحمول

طرقـًا  5یعرض الشكل رقم  .لم تفلح الحلول السریعة في حل المشكلة، فھذا وقت جمع البیانات من الكمبیوترإذا 
 .المحمول مختلفة لجمع معلومات حول المشكلة من الكمبیوتر

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  عند ھذه النقطة، سیكون لدیك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلول
 .وارد للحلول الممكنةم

 بعد أن تقوم بحل المشكلة، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض الشكل
 .قائمة بالمھام المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة 7رقم 

 التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا 9-5-2 

التصال أو اجتماع أو ا قد یرجع سبب مشاكل أجھزة الكمبیوتر إلى مشاكل في المكونات المادیة أو البرمجیة
ستقوم بحلھا بشكل متكرر أكثر من غیرھا.  األسباب الثالثة في آن واحد. وبعض أنواع مشكالت الكمبیوتر

  .الشائعة وحلولھا جدوال ً یضم مشاكل األمان 1یوضح الشكل رقم 

 .العمیل تم تصمیم ورقة العمل لتعزیز مھاراتك في االتصال للتحقق من المعلومات من

 ملخص 9-6 

والبیانات. ولقد تم وصف  تناولت ھذه الوحدة أمان الكمبیوتر وسبب أھمیتھ لحمایة أجھزة الكمبیوتر والشبكات
المادي وذلك لمساعدتك على  البیانات واألمان التھدیدات واإلجراءات والصیانة الوقائیة ذات الصلة بأمان

والبیانات. ویعمل األمان على حمایة أجھزة الكمبیوتر وأجھزة الشبكة  المحافظة على أمان أجھزة الكمبیوتر
  :الفقد والخطر المادي. فیما یلي بعض المفاھیم المھمة التي یجب تذكرھا من ھذه الوحدة والبیانات من

  .ة أو من خارجھاقد تأتي تھدیدات األمان من داخل المؤسس •
  .البیانات تھدیدات شائعة تھاجم (worm) تعد الفیروسات والبرامج التخریبیة المسماة بالدودة •
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  .الفقد ینبغي تطویر خطة أمنیة وصیانتھا لحمایة كل من البیانات واألجھزة المادیة من •
لتصحیحات وحزم ا ینبغي الحفاظ على أنظمة التشغیل والتطبیقات محدثة وآمنة دائًما باستخدام •

  .الخدمات

 



 1 

  مقدمة 10-0

بإصالح أجھزة  ما عالقة مھارات االتصال باستكشاف األخطاء وإصالحھا؟ بصفتك فني كمبیوتر، لن تقوم
األخطاء وإصالحھا تتعلق في الحقیقة  الكمبیوتر فقط بل ستقوم أیًضا بالتعامل مع األشخاص. فعملیة استكشاف

إصالح الكمبیوتر. وفي ھذه الوحدة، سوف تتعلم كیفیة كیفیة  باالتصال بالعمیل والتعامل معھ كما تتعلق بمعرفة
 .الجیدة بنفس مستوى الثقة التي تستخدم بھا المفك استخدام مھارات االتصال

 :وبعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .شرح العالقة بین االتصال واستكشاف األخطاء وتصحیحھا •
  .الجیدة والسلوك االحترافيوصف مھارات االتصال  •
  .شرح الجوانب األخالقیة والقانونیة للعمل مع تقنیة الكمبیوتر •
  .وصف بیئة مركز االتصاالت ومسئولیات الفني •

 وتصحیحھا تصال واستكشاف األخطاءشرح العالقة بین اال 10-1 

بدت وكأنھا حالة  تذكـّر إحدى المرات التي اضطررت فیھا لالتصال بفني اإلصالح إلصالح شيء ما. ھل
ومستجیبًا معك؟ وربما تكون قد  طوارئ بالنسبة لك؟ ھل سعدت باالتصال عندما كان فني اإلصالح ودوًدا

تفكر أن تتصل بنفس ھذا الشخص مرة أخرى لحل  صالح. ھلمررت بإحدى التجارب السیئة مع أحد فنیي اإل
 مشكلة أخرى؟

وإصالحھا. وكال  إن مھارات االتصال الجیدة تعزز ما یتمتع بھ الفني من مھارات في استكشاف األخطاء
جیًدا. ومع زیادة معرفتك في مجال  مجموعتي المھارات ھاتین تستغرقان وقتًا وخبرة لتطویرھما تطویًرا

تتحسن قدرتك على التحدید السریع للمشاكل وإیجاد الحلول  ت المادیة والبرمجیة وأنظمة التشغیل، سوفالمكونا
تطویر مھارات االتصال. فكلما زادت ممارستك لمھارات اتصال جیدة، كنت أكثر  لھا. وینطبق نفس المبدأ على

محل الطلب  تصال الجیدة سیكون دائًماالتعامل مع العمالء. فالفني المطلع الذي یستخدم مھارات اال فاعلیة عند
 .في سوق العمل

المشكلة من العمیل.  والستكشاف أخطاء جھاز الكمبیوتر وإصالحھا، أنت بحاجة إلى االطالع على تفاصیل
الكمبیوتر لدیھم بقدر من الضغط الذھني. فإذا  وشيء وارد أن یشعر أغلب األشخاص الذین یریدون حل مشاكل

بینك وبین العمیل، فإن ھذا یخفف على العمیل وقع المشكلة علیھ بعض  معقول من األلفة نجحت في إیجاد قدر
 أن یكون العمیل الھادئ أكثر قدرة على تقدیم المعلومات التي تحتاجھا لتحدید مصدر الشيء. ومن األرجح

 .المشكلة ومن ثمَّ إصالحھا

الكمبیوتر. وبصفتك  ولى على طریق حل مشكلةوعادة ما یكون التحدث مع العمیل بشكل مباشر ھو الخطوة األ
والبحث. ویمكن استخدام كافة ھذه الموارد  فنیًا، فسوف تتمتع بإمكانیة الوصول إلى العدید من أدوات االتصال

 .األخطاء وإصالحھا للمساعدة في جمع المعلومات لعملیة استكشاف

 الجیدة والسلوك االحترافي وصف مھارات االتصال 10-2 

بصورة حسنة وتقدیم نفسك  سواء كنت تتحدث مع العمیل عبر الھاتف أو وجًھا لوجھ، فمن المھم االتصال معھ
 .عززان مصداقیتك أمام العمیلالجیدة ی بشكل احترافي. حیث أن األسلوب االحترافي ومھارات االتصال

بُعد. ویمكن للعمیل سماع تنھدك  ولن یفوت العمیل تخیل استخدامك للغة اإلشارات الجسمیة أو االنفعالیة ولو عن
الجانب اآلخر، یمكن للعمالء أیًضا اإلحساس بأنك تبتسم  واإلحساس بنبرة االستھزاء، حتى عبر الھاتف. على

 ف. لذلك یستخدم العدید من فنیي مراكز االتصال مرایا على مكاتبھم لمراقبةالھات أثناء الحدیث معھم عبر
  .تعبیرات وجوھھم

إلى التي تلیھا. وھناك  فالفنیون الناجحون ھم الذین یتحكمون في ردود أفعالھم وعواطفھم من مكالمة مع عمیل
مع العمیل تعني بدایة جدیدة. ال تجعل مكالمة جدیدة  قاعدة جیدة یتعین على كافة الفنیین اتباعھا ومفادھا أن كل

 .تلیھا إحباطك من مكالمة یؤثر على التي

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة
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  .تحدید مشاكل كمبیوتر العمیل •
  .إظھار األسلوب االحترافي أمام العمیل •
  .جعل اھتمام العمیل ینصب على المشكلة أثناء المكالمة •
  .المثالیة لفني الشبكات والمعلومات اآلداب •
  .تطبیق طرق إدارة الوقت وضغط العمل •
  .(SLA) مراعاة اتفاقیات مستوى الخدمة •
  .اتباع سیاسات األعمال •

 العمیل تحدید مشاكل كمبیوتر 10-2-1 

  .یضطلع بھا الفني إن تحدید نوع مشكلة الكمبیوتر التي یواجھھا العمیل إحدى المھام األولیة التي

  :تذكر القواعد الثالث التالیة في بدایة المحادثة

  خاطب العمیل باسمھ -المعرفة  •
  العمیل استخدم االتصال المختصر إلنشاء اتصال من فرد إلى آخر بینك وبین -االرتباط  •
  بالعمیل بفاعلیة حدد مستوى معرفة العمیل بالكمبیوتر لمساعدتك على معرفة كیفیة االتصال -الفھم  •

بأكملھا. وأثناء الوقت الذي  از ھذا، یتعین علیك ممارسة مھارات االستماع الفعالة. دع العمیل یسرد المشكلةإلنج
بإدراج كلمات بسیطة أو عبارات صغیرة تلطیفـًا؛ مثل  یقوم العمیل فیھ بشرح المشكلة، قم في بعض األحیان

صرف إلى معرفة العمیل أنك حاضر الذھن أو "حسنًا." حیث یؤدي ھذا الت ""أدرك ذلك" أو "نعم" أو "واضح
 .وھذا یختلف عن مقاطعة العمیل بطرح سؤال أو إقحام عبارة من لدنك .وأنك تصغي إلیھ

یعد بخالف األدب أو یُفھم أنھ  حیث ال ینبغي للفني مقاطعة العمیل لطرح أحد األسئلة أو اإلدالء بعبارة. فذلك قد
ما تجد نفسك تفكر أثناء المحادثة فیما تقولھ قبل أن  التوتر. وكثیًراعدم احترام العمیل فیفضي إلى مزید من 

 -كتدریب عملي  -تقوم بذلك، فأنت غیر مصغٍ بالفعل. حاول اإلصغاء جیًدا  ینھي الشخص اآلخر كالمھ. فعندما
 .اآلخرون وامنحھم الفرصة إلنھاء أفكارھم وبیانھا كاملة عندما یتحدث

حیث یساعد ھذا األمر على  .ناء شرحھ للمشكلة بأكملھا، قم بتوضیح ما قالھ العمیلوبعد اإلصغاء إلى العمیل أث
للتوضیح ھي إعادة صیاغة وصف العمیل  إقناع العمیل بأنك استمعت وتفھمت الموقف. وأفضل الممارسات

للغایة توضح  كنت قد استوعبت ما قلتھ لي". فھذه وسیلة فعالة وذلك بالبدء بالكلمات التالیة "دعني أرى ما إذا
 .إلیھ وأنك مھتم بالمشاكل للعمیل أنك قد أصغیت

أسئلة المتابعة. تأكد أن  بعد طمأنة العمیل أنك قد استوعبت المشكلة، فمن المحتمل أن تضطر إلى طرح بعض
یث العمیل باإلجابة علیھا بالفعل أثناء وصف المشكلة. ح ھذه األسئلة وثیقة الصلة بالموضوع. ال تسأل أسئلة قام

  .العمیل وإظھار أنك لم تكن مصغیًا جیًدا إن القیام بذلك سیؤدي إلى غضب

نعم" أو "ال") استناًدا إلى " یجب أن تكون أسئلة المتابعة ھادفة وأسئلة ذات إجابات محددة (ال تخرج إجابتھا عن
الحصول على معلومات األسئلة ذات اإلجابة المحددة على  المعلومات التي قمت بجمعھا بالفعل. فیجب أن تركز

 القدرة على اإلجابة ببساطة باستخدام "نعم" أو "ال" أو بإجابة واقعیة مثل محددة. یجب أن تكون للعمیل
"Windows XP Pro". العمل استخدم كافة المعلومات التي قمت بجمعھا من العمیل لمواصلة ملء طلب. 

 أمام العمیل إظھار األسلوب االحترافي 10-2-2 

تقوم بھ. ویجب أن تعامل  عامل مع العمالء، من الضروري أن تكون محترفـًا في كافة نواحي الدور الذيعند الت
التأكد من معرفة كیفیة وضع العمیل في قائمة  العمالء باحترام وذھن حاضر. وعند التحدث عبر الھاتف، ینبغي

ضروري أیًضا معرفة كیفیة إدارة العمیل دون قطع االتصال. ومن ال االنتظار وكذلك كیفیة تحویل مكالمة
 .مھمتك في مساعدة العمیل على التركیز على المشكلة وتوضیحھا بحیث تتمكن من حلھا المكالمة، وسوف تتمثل

تركز على ما ال یمكنك القیام بھ. كن  كن إیجابیًا أثناء االتصال مع العمیل. أخبر العمیل بما یمكنك القیام بھ. وال
مساعدتھم من خاللھا، مثل إرسال المعلومات بالبرید اإللكتروني أو  لبدیلة التي یمكنكمستعًدا لشرح الطرق ا
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 التدریجیة بالفاكس أو استخدام برامج التحكم عن بعد لحل المشكلة. وسرعان ما سیشعر إرسال التعلیمات
 .العمالء بما إذا كنت مھتًما بمساعدتھم أم ال

أوالً، امنح العمیل الفرصة  .باعھا قبل وضع العمیل في قائمة االنتظارالعملیة التي ینبغي ات 1یوضح الشكل رقم 
قائمة االنتظار، واستأذنھ للسماح بفعل ذلك. في حال  إلنھاء حدیثھ. ثم أوضح أنك مضطر إلى وضع العمیل على

ق وأوضح قائمة االنتظار، توجھ بالشكر لھ. أخبر العمیل أنك ستتأخر لبضع دقائ موافقة العمیل على وضعھ على
 .بأدائھ خالل ھذه الفترة ما ستقوم

ستفعل عند وضع العمیل  عملیة تحویل مكالمة. اتبع نفس العملیة عند تحویل المكالمة كما 2یوضح الشكل رقم 
أنھ یجب علیك تحویل المكالمة. في حال موافقة  على قائمة االنتظار. امنح العمیل فرصة إنھاء حدیثھ ثم أخبره

الھاتف الذي ستقوم بتحویل المكالمة إلیھ. كما یجب علیك إخبار الفني  المكالمة، أخبره برقم العمیل على تحویل
 .واسم العمیل الذي تقوم بتحویل مكالمتھ ورقم البطاقة ذات الصلة اآلخر باسمك

اة بھ. وتجب علیك مراع عند التعامل مع العمالء، سیكون من األسھل أحیانًا توضیح ما ال یتوجب علیك القیام
 :بھا عند التعامل مع العمیل القائمة التالیة والتي تضم األشیاء التي یجب علیك عدم القیام

  تجنب التقلیل من شأن مشاكل العمیل •
  تجنب استخدام اللھجة غیر المفھومة أو االختصارات •
  تجنب المواقف السلبیة أو نبرة الصوت •
  تجنب المجادلة مع العمیل أو اتخاذ موقف دفاعي •
  الحكم على األشیاء أو اإلھانة أو مناداة العمالء بأسمائھم تجنب •
  تجنب التشتیت أو المقاطعة عند التحدث مع العمالء •
  تجنب حاالت االنتظار غیر الضروریة أو عملیات االنتظار المفاجئ •
  العمیل تجنب عملیات تحویل المكالمات دون توضیح الغرض من التحویل والحصول على موافقة •
  ر المالحظات السلبیة حول الفنیین اآلخرین للعمیلتجنب ذك •

 على المشكلة أثناء المكالمة جعل اھتمام العمیل ینصب 10-2-3 

المكالمة. فعند جعل اھتمام  تتمثل إحدى المھام المنوطة بك في جعل اھتمام العمیل ینصب على المشكلة أثناء
التحكم في المكالمة. األمر الذي یمكنك من االستغالل  ةالعمیل ینصب على المشكلة، فإن ذلك یتیح أمامك إمكانی

استكشاف المشكلة وإصالحھا. ال تأخذ أي تعلیقات بصفة شخصیة كما ال تقم  األمثل لوقتك ووقت العمیل في
للمشكلة  تعلیقات أو انتقادات. في حالة الحفاظ على ھدوئك مع العمیل، فإن محاولة إیجاد حل بالرد على أیة
 .حور المكالمةسیبقى ھو م

العمالء، كما ھو موضح في  ونظًرا لوجود العدید من مشاكل الكمبیوتر المختلفة، فھناك أیًضا أنواع مختلفة من
المشاكل والموضحة أدناه قائمة شاملة وغالبًا ما یمثل  . وال تعتبر القائمة التي تضم أنواع عمالء1الشكل رقم 

 عمالء. وسیتعین علیك معرفة أي السمات التي یمثلھا عمیلك. كما أنالممیزة لكل ال العمیل مزیًجا من السمات
 .إدراك ھذه السمات سوف یساعدك على إدارة المكالمة وفقـًا لذلك

 العمیل الثرثار
بمناقشة كل شيء في مكالمة عدا المشكلة. وعادة ما یستخدم العمیل المكالمة  العمیل الثرثار ھو العمیل الذي یقوم

 .القة اجتماعیة. ومن الصعب جعل اھتمام عمیل ثرثار ینصب على المشكلةإلقامة ع كفرصة

 العمیل غیر المھذب
یشتكي أثناء المكالمة وغالبًا ما یصدر تعلیقات سلبیة حول المنتج والخدمة  العمیل غیر المھذب ھو العمیل الذي

 .السھولة إثارتھ بمنتھى وأحیانًا ما یكون ھذا النوع من العمالء مؤذیًا وغیر متعاون ویمكن .والفني

 العمیل الغضبان
بصوٍت مرتفع خالل المكالمة وغالبًا ما یحاول الحدیث أثناء تحدث  العمیل الغضبان ھو العمیل الذي یتحدث

 یكون العمالء الغاضبون محبطین بسبب المشاكل التي یواجھونھا ویشكون ضجرھم من أنھم الفني. وعادة ما
  .حلھامضطرون إلى مكالمة شخص ما ل
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 العمیل حسن االطالع
الذي یرید التحدث إلى فني یتمتع بخبرة كاملة في أجھزة الكمبیوتر. وعادة ما  العمیل حسن االطالع ھو العمیل

 .األول ھذا النوع من العمالء التحكم في المكالمة وال یرغب في الحدیث مع فني من المستوى یحاول

 العمیل قلیل الخبرة
المشكلة. وعادة ما یكون ھذا النوع من العمالء غیر قادر على اتباع  الخبرة وصف یصعب على العمیل قلیل

 .النحو الصحیح وغیر قادر على وصف األخطاء التي یتعرض لھا التعلیمات على

 الشبكات والمعلومات اآلداب المثالیة لفني 10-2-4 

فیما بینھم؟ یُطلق على ذلك  بتبادل اإلھانةھل قرأت مدونة قام فیھا عضوان أو ثالثة بوقف مناقشة مشكلة وقاموا 
اإللكتروني المتبادلة. ھل تساءلت ذات مرة ھل  "الحروب المشتعلة" ویظھر ذلك في المدونات ورسائل البرید

كانوا متواجدین وجًھا لوجھ؟ ربما تكون قد تلقیت بریًدا إلكترونیًا ال یحتوي  كانوا سیتبادلون نفس ھذه األشیاء لو
  و تمت كتابتھ بالكامل بأحرف إنجلیزیة كبیرة. ماذا كان شعورك أثناء قراءتھ؟تحیة أ أیة

بالنسبة التصاالت البرید اإللكتروني  .بصفتك فنیًا، یجب أن تتمتع بعقلیة احترافیة في كافة اتصاالتك مع العمالء
تعرف باآلداب  التعامل الشخصیة والخاصة باألعمال واالتصاالت النصیة، توجد مجموعة من قواعد آداب

  .المثالیة لفني الشبكات والمعلومات

اإللكتروني والنصوص، ھناك قواعد  باإلضافة إلى اآلداب المثالیة لفني الشبكات والمعلومات الخاصة بالبرید
 :العمالء وزمالء العمل عامة تنطبق على كافة التعامالت عبر اإلنترنت مع

  .تذكر أنك تتعامل مع أشخاص مثلك •
  .فس معاییر السلوك التي تتبعھا في الحیاة العامةالتزم بن •
  .اعلم حدود اآلداب المثالیة لفني الشبكات والمعلومات في المنطقة التي تعمل فیھا •
  .احترم وقت اآلخرین ونطاقھم الترددي •
  .شارك بما لدیك من المعرفة المستندة إلى الخبرة •
  .ال تقحم نفسك في "الحروب المشتعلة" عبر اإلنترنت •
  .احترم خصوصیة اآلخرین •
  .كن متسامًحا مع ما یرتكبھ اآلخرون من أخطاء •

 ببالك؟ المتعلقة باالتصاالت عبر اإلنترنت التي قد تخطر ال تعتبر القائمة المذكورة أعاله قائمة شاملة. ما القواعد العامة األخرى
 وضغط العمل تطبیق طرق إدارة الوقت 10-2-5 

التقنیات الصحیحة في إدارة  مشغول للغایة. فمن المھم لمصلحتك الشخصیة استخدامبصفتك فنیًا، فأنت شخص 
 .الوقت وضغط العمل

 اعتبارات األمان والراحة لمحطة العمل
ألنك  األمان والراحة لمنطقة العمل أن تساعدك على إنجاز عملك أو قد تزیده صعوبة. ونظًرا یمكن العتبارات

المكتب مناسب إلى أبعد حد،  في العمل، فیتعین علیك التأكد من أن تخطیطقد تقضي الجزء األكبر من یومك 
الرأس والھاتف في موضع یمكن الوصول إلیھ  . كما یجب أن تكون سماعات1كما ھو موضح في الشكل رقم 

مضبوًطا عند ارتفاع مریح. اضبط شاشة الكمبیوتر إلى زاویة  مع استخدامھما بسھولة. یجب أن یكون المقعد
إمالة رأسك ألعلى وألسفل لرؤیتھا. تأكد أیًضا أن لوحة المفاتیح والماوس في  حة بحیث ال تضطر إلىمری

الخارجیة  لك. یجب أن ال تقوم بثني المعصم لكي تتمكن من الكتابة. حاول تقلیل عوامل التشتیت وضع مریح
 .مثل الضوضاء قدر اإلمكان

 إدارة الوقت
نشاطاتك حسب األولویة. تأكد من أنك تتبع سیاسة العمل التي تضعھا  ترتیببالنسبة إلدارة الوقت، من المھم 

أوالً،  "تنص سیاسة الشركة على أنھ یتعین علیك تناول المكالمات التي تفید بوجود "انقطاع شركتك بعنایة. فقد
ب أو الشركة یعمل وأن المكت حتى وإن كان من الصعب حلھا. وعادة ما تعني مكالمة "االنقطاع" أن الخادم ال

 .بأكملھا بانتظار حل المشكلة الستئناف العمل مجدًدا
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اإلمكان من وقت رد  إذا اضطررت لمعاودة االتصال بالعمیل، فتأكد أنك تقوم بذلك بعد فترة قصیرة قدر
عالمة اختیار فوق كل عمیل على حدة  االتصال. احتفظ بقائمة تضم أسماء عمالء رد االتصال وقم بوضع

 .بھذا سیضمن أنك لن تنسى أي عمیل مجرد إتمام كل مكالمة. حیث إن القیاملتحدیدھم ب

أفضل. عند مراجعة لوحات  عند التعامل مع العدید من العمالء، ال تقدم للعمالء المفضلین لدیك خدمة أسرع أو
ال العمالء. لالطالع على عینة للوحة اتص 2رقم  االتصال، ال تأخذ مكالمات العمالء السھلة فقط. انظر الشكل

  .في حالة الحصول على إذن للقیام بذلك ال تقبل المكالمة الخاصة بفني آخر إال

 إدارة ضغط العمل
من الراحة الستجماع قواك بین مكالمات العمالء. یجب أن تكون كل  بالنسبة إلدارة ضغط العمل، خذ قسًطا

 .في مكالمة على التي تلیھااألخرى، كما یجب أن ال یؤثر اإلحباط الحادث  مكالمة منفصلة عن

والسیر لمسافة قصیرة. قم  قد یتوجب علیك القیام بأحد األنشطة الجسدیة للتخلص من الضغط. یجب علیك القیام
التوتر. ثم خذ قسًطا من الراحة إذا أمكنك ذلك،  ببعض حركات اإلطالة البسیطة أو قم بالضغط على كرة إزالة

 .بعدھا لإلجابة على مكالمة العمیل التالیة بفاعلیة وحاول االسترخاء. فستكون مستعًدا

المناسبة األخرى التي قد  طرقـًا عدیدة لالسترخاء. ھل یمكنك التفكیر في أيٍ من النشاطات 3یوضح الشكل رقم 
 تؤدي إلى التخفیف من ضغط العمل؟

 (SLA) الخدمة مراعاة اتفاقیات مستوى 10-2-6 

ھو  SLA واتفاق .(SLA) من األمور الھامة عند التعامل مع العمالء االلتزام باتفاقیة مستوى خدمة العمیل
ف األشیاء المتوقعة بین المؤسسة وبائع الخدمة لتوفیر مستوى من الخدمة متفق علیھ. وبصفتك أحد  اتفاق یعّرِ

بینك وبین العمیل. ألق نظرة فاحصة على  SLA في االلتزام باتفاقیة موظفي شركة الخدمات، فإن مھمتك تتمثل
 .1 وذلك بالنقر داخل الدوائر الموجودة في الشكل رقم SLA المعیاریة الموجودة في اتفاقیة بعض األقسام

وااللتزامات القانونیة  تعتبر بشكل نموذجي اتفاقیة قانونیة حیث تضم في طیاتھا المسئولیات SLA إن اتفاقیة
 :الغالب ما یلي في SLA وتتضمن بعض محتویات اتفاقیةلكل األطراف المعنیة. 

  (ضمانات وقت االستجابة (وتستند غالبًا إلى نوع المكالمة ومستوى اتفاقیة الخدمة •
  األجھزة و/أو البرامج التي سیتم دعمھا •
  المكان الذي سیتم تقدیم الخدمة فیھ •
  الصیانة الوقائیة •
  عملیات التشخیص •
  (لمتكافئةتوفر األجزاء (األجزاء ا •
  التكلفة والجزاءات •
الجمعة، أو من  ساعة على مدار األسبوع، أو من االثنین إلى 24وقت توفر الخدمة (على سبیل المثال  •

  (ظھًرا، وما إلى ذلك 5صباًحا إلى  8

بالتفصیل. بعض االستثناءات  تأكد من اتباعك لقواعد أعمال الشركة .SLA وقد تكون ھناك استثناءات التفاقیة
على التصعید إلى اإلدارة إلعادة النظر. إال أن  قد تتضمن قدرة العمیل على ترقیة مستوى خدمة، أو القدرة

استخدامھا للمواقف الخاصة جًدا. على سبیل المثال، قد یتعرض العمیل  عملیة التصعید لإلدارة یجب إرجاء
 المبرمة SLA منصوص علیھا في اتفاقیةمن شركة ضخمة لمشاكل تقع خارج نطاق المعاییر ال الدائم أو العمیل

تقدیم الدعم للعمیل  بینھم وبین شركة الخدمات التي تعمل أنت فیھا. ففي مثل ھذه الحاالت، قد تختار إدارتك
 .ألسباب ذات عالقة بالعمیل

 فكرة جیدة؟ ھل یمكنك التفكیر في ظروف أخرى قد تمثل فیھا عملیة تصعید مكالمة إلى اإلدارة

 األعمال تباع سیاساتا 10-2-7  

العمالء. فال یسعدك أن تعد  بصفتك فنیًا، یجب أن تكون على درایة بكافة سیاسات األعمال المتعلقة بمكالمات
 .كافة القواعد التي تحكم الموظفین في عملھم العمیل بما ال یمكنك الوفاء بھ. كما یجب أن تدرك جیًدا
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 قواعد مكالمة العمیل
لقواعد محددة قد تتوفر لدى مركز اتصاالت لیتمكن من التعامل مع مكالمات  ة عن أمثلةالقواعد التالیة عبار

 :العمالء

  (دقیقة 15الحد األقصى لوقت المكالمة (على سبیل المثال:  •
  (الحد األقصى لوضع مكالمة في قائمة االنتظار (على سبیل المثال: ثالث دقائق •
  (مكالمة كحد أدنى 30 عدد المكالمات في الیوم (على سبیل المثال: •
القصوى فقط على  قواعد تمریر المكالمات إلى فنیین آخرین (على سبیل المثال: في حاالت الضرورة •

  (أن ال یكون بدون إذن الفني
بالعمیل لالطالع  الخاصة SLA قواعد تتناول ما یمكنك وما ال یمكنك أن تعد بھ العمیل (انظر اتفاقیة •

  (على التفاصیل
  والوقت المناسب للتصعید إلى اإلدارة SLA اسب التباع اتفاقیةالوقت المن •

 القواعد الخاصة بموظفي مركز االتصاالت
  :قواعد أخرى تغطي النشاطات الیومیة العامة للموظفین توجد أیًضا

مكالمة بحوالي  لیكن وصولك إلى محل العمل مبكًرا بما یكفي ألن تكون مستعًدا، عادة قبل تلقي أول •
  .دقیقة 20إلى  15

  .ال تتجاوز عدد فترات الراحة المسموح بھا ومدتھا •
  .االتصاالت ال تأخذ فترة راحة أو تذھب لتناول الغداء في حالة وجود مكالمة على لوحة •
على تناوب  ال تأخذ فترة راحة أو تذھب إلى الغداء في نفس الوقت مع الفنیین اآلخرین (احرص •

  .(فترات الراحة بین الفنیین
  .تترك مكالمة جاریة ألخذ راحة أو لتناول الغداءال  •
  .تأكد من وجود فني آخر متوفر في حالة المغادرة •
  .ربما في الصباح إذا لم یتوفر فني آخر، ارجع إلى العمیل لترى ما إذا كان یمكنك مكالمتھ الحقـًا، •
  .ال تظھر األفضلیة لعمیل بعینھ •
  .ال تقبل مكالمات فني آخر دون إذنھ •
  .تتكلم بشكل سلبي عن قدرات فني آخرال  •

 ھل یمكنك التفكیر في أیة قواعد أخرى قد یتم تطبیقھا في مركز االتصاالت؟

 نیة الكمبیوتروالقانونیة للعمل مع تق شرح الجوانب األخالقیة 10-3 

القانونیة العامة التي تجب مراعاتھا.  عند التعامل مع العمالء وأجھزتھم، ھناك بعض العادات األخالقیة والقواعد
 .وتتضارب وعادة ما تتداخل ھذه العادات والقواعد

 األعراف األخالقیة
أیة معلومات أو بیانات یمكن وممتلكاتھم. وتتضمن الممتلكات في ھذا الصدد  یجب علیك دائًما احترام عمالئك

 :إلیھا. وھذا النوع من المعلومات أو البیانات یتضمن أیًا من العناصر التالیة الوصول

  رسائل البرید اإللكتروني •
  قوائم الھاتف •
  السجالت والبیانات الموجودة على جھاز الكمبیوتر •
  المكتب النسخ الورقیة من الملفات أو المعلومات أو البیانات الموجودة على •

العمیل. من  قبل الوصول إلى حساب كمبیوتر، بما في ذلك حساب المسئول، یجب علیك الحصول على إذن
مثل أسماء المستخدمین  خالل عملیة استكشاف وإصالح األخطاء قد تتجمع لدیك بعض المعلومات الخاصة،

حفاظ على سریتھا. إذ ال یعد إفشاء الشخصیة، یجب ال وكلمات المرور. في حالة توثیق ھذا النوع من المعلومات
غیر أخالقي فحسب، بل قد یكون مخالفًا للقانون كذلك. وعادة ما تكون  معلومات العمیل لشخص آخر عمالً 

 .SLA القانونیة لمعلومات العمیل مدرجة في اتفاقیة التفاصیل
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خطابات متسلسلة غیر مطلوبة  ال ترسل أیة رسائل غیر مطلوبة للعمیل. ال ترسل رسائل بریدیة كبیرة السعة أو
یكون المرسل فیھا مجھوال. حیث تعتبر كافة ھذه  إلى العمالء. ال ترسل رسائل برید إلكتروني زائفة أو التي

  .في بعض الظروف مخالفة للقانون النشاطات عمال غیر أخالقي وقد تعتبر

 القواعد القانونیة
ال تعد غیر أخالقیة فحسب، بل تعد بكل تأكید غیر قانونیة. فكن تتعلق بالكمبیوتر و یوجد العدید من األنشطة التي

 :علم بأن ھذه القائمة غیر حصریة على

  .العمیل ال تدخل أیة تغییرات على تكوینات برامج النظام أو مكوناتھ المادیة دون إذن •
كتروني اإلل ال تصل إلى حساب عمیل أو شریك في العمل أو إلى ملفاتھم الشخصیة أو رسائل البرید •

  .دون الحصول على إذن منھم
أو النصوص أو  ال تثبت أو تنسخ أو تشارك أي محتوى رقمي (بما في ذلك البرامج وملفات الموسیقى •

أو القانون المحلي أو قانون  الصور أو الفیدیو) فیما یعد خرقًا لحقوق النشر و/أو اتفاقیات البرامج
  .المنطقة المعمول بھ لدیك

  .تقنیة المعلومات الخاصة بشركة أحد العمالء ألغراض تجاریة ال تستخدم موارد •
  .ال تجعل موارد تقنیة المعلومات الخاصة بعمیل متوفرة لمستخدمین غیر مرخصین •
  .حافظ على سریة معلومات العمیل الحساسة •
ستخدام بذلك. یشمل اال ال تستخدم الموارد الخاصة بشركة أحد العمالء في أنشطة غیر قانونیة مع العلم •

لألطفال والتھدیدات والتحرش وانتھاك  الجنائي أو غیر القانوني األعمال الفاحشة والصور اإلباحیة
والتشھیر والسرقة وانتحال الھویة والوصول غیر  حقوق النشر وانتھاك العالمة التجاریة لجامعة

  .المرخص

 بلدك؟ ك أو فيھل تعرف قوانین حقوق النشر والعالمات التجاریة المطبقة في منطقت

  االتصاالت ومسئولیات الفني وصف بیئة مركز 10-4

عبارة عن نظام دعم فني  عادة ما یكون مركز االتصاالت بیئة احترافیة للغایة وذات وتیرة متسارعة. وھو
یتولى الفنیون المتوفرون الرد على مكالمات  یتصل بھ العمالء فیتم وضعھم على قائمة لوحة االتصاالت. حیث

  .مع العمیل SLA الدعم المنصوص علیھ في اتفاقیة عمالء. ویجب على الفني توفیر مستوىال

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق باألھداف التالیة

  .وصف بیئة مركز االتصاالت •
  .وصف مسئولیات الفني من المستوى األول •
  .وصف مسئولیات الفني من المستوى الثاني •

 االتصاالت ئة مركزوصف بی 10-4-1 

یستخدمون منتجات  قد یكون مركز االتصاالت داخل شركة لیقدم خدماتھ لموظفي الشركة وكذلك للعمالء ممن
شركة مستقلة تبیع دعم أجھزة  ھذه الشركة. وعلى الجانب اآلخر، قد یكون مركز االتصاالت عبارة عن

فإن مركز االتصاالت سیكون بیئة عمل مكتظة وسریعة  الكمبیوتر كخدمة للعمالء الخارجیین. وفي كلتا الحالتین
  الغالب لفترة الوتیرة وتدوم ساعات العمل بھا في

 .ساعة یومیًا 24

، فإن كل 1الشكل رقم  وتحتوي غالبیة مراكز االتصاالت على عدد كبیر من المقصورات. وكما ھو موضح في
وسماعة رأس. ویتعین أن یتمتع الفنیون  اتفمقصورة تحتوي على مقعد وجھاز كمبیوتر واحد على األقل وھ

الخبرة في مجاالت الكمبیوتر كما یجب أن یتمتع البعض  الذین یعملون في المقصورة بمستویات متنوعة من
  .أجھزة الكمبیوتر أو البرامج أو أنظمة التشغیل بتخصصات في أنواع معینة من

للدعم الفني. حیث  مركز االتصاالت على برامجكما یجب أن تحتوي كافة أجھزة الكمبیوتر الموجودة في 
 2تتطلبھا مقتضیات عملھم. ویوضح الشكل رقم  یستخدم الفنیون ھذه البرامج إلدارة العدید من الوظائف التي

 .الموجودة بھ ال تشمل غالبیة میزات برامج الدعم الفني مزیًدا من التفاصیل رغم أن القائمة
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جدوالً  3أولویات االتصال. ویوضح الشكل رقم  الذي تعمل بھ سیاسات األعمال الخاصة بھ فیما یخص وال بد أن یكون لمركز االتصاالت
 .وترتیبھا حسب األولویة یتناول كیفیة تسمیة المكالمات وتعریفھا

 
 وصف مسئولیات الفني من المستوى األول 10-4-2 

ھؤالء الفنیون باسم المحللین  ول. فقد یعرفتطلق مراكز االتصاالت أسماء مختلفة على الفنیین من المستوى األ
النظر عن األلقاب، فإن مسئولیات الفني من  من المستوى األول أو المسعفین أو محللي األحداث. وبغض

 .اتصاالت آلخر المستوى األول متشابھة إلى حد ما من مركز

الصلة من العمیل. ویتعین  ذات والمسئولیة الرئیسیة المنوطة بالفني من المستوى األول ھي جمع المعلومات
المعلومات التي یجب  1العمل. ویوضح الشكل رقم  على ھذا الفني توثیق كافة المعلومات في البطاقة أو طلب

  .بجمعھا أن یقوم الفني من المستوى األول

عید طلب العادة دون تص وھناك بعض المشاكل التي یسھل حلھا ویقوم الفني من المستوى األول بتولي أمرھا في
  .العمل إلى الفني من المستوى الثاني

الحاالت یجب أن یتمتع الفني  وفي الغالب تتطلب المشكلة خبرة أحد الفنیین من المستوى الثاني. وفي مثل ھذه
في عبارة أو عبارتین واضحتین یتم إدخالھما  من المستوى األول بالقدرة على توضیح وصف العمیل للمشكلة

یتمكن الفنیون اآلخرون من استیعاب الموقف بسرعة دون إعادة  ا الوصف لھ أھمیتھ لكيفي طلب العمل. وھذ
 الكیفیة التي یمكن للعمیل أن یصف بھا بعًضا من أكثر 2العمیل. ویوضح الشكل رقم  طرح األسئلة ذاتھا على

  .المشاكل شیوًعا وكذلك الكیفیة التي ینبغي على الفني اتباعھا لتوثیق ھذه المشاكل

 وصف مسئولیات الفني من المستوى الثاني 10-4-3 

أسماء مختلفة على فنیي  كما ھو الحال بالنسبة للفني من المستوى األول، أحیانًا تطلق مراكز االتصاالت
المنتجات أو موظفي الدعم الفني. وعلى وجھ  المستوى الثاني. فقد یعرف ھؤالء الفنیون باسم متخصصي

 .الثاني من مركز اتصاالت إلى آخر فنیي المستوىالعموم، تتشابھ مسئولیات 

بالتقنیات، أو أنھ ظل یعمل  وعادة ما یكون فني المستوى الثاني أكثر معرفة من فني المستوى األول فیما یتعلق
في غضون عشر دقائق، یقوم فني المستوى األول  لدى الشركة لفترة زمنیة أطول. في حالة تعذر حل مشكلة ما

. ثم یتلقى فني المستوى الثاني طلب العمل الُمصعَّد 1بالشكل رقم  ل مصعد، كما ھو موضحبإعداد طلب عم
في حل  المشكلة. ثم یقومان بعد ذلك بمعاودة االتصال بالعمیل لطرح أیة أسئلة إضافیة والبدء المرفق بھ وصف

  .المشكلة

وھي إرشادات عامة، مع  .أكثر خبرة وتوضح قائمة اإلرشادات التالیة الوقت المناسب لتصعید مشكلة إلى فني
 .وجوب اتباع سیاسة عمل الشركة المتعلقة بتصعید المشكلة

  .قم بتصعید المشاكل التي تتطلب فتح علبة الكمبیوتر •
  .التشغیل قم بتصعید المشاكل التي تتطلب تثبیت التطبیقات أو أنظمة التشغیل أو برامج •
شبھ ) CMOS مثل تغییرات -یال ً في إرشاد العمیل قم بتصعید المشاكل التي ستستغرق وقتًا طو •

  .(الموصل المتمم ذو األكسید المعدني
فني یتمتع بمزید  قم بتصعید مكالمات قطع االتصال. عندما تكون الشبكة معطلة بأكملھا، ویكون ھناك •

  .من الخبرة على حل المشكلة بشكل أسرع

كما یمكن لفنیي المستوى الثاني استخدام برامج التشخیص  .مبیوتر فني من المستوى الثانيال بد أن یتولى المشاكل التي تتطلب فتح علبة الك
باإلضافة  BIOS العمیل بھدف تحدیث برامج التشغیل والبرامج وكذلك الوصول إلى نظام التشغیل وفحص نظام عن بعد لالتصال بكمبیوتر

 .المشكلة إلى جمع المعلومات التشخیصیة األخرى لحل
 ملخص 10-5 

وإصالحھا. وعلمت أنھ  تعرفت في ھذه الوحدة على العالقة بین مھارات االتصال ومھارات استكشاف األخطاء
تعرفت على األوجھ القانونیة واألخالقیة للتعامل مع  ایجب الجمع بین ھاتین المھارتین كي تصبح فنیًا ناجًحا. كم

 .العمیل تقنیة الكمبیوتر وممتلكات
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 :ومن المھم تذكر األفكار التالیة التي وردت في ھذه الوحدة

العمل. ھذه  لكي تكون فنیًا ناجًحا، تجب علیك ممارسة مھارات اتصال جیدة مع العمالء وشركاء •
  .الفنیة المھارات ھامة شأنھا شأن الخبرة

العمل. فالسلوك  یجب علیك أن تنتھج أسلوبًا احترافیًا دائًما في التعامل مع عمالئك وشركائك في •
معرفة السمات التقلیدیة للعمیل  االحترافي یزید من ثقة العمیل بك ویعزز مصداقیتك. كما تجب علیك

فعلھ عندما یكون ھناك  وما ال ینبغي علیك الذي یصعب التعامل معھ وإدراك ما ینبغي علیك فعلھ
  .الھاتف اتصال جاٍر بینك وبین ھذا العمیل عبر

على  ھناك بضع تقنیات یمكنك استخدامھا لجعل تركیز العمیل الذي یصعب التعامل معھ ینصب •
أسئلة تتعلق  المشكلة أثناء المكالمة. یجب أن تحافظ على ھدوء أعصابك في المقام األول وتطرح

  .وبھذه الطریقة یمكنك التحكم في مجریات المكالمةبالمشكلة بأسلوب لبق. 
إلى فني  ھناك طریقة صحیحة وأخرى خاطئة لوضع العمیل على قائمة االنتظار، أو تحویل العمیل •

القیام بأيٍ من ھذه  آخر. تعلم الطریقة الصحیحة واستخدمھا في كل مرة. فمن الممكن أن یتسبب
  .إلى حد كبیر القة شركتك مع العمالءالعملیات بصورة غیر صحیحة إلى انھیار ع

ینبغي استخدامھا في أي  اآلداب المثالیة لفني الشبكات والمعلومات عبارة عن قائمة تضم القواعد التي •
المراسلة الفوریة أو المدونات. وھي  وقت تتواصل فیھ عبر البرید اإللكتروني أو المراسلة النصیة أو

الممكن أن یؤدي إلى انھیار عالقة شركتك  یر الصحیح منأیًضا مجال التصرف فیھ على النحو غ
  .بعمالئھا

وقوع المشكلة خارج  وااللتزام بھا. في حالة (SLA) یتعین علیك فھم اتفاقیة مستوى خدمة مع العمیل •
طرق إیجابیة إلخبار العمیل  ، فأنت بحاجة إلیجادSLA نطاق المعاییر المنصوص علیھا في اتفاقیة

القیام بھ. أما في بعض الظروف الخاصة، فقد  م بھ لتقدیم المساعدة، ولیس ما ال یمكنكبما یمكنك القیا
  .تقرر تصعید طلب العمل إلى اإلدارة

وتتضمن ھذه  .، یتعین علیك اتباع سیاسات العمل الخاصة بالشركةSLA باإلضافة إلى اتفاقیة •
مكالمة لإلدارة والوقت  یفیة تصعیدالسیاسات كیفیة ترتیب الشركة للمكالمات حسب األولویة وكذلك ك

  .الغذاء المناسب لذلك، واألوقات المسموح بھا ألخذ فترة الراحة وتناول
ً◌ مستمتعًا  إن مھنة فنیي الكمبیوتر مھنة تنطوي على كثیر من الضغط. فنادًرا ما ستقابل عمیال •

اصة بك إعداًدا یستند خ بیومھ. ویمكنك التخفیف من ضغط العمل وتلطیفھ من خالل إعداد محطة عمل
على مكتبك. تجب علیك ممارسة أسالیب  إلى أكثر طرق الراحة الممكنة فیما یتعلق باستخدام األجھزة

  .إدارة الوقت وضغط العمل یومیًا
یجب أن تكون على  ھناك جوانب أخالقیة وقانونیة للعمل في مجال تقنیة الكمبیوتر تجب مراعاتھا. كما •

تمرس نفسك على القوانین  كتك وممارساتھا. باإلضافة إلى ذلك، یجب أندرایة تامة بسیاسات شر
  .أو بلدك الخاصة بالعالمة التجاریة وحقوق النشر التي تطبق في منطقتك

والفنیون من  یعتبر مركز االتصاالت بیئة سریعة الوتیرة. حیث یتولى الفنیون من المستوى األول •
تباینًا طفیفًا من مركز  ما. وقد تشھد ھذه المسئولیاتالمستوى الثاني مسئولیات خاصة بكٍل منھ

 .اتصاالت آلخر
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 مقدمة 11-0 

ترقیة أحد المكونات  أثناء عملك كفني كمبیوتر، قد تضطر في بعض الحاالت إلى تحدید ما إذا كان ینبغي
تسعى لتطویر المھارات المتقدمة فیما یخص  ا فمن المھم أنالخاصة بجھاز كمبیوتر العمیل أو استبدالھا. لذ

وإصالحھا وأسالیب التشخیص ألجھزة الكمبیوتر. وتتعرض ھذه  إجراءات التثبیت وتقنیات استكشاف األخطاء
نحتاجھ  توافق المكونات فیما بین مكونات الكمبیوتر المادیة والبرمجیة. كما أنھا تغطي ما الوحدة بالنقاش ألھمیة

 .بكفاءة موارد ونظم مناسبة لتشغیل مكونات كمبیوتر العمیل المادیة والبرمجیة من

 :بعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .األجھزة ذات الضمان نظرة عامة حول مھام الفني المیداني والفني الذي یعمل عن بُعد وفني صیانة •
  .خدام األدوات بأمانإجراءات المعمل اآلمنة واست •
  .وصف المواقف التي تتطلب استبدال مكونات الكمبیوتر •
  .ترقیة مكونات الكمبیوتر الشخصي واألجھزة الطرفیة وتكوینھا •
  .التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة لمكونات الكمبیوتر الشخصي وتطبیقھا •
  .الحھااستكشاف أخطاء مكونات الكمبیوتر واألجھزة الطرفیة وإص •

 یعمل عن بُعد وفني صیانة األجھزة ذات الضمان نظرة عامة حول مھام الفني المیداني والفني الذي 11-1 

أن تصبح مؤھالً  سوف تساعدك خبرتك في التعامل مع أجھزة الكمبیوتر مع الحصول على شھادة فنیة على
 :لشغل إحدى الوظائف التالیة

  فني میداني •
  فني یعمل عن بُعد •
  صیانة األجھزة ذات الضمانفني  •

أیًضا. وقد تتشابھ المھارات  إن الفنیین الذین یعملون في مجاالت الكمبیوتر المختلفة یعملون في بیئات مختلفة
المختلفة المطلوبة تتفاوت من وظیفة ألخرى. وعندما  التي یتطلبھا كل مجال إلى حٍد بعید. فدرجة المھارات

 :لمنتظر منك أن تكتسب المھارات التالیةا تتدرب لتصبح فني كمبیوتر، من

  تجمیع وترقیة أجھزة الكمبیوتر •
  تنفیذ عملیات التركیب •
  تثبیت البرامج وتكوینھا وتحسین أدائھا •
  تنفیذ إجراءات الصیانة الوقائیة •
  استكشاف أخطاء الكمبیوتر وإصالحھا •
  التعامل بوضوح مع العمیل •
  منتھا عملیة إیجاد حل للمشكلةتوثیق مالحظات العمیل والخطوات التي تض •

األعمال. فقد تعمل لدى شركة  ـ یعمل في مختلف الحاالت ومجاالت 1الفني المیداني ـ الموضح في الشكل رقم 
اآلخر، قد تعمل لدى شركة توفر خدمة إصالح أجھزة  واحدة وتقوم بإصالح أجھزة ھذه الشركة. وعلى الجانب

الشركات والعمالء. وفي كلتا الحالتین، یتعین علیك إتقان مھارات استكشاف  الكمبیوتر عبر اإلنترنت للعدید من
بالعمل  وإصالحھا ومھارات خدمة العمالء بامتیاز، حیث إنك على اتصال دائم بالعمالء وتتناول األخطاء

 .مجموعة متنوعة من مكونات الكمبیوتر المادیة والبرمجیة

المكالمات أو رسائل  تجیب على (help desk) مكتب للدعم الفنيإذا كنت فنیًا تعمل عن بُعد، فقد تعمل في 
. وتقوم 2أجھزتھم، كما ھو موضح في الشكل رقم  البرید اإللكتروني من العمالء الذین یعانون من مشاكل في

 .لمحاولة تشخیص مشاكل الكمبیوتر وإصالحھا بإنشاء طلبات عمل واالتصال بالعمالء

وبعض مكاتب الدعم  .تھا حیث یجب أن یفھم العمیل أسئلتك وتعلیماتك بوضوحولمھارات االتصال الجیدة قیم
وبصفتك فنیًا یعمل عن بُعد، فقد تعمل  .الفني تستخدم برامج لالتصال المباشر بكمبیوتر العمیل لحل المشكلة

 .من المنزل ضمن فریق عمل للدعم الفني بإحدى المؤسسات أو
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مع العمالء  ، فأنت ال تتعامل(bench technician) الضمان أما في وظیفة فني إصالح األجھزة ذات
محطة عمل مركزیة أو  مباشرةً. حیث یعمل فنیو إصالح األجھزة في خدمة إصالح أجھزة الكمبیوتر في

  .3مؤسسة عمل، كما ھو موضح في الشكل رقم 

 بأمان توضیح إجراءات المعمل اآلمنة واستخدام األدوات 11-2 

فني كمبیوتر، یجب أن  یجب أن یكون األمان ھو األولویة القصوى دائًما في العمل أو في المعمل. وبصفتك
بیر الوقائیة الالزمة لتجنب ھذه اتخاذ التدا تكون على وعيٍ تام بالمخاطر العدیدة لمكان العمل كما یجب علیك

  .المخاطر

الروتینیة. اتبع كافة  یجب علیك أن تحاول ممارسة إجراءات األمان في المعمل بحیث یصبح جزًءا من أعمالك
اتباع ھذه السیاسة سیؤدي إلى تجنب اإلصابات  إجراءات السالمة واستخدم األدوات المناسبة للمھمة. حیث إن

 .الشخصیة وتلف األجھزة

قائمة  1ویوضح الشكل رقم  .إلنجاز بیئة عمل آمنة، فالوقایة االستباقیة أفضل من أن تصبح في موقف رد الفعل
 .بقواعد األمان لمساعدتك على الحفاظ على بیئة عمل آمنة

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة أمان بیئة العمل واإلجراءات اآلمنة •
  .مراجعة أسماء األدوات وأغراضھا وسماتھا وكذلك االستخدام اآلمن واألمثل لألدوات •
  .التعرف على مخاطر األمان المحتملة وتطبیق إجراءات األمان لمكونات الكمبیوتر •
  .وصف المشاكل البیئیة •

 مراجعة أمان بیئات العمل واإلجراءات اآلمنة 11-2-1 

باألذى. وفي أي موقف  یًا لضمان تجنب إصابتك وأي شخص بالقرب منكیعد أمان مكان العمل أمًرا ضرور
 :من المواقف، علیك اتباع القواعد األساسیة التالیة

التفریغ  استخدم الوسائد والفرش المضاد لإلستاتیكیة لتقلیل فرصة حدوث تلف لألجھزة بسبب •
  .(ESD) اإللكتروستاتیكي

  .نة آمنةقم بتخزین األدوات الخطرة والسامة في خزا •
  .حافظ على بقاء األرضیة خالیة دوًما من أي شيء قد یتسبب في تعثر الشخص •
  .نظف أماكن العمل دوریًا •

یتبعون قواعد األمان في  علیك توخي الحذر عند نقل أجھزة الكمبیوتر من مكاٍن إلى آخر. تأكد من أن العمالء
 .على العمالء بأن ھذه القواعد قد وضعت لحمایتھم بیھمنطقة عملك. قد تحتاج إلى شرح ھذه القواعد وإعادة التن

مثل البطاریات والمواد  اتبع القوانین المحلیة والقواعد الحكومیة في أي وقت تقوم فیھ بالتخلص من أشیاء
ذلك إلى غرامة. في العدید من البلدان توجد  المذیبة وأجھزة الكمبیوتر والشاشات. قد یؤدي التقصیر في أداء

وضمان أجواء عمل آمنة للموظفین. ما الوثائق التي تصف قوانین  تخصصة في تطبیق معاییر األمانوكاالت م
 بلدك؟ أمان العمل ومعاییره في

 االستخدام اآلمن واألمثل لألدوات مراجعة أسماء األدوات وأغراضھا وسماتھا وكذلك 11-2-2  

الكمبیوتر. وھناك العدید من  حدوث تلف ألجھزةیحتاج فني الكمبیوتر إلى أدوات مناسبة للعمل بأمان ومنع 
  :وإصالحھا نذكر منھا األدوات التي یستخدمھا الفني لتشخیص مشاكل الكمبیوتر

  مفكات ذات رؤوس مستقیمة من الحجم الكبیر والصغیر •
  فیلبس) من الحجم الكبیر والصغیر) Phillips مفكات ماركة •
  مالقیط صغیرة أو مجمعات األجزاء •
  ادةزردیة ح •
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  أدوات قاطع أسالك •
  ملتقط شرائح •
  مجموعة مفاتیح مسدسة الرأس •
  (نجمي الشكل) Torx مفك •
  مفكات صوامیل من الحجم الكبیر والصغیر •
  حامل مكونات ثالثي الشعب •
  مقیاس كھربائي رقمي متعدد القیاسات •
  قوابس تشخیصیة •
  مرآة صغیرة •
  فرشاة صغیرة إلزالة األتربة •
  ر منسلةقطعة قماش لینة غی •
  روابط للكبالت •
  مقص •
  مصباح ضوئي صغیر •
  شریط عازل •
  قلم رصاص أو قلم حبر •
  الھواء المضغوط •

العدید من البیئات. حیث إن  وتعد الكھرباء اإلستاتیكیة واحدة من أكبر اھتمامات فنیي الكمبیوتر عند العمل في
ولتات من الكھرباء. ویمكن أن یتسبب السیر آالف الف األدوات التي تستخدمھا وجسدك قابالن لتخزین أو توصیل

الكمبیوتر قبل مالمسة طرف أرضي في حدوث أضرار بالغة لمكونات  على السجاد أو البساط ولمس مكونات
  .الكمبیوتر

األجھزة المضادة لإلستاتیكیة  تساعد األجھزة المضادة لإلستاتیكیة على التحكم في الكھرباء اإلستاتیكیة. استخدم
الكمبیوتر، تأكد من مالمستك لطرف أرضي وذلك من خالل  المكونات الحساسة. قبل مالمسة مكونات لمنع تلف

 :فرش موصل بطرف تأریض. فیما یلي بعض األجھزة المضادة لإلستاتیكیة مالمسة ھیكل معدني لكمبیوتر أو

  األرض یعمل على توصیل الكھرباء اإلستاتیكیة من جسدك إلى -رباط معصم مضاد لإلستاتیكیة  •
  یقوم بتوصیل إطار الكمبیوتر بطرف أرضي -الفرش المضاد لإلستاتیكیة  •
ن مكونات الكمبیوتر الحساسة عندما تكون غیر -حقیبة مضادة لإلستاتیكیة  • مركبة في جھاز  تؤّمِ

  الكمبیوتر
  تحافظ على المكونات دون تراكم الكھرباء اإلستاتیكیة علیھا -منتجات التنظیف  •

عند التعامل مع الدوائر الكھربیة ذات الجھد العالي، مثل  عدم ارتداء معصم مضاد لإلستاتیكیة یرجى :تحذیر
  .والطابعات. ال تفتح الشاشات ما لم تكن مدربًا تدریبًا مناسبًا تلك الموجودة في الشاشات

 األمان لمكونات الكمبیوتر التعرف على مخاطر األمان المحتملة وتطبیق إجراءات 11-2-3 

من ذلك فإن بعض  معظم مكونات الكمبیوتر الداخلیة تستخدم كھرباء ذات مستوى جھد منخفض. وعلى الرغم
تتبع احتیاطات األمان. والمكونات  المكونات تعمل بمستوى جھد كھربي عاٍل ویمكن أن تمثل خطورة إذا لم

 :ا على ید موظف معتمدبھا یجب أن یتم إصالحھ التالیة التي تتمیز بالخطورة وارتفاع مستوى الجھد

  موردات الطاقة •
  شاشات العرض •
  طابعات اللیزر •

 موردات الطاقة
مورد الطاقة مع تكلفة شراء مورد طاقة جدید. ولھذا السبب یتم استبدال  تتساوى في بعض األحیان تكلفة إصالح

موردات  لخبرة بإصالحالطاقة التالفة أو المستخدمة. یجب أن یقوم الفنیون المعتمدون ذوو ا غالبیة موردات
 .الطاقة دون غیرھم

 شاشات العرض
الداخلیة لشاشات العرض، وإنما یمكن استبدالھا. تعمل الشاشات، خاصةً  ال یمكن إصالح األجزاء اإللكترونیة
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بعملیة  أنبوب أشعة الكاثود)، باستخدام جھد كھربي عاٍل. یجب أن یكون الشخص الذي یقوم) CRT شاشات
 .ترونیات معتمًدااإلصالح فني إلك

 طابعات اللیزر
أما إصالح الطابعات التالفة من خالل إصالح األجزاء التالفة أو استبدالھا  .قد تكون طابعات اللیزر مكلفة للغایة

وربما تكون أسطحھا  األمور الفعالة من ناحیة التكالیف. تستخدم طابعات اللیزر جھًدا كھربیًا عالیًا فھو من
 .الطابعات جة كبیرة. لذا یجب توخي الحذر عند إصالح ھذهالداخلیة ساخنة لدر

 وصف المشاكل البیئیة 11-2-4 

المواد الخطرة الموجودة  إن البیئة الموجودة على كوكب األرض بیئة متوازنة بدقة رائعة. فیجب التخلص من
ي. ومستودع إعادة تدویر االحتفاظ بھذا التوازن البیئ في مكونات جھاز الكمبیوتر بطریقة خاصة للمساعدة على

المناسب الذي یمكن فیھ تفكیك مكونات الكمبیوتر التي تم التخلص منھا. حیث یمكن  أجھزة الكمبیوتر ھو المكان
أخرى. ویوضح  تدویر أجزاء الكمبیوتر التي ال تزال صالحة لالستخدام الستخدامھا في إصالح أجھزة إعادة
 الشكل
 .زة الكمبیوترمستودًعا إلعادة تدویر أجھ 1رقم 

نوع من أجزاء  یجب أن تلتزم مستودعات إعادة التدویر بالقوانین والتنظیمات الخاصة بالتخلص من كل
أنبوب أشعة ) CRT شاشات الكمبیوتر. قبل إعادة تدویر األجزاء، یتم فصلھا في مجموعات. وتحتوي

ر الرصاص، وھو من العناصر من عنص (كجم 2.3إلى  1.6أرطال ( 5إلى  4الكاثود)على ما یتراوح بین 
الكاثود. كما تمثل المواد األخرى الموجودة بداخل  الخطرة. ویوجد الكثیر من الرصاص بداخل أنابیب أشعة

 :مثل مكونات الكمبیوتر خطورة أیًضا

  الزئبق •
  الكادمیوم •
  الكروم سداسي التكافؤ •

وكامیرات الفیدیو المحمولة  الكامیرات الرقمیةتُستخدم البطاریات لإلمداد بالطاقة ألجھزة الكمبیوتر المحمول و
 :البطاریات على بعض من المواد السامة التالیة واأللعاب التي تعمل بوحدة التحكم عن بعد. وقد تحتوي

  (Ni-Cd) نیكل الكادمیوم •
  (Ni-MH) معدن النیكل ھیدرید •
  (Li-ion) أیون اللیثیوم •
  (Pb) الرصاص •

 التخلص من المكونات
تعمل وفق سیاسات تحدد أسالیب التخلص من المكونات الخطرة الموجودة في  د من المؤسسات التيھناك العدی

 .االستبدال اإللكترونیة. وتتضمن ھذه األسالیب برامج إلعادة االستخدام أو إعادة التصنیع أو األجھزة

إلى وظائف إضافیة.  قد تحتاج إلى التخلص من مكونات الكمبیوتر ألنھا صارت قدیمة جًدا، أو ألنك تحتاج
أو مؤسسات أخرى. تقوم بعض شركات  وباإلضافة إلى إعادة تدویر األجزاء، یمكنك التبرع بھا إلى أشخاص

 .بالكمبیوتر في مقابل جزء من ثمن األجھزة الحدیثة األعمال باستبدال األجھزة المستعملة الخاصة

 وصف المواقف التي تتطلب استبدال مكونات الكمبیوتر 11-3 

الترقیة للحصول على  تتضمن المواقف التي تتطلب استبدال مكونات الكمبیوتر إصالح األجزاء التالفة أو
 .وظائف إضافیة

 :ھداف التالیةبعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األ

  .ومورد طاقة (case) اختیار علبة كمبیوتر •
  .اختیار اللوحة األم •
  .ونظام التبرید CPU اختیار وحدة •
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  .RAM اختیار ذاكرة •
  .اختیار بطاقات المھایئ •
  .اختیار أجھزة التخزین ومحركات األقراص الثابتة •
  .اختیار أجھزة اإلدخال واإلخراج •

 ومورد طاقة (case) راختیار علبة كمبیوت 11-3-1 

استفسر من العمیل عن  .یجب أن تحدد احتیاجات العمیل قبل القیام بعملیات شراء أو تنفیذ عملیات الترقیة
  .سیستخدمھا األجھزة التي سیتم توصیلھا بالكمبیوتر والتطبیقات التي

عند شراء علبة كمبیوتر ومورد طاقة جدیدین  .تضم علبة الكمبیوتر كالً من مورد الطاقة واللوحة األم والذاكرة ومكونات أخرى
 الجدیدة سوف تستوعب المكونات وأن مورد الطاقة قوي بالدرجة الكافیة لتشغیل كافة منفصلین، یتعین علیك التأكد من أن العلبة

ق من أن مورد الطاقة ویتعین علیك أیًضا التحق .المكونات. تأتي علبة الكمبیوتر في كثیر من األحیان مزودة بمورد طاقة بداخلھا
 .المكونات التي سیتم تثبیتھا في العلبة یوفر الطاقة الكافیة لتشغیل كافة

 
 اختیار اللوحة األم 11-3-2 

مع المكونات القدیمة. فعند  تحتوي اللوحات األم الحدیثة في الغالب على میزات أو معاییر جدیدة قد ال تتوافق
ذاكرة ) RAM وحدة معالجة مركزیة) وذاكرة) CPU من أنھا تدعم وحدةاختیار لوحة أم بدیلة، ینبغي التأكد 
وبطاقات المھایئات األخرى. یجب أن یتوافق المقبس ومجموعة الشرائح  الوصول العشوائي) ومھایئ الفیدیو

الحرارة  كما یجب أن تتسع اللوحة األم لمجموعة المروحة/خافض .CPU اللوحة األم مع وحدة الموجودة على
 .ودةالموج

اھتماًما خاًصا بعدد  یجب أن یحتوي مورد الطاقة الموجود على توصیالت تالءم اللوحة األم الجدیدة. أظھر
على سبیل المثال، قد تفتقر اللوحة األم  فتحات التوسعة ونوعھا. ھل تتالءم مع بطاقات المھایئ الموجودة؟

ع) لمھایئ الف منفذ الرسومات) AGP الجدیدة إلى موصل یدیو الموجود. وقد تحتوي اللوحة األم على المسرَّ
 تستطیع بطاقات المھایئ استخدامھا. وأخیًرا یجب أن یكون حجم اللوحة األم الجدیدة والتي ال PCIe فتحات

  .مالئًما لعلبة الكمبیوتر الحالیة

 ومجموعة المروحة وخافض الحرارة CPU اختیار 11-3-3 

على سبیل المثال، قد یكون  .أو إذا لم تعد مالئمة للتطبیقات الحالیةفي حالة فشلھا  CPU قم باستبدال وحدة
. وربما یعمل التطبیق بصورة سیئة 1الشكل رقم  لدیك عمیل قد اشترى تطبیق رسومات متقدًما، كالموضح في

 .الحالیة CPU نظًرا ألنھ یتطلب معالًجا أسرع من وحدة

 :للوحة األم الحالیة، تأكد من أنھا متوافقة مع اCPU قبل شرائك وحدة

  .الجدیدة یجب أن تستخدم نفس نوع المقبس ومجموعة الشرائح CPU وحدة •
  .الجدیدة CPU وحدة BIOS یجب أن یدعم نظام •
  .الجدیدة مجموعة مروحة/خفض الحرارة مختلفة CPU قد تتطلب وحدة •

واألجھزة  CPU بین وحدات افقوتعتبر مواقع الویب التابعة للجھات المصنِّعة مورًدا جیًدا للتحقق من التو
 الصحیح. یتم دمج وحدة تنظیم الجھد الكھربي ، تأكد من االلتزام بالجھدCPU األخرى. عند ترقیة وحدة

(VRM) الجھد الخاص بوحدة باللوحة األم. یمكن تكوین إعداد CPU باستخدام قناطر التوصیل (jumper) 
متشابھتین یستخدمان  CPU وحدتي 2. یوضح الشكل رقم الموجودة على اللوحة األم (switch) أو المحوالت

 .مختلفة مقابس

 RAM اختیار ذاكرة 11-3-4 

رسائل خطأ متكررة.  جدیدة عند تعطل تطبیق أو قیام الكمبیوتر بعرض RAM قد یتطلب األمر وجود ذاكرة
ھو موضح في الشكل رقم القدیمة، كما  RAM ، استبدل الوحدةRAM لتحدید ما إذا كانت المشكلة تتعلق بذاكرة

 .إذا كان التطبیق یعمل على النحو الصحیح أم ال . ثم أعد تشغیل جھاز الكمبیوتر للتعرف على ما1
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لفتح "إدارة المھام". في  Ctrl-Alt-Delete المفاتیح إلغالق تطبیق متوقف عن العمل، اضغط على :مالحظة
 .2غالقھ، كما ھو موضح في الشكل رقم فوق "إنھاء المھمة" إل ھذا اإلطار، حدد التطبیق. انقر

الحالیة. كما یجب أن تكون من  جدیدة، یجب أن تتأكد من أنھا متوافقة مع اللوحة األم RAM عند اختیار ذاكرة
الحالیة أو  RAM الجدیدة بنفس سرعة RAM المثبتة في الكمبیوتر. یجب أن تكون RAM نفس نوع ذاكرة

 RAM النمطیة األصلیة للذاكرة معك عند الذھاب لشراء ذاكرة أخذ الوحدة أسرع منھا. قد یكون من المفید لك
 .بدیلة

 اختیار بطاقات المھایئ 11-3-5 

للكمبیوتر. ویوضح  تضیف وظائف إضافیة -والتي تعرف أیًضا باسم بطاقات التوسعة  -إن بطاقات المھایئ 
 :قم بإجراء بعض الفحوصات ھایئ،بعض بطاقات المھایئ المتوفرة. قبل شراء بطاقة م 1الشكل رقم 

  ھل توجد فتحة توسعة مفتوحة؟ •
  ھل بطاقة المھایئ متوافقة مع الفتحة المفتوحة؟ •

 :الخارجیة أحد الحلول في حالة عدم احتواء اللوحة األم على فتحات توسعة متوافقة، فقد تكون األجھزة

  للجھاز الخارجي؟ FireWire أو USB ھل تتوفر إصدارات •
  مفتوح؟ FireWire أو USB الجھاز على منفذ ھل یحتوي •

لالتصال بالشبكة. ویجب أن  تأمل الموقف التالي لترقیة بطاقة مھایئ. یحتاج أحد العمالء إلى بطاقة السلكیة
 .الالسلكیة الحالیة ومع الكمبیوتر تكون بطاقة المھایئ الالسلكیة الجدیدة متوافقة مع الشبكة

 أن تتأكد من أن بطاقة طاقات واجھة الشبكة) الالسلكیة قبل شراء إحداھا. یجبب) NIC قم بالتحري عن بطاقات
NIC  المستخدم على الشبكة الالسلكیة الالسلكي 802.11الالسلكیة الجدیدة تتوافق مع معیار. 

بطاقة مھایئ تتناسب مع  مفتوح. قم بشراء إما USB افحص الكمبیوتر بحثًا عن فتحة توسعة متوفرة أو منفذ
التكلفة والضمان واسم العالمة التجاریة  وتعد .USB السلكیة من نوع NIC ة التوسعة الحالیة أو بطاقةفتح

 .أخذھا في االعتبار ومدى التوفر ھي العوامل األخیرة التي ینبغي

 اختیار أجھزة التخزین ومحركات األقراص الثابتة 11-3-6 

لتخزین البیانات أو في حالة  ا ال یفي باحتیاجات العمیلقد یتعین علیك استبدال محرك األقراص الثابتة عندم
 :الثابتة ما یلي فشلھ. وتتضمن المؤشرات التي تدل على فشل محرك األقراص

  ضوضاء غیر عادیة •
  رسائل الخطأ •
  بیانات أو تطبیقات تالفة •

لھ في أسرع وقت استبدا في حالة ظھور أحد ھذه األعراض الثالثة على محرك األقراص الثابتة، یتعین علیك
اتصال التقنیة ) SATAالمتوازي) و اتصال التقنیة المتقدمة) PATA موصالت 1ممكن. ویوضح الشكل رقم 

  .(الكمبیوتر واجھة صغیرة لنظام) SCSIالمتقدمة التسلسلي) و

 التسلسلي ATA ـ مع ظھور PATA المتوازي ـ أو ATA یعرف بـ ATA فیما مضى كان موصل
(SATA). كات األقراص الثابتة من نوعیمكن لمحر PATA  40أو كبل  موصالً  80سنًا /  40استخدام كبل 

 .موصالً  40سنًا / 

SATA 
باستخدام واجھة تسلسلیة. وتتمتع محركات األقراص  باللوحة األم SATA تتصل محركات األقراص الثابتة

ویسمح كبل البیانات  .PATA للبیانات أعلى من محركات األقراص بمعدل نقل SATA الثابتة من نوع
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 1.5تقدم سرعة تبلغ  SATA عبر علبة الكمبیوتر. وكانت اإلصدارات القدیمة من الصغیر بتدفق جید للھواء
 .جیجابت في الثانیة 3.0الثانیة. بینما تقدم اإلصدارات الحدیثة سرعة تبلغ  جیجابت في

SCSI 
الب لمحركات األقراص الثابتة ولتخزین في الغ (SCSI) یُستخدم معیار واجھة صغیرة لنظام الكمبیوتر

والماسحات الضوئیة ومحركات األقراص المضغوطة ومحركات أقراص الفیدیو  األشرطة. إال أن الطابعات
 SCSI وفي ھذه اآلونة، تُستخدم محركات األقراص الثابتة .SCSI تُستخدم أیًضا واجھة الرقمي یمكن أن

 .تر التي تتطلب سرعات نقل ووثوقیة عالیةبشكل كبیر في الخوادم أو أجھزة الكمبیو

مثالیة ألجھزة  وھي .SATA أو PATA وحدة تحكم الواجھة األكثر تقدًما من واجھة SCSI تعتبر واجھات
األقراص الثابتة ومحركات األقراص  الكمبیوتر المتطورة، بما في ذلك خوادم الشبكة. تتضمن األجھزة محركات

مع  SCSI والمحركات القابلة لإلزالة. وتتصل أجھزة ماسحات الضوئیةالمضغوطة ومحركات األشرطة وال
. 2یُطلق علیھا عادةً السلسلة المتصلة، كما ھو موضح في الشكل رقم  بعضھا في شكل تسلسلي مكونة سلسلة

من السلسلة المتصلة لمنع ارتداد اإلشارات عند أطراف الكبالت وحدوث تداخل.  ویجب توصیل كل طرف
 بشكل عام على وحدة توصیل SCSI الموجودة في طرف واحد من أطراف ناقل SCSI تحكم وحدة تحتوي

على آخر محرك  إما بواسطة مقاوم SCSI مضمنة على اللوحة. یتم تركیب وحدة إنھاء بالطرف اآلخر لكبل
 .SCSI أقراص على السلسلة، أو بواسطة وحدة إنھاء فعلیة عند طرف ناقل

القنوات األرقام من  وتحمل .SCSI أجھزة ووحدة تحكم 7تعامل مع ما یصل إلى ال SCSI یمكن لمعظم نواقل
وتحمل  .SCSI إلى وحدة تحكم جھاًزا باإلضافة 15ما یصل إلى  SCSI . وتدعم بعض إصدارات7إلى  0

ف SCSI على قناة . ویجب أن یتمتع كل جھاز15إلى  0ھذه القنوات األرقام من  فرید، على  SCSI بمعّرِ
. ویتم 7وتحمل بطاقة وحدة التحكم في الغالب الرقم  0الرقم  لمثال، سیحمل محرك األقراص الرئیسيسبیل ا

 على محرك األقراص الثابتة (jumper) بواسطة وضع قناطر التوصیل بشكل عام SCSI تعیین معرف
SCSI. 

  بت ویعمل بمعدل نقل یبلغ 8یبلغ في األصل  SCSI وكان عرض ناقل
بسرعة  بت ویعمل 16الالحقة ناقالً یبلغ عرضھ  SCSI ثانیة. وفیما بعد استخدمت تقنیاتال میجابایت في 5

 .SCSI من موصالت األنواع المختلفة 3میجابایت في الثانیة. یوضح الشكل رقم  640و 320تتراوح بین 
 .على سرعة أعلى الحالیة والمستقبلیة فتستخدم واجھة تسلسلیة للحصول SCSI أما تقنیات

 اختیار أجھزة اإلدخال واإلخراج 11-3-7 

  :قد یكون جھاز اإلدخال أي جھاز یقوم بنقل المعلومات إلى الكمبیوتر

  الماوس •
  لوحة المفاتیح •
  الماسحة الضوئیة •
  الكامیرا •
  أداة استشعار للتحكم في العملیات •
  (الواجھة الرقمیة لآلالت الموسیقیة) MIDI واجھة •
  المیكروفون •

 :اج بنقل المعلومات إلى خارج الكمبیوتریقوم جھاز اإلخر

  شاشة العرض •
  (جھاز اإلسقاط الضوئي (بروجیكتور •
  الطابعة •
  أجھزة التحكم في العملیات •
  مكبر الصوت •

العمیل. ثم علیك اختیار مكونات  الختیار أجھزة اإلدخال واإلخراج، یتعین علیك في بادئ األمر معرفة متطلبات
اإلنترنت عن الحلول الممكنة. بعد تحدید جھاز اإلدخال  یة عن طریق البحث فيالكمبیوتر المادیة والبرمج
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أمثلة لمنافذ  1یجب علیك تحدید كیفیة توصیلھا بالكمبیوتر. یوضح الشكل رقم  واإلخراج التي یحتاجھا العمیل،
  .واإلخراج الشائعة اإلدخال

  :یجب أن یتمتع الفنیون بفھم جید ألنواع الواجھات المختلفة

• USB 1.1 -  میجابت في الثانیة كحد أقصى 12تنقل البیانات بسرعة تبلغ  
• USB 2.0 -  میجابت في الثانیة كحد أقصى 480تنقل البیانات بسرعة تبلغ  
• IEEE 1394 (واجھة FireWire) -  400 أو 200أو  100تنقل البیانات بسرعات تتراوح بین 

  میجابت في الثانیة
  أقصى میجابایت في الثانیة كحد 3نقل البیانات بسرعة تبلغ ت - (IEEE 1284) المتوازیة •
الثانیة، لكن  كیلوبت في 20كانت اإلصدارات القدیمة ال تتجاوز سرعتھا  - (RS-232) التسلسلیة •

  الثانیة میجابت في 1.5اإلصدارات األحدث یمكن أن تصل إلى معدل نقل یبلغ 
• SCSI (واجھة Ultra-320 SCSI) -  منتوصل ما یقرب  

  میجابایت في الثانیة 320 جھاًزا بمعدل نقل یبلغ 15

 وتكوینھا ترقیة مكونات الكمبیوتر الشخصي واألجھزة الطرفیة 11-4 

 :دوریة لعدة أسباب منھا تحتاج أنظمة الكمبیوتر عملیات ترقیة

  تغیر متطلبات المستخدم •
  تتطلب حزم البرامج التي تمت ترقیتھا مكونات كمبیوتر مادیة أحدث •
  تقدم المكونات المادیة الحدیثة أداًء معزًزا •

المكونات أو األجھزة الطرفیة أو  قد تتسبب التغییرات التي تحدث ألجھزة الكمبیوتر في جعلك تقوم بترقیة بعض
  .وتكلفتھما؛ وھما الترقیة واالستبدال تبدالھا. یجب أن تتحرى عن فاعلیة ھذین الخیاریناس

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .ترقیة اللوحة األم وتكوینھا •
  .ومجموعة المروحة/خافض الحرارة وتكوینھما CPU ترقیة •
  .وتكوینھا RAM ترقیة •
  .وینھوتك BIOS ترقیة •
  .ترقیة أجھزة التخزین ومحركات األقراص الثابتة وتكوینھا •
  .ترقیة أجھزة اإلدخال واإلخراج وتكوینھا •

 ترقیة اللوحة األم وتكوینھا 11-4-1 

 CPU األخرى، مثل وحدة لترقیة اللوحة األم أو استبدالھا، قد تضطر إلى استبدال العدید من المكونات
  .RAM رارة وذاكرةومجموعة المروحة وخافض الح

یتوافق مورد الطاقة مع اللوحة  یجب أن یكون حجم اللوحة األم الجدیدة مالئًما لعلبة الكمبیوتر القدیمة. یجب أن
 .الكمبیوتر الجدیدة األم الجدیدة وأن یتمتع بالقدرة على دعم كافة مكونات

اللوحة األم الجدیدة.  لمروحة إلىومجموعة خافض الحرارة وا CPU یجب أن تبدأ عملیة الترقیة بنقل وحدة
العلبة. كما یتعین علیك العمل على فرش  ویكون التعامل مع ھذه المكونات أسھل بكثیر عند تواجدھا خارج

 ال تنس استخدام مركب حراري بین وحدة .CPU تلف وحدة مضاد لإلستاتیكیة وارتداء رباط معصم لتجنب
CPU الجدیدة تتطلب ذاكرة اللوحة األم وخافض الحرارة. إذا كانت RAM  مختلفة، فقم بتركیبھا في ھذا

 .الوقت

 LED التي تتصل بصمامات عندما یحین الوقت لنزع اللوحة األم القدیمة واستبدالھا، انزع الكبالت من اللوحة
توجد اختالفات طفیفة. قم بتدوین المالحظات  واألزرار الخاصة بالعلبة. قد یحملون نفس التسمیات، لكن قد

  .وكیفیة اتصال كل شيء قبل بدء التحدیث المناسبة في دفتر الیومیة لمعرفة مكان
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یوفر البعض اآلخر  الحظ طریقة ربط اللوحة األم بالعلبة. بعض مسامیر التثبیت تعمل كدعامات، في حین
أن تعیر انتباھك للمسامیر البرغیة  االتصال األرضي بین اللوحة األم والھیكل المعدني. وبوجھ خاص، یجب

واستبدال بمسامیر التثبیت والدعامات مكونات مادیة معدنیة  .والعوازل غیر المعدنیة. فقد تكون عوازل كھربیة
 .یترتب علیھ وقوع نتائج سیئة موصلة للكھرباء أمر قد

لحلزونیة بمسامیر معدنیة ذات ا فتأكد من استخدام المسامیر البرغیة المناسبة. ال تستبدل المسامیر البرغیة
اللولبیة وقد ال تكون ُمحكمة الربط. تأكد من أن طول  السنون الثاقبة، مما ینتج عنھ تلف فتحات المسامیر

الطول المناسب وأنھا تحتوي على نفس عدد اللولبات لكل بوصة. فإذا كانت  المسامیر اللولبیة الحلزونیة ھو
اللولبیة ولن تتمكن  ھولة. یمكنك إدخال المسمار بالقوة، لكنك ستتلف الفتحاتصحیحة، فسیتم إدخالھا بس اللولبات

یتسبب في إحداث رقاقات معدنیة یمكن أن  من تثبیت اللوحة األم بإحكام. واستخدام المسمار غیر المناسب قد
 .تتسبب في إحداث دوائر كھربیة قصیرة

 قوق مسماًرا مصنوًعا لمفك مشقوق الرأسمش ال یھم أن تستبدل بمسمار مصنوع لمفك براغي :مالحظة
(Phillips)المسمار واحد ویحتوي على نفس عدد اللوالب ، طالما أن طول الجزء اللولبي من. 

الحجم (كأن یحتوي  بنفس ATX بعد ذلك یتعین علیك توصیل كبالت مورد الطاقة. إذا لم تكن موصالت الطاقة
واألزرار  LED الكبالت بصمامات ام مھایئ. قم بتوصیلبعضھا على سنون أكثر)، فقد تحتاج إلى استخد

 .الخاصة بالعلبة

بطاقات التوسعة وإحكام  بعد وضع اللوحة األم في مكانھا وتوصیل الكبالت الخاصة بھا، یتعین علیك تركیب
ح أسالك متبقیة. قم بتوصیل لوحة المفاتی ربطھا. راجع ما قمت بعملھ. تأكد من عدم وجود أجزاء مفكوكة أو

 .على مشكلة، یتعین علیك إیقاف تشغیل مورد الطاقة في الحال والماوس والشاشة والطاقة. في حالة وجود دلیل

األم. في ھذه الحالة، قد تحتاج إلى  ال تنس أن بطاقة التوسعة یمكنھا القیام بنفس وظیفة البطاقة المدمجة باللوحة
ظام. استخدم الوثائق التي تأتي مع اللوحة األم لمعرفة بالن الخاص BIOS تعطیل الوظائف المضمنة باللوحة في

 .تكون مطلوبة التي قد BIOS تعدیالت

 ومجموعة المروحة/خافض الحرارة وتكوینھما CPU ترقیة 11-4-2 

تحقیق ذلك في الغالب عن  الطریقة الوحیدة لزیادة القوة الظاھرة للكمبیوتر ھي زیادة سرعة المعالجة. ویمكنك
 :یتعین علیك الوفاء بھا إال إنھ یوجد بعض المتطلبات التي .CPU وحدةطریق ترقیة 

  .الموجود CPU الجدیدة مالئًما لمقبس CPU یجب أن یكون حجم وحدة •
  .الجدیدة مع مجموعة شرائح اللوحة األم CPU یجب أن تتوافق وحدة •
  .الجدیدة مع اللوحة األم ومورد الطاقة الحالیین CPU یجب أن تعمل وحدة •
أو  RAM ذاكرة الحالیة. قد یتطلب األمر ترقیة RAM الجدیدة مع ذاكرة CPU جب أن تعمل وحدةی •

  .األسرع CPU توسعتھا لالستفادة من وحدة

في ھذه الحالة، یتعین  .تتوافق معھا CPU إذا كانت اللوحة األم قدیمة، فقد ال تتمكن من العثور على وحدة
 .علیك استبدال اللوحة األم

 CPU لإلستاتیكیة مع ارتداء رباط للمعصم عند تثبیت وحدات بغي أن تعمل دائًما على فرش مضادین :تحذیر
الفرش المضاد لإلستاتیكیة إلى أن تكون على استعداد الستخدامھا. قم بتخزین  على CPU وإزالتھا. ضع وحدة

 .في عبوات مضادة لإلستاتیكیة CPU وحدات

رافعة اإلدراج بدون  الحالیة بتحریرھا من المقبس باستخدام CPU ة، یتعین علیك نزع وحدCPU لتغییر وحدة
 CPU لكن جمیعھا یساعد في تأمین وحدة استخدام القوة. تحتوي بعض المقابس على آلیات مختلفة إلى حد ما،

  .صحیح في مكانھا بعد أن تتم تھیئتھا في المقبس بشكل

بالقوة، أو استخدام القوة  في المقبس CPU خال وحدةالجدیدة في مكانھا. ال تقم بإد CPU قم بإدخال وحدة
أو مقبسھا. أما إذا  CPU المفرطة في تلف وحدة المفرطة لغلق قضبان إحكام الغلق. حیث قد تتسبب القوة

 CPU على النحو الصحیح. تحتوي معظم وحدات CPU بمحاذاة وحدة صادفتك أیة مقاومة، فتأكد من قیامك
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الجدیدة  CPU كیبھ بطریقة واحدة فقط. إذا كانت ھذه تمثل مشكلة، فافحص وحدةتر على نمط من السنون یتم
 .أنھا متشابھة مادیًا مع مثیلتھا القدیمة لضمان

 مجموعة مروحة/خافض حرارة مختلفة. یجب أن تتالءم مجموعة خافض CPU ربما تتطلب وحدة
كما یجب أن تكون  .CPU ع مقبس وحدةمن الناحیة المادیة وتتوافق كذلك م CPU الحرارة/المروحة مع وحدة

 .األسرع CPU مجموعة خافض الحرارة/المروحة مناسبة إلزالة السخونة من وحدة

  .الجدیدة ومجموعة خافض الحرارة والمروحة CPU یجب وضع طبقة حراریة بین وحدة :تحذیر

 CPU وحدة ل مع، یمكنك عرض إعدادات الحرارة لتحدید ما إذا كانت ھناك مشاكBIOS مع بعض أنواع
إنشاء تقاریر تضم معلومات  ومجموعة خافض الحرارة/المروحة. یمكن لتطبیقات برمجیة آتیة من جھة أخرى

 الوثائق الخاصة بمستخدم اللوحة األم أو وحدة بصیغة سھلة القراءة. راجع CPU حول درجة حرارة وحدة
CPU لمناسبة. تتمتع بعض مراوح وحدةفي مدى درجة الحرارة ا لتحدید ما إذا كانت الشریحة تعمل CPU 

 ودرجة الحرارة الداخلیة لعلبة CPU التشغیل وإیقاف التشغیل وفقًا لدرجة حرارة وحدة ومراوح العلبة بمیزة
أو في الدائرة  الكمبیوتر. یتم قیاس درجات الحرارة من خالل مجسات حراریة مضمنة في مجموعة المروحة

 .CPU الداخلیة من وحدة

 وتكوینھا RAM ترقیة 11-4-3 

الكلي للنظام. وقبل ترقیة  الخاصة بالنظام في الكثیر الغالب إلى تحسین األداء RAM تؤدي زیادة مقدار ذاكرة
 :علیك اإلجابة علیھا أو استبدالھا، ھناك بعض األسئلة التي تتعین RAM ذاكرة

  الذي تستخدمھ اللوحة األم حالیًا؟ RAM ما نوع ذاكرة •
من  كوحدة نمطیة واحدة في كل مرة، أو یتعین ضمھا لمجموعة RAM ت ذاكرةھل یمكن تثبی •

  الصفوف المتطابقة؟
  متوفرة؟ RAM ھل ھناك أیة فتحات •
والجھد  الحالیة ومھلتھا ونوعھا RAM الجدیدة مع سرعة ذاكرة RAM ھل تتالءم شرائح ذاكرة •

  الكھربي الخاص بھا؟

بالنظام، باشر العمل على فرش مضاد لإلستاتیكیة وال تنس  الخاصة RAM عند التعامل مع ذاكرة :تحذیر
في  RAM على الفرش إلى أن تكون مستعًدا لتثبیتھا. قم بتخزین ذاكرة RAM ارتداء رباط معصم. ضع ذاكرة

 .لإلستاتیكیة عبوة مضادة

 حبالمقبس. اس الحالیة عن طریق تحریر مشابك اإلحكام التي تثبتھا. اسحبھا من RAM انزع ذاكرة
DIMMS (مضى كان یتم إدخال وحدة وحدات ذاكرة داخلیة مزدوجة) خارًجا وأدخلھا بشكل مستقیم. وفیما 
SIMMS بمیل إلى إحدى الزوایا وذلك لتأمینھا في مكانھا.  

  .الجدیدة، وضعھا في مكانھا بإحكام باستخدام مشابك اإلحكام RAM قم بإدخال ذاكرة

في تلف بالغ للوحة األم إذا تمت  RAM المقبس. قد تتسبب ذاكرة رة تماًما فيتأكد من إدخال وحدة الذاك :تحذیر
  .وإحداث دوائر غلق في ناقل النظام الرئیسي محاذاتھا بشكل غیر صحیح

بشكل صحیح. في حالة عدم  التي تم تثبیتھا حدیثًا إذا كانت متوافقة وتم تثبیتھا RAM ویكتشف النظام ذاكرة
تتوافق مع  RAM للتأكد من أن ذاكرة ، قم بالمراجعةRAM المناسب من ذاكرة على القدر BIOS احتواء

 .اللوحة األم وأنھ تم تثبیتھا بشكل صحیح

 وتكوینھا BIOS ترقیة 11-4-4 

كما ھو  -اإلصدار  بصفة دوریة. وتصف مالحظات BIOS تصدر الجھات المصنعة للوحة األم تحدیثات لنظام
التوافق واألخطاء المعروفة التي تمت  التي طرأت على المنتج وتحسینات الترقیة - 1موضح بالشكل رقم 

  .التي تم تحدیثھا BIOS فقط باستخدام معالجتھا. وبعض األجھزة الحدیثة تعمل بشكل صحیح
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ذاكرة القراءة فقط). ) ROM الخاص بأجھزة الكمبیوتر القدیمة في شرائح BIOS وكان یتم تضمین معلومات
الذي لم یكن ممكنًا على الدوام. أما  ، األمرROM ، كان ینبغي استبدال شریحةBIOS ولترقیة معلومات

القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة كھربیًا) أو ذاكرة  ذاكرة) EEPROM الحدیثة فتتمثل في BIOS شرائح
 ."BIOS رقیةترقیتھا دون فتح علبة الكمبیوتر. ویطلق على ھذه العملیة "ت محمولة، التي یمكن للمستخدم

، كما ھو BIOS الحالیة على الكمبیوتر، یتعین علیك الدخول إلى برنامج إعداد BIOS ولعرض إعدادات
 الكمبیوتر باالختبار الذاتي أثناء التشغیل . اضغط على مفاتیح تسلسل اإلعداد أثناء قیام2موضح في الشكل رقم 

(POST). اإلعداد ھو المفتاحیكون مفتاح  واستناًدا إلى نوع الكمبیوتر، قد F1 أو F2 أو Del.  الحظ النص
 .المناسبة ارجع إلى دلیل اللوحة األم للعثور على مفتاح اإلعداد أو مجموعة المفاتیح المعروض على الشاشة أو

للدخول إلى اإلعداد، أو  فالجزء األول من عملیة التمھید یعرض رسالة تخبرك بالمفتاح الذي ینبغي الضغط علیھ
شخص غیر معتاد علیھا القیام بتبدیلھا.  ال ینبغي ألي BIOS وھناك إعدادات متنوعة في نظام .BIOS وضع

 .ما لم تبحث في المشكلة بعمق BIOS أيٍ من إعدادات فإذا كنت غیر متأكد، فمن األفضل عدم تغییر

التثبیت الموصى بھا إجراءات  جدید، ارجع إلى موقع الویب التابع للجھة المصنِّعة واتبع BIOS لتنزیل نظام
 BIOS عبر اإلنترنت تنزیل ملف BIOS نظام . وقد یتضمن تثبیت برامج3كما ھو موضح في الشكل رقم 

ثم تشغیلھا من القرص المرن. ویقوم برنامج التثبیت بمطالبة  جدید ونسخ الملفات أو استخراجھا في قرص مرن
 .إلتمام العملیة المستخدم بتوفیر معلومات

من الجھات المصنِّعة  من خالل موجھ األوامر، إال أن العدید BIOS أنھ مازال من الشائع ترقیةوعلى الرغم 
من داخل نظام  BIOS البرامج للمستخدمین ترقیة للوحة األم توفر برامج على مواقع الویب التابعة وتتیح ھذه

  .من جھة مصنِّعة إلى أخرى كما تختلف اإلجراءات .Windows التشغیل

قد یتسبب في أن یصبح الكمبیوتر غیر قابل  BIOS التثبیت غیر المناسب أو الفاشل في تحدیث :تحذیر
 .لالستخدام

 وتكوینھا ترقیة أجھزة التخزین ومحركات األقراص الثابتة 11-4-5 

تفكر في إضافة  بدالً من شراء كمبیوتر جدید للحصول على مزید من سرعة الوصول ومساحة التخزین، قد
 :مثل ص ثابتة آخر. وھناك أسباب عدیدة لتثبیت محرك أقراص إضافيمحرك أقرا

  لتثبیت نظام تشغیل ثانٍ  •
  لتوفیر مساحة تخزین إضافیة •
  لتوفیر محرك أقراص ثابتة أسرع •
  للتحكم في ملف تبدیل النظام •
  لتوفیر نسخة احتیاطیة من محرك األقراص الثابتة األصلي •
  لزیادة تحمل األخطاء •

  .ء یجب أن تؤخذ في االعتبار قبل إضافة محرك أقراص ثابتة جدیدھناك عدة أشیا

تعیین إحدى محركي  وموصل على نفس كبل البیانات، فیجب PATA إذا كان محرك األقراص الجدید من نوع
  أنھ محرك األقراص التابع وتعیین الثاني على (master) األقراص على أنھ محرك األقراص الرئیسي

(slave). إعدادات قناطر التوصیل 1شكل رقم ویوضح ال (jumper)  في خلفیة محرك األقراص الثابتة من
ألیة أقسام جدیدة أو تعیینات حروف محرك األقراص. وقد یحتاج  كما یجب أیًضا التخطیط الجید .PATA نوع

 .إلى الضبط BIOS ترتیب التمھید في

األخطاء عند  ـ على تحسین تحمل (RAID) تعمل المصفوفات ـ مثل مصفوفة التعدد لألقراص المستقلة
كما تتطلب بعض أنواع من  .2 توصیلھا بالعدید من محركات األقراص الثابتة، كما ھو موضح في الشكل رقم

باستخدام مكونات مادیة أو  RAID مصفوفة محركي أقراص ثابتة أو أكثر. یمكنك تثبیت RAID مصفوفة
كونات المادیة أكثر وثوقیة، لكنھا أعلى تكلفة. ویتم إنشاء عملیات الم برمجیة. وفي الغالب تكون عملیات تثبیت

 وإدارتھا بواسطة أحد أنظمة التشغیل، مثل تثبیت البرامج
Windows Server 2003.  
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 ترقیة أجھزة اإلدخال واإلخراج وتكوینھا 11-4-6 

وقد یرغب بعض العمالء  .ازفي حالة توقف جھاز اإلدخال أو اإلخراج عن العمل، قد تضطر إلى استبدال الجھ
  .في ترقیة أجھزة اإلدخال واإلخراج لتعزیز األمان واإلنتاج

من الراحة عند استخدامھا.  ـ قد توفر مزیًدا 1فلوحة المفاتیح ذات التصمیم المتمیز ـ كالموضحة بالشكل رقم 
ھام خاصة، مثل الكتابة بلغة أخرى المستخدم من القیام بم وأحیانًا ما تكون إعادة التكوین أمًرا ضروریًا لتمكین

 استبدال جھاز إدخال أو إخراج أو إعادة تكوینھ قد یكون أكثر سھولة للمستخدمین بحروف إضافیة. وأخیًرا فإن
 .المعاقین

في مثل ھذه الحالة، قد  .وأحیانًا یكون من غیر الممكن الترقیة باستخدام فتحات أو مقابس التوسعة الموجودة
إضافي، یجب  USB الكمبیوتر على اتصال في حالة عدم احتواء .USB ترقیة باستخدام اتصالیمكنك إتمام ال

  .2، كما ھو موضح في الشكل رقم USB من نوع أو شراء لوحة وصل USB علیك تثبیت بطاقة مھایئ

في  ویمكنك القیام بذلك .وبعد الحصول على مكونات مادیة جدیدة، قد تضطر إلى تثبیت برامج تشغیل جدیدة
لدیك القرص المضغوط، فیمكنك الحصول  الغالب باستخدام قرص مضغوط خاص بالتثبیت. أما إذا لم یتوفر

 .للجھة المصنِّعة على برامج تشغیل محدثة من موقع الویب التابع

 جودة المكونات المادیة المعملي لـ برنامج التشغیل الموقَّع ھو برنامج التشغیل الذي اجتاز اختبار :مالحظة
Windows وحصل على توقیع برنامج تشغیل من Microsoft.  وقد یتسبب تثبیت برنامج تشغیل غیر موقع

خطأ ومشاكل في عملیة التھیئة. في حالة اكتشاف برنامج تشغیل غیر موقَّع  في عدم استقرار النظام ورسائل
 .فیھ ل أو االستمرارالمكونات المادیة، فسوف تتم مطالبتك بوقف تثبیت برنامج التشغی أثناء تثبیت

 الكمبیوتر الشخصي وتطبیقھا التعرف على طرق الصیانة الوقائیة الشائعة لمكونات 11-5 

الوقائیة. بإمكان الصیانة  بتنفیذ أعمال الصیانةلجعل أجھزة الكمبیوتر تعمل بشكل صحیح، علیك صیانتھا 
 .الكمبیوتر الوقائیة إطالة عمر المكونات وحمایة البیانات وتحسین أداء

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .تنظیف المكونات الداخلیة •
  .(case) تنظیف علبة الكمبیوتر •
 .فحص مكونات الكمبیوتر •

 تنظیف المكونات الداخلیة 11-5-1 

أھمیة. وتحدد كمیة األتربة  إن الحفاظ على نظافة النظام یعد واحًدا من أكثر جوانب صیانة الكمبیوتر الوقائیة
ینبغي فیھا تنظیف مكونات الكمبیوتر. وتھدف غالبیة  الموجودة في البیئة وعادات المستخدم عدد المرات التي

  .األتربة عملیات التنظیف إلى منع تراكم

إستاتیكیة وتتسبب في إتالف أو فك  ال تستخدم مكنسة كھربیة إلزالة األتربة. فقد تولد المكانس الكھربیة كھرباء
استخدام الھواء المضغوط لطرد الھواء بعیًدا. إذا استخدمت  المكونات أو قناطر التوصیل. بدالً من ذلك، علیك

في وضعٍ عمودي لمنع تسرب سائل التنظیف إلى مكونات المضغوط، فأمسك العلبة  علبة معبأة بالھواء
  .اتبع التعلیمات والتنبیھات الموجودة على علبة الھواء المضغوط دائًما .الكمبیوتر

مفكوكة. وھناك العدید من  كما یمنحك التنظیف المنتظم الفرصة لفحص المكونات بحثًا عن مسامیر أو موصالت
 :نظافتھا قدر اإلمكان منھا تجب علیك المحافظة على األجزاء داخل علبة الكمبیوتر التي

  مجموعة المروحة/خافض الحرارة •
  (RAM) ذاكرة الوصول العشوائي •
  بطاقات المھایئ •
  اللوحة األم •
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  مروحة العلبة •
  مورد الطاقة •
  محركات األقراص الداخلیة •

وحة في موضعھا. فھذا یمنع المضغوط، قم بتثبیت ریش المر عند تنظیف المروحة باستخدام الھواء :تحذیر
 .زائدة أو تحرك المروحة في االتجاه الخاطئ دوران الجزء الدوار بصورة

 (case) تنظیف علبة الكمبیوتر 11-5-2 

وأغطیة علبة الكمبیوتر غیر  یمكن أن تنتقل األتربة أو األوساخ الموجودة خارج الكمبیوتر عبر مراوح التبرید
عبر أغطیة فتحات التوسعة المفقودة، كما ھو موضح  اخ أن تدخل إلى الكمبیوترمحكمة الغلق. كما یمكن لألوس

األتربة داخل الكمبیوتر، من الممكن أن تمنع تدفق تیار الھواء وتؤثر بالتالي  . وفي حالة تراكم1في الشكل رقم 
  .نظام التبرید على

استخدام أحد منتجات  . في حالةاستخدم قطعة من القماش أو منفضة لتنظیف علبة الكمبیوتر من الخارج
على قطعة من القماش أو منفضة وامسح  التنظیف، ال تقم برشھ على العلبة مباشرةً. بل ضع كمیة صغیرة منھ

 .العلبة من الخارج

 :الحقًا وإصالحھا مثل أثناء تنظیف العلبة، یجب علیك البحث عن األشیاء التي یمكن أن تتسبب في مشاكل

  الكمبیوتر ة المفقودة التي تسمح بدخول األتربة واألوساخ والحشرات إلىأغطیة فتحات التوسع •
  المسامیر المفكوكة أو المفقودة التي تحكم تثبیت بطاقات المھایئ •
  الكبالت المفقودة أو المتشابكة التي یمكن أن تھرب من العلبة دون أن تالحظھا •

 فحص مكونات الكمبیوتر 11-5-3 

ویوفر التنظیف  .الكمبیوتر في حالة جیدة ھي فحص الكمبیوتر وفق جدول منتظمأفضل طریقة للحفاظ على 
 :التي ینبغي فحصھا مثل فرصة جیدة للقیام بھذا الفحص. یجب أن یكون لدیك قائمة فحص بالمكونات

بحثًا عن وجود أتربة متراكمة. تأكد  ونظام التبرید CPU افحص وحدة - ونظام التبرید CPU وحدة •
كبل الطاقة الخاص بالمروحة محكم، كما ھو  حة یمكنھا الدوران بحریة. تأكد من أنمن أن المرو

تكون الطاقة قید التشغیل لرؤیة دوران المروحة.  . وافحص المروحة عندما1موضح بالشكل رقم 
بأمان في المقبس. تأكد من أن خافض الحرارة موصل بشكل  للتأكد أنھا مثبتة CPU افحص وحدة

  .لتنظیفھا CPU تنزع وحدة وث التلف، الجید. لتفادي حد
أن  2یوضح الشكل رقم  .RAM بأمان في فتحات RAM یجب تثبیت شرائح - RAM توصیالت •

تثبیتھا عند الضرورة. استخدم الھواء  مشابك االحتجاز قد تصبح مفكوكة في بعض األحیان. قم بإعادة
  .المضغوط إلزالة األتربة

محركات األقراص الثابتة ومحرك  ھزة التخزین بما في ذلكافحص كافة أج - أجھزة التخزین •
توصیل كافة الكبالت بإحكام. ابحث  األقراص المرنة والمحركات الضوئیة ومحرك األشرطة. یجب

المفقودة أو التي تم تعیینھا بشكل غیر صحیح، كما  غیر المحكمة أو (jumper) عن قناطر التوصیل
أن ال یصدر محرك األقراص أصوات خشخشة أو قرع أو  . كما یجب3ھو موضح في الشكل رقم 

الجھة المصنَّعة لمعرفة كیفیة تنظیف محرك األقراص الضوئي  صریر. اقرأ دلیل التشغیل المقدم من
أدوات المسح القطنیة أو الھواء المضغوط. نظف القرص المرن  أو رؤوس األشرطة باستخدام

  .تنظیف محرك األقراص باستخدام مجموعة أدوات
التوسعة الخاصة بھا على النحو الصحیح.  یجب تثبیت بطاقات المھایئ في فتحات - بطاقات المھایئ •

، یمكن أن تتسبب في حدوث دوائر كھربیة 4رقم  فالبطاقات المفكوكة، كما ھو موضح في الشكل
ات باستخدام مسامیر التثبیت لتجنب خلخلة البطاقات في فتح قصیرة. قم بتثبیت بطاقات المھایئ

المضغوط إلزالة أیة أوساخ أو أتربة موجودة على بطاقات المھایئ أو على  التوسعة. استخدم الھواء
  .التوسعة فتحات

مثبتة في مكانھا وذلك بسبب ما یمثلھ كبل الشاشة كبیر  قد تصبح بطاقة الفیدیو في بعض األحیان غیر :مالحظة
 .د قیام الشخص بربط مسامیر التثبیتلسوء االستخدام عن الحجم من ضغط علیھا، أو تعرضھا
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فعلى األرجح یتم تعطیل مھایئ الفیدیو المدمج عن  في حالة استخدام مھایئ فیدیو في فتحة توسعة، :مالحظة
 .بھ على سبیل الخطأ، فقد ال یعمل الكمبیوتر اللوحة األم. وفي حالة توصیل شاشة

 :ھاوفیما یلي بعض عناصر الكمبیوتر الشائعة التي یجب فحص

 جھاز الحمایة ضد التیار المتغیر) وأجھزة) افحص شریط الطاقة ومانع اندفاع التیار - أجھزة الطاقة •
UPS (فتحة تھویة سلیمة وخالیة من االنسدادات فال یعوق  مورد طاقة غیر منقطع). تأكد من وجود

عاصفة رعدیة حالة وجود مشاكل تتعلق بالكھرباء أو وجود  عملھا شيء. استبدل شریط الطاقة في
  .شدیدة في المنطقة

البرغیة غیر المحكمة في إحداث مشاكل إذا  یمكن أن تتسبب المسامیر - المسامیر البرغیة المفكوكة •
یتسبب المسمار المفكوك في علبة الكمبیوتر فیما بعد في إحداث  لم یتم تثبیتھا أو إزالتھا على الفور. فقد

  .ع یصعب معھ إزالة المسماریتدحرج إلى موض دائرة كھربیة قصیرة أو
مكنسة كھربیة صغیرة لتنظیف لوحة المفاتیح  استخدم الھواء المضغوط أو - لوحة المفاتیح والماوس •

  .المیكانیكي، فقم بإزالة كرة الحركة ونظف أیة أوساخ بھ والماوس. إذا كان الماوس من النوع
لمكسورة أو المنثنیة. تأكد من أن كافة ا افحص كافة توصیالت الكبالت. ابحث عن السنون - الكبالت •

أیًضا من أن كافة الكبالت غیر مجعدة أو ملتویة أو مثنیة  مسامیر تثبیت الموصالت مثبتة بإحكام. تأكد
  .بشدة

 وإصالحھا ف أخطاء مكونات الكمبیوتر واألجھزة الطرفیةاستكشا 11-6 

تتراوح ھذه المشاكل  .تساعد عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا في حل مشاكل الكمبیوتر واألجھزة الطرفیة
تعقیًدا؛ مثل تثبیت وحدة المعالجة  من المشاكل البسیطة ـ مثل تحدیث محرك األقراص ـ إلى مشاكل أكثر

وإصالحھا كإرشادات لمساعدتك في تشخیص المشاكل  استخدم خطوات استكشاف األخطاء .(CPU) المركزیة
  .وعالجھا

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •
  .اتطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھ •

 مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا 11-6-1  

الكمبیوتر. ویطلق على  ینبغي أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بقدرة على تحلیل المشكلة وتحدید سبب الخطأ إلصالح
  .ھذه العملیة عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا

أسئلة  2و 1الشكالن  من العمیل. یعرضأول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات 
 .العمیل مفتوحة اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا على

قائمة بالمشاكل التي  3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. یوضح الشكل رقم 
 .تنطبق على مكونات الكمبیوتر المادیة

قائمة ببعض  4 حة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. یوضح الشكل رقمبعد التحقق من المشاكل الواض
 .الحلول السریعة لمشاكل المكونات المادیة للكمبیوتر

طرقـًا  5یعرض الشكل رقم  .إذا لم تفلح الحلول السریعة في حل المشكلة، فھذا وقت جمع البیانات من الكمبیوتر
 .وترمختلفة لجمع معلومات حول المشكلة من الكمبی

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  عند ھذه النقطة، یكون لدیك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلول
 .موارد للحلول الممكنة

  .بعد أن تقوم بحل المشكلة، ستقوم بختام الحل مع العمیل
 .قائمة بالمھام المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة 7یعرض الشكل رقم 
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 على المشاكل الشائعة وحلولھا التعرف 11-6-2 

ھذه العناصر الثالثة. وبعض  یمكن أن ترجع مشاكل الكمبیوتر إلى األجھزة أو البرامج أو الشبكات أو مزیجٍ من
تخطیًطا لمشاكل  1غیرھا. یمثل الشكل رقم  أنواع مشكالت الكمبیوتر ستقوم بحلھا بشكل متكرر أكثر من

  .األجھزة الشائعة وحلولھا

 تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا 11-6-3 

مھاراتك في االستماع  واآلن بعد أن استوعبت عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، فقد حان الوقت لتطبیق
  .والتشخیص

المكونات المادیة للكمبیوتر  لقد تم تصمیم التمرین المعملي األول لتعزیز مھاراتك في التعامل مع مشاكل
 .قدرة الكمبیوتر على التمھید م باستكشاف وإصالح األخطاء المتعلقة بعدمالشخصي. وستقو

مشاكل المكونات  لقد تم تصمیم التمرین المعملي الثاني لتعزیز مھاراتك في االتصال واستكشاف وإصالح
  :الخطوات التالیة المادیة للكمبیوتر الشخصي. في ھذا التمرین المعملي، ستقوم بإجراء

  تلقي طلب العمل •
  التنقل مع العمیل خالل خطوات متعددة لمحاولة حل المشكلة •
  توثیق المشكلة والحل •

 ملخص 11-7 

االعتبارات التي ینبغي  لعت أیًضا علىاطلعت في ھذه الوحدة على التشخیص المتقدم للكمبیوتر وإصالحھ واط
عرضت ھذه الوحدة بعض تقنیات استكشاف  وضعھا في االعتبار لعملیات ترقیة المكونات واختیارھا. كما

موضع المشكلة وإصالحھا باإلضافة إلى تقدیم النتائج  األخطاء وإصالحھا بشكل مفصل لمساعدتك على تحدید
 .التي توصلت إلیھا مع العمیل

األجھزة ذات الضمان  رفت على قواعد الفني المیداني والفني الذي یعمل عن بُعد وفني صیانةكما تع •
بالمھارات المتقدمة الستكشاف  وفرص العمل المتاحة لكل من ینضم إلى ھذا المجال من ذوي المعرفة

  .األخطاء وإصالحھا وإن لم تكن معرفة تامة
بأمان. كما یمكنك  من وتنفیذھا واستخدام األدواتولك القدرة اآلن على شرح إجراءات المعمل اآل •

الشاشات وطابعات اللیزر. كما أنك  شرح األسس التي تتعلق بأمان الكھرباء، السیما عند تطبیقھا على
  .تطبیقھا قد استوعبت الغرض من معاییر أمان العمال وكیفیة

المكونات المادیة  وأنواعكما تعرفت على إجراءات التخلص اآلمن من أنواع بطاریات الكمبیوتر  •
  .المختلفة مثل الشاشات

الكمبیوتر  وأصبحت لدیك القدرة على تقدیم النصیحة للعمالء حول استخدام طرق حمایة أجھزة •
  .الخاصة بھم بواسطة استخدام ممارسات الصیانة الوقائیة الجیدة

والعلبة والطابعة  شاشةكما یمكنك وصف طرق تنظیف المكونات الخارجیة للكمبیوتر، بما في ذلك ال •
الداخلیة للكمبیوتر، مثل اللوحة األم  واألجھزة الطرفیة. ویمكنك أیًضا وصف كیفیة تنظیف المكونات

  .المھایئ وبطاقات RAM ونظام التبرید وذاكرة CPU ووحدة
تھ الكمبیوتر ومكونا وقد تعرفت على كیفیة تقدیم النصیحة للعمیل عندما یكون الحل األمثل ھو ترقیة •

  .وكذلك عندما یكون الحل األمثل ھو شراء منتج جدید
وبإمكانك شرح  .كما یمكنك شرح الخطوات المتبعة في عملیة إضافة محرك أقراص ثابتة ثاٍن وتكوینھ •

الكمبیوتر وموردات الطاقة  الخطوات المتبعة في عملیة تحدیث مكونات الكمبیوتر المختلفة، مثل علب
  .الثابتة وبطاقات المھایئ ومحركات األقراص RAM وذاكرةونظام التبرید  CPU ووحدة

اإلجابات المحددة  باإلضافة إلى قدرتك على شرح استخدام األسئلة ذات اإلجابة المفتوحة واألسئلة ذات •
  .الثاني لتحدید المشكلة (بنعم أو ال أو اختیار من متعدد) التي تناسب الفني من المستوى

العمیل  اف وإصالح األخطاء، بما في ذلك جمع البیانات منكما یمكنك وصف خطوات استكش •
وتطبیق الحلول وصوالً  والتحقق من المشاكل الظاھرة وتجریب الحلول السریعة أوالً وتقییم المشاكل

  .لحل المشكلة
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على مجھودات  وأصبح لدیك فھم كامل للدور الذي یقوم بھ فني المستوى الثاني وكیفیة االعتماد •
  .طاء وإصالحھا التي قام بھا فني المستوى األولاستكشاف األخ
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 مقدمة 12-0 

  .تتناول ھذه الوحدة بالتفصیل عملیة تثبیت أنظمة التشغیل وتكوینھا وتحسین أدائھا

 حالیًا، وتتضمن في السوقالمتوفرة  "Operating Systems" ھناك أنواع مختلفة من أنظمة التشغیل
Microsoft Windows و Apple Mac OS و UNIX و Linux. الفني وضع نظام  لذا یجب على

ذلك، فإن ھناك العدید من إصدارات نظام  الكمبیوتر الحالي في االعتبار عند اختیار نظام التشغیل. عالوة على
 Windows 2000  منكالً  Microsoft Windows التشغیل أو توزیعاتھ. تتضمن إصدارات

Professional و Windows XP Home Edition و Windows XP Professional و 
Windows Media Center و Windows Vista Home Basic و Windows Vista 

Business و Windows Vista Premium.  

المتشابھة. ومع ذلك، فقد ال  جھةویتیح كل نظام من أنظمة التشغیل ھذه العدید من المیزات المتماثلة ذات الوا
معین في كافة أنظمة التشغیل. لذلك یجب أن تكون  تتوفر بعض الوظائف الضروریة التي تفي باحتیاجات عمیل

والتعرف على االختالفات الموجودة بینھا إلیجاد أفضل نظام یفي باحتیاجات  قادًرا على مقارنة أنظمة التشغیل
 .عمیلك

 :الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیةوبعد االنتھاء من ھذه 

  .تحدید نظام التشغیل المناسب وفًقا الحتیاجات العمیل •
  .تثبیت نظام التشغیل وتكوینھ وتحسین أدائھ •
  .وصف كیفیة ترقیة أنظمة التشغیل •
  .وصف إجراءات الصیانة الوقائیة ألنظمة التشغیل •
  .استكشاف أخطاء أنظمة التشغیل وإصالحھا •

 العمیل تحدید نظام التشغیل المناسب وفقًا الحتیاجات 12-1 

بمیزات یجب وضعھا  ھناك العدید من أنظمة التشغیل التي یمكنك االختیار من بینھا، حیث یتمتع كل منھا
یجب علیك تحدید المكونات المادیة التي تلبي  عتبار عند التشاور مع العمیل. فعند اختیار نظام تشغیل للعمیل،باال

  .التي یحتاجھا نظام التشغیل أو تفوق الحد األدنى لمتطلبات الجھاز

التشغیل. قد  لوصف وظائف نظام Windows XP Professional في ھذه الوحدة الحالیة سوف یُستخدم
 .Windows باستخدام نظام تشغیل ـ في أوقات معینة أثناء العمل ـ بترقیة الكمبیوتر أو إصالحھ تقوم

 .Windows مقارنة بین أنظمة تشغیل 1یُوضح الشكل رقم 

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .وصف أنظمة التشغیل •
 .وصف أنظمة تشغیل الشبكات •

 ة التشغیلوصف أنظم 12-1-1 

لن یتمكن المستخدم من  یعتبر نظام التشغیل ھو الواجھة بین المستخدم والكمبیوتر. ففي غیاب نظام تشغیل،
  :التشغیل القدرات التشغیلیة والتنظیمیة التالیة التعامل مع برامج الكمبیوتر أو مكوناتھ المادیة. ویقدم نظام

  طبیقاتتوفیر طریقة للربط بین المكونات المادیة والت •
  إنشاء نظام ملفات لتخزین البیانات •
  إدارة التطبیقات •
  ترجمة أوامر المستخدم •

الحد األدنى من  1تحتوي أنظمة التشغیل على حد أدنى من متطلبات المكونات المادیة. یوضح الشكل رقم 
 .متطلبات المكونات المادیة الالزمة للعدید من أنظمة التشغیل
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 الشبكاتوصف أنظمة تشغیل  12-1-2 

على  عبارة عن نظام تشغیل یحتوي (Network Operating System 'NOS') نظام تشغیل الشبكة
وفیما یلي أمثلة على أنظمة تشغیل  .میزات إضافیة لزیادة األداء الوظیفي وقابلیة اإلدارة في بیئة متصلة بشبكة

  :الشبكة

• Windows 2000 Server  
• Windows 2003 Server  
• UNIX  
• Linux  
• Novell NetWare  
• Mac OS X  

الشبكة إلى  لتقدیم موارد (Network Operating System 'NOS') لقد تم تصمیم نظام تشغیل الشبكة
 :العمالء

  تطبیقات الخادم، مثل قواعد البیانات المشتركة •
  التخزین المركزي للبیانات •
أو  LDAP مثل ارده على الشبكة،خدمات الدلیل التي توفر مستودًعا مركزیًا لحسابات المستخدم ومو •

  (Active Directory) الدلیل النشط
  قائمة انتظار الطباعة الخاصة بالشبكة •
  أمان الشبكة والوصول إلیھا •
  وعملیات النسخ االحتیاطي RAID أنظمة التخزین المكررة، مثل •

الشبكة. ویتم التحكم في ھذه  ائفتقدم أنظمة تشغیل الشبكة العدید من البروتوكوالت التي تم تصمیمھا للقیام بوظ
البروتوكوالت التي تستخدمھا أنظمة تشغیل الشبكة خدمات  البروتوكوالت باستخدام كود خوادم الشبكة. وتقدم

التلقائیة (أي  IP والبرید اإللكتروني وتحلیل األسماء باإلضافة إلى عنونة مثل استعراض ویب ونقل الملفات
 یعرض الشكل .(IP التلقائي لعنوان التعیین

  .مزیًدا من المعلومات 1رقم 

 تثبیت نظام التشغیل وتكوینھ وتحسین أدائھ 12-2 

التثبیت المضغوط  یعرض قرص تتسم عملیة تثبیت غالبیة أنظمة التشغیل بالسھولة. عقب تشغیل الكمبیوتر،
التثبیت مع طرح سلسلة من  معالًجا لتوجیھك خالل عملیة Windows XP Professional الخاص بـ

التثبیت بإتمام عملیة التثبیت تلقائیًا. سوف تقوم في ھذا  األسئلة علیك. بمجرد تقدیم إجابات لألسئلة، یقوم معالج
 .Windows XP Professional لنظام التشغیل القسم بإجراء تثبیت مخصص

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مقارنة التثبیت االفتراضي والتثبیت المخصص والفرق بینھما •
  .باستخدام تثبیت مخصص Windows XP Professional تثبیت •
  .إنشاء أقراص ودالئل وملفات وعرضھا وإدارتھا •
  .دوات المستخدمة لتحسین أداء نظام التشغیلتحدید اإلجراءات واأل •
  .تحدید اإلجراءات واألدوات المستخدمة لتحسین أداء المستعرضات •
  .وصف عملیة تثبیت برنامج البرید اإللكتروني واستخدامھ وتكوینھ •
  .تعیین دقة الشاشة وتحدیث برنامج تشغیل الفیدیو •
  .وصف تثبیت نظام تشغیل ثان ٍ •

 بینھما تثبیت االفتراضي والتثبیت المخصص والفرقمقارنة ال 12-2-1 

الكمبیوتر المستخدمة في  كافیًا لغالبیة أجھزة Windows XP Professional یعتبر التثبیت االفتراضي لـ
 Windows XP التثبیت المخصص لـ المنازل أو شبكات المكاتب الصغیرة. بینما یتم استخدام

Professional ادةفي الشبكات الكبیرة ع. 
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 التثبیت االفتراضي
 تفاعل من المستخدم. حیث تتم مطالبتك بتقدیم معلومات لجھاز كمبیوتر معین یتطلب التثبیت االفتراضي أقل

  .والمالك/المستخدم

 التثبیت المخصص
المخصص إلى حد بعید مع التثبیت االفتراضي. حیث توجد شاشتان فقط  ، یتشابھ التثبیتWindows XP في

 المخصص أثناء عملیة اإلعداد. تسمح الشاشة األولى بتخصیص اإلعدادات اإلقلیمیة، بینما حدیدتسمحان بالت
یقوم الفني أو  . وكثیًرا ما1تسمح الشاشة الثانیة بتخصیص إعدادات الشبكة كما ھو موضح بالشكل رقم 

طالب المعالج المستخدم التثبیت المخصص، ی المستخدم الذي یتمتع بخبرة فنیة بإجراء التثبیت المخصص. أثناء
قد تم تخصیص نظام التشغیل بحیث یتماشى مع تفضیالت أو متطلبات  بمعلومات األداء التفصیلیة للتأكد من أنھ

 Windows XP مسؤول الشبكة الخاص بالشركة. ویمكنك إجراء تثبیت مخصص لـ المستخدم الفردي أو
Professional استخدام ملف اإلجابة الذي یحتوي على إعداداتعلى أكثر من كمبیوتر واحد على الشبكة ب 

 .ُمعرفة مسبقًا وإجابات لألسئلة التي یطرحھا المعالج أثناء عملیة اإلعداد

وتخصیصھا كي  Windows XP Professional كما یمكن للفني إضفاء الطابع التلقائي على عملیة تثبیت
 :تتضمن المیزات التالیة

  Microsoft Office تطبیقات اإلنتاجیة، مثل •
  التطبیقات المخصصة •
  دعم العدید من اللغات •
 microsoft  باستخدام OS Deployment Feature Pack حزمة میزة نشر نظام التشغیل •

system management server 'SMS'  
  برامج تشغیل مكونات الكمبیوتر المادیة •

 مخصص باستخدام تثبیت Windows XP Professional تثبیت 12-2-2 

الكمبیوتر المستخدمة في  كافیًا لغالبیة أجھزة Windows XP Professional عتبر التثبیت االفتراضي لـی
 Windows XP Professional المخصص لـ المنازل أو بیئات العمل الصغیرة. قد تساعد عملیة التثبیت

 .في الشبكة الكبیرة التشغیل بین أجھزة الكمبیوتر على توفیر الوقت كما تقدم تكوینًا ثابتًا لنظام

  .عملیة تثبیت غیر مراقبة من نقطة توزیع الشبكة باستخدام ملف إجابة •
بنسخ صورة  وبرنامج تصویر األقراص، والذي یقوم Sysprep تثبیت یستند إلى الصور باستخدام •

  .لنظام التشغیل إلى القرص الثابت مباشرة ودون تدخل من المستخدم
 Remote installation services') "خدمات التثبیت عن بُعدالتثبیت عن بُعد باستخدام " •

'RIS)النوع من التثبیت أو  ، والتي یمكنھا تنزیل التثبیت عبر الشبكة. یمكن أن یطلب المستخدم ھذا
  .أن یتم فرضھ على الكمبیوتر بواسطة المسؤول

 Systems حزمة میزة نشر نظام التشغیل التي تستخدم •
(Management Server (SMS، وھي یمكنھا تبسیط  

  .عملیة نشر نظام التشغیل إلى حد كبیر عبر المؤسسة

 التثبیت غیر المراقب
ھو أسھل طرق التثبیت المخصص التي یمكن  unattend.txt باستخدام ملف اإلجابة یعد التثبیت غیر المراقب

داخل  موجود setupmgr.exe على الشبكة. یمكن إنشاء ملف اإلجابة باستخدام تطبیق یحمل االسم تنفیذھا
  .Windows XP Professional على القرص المضغوط الخاص بـ deploy.cab الملف

 األسئلة، یتم نسخ ملف مثاالً لملف اإلجابة. بمجرد انتھائك من اإلجابة على كافة 1یعرض الشكل رقم 
unattend.txt نك القیام بواحد من أمرینالنقطة، یمك إلى مجلد التوزیع المشترك على الخادم. عند ھذه: 

وتثبیت  على جھاز العمیل. یعمل ذلك على تحضیر القرص الثابت unattended.bat تشغیل الملف •
  .نظام التشغیل تلقائیًا من الخادم عبر الشبكة

الخادم. قم  إنشاء قرص تمھید یعمل على تمھید الكمبیوتر واالتصال بمجلد التوزیع المشترك على •
  .لتثبیت نظام التشغیل عبر الشبكة batch file دفعيبتشغیل الملف ال
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 تثبیت یستند إلى الصور
 المستندة إلى الصور، یجب أن تبدأ بتكوین أحد أجھزة الكمبیوتر بشكل كامل لیكون في عند تنفیذ عملیات التثبیت

قراص الصادر األ لتحضیر النظام للتصویر. یقوم تطبیق تصویر Sysprep حالة تشغیل. وبعد ذلك، یتم تشغیل
قرص مضغوط أو قرص فیدیو  من جھة أخرى بتحضیر صورة الكمبیوتر المكتمل، التي یمكن نسخھا على

المتوافقة إلكمال  HAL الكمبیوتر ذات طبقات رقمي. ویمكن أن یتم نسخ ھذه الصورة بعد ذلك إلى أجھزة
مكنك تمھید الكمبیوتر، ولكن قد یلزم بمجرد أن یتم نسخ الصورة، ی .عملیة تثبیت أجھزة الكمبیوتر المتعددة

 .اإلعدادات، مثل اسم الكمبیوتر وعضویة المجال تكوین بعض

 التثبیت عن بُعد
، تكون العملیة أشبھ بعملیة التثبیت المستند إلى الصور Remote installation services 'RIS' مع

 Remote installation services' استخدام أداة تصویر األقراص. یمكنك استخدام باستثناء أنھ ال یتم
'RIS إلعداد أجھزة الكمبیوتر التي تستخدم Microsoft Windows باستخدام مجلد  الجدیدة عن بُعد وذلك

 .Windows تشغیل مشترك كمصدر لملفات نظام Remote installation services 'RIS' شبكة
والتي تم تمكین التمھید علیھا. یمكن أن یتم بدء  البعیدة یمكنك تثبیت أنظمة التشغیل على أجھزة الكمبیوتر العمیلة

 Pre-Bootبالشبكة باستخدام مھایئ شبكة بوسعھ التعامل مع تشغیل أجھزة المستخدمین المتصلة
eXecution  

(Environment (PXE بعد ذلك بتسجیل الدخول باستخدام مؤھالت  أو قرص تمھید بعید. یقوم العمیل
 .المستخدم خاصة بحساباالعتماد الصالحة ال

ویجب عدم  لالستخدام في شبكة صغیرة نسبیًا Remote installation services 'RIS' تم تصمیم
 Systems إدارة یسمح خادم .(WAN) استخدامھ عبر ارتباطات منخفضة السرعة خاصة بشبكة واسعة

Management Server (SMS) بیوتر على الشبكة. عدد كبیر من أجھزة الكم لمسؤول الشبكة بإدارة
التحكم عن بُعد وإدارة المخزون. وھناك میزة اختیاریة، وھي  إلدارة التحدیثات وتوفیر SMS یمكن استخدام

 على خادم SMS تتطلب تثبیت حزمة میزة نشر نظام التشغیل الخاصة بـ نشر نظام التشغیل، والتي
Windows 2003. یسمح SMS لة عبر الشبكة بأكملھا، مثلبتثبیت عدد كبیر من األجھزة العمی LAN أو 

WAN. 

 إنشاء أقراص ودالئل وملفات وعرضھا وإدارتھا 12-2-3 

البیانات فیھا. یحدد نظام الملفات  تعد األقراص والدالئل الموجودة داخل نظام التشغیل مواقع یتم تخزین وتنظیم
  ین مثل حجم األجزاء وحجم المجموعةتؤثر على التخز الذي یستخدمھ نظام التشغیل العوامل اإلضافیة التي

(cluster) ومیزات األمان. 

 بنیة القرص
یعرض  .Windows خدمات مثل التجزئة وتھیئة األقراص في تعرض أداة إدارة األقراص معلومات وتنفذ

 .Windows XP Professional إدارة األقراص" المستخدمة في" األداة المساعدة 1الشكل رقم 

 :نواع األقسام على القرص الثابتتوجد العدید من أ

  األقسام األساسیة •
  األقسام الموسَّعة •
  المحركات المنطقیة •

یستخدم نظام  .Active Partition القسم النشط یمكنك في أي وقت تعیین قسم واحد فقط لیكون :مالحظة
 .اسيالنظام. یجب أن یكون القسم النشط ھو القسم األس التشغیل القسم النشط لیقوم بتھیئة

وملفات النظام. یقوم بعض  ھو القسم النشط ویحتوي على ملفات التھیئة C: وفي معظم الحاالت یكون المحرك
 .لیتمكنوا من تھیئة الكمبیوتر بشكل مزدوج المستخدمین بإنشاء أقسام إضافیة لتنظیم الملفات أو

 :یمكنك الوصول إلى األداة "إدارة األقراص" بالطرق التالیة

  .إدارة األقراص < إدارة ثم اختر الكمبیوتر جھاز ، انقر بزر الماوس األیمن فوقابدأ من القائمة •
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انقر نقًرا مزدوًجا  .إدارة الكمبیوتر < أدوات إداریة < لوحة التحكم < إعدادات ، اخترابدأ من القائمة •
  .األقراص إدارة ، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوقالتخزین فوق

 نظام الملفات
 FAT32 ھما Windows XP ملفات. إن نظامي الملفات المتوفرین في األقسام باستخدام نظامتتم تھیئة 

  .میزات ثبات وأمان أكثر على NTFS یحتوي .NTFSو

یتسبب في مشكالت  ال یعرض امتداد الملف، ولكن ھذا اإلجراء یمكن أن Windows على سبیل المثال، فإن
ملفات غیر قابلة للتنفیذ. لتجنب ھذا  فات قابلة للتنفیذ على ھیئةأمان. فبإمكان منشئي الفیروسات توزیع مل
 :امتدادات الملفات بواسطة القیام بما یلي االختراق األمني، یجب علیك دائًما إظھار

، وقم بإلغاء تحدید خانة االختیار "إخفاء عرض < خیارات المجلد < لوحة التحكم ، اخترابدأ من القائمة
 .2المعروفة"، كما یظھر في الشكل رقم  اتامتدادات أنواع الملف

إلى حدوث مشاكل تنظیمیة خاصة  C: للمحرك یمكن أن یؤدي حفظ الملفات إلى الدلیل الجذر :مالحظة
 .C: في مجلدات یتم إنشاؤھا على المحرك بالبیانات. لذلك، فمن األفضل حفظ البیانات

 لتحسین أداء أنظمة التشغیل تحدید اإلجراءات واألدوات المساعدة المستخدمة 12-2-4 

األمثل. قد تكون المفاھیم متماثلة  ھناك العدید من اإلجراءات واألدوات المتوفرة للوصول بنظام التشغیل لألداء
األداء األمثل تكون مختلفة. على سبیل المثال، في الوقت  عبر أنظمة التشغیل ولكن أسالیب وإجراءات تحقیق

 Windows 98 بتنفیذ نفس الوظیفة على نظام تشغیل virtual memory الذي تقوم الذاكرة الظاھریة
وتعیینھا یكون  virtual memory مسار البحث عن إعدادات الذاكرة الظاھریة ، فإنWindows XPو

  .مختلفًا

 أدوات النظام
 .Windows األمثل، یمكنك الوصول إلى أدوات متعددة داخل لصیانة نظام التشغیل والوصول بھ لألداء

من أخطاء األقراص، وھي العملیة التي یمكنھا مسح محرك األقراص الثابت  تتضمن بعض ھذه األدوات التحقق
من أجل  بنیة الملفات، وعملیة إلغاء تجزئة محرك األقراص الثابتة، والتي یمكنھا دمج الملفات بحثًا عن أخطاء

 .قراص الثابتةأدوات إدارة محرك األ 1إمكانیة وصول أسرع. یعرض الشكل رقم 

 virtual memory الذاكرة الظاھریة
المثبتة في  لوحدة المعالجة المركزیة باستخدام ذاكرة أكثر من تلك virtual memory الظاھریة تسمح الذاكرة

 virtual الذاكرة الظاھریة الكمبیوتر. ویتم ذلك بحیث یُخصص لكل تطبیق نفس القدر من الذاكرة. وتعد
memory  ًذاكرة الوصول العشوائي ا أو ملف صفحة تتم قراءتھ داخل وخارجملفًا مؤقت (Random 

Access Memory) واختصاره RAM. النتائج، یجب أن تدع وللحصول على أفضل Windows  یدیر
تغییره ھو موقع الملف المؤقت. ینبغي أن تكون عضًوا في  حجم الملف المؤقت. إن اإلعداد الوحید الذي یجب

 virtual إعدادات الذاكرة الظاھریة 2التغییر. یعرض الشكل رقم  ین إلجراء ھذامجموعة المسؤول
memory. 

 :المسارات التالیة ، استخدم واحًدا منWindows XP للوصول إلى إعدادات الذاكرة االفتراضیة في

  خیارات األداء < التبویب خیارات متقدمة عالمة < النظام < لوحة التحكم < إعدادات < ابدأ •

 أو

خیارات  < إعدادات < األداء < خیارات متقدمة < النظام < األداء والصیانة < لوحة التحكم < ابدأ •
  متقدمة

 أداة إلغاء تجزئة القرص
األداة  Windows الملفات على محرك األقراص الثابتة، توفر أنظمة تشغیل للمساعدة في تحدیث أمثلیة

الثابتة، فإن  ول إلى الملفات وتخزینھا على محرك األقراصإلغاء التجزئة". وحیث إنھ یتم الوص" المساعدة
وقد یتسبب ذلك في اإلبطاء من  .حالتھا تتغیر من كونھا متقاربة على القرص إلى كونھا مبعثرة على القرص
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یبحث في عدة مناطق على أقراص التخزین  عمل نظام التشغیل. ویكون على محرك األقراص الثابتة أن
للعثور على الملف بأكملھ. إن تأثیر ھذه العملیة یعد ضئیالً بالنسبة  لموجودة بالقرص الثابتالمعدنیة المضمنة ا
الملف  عند حدوث ذلك لآلالف من الملفات، فإن العملیة ستتسبب في اإلبطاء من قراءة وكتابة لملف واحد. ولكن

جھاز  الماوس األیمن فوق زربشكل مادي على محرك األقراص الثابتة. إللغاء تجزئة محرك األقراص، انقر ب
 بزر الماوس األیمن فوق المحرك الذي ترید الوصول بھ لألداء األمثل. اختر على سطح المكتب. انقر الكمبیوتر
 .إلغاء التجزئة اآلن فوق ، انقرأدوات على عالمة التبویب .خصائص

 الملفات المؤقتة
 ًدة ما یتم حذفھا تلقائیًا عندما ینتھي التطبیق أو نظامالملفات المؤقتة، والتي عا غالبًا ما تستخدم كل البرامج

الملفات المؤقتة تأخذ من  التشغیل من استخدامھا. ولكن ھناك بعض الملفات المؤقتة التي یجب حذفھا یدویًا. وألن
أخرى، فمن المستحسن مراجعتھا وحذفھا حسب  مساحة محرك األقراص الثابتة والتي یمكن استخدامھا لملفات

 :الملفات المؤقتة موجودة في المواقع التالیة ورة كل شھرین أو ثالثة. عادةً ما تكونالضر

• C:\temp  
• C:\tmp  
• C:\windows\temp  
• C:\windows\tmp  
• C:\documents and settings\%USERPROFILE%local settings\temp\  

 الخدمات
ز ھدف معین أو انتظار طلب. یجب تشغیل في الخلفیة إلنجا إن الخدمات ھي نوع من التطبیقات التي تعمل

للتعرف على  3من المخاطرات األمنیة غیر الضروریة. انظر الشكل رقم  الخدمات الضروریة فقط للتقلیل
  .الخدمات المتوفرة على الكمبیوتر. ھناك أربعة إعدادات، او حاالت، یمكن استخدامھا للتحكم في بعض الخدمات

  تلقائیة •
  یدویة •
  معطلة •
  یقافھاتم إ •

تلقائیة، فإنھا ستبدأ عندما یبدأ  أو "التحدیثات التلقائیة"، وقد تم تعیینھا إلى DHCP إذا كانت ھناك خدمة مثل
 uninterruptible power) مورد الطاقة غیر المنقطع تشغیل جھاز الكمبیوتر. والخدمات الیدویة، مثل دعم

supply (UPSكما یمكن إیقاف بعض الخدمات أو تعطیلھا ألغراض  تكوینھا یدویًا لتعمل. ، تحتاج ألن یتم
األخطاء وإصالحھا، مثل إیقاف تشغیل المخزن المؤقت للطباعة عندما تكون ھناك مشاكل  خاصة باستكشاف

 .الطابعة في

 المستعرضات تحدید اإلجراءات واألدوات المستخدمة لتحسین أداء 12-2-5 

الكمبیوتر. وبالتالي  كتروني ھي أكثر التطبیقات استخداًما علىتعد مستعرضات الویب وتطبیقات البرید اإلل
  .البرید اإللكتروني إلى المستوى األمثل یتحسن أداء الكمبیوتر حینما یصل أداء مستعرضات الویب وتطبیقات

إعدادات  الشھیر ـ Microsoft ـ مستعرض (IE واختصاره) Internet Explorer ویتضمن المستعرض
إضافیة تسمح لك بعرض  صفحة الرئیسیة وإعدادات مظھر المستعرض. فیما یلي إعداداتعامة لتغییر ال

 :المعلومات التي یحفظھا المستعرض أو حذفھا

  المحفوظات •
  الملفات المؤقتة •
  ملفات تعریف االرتباط •
  كلمات المرور •
  معلومات نماذج ویب •

بین مستعرض ویب وخادم ویب بغرض تتبع  إرسالھا ملفات تعریف االرتباط عبارة عن معلومات یتم :مالحظة
 .یصل إلیھا المستخدم معلومات المستخدم لتخصیص الصفحة التي
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 .خیارات إنترنت < أدوات واختر IE ، افتح إطار مستعرضIE للوصول إلى اإلعدادات في

سرعة عملیة  إن تخزین ملفات إنترنت بشكل مؤقت ھي میزة توجد بمستعرض ویب یتم استخدامھا لزیادة
 بتنزیل نُسخ من الصور IE في الوصول إلى مواقع ویب التي تمت زیارتھا مسبقًا. تقوم أداة تخزین الملفات

(images) أو ملفات HTML بزیارتھا إلى القرص الثابت. عندما تقوم بزیارة  الخاصة بالمواقع التي قمت
الملفات موجودة في الذاكرة المؤقتة للقرص  الموقع بشكل أسرع ألن موقع الویب مرة أخرى، فإنھ سیتم فتح

  .لتنزیلھا مرة أخرى المحلي وال تحتاج

حجمھا كبیًرا جًدا. ھنا تأتي  وقد تصبح الملفات التي تم تخزینھا مؤقتًا في مستعرض ویب قدیمة جًدا أو یصیر
 :اوالوقت الذي یجب تحدیثھا فیھ لتتیح لك التحكم في حجم الذاكرة المؤقتة IE إعدادات

  في كل زیارة للصفحة •
  IE في كل مرة تقوم فیھا ببدء تشغیل •
  تلقائیًا •
  ال یتم التحدیث أبًدا •

 في ناحیة .خیارات إنترنت < أدوات واختر IE للوصول إلى إعدادات الذاكرة المؤقتة، افتح إطار مستعرض
الستكشاف  1في الشكل رقم  التبویب الموجودة انقر فوق عالمات .إعدادات ، انقر فوقالمؤقتة ملفات إنترنت

  .األخرى IE خیارات تكوین

 واستخدامھ وتكوینھ وصف عملیة تثبیت برنامج البرید اإللكتروني 12-2-6 

 Outlook فمثال یعد .من الممكن تثبیت برنامج البرید اإللكتروني كجزء من مستعرض ویب أو كتطبیق مستقل
Express  التشغیل ضمن مكونات نظامأداة برید إلكتروني كما یعد مكونـًا Microsoft Windows. 

البرید اإللكتروني الخاص بك، كما یظھر  ، یجب توفیر معلومات حول حسابOutlook Express لتكوین
 .1في الشكل رقم 

 :البرنامج العمیل للبرید اإللكتروني یجب توفر المعلومات التالیة لدیك عند تثبیت حسابات البرید اإللكتروني في

  العرضاسم  •
  عنوان البرید اإللكتروني •
  Internet Message Access Protocol (IMAP) أو POP3 نوع خادم البرید الوارد، مثل •
  اسم خادم البرید الوارد •
  اسم خادم البرید الصادر •
  اسم المستخدم •
  كلمة مرور الحساب •

 :تتضمن البروتوكوالت المستخدمة في البرید اإللكتروني ما یلي

یسترجع رسائل البرید اإللكتروني  - (POP3) 3اإلصدار  Post Office Protocol بروتوكول •
اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت). وھو ال یترك  بروتوكول التحكم في) TCP/IP من خادم بعید عبر

وإن كانت ھناك بعض التطبیقات تسمح للمستخدمین باختیار  نسخة من البرید اإللكتروني على الخادم؛
  .الوقت على الخادم البرید لفترة من إمكانیة حفظ

 Internet Message Access Protocol) بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر اإلنترنت •
(IMAP - اإللكتروني من الخادم. وھو یترك نسخة  یسمح لعمالء البرید اإللكتروني باسترجاع البرید

اإللكتروني إلى مجلد شخصي في تطبیق  بنقل البرید من البرید اإللكتروني على الخادم إلى أن تقوم
بمزامنة  Internet Message Access Protocol (IMAP) البرید اإللكتروني لدیك. یقوم

  .الخادم والعمیل مجلدات البرید اإللكتروني بین
یقوم  - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) البروتوكول البسیط لنقل البرید •

وھذا ھو تنسیق البرید اإللكتروني للنص الذي  .TCP/IP كتروني عبر شبكةبإرسال رسائل البرید اإلل
  .فقط ASCII یستخدم ترمیز

 Multipurpose Internet Mail Extensions) ملحقات برید اإلنترنت متعددة األغراض •
(MIME - ع تنسیق البرید اإللكتروني لیشمل النص ذا القیاسي فضالً عن  ASCII تنسیق توّسِ
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الكلمات. وعادة ما یتم استخدامھ باالقتران مع  أخرى مثل الصور ومستندات برنامج معالجةتنسیقات 
  .Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) بروتوكول

 :وھناك میزات إضافیة متوفرة مع برامج البرید اإللكتروني

  قواعد المعالجة التلقائیة لرسائل البرید اإللكتروني •
  أو النص العادي أو النص المنسق HTML د اإللكتروني، مثلالترمیز المختلف للبری •
  مجموعات األخبار •

 تعیین دقة الشاشة وتحدیث برنامج تشغیل الفیدیو 12-2-7 

ألنھ إذا لم یتم تعیین دقة  .بمجرد تثبیت نظام التشغیل، یمكنك تعیین دقة الشاشة لتفي بمتطلبات العمیل لدیك
بطاقات الفیدیو وأجھزة العرض المختلفة.  ى نتائج عرض غیر متوقعة منالشاشة بشكل صحیح، فقد تحصل عل

ال یالئم مساحة الشاشة بأكملھا أو شاشة فارغة  Windows مكتب فمثال قد تتضمن النتائج غیر المتوقعة سطح
 .دقة عالیة جًدا في حالة تعیین الدقة إلى

أو الدقة األصلیة.  الدقة إلى الوضع األصليالعرض البلوري السائل)، یجب تعیین ) LCD عند استخدام شاشة
البكسل التي یحتوي علیھا جھاز العرض. فإذا  والوضع األصلي ھو عندما تكون دقة الشاشة مماثلة لعدد وحدات

لمشاھدة  1أفضل صورة ینتجھا جھاز العرض. انظر الشكل رقم  انتقلت من الوضع األصلي، فلن تحصل على
 .Windows XP Professional یوتر بھكمب إعدادات دقة الشاشة على

العرض" بلوحة التحكم والذي " یمكنك تغییر إعدادات الشاشة في عالمة التبویب "إعدادات" من التطبیق الصغیر
 :"یعرض اإلطار "خصائص العرض

وحدات البكسل أعلى كان عرض الدقة  تحدد عدد وحدات البكسل. كلما كان عدد - دقة الشاشة •
  .والصورة أفضل

الشاشة. یتم التعبیر عن معدل التحدیث  یحدد كم مرة تتم إعادة رسم الصورة في - عدل التحدیثم •
  .أعلى كان ثبات صورة الشاشة أكبر وكلما كان معدل التحدیث .(Hz) بوحدة الھرتز

وقتھا. یتم إنشاء األلوان بتغییر كثافة  یحدد عدد األلوان المرئیة على الشاشة في - ألوان العرض •
واألزرق). كلما كان عدد البت أكثر كان عدد األلوان  وان األساسیة الثالثة (األحمر واألخضراألل

  :كثافات األلوان أكبر. وفیما یلي قائمة تضم
o 256  بت 8لون  -لونًا  
o 65536  بت (لون عالي النوعیة 16لون  -لونًا)  
o 16  بت (اللون الحقیقي 24لون  -ملیون لون)  
o 16  بت 32بت للسماح بمعالجة  8ت (اللون الحقیقي مع حشو ب 24 -ملیون لون)  

بشكل كامل مع  متوافق Driver عند استكشاف أخطاء إحدى مشكالت العرض، تحقق من أن برنامج التشغیل
لكنھ قد ال یوفر كافة الخیارات  بتثبیت برنامج تشغیل افتراضي یعمل، Windows بطاقة الرسومات. قد یقوم
 Windows أداة تحدیث برنامج تشغیل الفیدیو في لمشاھدة 2وأداء. انظر الشكل رقم  المتوفرة ألفضل عرض

XP Professional. للحصول على أفضل أداء رسومي قم بإجراء ما یلي: 

 ....تنزیل أحدث برنامج تشغیل من موقع الشركة الُمصنّعة على ویب. 1
 الحالي.  Driver....إزالة برنامج التشغیل 2
 رنامج مكافحة الفیروسات. ....تعطیل ب3
 الجدید.  Driver....تثبیت برنامج التشغیل 4
 ....قم بإعادة تشغیل الكمبیوتر. 5

جھازك عرضة للفیروسات ویجب عدم القیام بذلك إذا  إن تعطیل برنامج مكافحة الفیروسات یترك :مالحظة
 .كنت متصال باإلنترنت

سبیل المثال، بعد إجراء  شغیل الفیدیو أو إعادة تثبیتھ. علىمن الممكن أن تصادف مشاكل عند تثبیت برنامج ت
بإعادة تشغیل الكمبیوتر. الستكشاف المشكلة  خطوات األداء الرسومي، فإنھ ال یمكنك عرض الشاشة عندما تقوم

لى ادخل إ .F8 ، اضغط على المفتاحboot الكمبیوتر. أثناء مرحلة التمھید واستعادة اإلعدادات، قم بإعادة تمھید
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 الستخدام الدقة (VGA تمكین وضع) Enable VGA Mode خیارات التمھید عند مطالبتك بذلك وحدد
 السابق Driver برنامج التشغیل استعادة بمجرد تحمیل نظام التشغیل، یمكنك بعد ذلك تحدید .480 × 640 

 لمشاكل المحتملةالرسومات. تحتاج بعد ذلك إلى إجراء بعض عملیات البحث لتحدید ا بطاقة خصائص من
  .الذي حاولت تثبیتھ Driver ببرنامج التشغیل

 وصف تثبیت نظام تشغیل ثانٍ  12-2-8 

البرامج وجود أحدث إصدار  یمكنك التمتع بأنظمة تشغیل متعددة على كمبیوتر واحد. قد تتطلب بعض تطبیقات
تمھید مزدوجة ألنظمة التشغیل  توجد عملیة .من نظام التشغیل، بینما تتطلب تطبیقات أخرى إصداًرا أقدم

وجود أكثر من نظام تشغیل واحد أثناء عملیة  boot.ini ملف المتعددة على الكمبیوتر الواحد. عندما یحدد
 boot.ini لمشاھدة ملف 1باختیار نظام التشغیل الذي ترید تحمیلھ. انظر الشكل رقم  التمھید، تتم مطالبتك

  .نموذجي

  Dual Boot إعداد التمھید المزدوج
، فیجب أن یكون لدیك أكثر من محرك أقراص ثابتة Microsoft Windows التمھید في إلنشاء نظام مزدوج

 .أن یكون محرك األقراص لدیك یحتوي على أكثر من قسم واحد أو

 عالمة القسم النشط ینبغي تثبیت نظام التشغیل األقدم على القسم األساسي أو محرك األقراص الثابتة ذي
Active partition الثاني على القسم الثاني أو محرك األقراص  أوالً. ثم یمكنك بعد ذلك تثبیت نظام التشغیل

 . Active partition تلقائیًا في القسم النشط الثابتة الثاني. یتم تثبیت ملفات التمھید

للسماح باختیار نظام  Active partition على القسم النشط boot.ini أثناء عملیة التثبیت، یتم إنشاء ملف
لتغییر ترتیب أنظمة التشغیل.  boot.ini ملف التشغیل الذي ینبغي تمھیده عند بدء التشغیل. ومن الممكن تحریر

الفترة الزمنیة التي یمكن إجراء اختیار نظام التشغیل خاللھا أثناء  كما یمكنك أیًضا تحریر الملف لتحدید طول
وقت  ثانیة نموذجیًا. وھذا دائًما ما یؤخر 30الختیار نظام التشغیل ھو والوقت االفتراضي  .مرحلة التمھید

یجب تغییر وقت التمھید في  .ثانیة، ما لم یتدخل المستخدم الختیار نظام تشغیل معین 30تمھید الكمبیوتر لمدة 
 .بشكل أسرع ثواٍن لیتم تمھید الكمبیوتر 10أو  5إلى  boot.ini ملف

في  .ةخیارات متقدم < خصائص < الكمبیوتر جھاز ر بزر الماوس األیمن فوق، انقboot.ini لتحریر ملف
 .تحریر انقر فوق .اإلعدادات ، قم بتحدیددالتشغیل واالستردا بدء ناحیة

 أنظمة التشغیل وصف كیفیة ترقیة 12-3 

المادیة والبرامج. وعند  یجب أن یجرى ترقیة نظام التشغیل دوریًا لیبقى متوافقًا مع أحدث مكونات الكمبیوتر
 .بأنظمة التشغیل القدیمة إصدار نسخ جدیدة من نظام التشغیل، سیتم سحب الدعم الخاص

التصمیم الجدید للمنتجات  عادة ما یتطلبویشھد سوق مكونات الكمبیوتر المادیة منتجات جدیدة على الدوام. و
مكلفًا، إال أنك في المقابل تكسب وظائف  تثبیت أحدث نظام تشغیل كي یعمل بشكل صحیح. وذلك قد یكون

  .لألجھزة الحدیثة متقدمة من خالل المیزات الجدیدة والدعم

التشغیل  أن نظاممن قرص مضغوط أو عبر الشبكة. یجب التأكد من  Windows XP یمكن إجراء ترقیة
مرشد الترقیة) لمسح ) Upgrade Advisor أداة اسمھا Microsoft الجدید متوافق مع الكمبیوتر. توفر

 األحدث. یمكنك تنزیل Windows تشغیل النظام بحثًا عن مشاكل عدم التوافق قبل الترقیة إلى أنظمة
Upgrade Advisor من موقع Microsoft Windows د انتھاء عملویب مجانًا. بع على Upgrade 

Advisorتعد مشكلة عدم التوافق في األجھزة ھي أكثر سبب شائع  .، یتم إنشاء تقریر إلعالمك بأیة مشاكل
  .لفشل عملیة الترقیة

موصوف في القائمة  القدیمة قابلة للترقیة إلى إصدارات أحدث، كما ھو Windows ولیست كافة أنظمة تشغیل
 :التالیة

 Windows XP إلى Windows Me و Windows 98 SE و Windows 98 یمكن ترقیة •
Home أو Windows XP Professional.  
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 Windows و Service Pack 6 مع Windows NT workstation 4.0 وكال النظامین •
2000 Professional یمكن ترقیتھما إلى Windows XP Professional.  

  .Windows XP إلى Windows 95 و Windows 3.1 لكن ال یمكن ترقیة •

  .البیانات قبل أن تبدأ الترقیة تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتیاطیة من كافة :مالحظة

 وصف إجراءات الصیانة الوقائیة ألنظمة التشغیل 12-4

تتضمن أیًضا تثبیت حزم  تتضمن الصیانة الوقائیة لنظام التشغیل مھام تلقائیة إلجراء تحدیثات مجدولة. كما
 .البرامج واألجھزة الجدیدة التي تساعد على أن یبقى النظام محدثًا ومتوافقًا معالخدمات 

الستعادة النظام إلى حالتھ  فإذا تعرض برنامج التشغیل أو النظام للتلف، یمكنك حینئذ استخدام نقاط االستعادة
 .البیانات المفقودة السابقة. إال أن نقاط االستعادة لیس بوسعھا استعادة

 :ل ھذا القسم، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیةبعد إكما

  .جدولة المھام والتحدیثات التلقائیة •
  .تعیین نقاط االستعادة •

 جدولة المھام والتحدیثات التلقائیة 12-4-1 

مجدولة". حیث تراقب األداة  باستخدام األداة المساعدة "مھام Windows XP یمكنك جعل المھام تلقائیة في
فة المساعدة بواسطة المستخدم ثم تقوم بتنفیذ المھام عندما یتم استیفاء  "مھام مجدولة" المعاییر المحددة والمعرَّ
  .المعاییر

 (GUI 'Graphical User Interface') المھام المجدولة لواجھة المستخدم الرسومیة
المساعدة "مھام مجدولة" تتضمن ما علیھا باستخدام األداة  بعض المھام الشائعة التي یتم إضفاء الطابع التلقائي

 :یلي

  تنظیف القرص •
  النسخ االحتیاطي •
  أداة إلغاء تجزئة القرص •
  بدء تشغیل التطبیقات األخرى •

مھام  < أدوات النظام < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ لفتح معالج "مھام مجدولة"، قم بتحدید
 .1 كما یظھر في الشكل رقم مجدولة إضافة مھمة مزدوًجا فوق انقر نقًرا .مجدولة

 (CLI 'Command Line Interface') المھام المجدولة لواجھة سطر األوامر
یمكنك أیًضا  .Windows مستندة إلى تعد أداة "مھام مجدولة" أداة مساعدة ذات واجھة مستخدم رسومیة

 لف نصي أو أحد التطبیقات تلقائیًا فيسطر األوامر لجدولة تشغیل أحد األوامر أو م في أداة at استخدام األمر
 الدخول كعضو في مجموعة المسؤولین ، یجب أن تقوم بتسجیلat تاریخ ووقت معینین. الستخدام األمر

(Administrators).  

 CLI 'Command Line' في موّجھ تشغیل < ابدأ ، اخترat لمعرفة المزید من المعلومات حول األمر
Interfaceاكتب ، cmd، في موّجھ األوامر .موافق ضغط علىثم اat/?i. 

 Windows التحدیثات التلقائیة لـ
 :Windows XP األسالیب التالیة لتكوین التحدیثات لنظام التشغیل یجب استخدام أحد

  (تلقائي (یحتاج لتحدید التاریخ والوقت •
  تنزیل التحدیثات مع السماح باختیار تثبیتھا أم ال •
  التثبیت التلقائي إعالمي مع عدم التنزیل أو •
  إیقاف تشغیل التحدیثات التلقائیة •
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 ."التحكم ، موجودة في "لوحة2شاشة "التحدیثات التلقائیة"، التي تظھر في الشكل رقم 

 تعیین نقاط االستعادة 12-4-2 

كن أن في بعض الحاالت، یم .تعمل نقاط االستعادة على إرجاع نظام التشغیل إلى نقطة زمنیة تم تحدیدھا مسبقًا
من عدم االستقرار أو ظھور تغییرات غیر  یتسبب تثبیت أحد التطبیقات أو برامج تشغیل األجھزة في حالة

ھذا التطبیق أو برنامج تشغیل الجھاز في ھذه الحالة سوف یحل  متوقعة بالكمبیوتر. وطبیعي أن إلغاء تثبیت
تحاول استعادة الكمبیوتر إلى وقت سابق كان  إلغاء التثبیت المشكلة، فإنك یجب أن المشكلة. لكن إذا لم یحل

  .فیھ النظام بشكل صحیح یعمل

 .استعادة النظام < أدوات النظام < البرامج الملحقة < كافة البرامج < ابدأ لفتح أداة "استعادة النظام"، حدد

 :إنشاء نقاط استعادة في الحاالت التالیة Windows XP یمكن لنظام

  أو ترقیةعند إجراء عملیة تثبیت  •
  ساعة، إذا كان الكمبیوتر قید التشغیل 24كل  •
  یدویًا، في أي وقت •

ال تقوم استعادة  .Windows أنظمة تشغیل تحتوي نقاط االستعادة على معلومات حول النظام وإعدادات التسجیل التي تستخدمھا
الحذف. لعمل نسخة احتیاطیة من البیانات، یجب الشخصیة التي تعرضت للتلف أو  النظام بعمل نسخة احتیاطیة من ملفات البیانات

 .USB نظام نسخ احتیاطي معین، مثل محرك األشرطة أو األقراص المضغوطة أو حتى جھاز تخزین استخدام
 

 أنظمة التشغیل وإصالحھااستكشاف أخطاء  12-5 

التشغیل. وتتراوح ھذه  تساعد عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا على حل المشاكل التي تحدث في نظام
ـ إلى مشاكل معقدة؛ مثل نظام یتوقف  المشاكل من مشاكل بسیطة ـ مثل برنامج تشغیل ال یعمل بشكل صحیح

حھا كإرشادات لمساعدتك في تشخیص المشاكل وإصال عن االستجابة. استخدم خطوات استكشاف األخطاء
  .وعالجھا

 :بعد إكمال ھذا القسم، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •
  .تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا •

 األخطاء وإصالحھامراجعة لعملیة استكشاف  12-5-1 

الكمبیوتر. وھذه العملیة  ینبغي أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بقدرة على تحلیل المشكلة وتحدید سبب الخطأ إلصالح
  .تسمى استكشاف األخطاء وإصالحھا

 
 أسئلة 2و 1استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرض الشكالن  أول خطوة في عملیة

 .جابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا على العمیلمفتوحة اإل
 

تنطبق  المشاكل التي 3تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. یعرض الشكل رقم  بعد أن
 .على نظام التشغیل

 
ل بعض الحلو 4الحلول السریعة. یعرض الشكل رقم  بعد التحقق من المشاكل الواضحة، حاول تجربة بعض

 .التشغیل السریعة لمشاكل نظام
 

طرقًا  5من الكمبیوتر. یعرض الشكل رقم  إذا لم تفلح الحلول السریعة في حل المشكلة، فھذا وقت جمع البیانات
 .الكمبیوتر مختلفة لجمع معلومات حول المشكلة من

 
 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  وتنفیذ الحلول عند ھذه النقطة، سیكون لدیك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا
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 .موارد للحلول الممكنة
 

إلكمال  قائمة بالمھام المطلوبة 7بحل المشكلة، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض الشكل رقم  بعد أن تقوم
  .ھذه الخطوة

 التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا 12-5-2 

العناصر الثالثة. وبعض  ج أو الشبكات أو مزیج من ھذهقد یعود سبب مشاكل الكمبیوتر إلى األجھزة أو البرام
غیرھا. فمثال خطأ التوقف ھو تعطل في األجھزة  أنواع مشكالت الكمبیوتر ستقوم بحلھا بشكل متكرر أكثر من

 BSoD') االستجابة. یُعرف ھذا النوع من األخطاء بالشاشة الزرقاء أو البرامج یتسبب في توقف النظام عن
'blue Screen of Death)  وتظھر عندما ال یتمكن النظام من معالجة أحد األخطاء. عادة ما یكون السبب

 ھو وجود أخطاء في برامج تشغیل الجھاز. یتوفر "سجل BSoD 'blue Screen of Death' في
 BSoD 'blue' وأدوات تشخیصیة مساعدة أخرى لبحث خطأ التوقف أو خطأ (Event Log) "األحداث

Screen of Death. تشغیل األجھزة والبرامج  لمنع ھذه األنواع من األخطاء، یجب التحقق من كون برامج
عندما یتوقف  .Windows والتحدیثات الخاصة بـ متوافقة. باإلضافة إلى ذلك، قم بتثبیت أحدث التصحیحات

ادة التمھید بواسطة وظیفة للكمبیوتر إعادة التمھید تلقائیًا. تتم عملیة إع النظام أثناء عملیة بدء التشغیل، یمكن
وظیفة بدء  مما یجعل من الصعب مشاھدة رسالة الخطأ. یمكن تعطیل Windows التشغیل التلقائي في إعادة

المتقدمة" أثناء تمھید  خیارات بدء التشغیل" Advanced Startup Options التشغیل التلقائي من قائمة
 .وحلولھا جھزة الشائعةتخطیًطا لمشاكل األ 1الكمبیوتر. یمثل الشكل رقم 

 تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا 12-5-3 

مھاراتك في االستماع  واآلن بعد أن استوعبت عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، فقد حان الوقت لتطبیق
  .والتشخیص

 ستعادة قبل استخداماال تم تصمیم التمرین المعملي األول لتعزیز مھاراتك مع نظام التشغیل. ستتحقق من نقاط
Windows Update وبعده. 

وإصالحھا. في ھذا التمرین  تم تصمیم التمرین المعملي الثاني لتعزیز مھاراتك في االتصال واستكشاف األخطاء
  :المعملي، ستقوم بإجراء الخطوات التالیة

  تلقي أمر العمل •
  التنقل مع العمیل خالل خطوات متعددة لمحاولة حل المشكلة •
  ق المشكلة والحلتوثی •

 ملخص 12-6 

على الفروق بین أنظمة  ناقشت ھذه الوحدة كیفیة اختیار نظام تشغیل استناًدا إلى احتیاجات العمیل. وتعرفت
وإنشاء  Windows XP في االعتیاد على ت. كما ساعدتك التمارین المعملیةالتشغیل وأنظمة تشغیل الشبكا

وتعرفت أیًضا على بعض تلمیحات تحسین أداء أنظمة  .األقسام وتخصیص الذاكرة الظاھریة وجدولة المھام
م بالكمبیوتر وإصالحھا من منظور فني من المستوى الثاني. إن المفاھی التشغیل، وكذلك كیفیة استكشاف مشكلة

 :نوقشت في ھذه الوحدة ـ ستكون مفیدة لك عند اختیار نظام تشغیل وتثبیتھ التالیة ـ والتي

  .التأكد من أنك تفھم تماًما التقنیة التي یحتاجھا العمیل •
  .معرفة الفروق بین أنظمة التشغیل الشائعة •
  .مطابقة احتیاجات العمیل مع التقنیات المناسبة بعنایة •
  .لتثبیت نظام التشغیل معرفة الطرق المختلفة •
  .معرفة كیفیة ترقیة أنظمة التشغیل المختلفة •
  .فھم كیف یمكن للصیانة الوقائیة منع المشاكل قبل أن تقع •
  .معرفة إجراءات الصیانة الوقائیة المناسبة للعمیل •
  .معرفة كیفیة استكشاف مشاكل نظام التشغیل وإصالحھا •
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 مقدمة 13-0 

واألجھزة المحمولة األخرى  مع تزاید الطلب على إمكانیة التنقل، سوف تستمر شعبیة أجھزة الكمبیوتر المحمول
تكوین ھذه األجھزة وإصالحھا وصیانتھا.  بمعرفة كیفیة في زیادة مستمرة . وخالل عملك ستكون مطالبًا

كمبیوتر سطح المكتب في التعامل مع أجھزة الكمبیوتر المحمول  وستساعدك المعرفة التي تكتسبھا بشأن أجھزة
  .األخرى. وذلك على الرغم من وجود اختالفات ھامة بین التقنیتین واألجھزة المحمولة

أكثر من أجھزة كمبیوتر  األجھزة المحمولة األخرى تستخدم تقنیات السلكیةإن أجھزة الكمبیوتر المحمول و
أجھزة الكمبیوتر المحمول البطاریات عندما یتم  سطح المكتب تلك، وذلك لتسھیل إمكانیة التنقل. تستخدم كافة

عادة لتوصیل  (Docking Stations محطات اإلرساء (منصات فصلھا عن مصدر الطاقة. یتم استخدام
باألجھزة الطرفیة. وبصفتك فني كمبیوتر، سیكون مطلوبًا منك تكوین محطات  زة الكمبیوتر المحمولأجھ

لألجھزة  وكذلك الملحقات وتحسین أدائھا واستكشاف أخطائھا وإصالحھا، وكذلك الحال بالنسبة اإلرساء
جھات خاصة، لذلك تطلب  لملكیة المحمولة المصاحبة لھا. تخضع الكثیر من مكونات أجھزة الكمبیوتر المحمول

إلجراء عملیات اإلصالح بأجھزة الكمبیوتر  بعض الشركات المصنعة أن تحصل على تدریب متخصص ومعتمد
  .المحمول

المھارات الضروریة للعمل  وقد تكون صیانة أجھزة الكمبیوتر المحمول في غایة الصعوبة. لذلك، فإن إجادة
  .عملك ا كي تتقدم فيبأجھزة الكمبیوتر المحمول یعد أمًرا ھامً 

  :وبعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .وصف طرق االتصال الالسلكیة للكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة •
  .وصف عملیات إصالح الكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة •
  .اختیار مكونات الكمبیوتر المحمول •
  .صیانة الوقائیة للكمبیوتر المحمولوصف إجراءات ال •
 .وصف كیفیة استكشاف أخطاء الكمبیوترالمحمول وإصالحھا •

 واألجھزة المحمولة وصف طرق االتصال الالسلكیة للكمبیوتر المحمول 13-1 

یریدون. حیث ال یضطر من  إن األجھزة الالسلكیة تمنح الناس الحریة للعمل والتعلم واللعب واالتصال أینما
مكان بعینھ إلرسال واستقبال ملفات الصوت والفیدیو  یستخدم األجھزة ذات القدرة الالسلكیة إلى التقید بالبقاء في

 الخدمات الالسلكیة، مثل مقاھي اإلنترنت، في العدید منافتتاح المنشآت التي تقدم  والبیانات. نتیجة لذلك، یتم
الدراسیة ومشاھدة  البالد. تستخدم مقار الجامعات الشبكات الالسلكیة لتتیح للطالب التسجیل في الفصول

اتصاالت مادیة بالشبكة. وسوف یستمر ھذا  المحاضرات وإرسال واجباتھم الدراسیة إلى مناطق ال تتوفر فیھا
  .تزاید األشخاص الذین یستخدمون أجھزة السلكیة نامي لالتصاالت الالسلكیة معاالتجاه المت

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .وصف تقنیة بلوتوث •
  .وصف تقنیة األشعة تحت الحمراء •
  .الخلویة WAN وصف تقنیة •
  .Wi-Fi وصف تقنیة •
  .وصف تقنیة القمر الصناعي •

 وصف تقنیة بلوتوث 13-1-1 

لجھاز بلوتوث االتصال بما  إن بلوتوث تقنیة السلكیة تمكـِّن األجھزة من االتصال عبر مسافات قصیرة. یمكن
 Wireless personal area) السلكیة یصل إلى سبعة أجھزة بلوتوث أخرى إلنشاء شبكة شخصیة

network (WPAN. ارتبًعا لمعی وقد تم وصف ھذه المواصفات الفنیة (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE (بمقدرة 802.15.1مھندسي الكھرباء واإللكترونیات) رقم  معھد .

  :والبیانات وھي مناسبة تماًما للربط بین األجھزة التالیة أجھزة بلوتوث معالجة الصوت
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  أجھزة الكمبیوتر المحمول •
  الطابعات •
  الكامیرات •
  (PDA) اعد الشخصي الرقميأجھزة المس •
  أجھزة الھاتف الخلویة •
  سماعات الرأس •

  .للتعرف على خصائص بلوتوث الشائعة 1راجع الشكل رقم 

الطاقة التي  لبلوتوث تبعًا لمقدار personal area network (PAN) تتحدد مسافة الشبكة الشخصیة
ثالثة أقسام كما ھو موضح في  توث إلىتستخدمھا األجھزة في الشبكة الشخصیة. یمكن تصنیف أجھزة بلو

أمتار)  10قدًما ( 33، وھي ذات نطاق مقداره 2رقم  . وتعد شبكة بلوتوث األكثر شیوًعا ھي الفئة2الشكل رقم 
  .تقریبًا

النطاق الصناعي  جیجاھرتز، وھي في 2.485إلى  2.4تعمل أجھزة بلوتوث في نطاق تردد الرادیو من 
یحتاج ھذا النطاق عاًدة إلى  ال . the Industrial, Scientific, and Medical (ISM) والعلمي والطبي

 یسمح .(AFH) بلوتوث تقلبات التردد المعدل ترخیص في حالة استخدام تجھیزات معتمدة. یتضمن معیار
AFH "مختلفة ضمن نطاق بلوتوث، وبذلك تقل فرصة التداخل عند وجود  بتنقل" اإلشارات باستخدام ترددات

أیًضا للجھاز بالتعرف على الترددات قید االستخدام بالفعل وباختیار  AFH یسمح زة بلوتوث متعددة. كماأجھ
 .فرعیة مختلفة من تقلبات التردد مجموعة

مصادقة الجھاز باستخدام رقم  ویتضمن معیار بلوتوث تدابیر األمان. في أول مرة یتصل فیھا جھاز بلوتوث، تتم
 128تدعم بلوتوث كالً من التشفیر ذي  . personal identification number (PIN) تعریف شخصي

  بت ومصادقة
(personal identification number (PIN (رقم التعریف الشخصي). 

 وصف تقنیة األشعة تحت الحمراء 13-1-2 

 طاقة. ترسلومنخفضة ال عبارة عن تقنیة السلكیة قصیرة النطاق Infrared (IR) تقنیة األشعة تحت الحمراء
(Infrared (IR للضوء البیانات باستخدام الصمامات الثنائیة الباعثة (Light Emitting Diodes (LED 

 .ضوئیة وتستقبل البیانات باستخدام صمامات ثنائیة

 ذلك، فإن جمعیة الالسلكیة لمعاییر تنظیمیة عالمیة. وعلى الرغم من Infrared (IR) وال تخضع شبكات
Infrared Data Association "جمعیة بیانات األشعة تحت الحمراء (واختصارھا IrDA)"  تقوم بتعریف

 للتعرف على خصائص 1راجع الشكل رقم  .الالسلكیة Infrared (IR) المواصفات الخاصة باتصاالت
(Infrared (IR الشائعة.  

  :Infrared (IR) ھناك أربعة أنواع من شبكات

  .بین األجھزة فقط في حالة وجود رؤیة واضحة وخالیة من العوائقیتم إرسال اإلشارة  -خط الرؤیة  •
  .ترتد اإلشارة من األسقف والجدران -متفرقة  •
  .جھاز االستقبال یتم إرسال اإلشارة إلى جھاز إرسال واستقبال ضوئي وإعادة توجیھھا إلى -منعكسة  •
متطلبات  لإلرسال معالجة یمكن -نقاط اإلرسال عن بُعد الضوئیة ذات النطاق الترددي العریض  •

  .الوسائط المتعددة عالیة الجودة

التالیة من األجھزة والتي  تعد شبكات األشعة تحت الحمراء شبكات مثالیة لتوصیل الكمبیوتر المحمول لألنواع
  :تكون في نطاق قریب

  بروجیكتور الوسائط المتعددة •
• PDA (المساعد الرقمي الشخصي)  
  الطابعة •
  بُعد جھاز التحكم عن •
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  الماوس الالسلكي •
  لوحة المفاتیح الالسلكیة •

 Infrared (IR) أجھزة وتكوینھا یعد أمًرا سھالً للغایة. تتصل الكثیر من Infrared (IR) إن إعداد أجھزة
أن یكتشف الكمبیوتر الجھاز الجدید،  على الكمبیوتر المحمول أو كمبیوتر سطح المكتب. بمجرد USB بمنفذ
. وتكون عملیة التثبیت 2كما ھو موضح في الشكل رقم  بتثبیت برامج التشغیل المناسبة Windows XP یقوم

  .المحلیة مماثلة لعملیة إعداد اتصال الشبكة

 :تعتبر حل اتصال عملیًا قصیر النطاق، ولكن ھناك بعض القیود Infrared (IR) إن

  .ف أو الجدراناألشعة تحت الحمراء) اختراق األسق) Infrared (IR) ال یمكن لضوء •
مثل  سریعة التأثر بالتداخل واإلضعاف من مصادر الضوء القویة Infrared (IR) إن إشارات •

  .اإلضاءة الفلوریسینت
نقل البیانات  المتفرقة االتصال بدون خط الرؤیة، ولكن تكون معدالت Infrared (IR) یمكن ألجھزة •

  .أقل والمسافات أقصر
استخدامھا التصاالت  أقدام (متر واحد) أو أقل عند 3قدرھا  Infrared (IR) یجب أن تكون مسافات •

  .الكمبیوتر

 الخلویة WAN وصف تقنیة 13-1-3 

الخلویة في التطور وھي  كانت الشبكات الخلویة في األصل مصممة لالتصال الصوتي فقط. وقد أخذت التقنیة
یح أیًضا استخدام الكمبیوتر المحمول واألجھزة تت تتیح اآلن نقل الصوت والفیدیو والبیانات بشكل متزامن. كما

 الكمبیوتر المحمول السفر والوصول إلى اإلنترنت بواسطة تثبیت مھایئ المحمولة عن بُعد. یمكن لمستخدم
WAN للتعرف على خصائص شبكة 1الشكل رقم  خلوي. راجع WAN الخلویة الشائعة. 

 الكبلیة، فإن سرعة شبكات ترك الرقمي) واالتصاالتخط المش) DSL على الرغم من كونھا أبطأ من اتصاالت
WAN محمول بشبكة كافیة لتصنیفھا كاتصال عالي السرعة. لتوصیل كمبیوتر WAN  خلویة، یجب تثبیت

 :أن یدعم المھایئ الخلوي كافة األشیاء التالیة أو بعضـًا منھا مھایئ ُمصمم لالستخدام مع الشبكات الخلویة. یجب

  العالمیة الشبكة الخلویة - (GSM) تصاالت األجھزة الالسلكیة المحمولةالنظام العالمي ال •
  GSM خدمة بیانات لمستخدمي - (GPRS) خدمة حزمة الرادیو العامة •
األربعة:  GSM یسمح بعمل الھاتف الخلوي على كافة ترددات - (Quad-band) النطاق المختصر •

  میجاھرنز 1900میجاھرنز و 1800میجاھرنز و 900میجاھرتز و 850
  الرسائل النصیة - (SMS) خدمة الرسائل القصیرة •
  رسائل الوسائط المتعددة - (MMS) خدمة إرسال رسائل الوسائط المتعددة •
متزایدة  تقدم معدالت بیانات - (EDGE اختصارھا) GSM معدالت البیانات المحّسنة لتطور •

  وموثوقیة محسَّنة للبیانات
  معدالت تنزیل أسرع - (EV-DO) اتتطویر وتحدیث أمثلیة البیان •

 بتقنیة التوصیل فالتشغیل الخلویة WAN الخلویة عملیة بسیطة. تمیز بطاقات WAN تعد عملیة االتصال بشبكة
(PnP)  بفتحة بطاقة الكمبیوتر أو تكون مضمنة  . یتم توصیل ھذه البطاقات2كما ھو موضح في الشكل رقم

 .بالكمبیوتر المحمول

 Wi-Fi نیةوصف تق 13-1-4 

 802.11حیث یمثل الرقم  .IEEE i802.11 الالسلكیة إلى معاییر ومواصفات الشبكات Wi-Fi تستند تقنیة
 كل Wi-Fi و 802.11لذلك یُستخدم المصطلحان  .IEEE 802.11 المعاییر المحددة في وثائق مجموعة من

 .Wi-Fi بعض خصائص 1منھما بدالً من اآلخر. یوضح الشكل رقم 

 :(Wi-Fi (أو 802.11لیًا أربعة معاییر رئیسیة لتقنیة یوجد حا

• i802.11a  
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• i802.11b  
• i802.11g  
• i802.11n (مسودة معیار)  

قد یشیر الفني إلى جھاز  بالحرف األخیر منھ فقط. على سبیل المثال، Wi-Fi عادة ما یشیر الفنیون إلى معیار
  ."b" بأنھ جھاز توجیھ i802.11b توجیھ السلكي یتبع

 شیوًعا. وتم إصدار المعیار Wi-Fi وھو حالیًا أكثر معاییر 2003 في عام i802.11g د تم إصدار المعیارلق
i802.11n  إدخال بعض التعدیالت الطفیفة علیھ قبل أن یصبح معیار وقد یتم 2006على ھیئة مسودة في عام 

IEEE رسمیًا.  

جیجاھرتز. لم یخضع نطاق  2.4التردد نطاق  i802.11n و i802.11g و i802.11b تستخدم المعاییر
للتنظیم ویتم استخدامھ بشكل مكثف. وقد تتسبب حركة المرور الكبیرة في تداخل  جیجاھرتز 2.4التردد 

السبب،  جیجاھرتز. ولھذا 2.4جیجاھرتز مع أجھزة السلكیة أخرى بنطاق  2.4الالسلكیة في نطاق  اإلشارات
 i802.11a جیجاھرتز. ونتیجة لذلك، فإن المعیار 5.0اق التردد نط الستخدام i802.11a تم تصمیم معیار

معلومات معدل البیانات  للتعرف على 2األخرى. انظر الشكل رقم  i802.11x غیر متوافق مع معاییر
  .والنطاق

الالسلكیة. فمن المحتمل أن  یعد األمان من أھم االعتبارات التي یجب أخذھا في الحسبان فیما یخص الشبكات
الوصول للشبكة. إذن ینبغي اتخاذ ھذه  مكن أي شخص داخل منطقة تغطیة جھاز التوجیھ الالسلكي منیت

  :االحتیاطات ألغراض أمنیة

  .عدم إرسال معلومات تسجیل الدخول أو كلمات المرور باستخدام نص واضح وغیر مشفر •
  .أمكن ذلك ) كلماالشبكة الظاھریة الخاصة) Virual Private Network 'VPN' استخدام اتصال •
  .تمكین األمان على الشبكات المنزلیة •
  .(WPA اختصارھا) Wi-Fi استخدام میزة أمان الوصول المحمي بواسطة •

 .Wi-Fi لتأمین شبكات (WPA2 و WPA كل من) Wi-Fi یتم استخدام معاییر الوصول المحمي بواسطة
 WPA تستخدم میزة .Wi-Fi ات بین أجھزةتقنیة تشفیر ومصادقة معقدة لحمایة تدفق البیان WPA تستخدم

لتحل  WPA األجھزة الالسلكیة. لقد تم تقدیم میزة بت ویجب أن یتم تمكینھ على كافة 128مفتاح تشفیر طولھ 
 .، والتي كانت تتضمن مشاكل أمنیة معروفة(WEP) الُمتكافئة محل میزة الخصوصیة السلكیة

 وصف تقنیة القمر الصناعي 13-1-5 

والذین یحتاجون إلى وصول واسع  مة القمر الصناعي مثالیة للمستخدمین في المناطق الریفیة أو البعیدةتعتبر خد
أخرى عالیة السرعة. ورغم ذلك، فإنھ یتم ترشیح  النطاق وذي سرعة عالیة في مناطق ال تتوفر فیھا خدمات

 كبلي أو خط مشترك رقميالسرعة فقط في حالة عدم توفر اتصال  اتصاالت شبكة القمر الصناعي عالیة
(DSL)للتعرف على  1المبدئیة المرتفعة والسرعات البطیئة نسبیًا. راجع الشكل رقم  ، وذلك بسبب التكلفة

  .القمر الصناعي الشائعة خصائص

القناتین للتحمیل واألخرى  تستخدم اتصاالت القمر الصناعي قنوات بیانات مزدوجة االتجاھات. تـُستخدم إحدى
باستخدام اتصال القمر الصناعي. وفي بعض األحیان، یتم  یمكن إنجاز كل من عملیة التنزیل والتحمیلللتنزیل. 

  للتحمیل. عادة ما تكون سرعات التنزیل في نطاق استخدام خط الھاتف والمودم
تصاالً كیلوبت/الثانیة تقریبًا، مما یجعل ھذا االتصال ا 50سرعات التحمیل  كیلوبت/الثانیة، بینما تكون 500

ولكنھا  DSL إن اتصاالت القمر الصناعي سرعتھا أقل من اتصاالت الكبل أو الـ .DSL شبیًھا بـ غیر متماثل
  :بعض المیزات أسرع من اتصاالت المودم الھاتفي. یحتوي االتصال بواسطة القمر الصناعي على

  بعیدةوصول باإلنترنت عالي السرعة ذو اتجاھین، متوفر في المناطق الریفیة وال •
  عملیات تنزیل سریعة للملفات •
  یمكن استخدام طبق القمر الصناعي كذلك للوصول للتلفاز •
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فعّال. حتى إذا قمت  یتحتم تركیب نظام القمر الصناعي وتثبیتھ وتكوینھ بشكل صحیح حتى یعمل النظام بشكل
یة حول األرض، فإن األقمار الصناع بتوجیھ طبق القمر الصناعي باتجاه خط االستواء حیث تدور معظم

  .مع استقبال اإلشارات العوائق والتقلبات الجویة الزال بإمكانھا التداخل

  :ھناك تجھیزات معینة ضروریة إلعداد اتصال القمر الصناعي

  (مم 610بوصة ( 24طبق قمر صناعي حجمھ  •
  جھاز مودم لإلرسال من محطة أرضیة للقمر الصناعي والعكس •
  تكبل متحد المحور وموصال •

 المحمولة وصف عملیات إصالح الكمبیوتر المحمول واألجھزة 13-2 

كمبیوتر بعض األجزاء من ال ما الذي یجب أن تفعلھ عندما یتعطل الكمبیوتر المحمول أو الجھاز المحمول؟ ھناك
 Customer Replaceable Units) العمیل یُطلق علیھا الوحدات القابلة لالستبدال بواسطة -المحمول 

(CRUs - یمكن للعمیل استبدالھا. تتضمن وحدات  
(Customer Replaceable Units (CRUs مكونات مثل بطاریة الكمبیوتر المحمول وذاكرة RAM 

تسمى "الوحدات القابلة  زاء التي یجب أال یقوم العمیل باستبدالھاذاكرة وصول عشوائي) إضافیة. واألج)
 Field) تتضمن وحدات ." Field Replaceable Units (FRUs) لالستبدال في الموقع

Replaceable Units (FRUs المحمول وشاشة عرض مكونات مثل اللوحة األم للكمبیوتر LCD  ولوحة
محل الشراء أو مركز خدمة معتمد أو إلى الشركة  رجاع الجھاز إلىالمفاتیح. وفي حاالت عدیدة، قد یلزم إ

 .المصنعة

ُمصنعة مختلفة، أو قد  یمكن لمركز الصیانة توفیر الخدمة ألجھزة الكمبیوتر المحمول التي أنتجتھا شركات
فیما  المعتمد ألعمال الضمان واإلصالح. یكون مركز الصیانة متخصًصا في صنف معین ویُعتبر وكیل الصیانة

  :مراكز الصیانة المحلیة یلي عملیات اإلصالح الشائعة التي تتم في

  عملیات تشخیص مشاكل األجھزة والبرامج •
  نقل البیانات واسترجاعھا •
  تثبیت محرك األقراص الثابتة وترقیتھ •
  وترقیتھا RAM تثبیت •
  استبدال لوحة المفاتیح والمروحة •
  التنظیف الداخلي للكمبیوتر المحمول •
  LCD الح شاشةإص •
  واإلضاءة الخلفیة LCD إصالح محّول •

اإلصالح  في مركز الصیانة. تتضمن عملیات LCD یجب أن تتم معظم عملیات إصالح شاشات عرض
العرض، والمحّول الذي  ، واإلضاءة الخلفیة التي تسطع من خالل الشاشة لتضئ شاشةLCD استبداَل شاشة

اإلضاءة الخلفیة، فإنھ یمكن رؤیة الشاشة فقط  ءة الخلفیة. في حالة تعطلینتج الجھد العالي الذي تتطلبھ اإلضا
 .عند النظر إلیھا من زاویة

الصیانة اإلقلیمي أو إلى  في حالة عدم توفر خدمات محلیة، قد تحتاج إلى إرسال الكمبیوتر المحمول إلى مركز
أو یتطلب برامج أو أدوات متخصصة،  فادًحا الشركة المصنعة. إذا كان التلف الالحق بالكمبیوتر المحمول

 .الكمبیوتر المحمول بدالً من محاولة إصالحھ فبإمكان الشركة المصنعة أن تقرر استبدال

أو الجھاز المحمول، تحقق من الضمان لمعرفة ما إذا كان یتحتم  قبل محاولة إصالح الكمبیوتر المحمول :تحذیر
ة معتمد وذلك لتجنب إبطال صالحیة الضمان. إذا كنت تقوم فترة الضمان بمركز خدم إجراء اإلصالحات خالل

الجھاز عن  الكمبیوتر المحمول بنفسك، فیجب أن تقوم دائًما بعمل نسخة احتیاطیة من البیانات وفصل بإصالح
  .مصدر الطاقة

 اختیار مكونات الكمبیوتر المحمول 13-3 

بالیًا أو تالفـًا أو بھ عیب. أو  یتم استبدال مكونات الكمبیوتر المحمول ألسباب متعددة. فقد یكون الجزء األصلي
الالسلكیة التي تدعم المعاییر الجدیدة. أو قد ترغب في  قد ترغب في وظائف إضافیة، مثل بطاقة الكمبیوتر
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 إضافیة. عند تنفیذ أي من ھذه التغییرات، تأكد أن كافة المكونات الجدیدة متوافقة ن األداء بإضافة ذاكرةتحسی
 .مادیًا وكھربیًا مع المكونات الموجودة ونظام التشغیل

تنقسم المكونات بشكل  .من المستحسن دائًما شراء المكونات من مصدر موثوق بھ والتأكد من معلومات الضمان
 .(OEM) أصلیة تنتجھا الشركة الُمصنعة فئتین: مكونات مجھزة للبیع بمحال التجزئة أو مكوناتعام إلى 

التجزئة، عادة ما یتم تقدیمھا بصحبة الوثائق الخاصة بھا والضمان  بالنسبة للمكونات المجھزة للبیع بمحال
  .وأجھزة التركیب وبرامج التشغیل والبرامج الكامل والكبالت

موقع الوثائق  أن یحدد المستخدم OEM ، فھي عادة تباع دون تعبئة. تتطلب مكوناتOEM أما مكونات
أقل تكلفة  OEM تكون مكونات والبرامج وبرامج التشغیل وأیة أجھزة إضافیة قد تكون مطلوبة. وعادة ما

 مكونات للبیع بمحال التجزئة. قد یؤدي استخدام وتمنح فترة ضمان أقصر من مثیالتھا من المكونات المجھزة
OEM إجراء عملیات ترقیة بالجملة على الكثیر من أجھزة الكمبیوتر  إلى توفیر المال بدرجة كبیرة عند

 .دعم إضافي المحمول وال تحتاج إلى

  :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .اختیار البطاریات •
  .(replicator) اختیار محطة إرساء (منصة) أو جھاز إضافة منافذ •
  .اختیار أجھزة التخزین •
  .إضافیة RAM اختیار ذاكرة •

 اختیار البطاریات 13-3-1 

دائًما، ولكن بعضھا  كیف تعرف بحاجتك إلى بطاریة جدیدة للكمبیوتر المحمول؟ قد ال تكون العالمات ظاھرة
  :یكون واضًحا

  (المتردد التیار) AC دریتوقف الكمبیوتر المحمول عن العمل على الفور عند إزالة مص •
  تقوم البطاریة بتسریب الطاقة •
  ارتفاع درجة حرارة البطاریة أكثر من الالزم •
  ال تحتفظ البطاریة بالشحن •

نوع معروف على أن تكون  إذا صادفتك مشاكل تشك أنھا متعلقة بالبطاریة، فقم باستبدالھا ببطاریة جیدة ومن
بدیلة، فتوجھ بالبطاریة إلى مركز صیانة معتمد  وإذا تعذر العثور على بطاریةمتوافقة مع الكمبیوتر المحمول. 

  .الختبارھا

تتجاوزھا. یجب أن تكون  یجب أن تستوفي البطاریة البدیلة مواصفات الشركة المصنعة للكمبیوتر المحمول أو
حدات الجھد ومعدالت أن تستوفي أیًضا و البطاریات الجدیدة بنفس شكل وحجم البطاریة األصلیة. كما یجب

  .الشركة المصنعة الطاقة ومھایئات التیار المتردد مواصفات

المصنعة عند شحن البطاریة الجدیدة. یمكن استخدام  اتبع دائًما اإلرشادات التي توفرھا الشركة :مالحظة
 راغ شحن بطاریاتألول مرة، ولكن ال تقم بفصل مھایئ التیار المتردد. یجب إف الكمبیوتر المحمول أثناء الشحن

 
Ni-Cad وNiMH ذاكرة الشحن. عندما یتم إفراغ  القابلة إلعادة الشحن بین الحین واآلخر تفریغـًا تاًما إلزالة

  .للسعة شحن البطاریة تماًما، یتم بعد ذلك شحنھا ألقصى حد

تم شحنھا أو حشرھا أو  عند التعامل مع البطاریات. یمكن أن تنفجر البطاریة إذا یجب توخي الحذر دائًما :تحذیر
وجھدھا.  بشكل غیر صحیح. تأكد من أن شاحن البطاریة ُمصمم لكیمیاء البطاریة الخاصة بك وحجمھا مسكھا

 .المحلیة تعتبر البطاریات نفایات سامة، ویجب التخلص منھا وفقـًا للقوانین
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  اختیار محطة إرساء (منصة) أو جھاز إضافة منافذ 13-3-2 
(replicator) 

المحمول. یمكن أن یحتوي  تقوم محطات اإلرساء وأجھزة إضافة المنافذ بزیادة عدد المنافذ المتاحة للكمبیوتر
ومنفذ ألعاب. تحتوي محطة  USB ومنافذ PS/2 ومنفذ شبكات ومنافذ SCSI جھاز إضافة المنافذ على منفذ

، ولكنھا تسمح باالتصال (port replicator) إضافة المنافذ اإلرساء على نفس المنافذ الموجودة في جھاز
األقراص الثابتة والمحركات الضوئیة ومحركات األقراص المرنة. تسمح محطات  ومحركات PCI ببطاقات
بمحطة  بتوصیل كمبیوتر محمول بشبكة مكتبیة وأجھزة طرفیة. یتمتع الكمبیوتر المحمول المتصل اإلرساء

اإلرساء وأجھزة إضافة  العدید من محطات 1ض الشكل رقم اإلرساء بنفس قدرات كمبیوتر سطح المكتب. یعر
  .المنافذ التي تدعم نفس الكمبیوتر المحمول

  :توفر محطات اإلرساء وأجھزة إضافة المنافذ خیارات اتصال متعددة

• (Ethernet (RJ-45  
  (RJ-11) مودم •
• S-Videoمخرج التلفاز ،  
  USB 2.0 منفذ •
  جھاز عرض خارجي •
  منفذ متواز ٍ •
  فذ تسلسلي عالي السرعةمن •
  IEEE 1394 منفذ •
  مخرج سماعات رأس استریو •
  مدخل میكروفون استریو •
  منفذ إرساء •

في أسفل الكمبیوتر  تتصل بعض محطات اإلرساء بالكمبیوتر المحمول باستخدام منفذ محطة اإلرساء الموجود
  المحمول كما ھو موضح في الشكل

بالكمبیوتر المحمول.  USB رى بحیث یتم توصیلھا مباشرة في منفذإرساء أخ . وقد تم تصمیم محطات2رقم 
معالجة  معظم أجھزة الكمبیوتر المحمول عندما تكون قید التشغیل أو أثناء إیقاف تشغیلھا. یمكن یمكن إرساء

التي تتعرف على المكونات  (التوصیل فالتشغیل) PnP عملیة إضافة أجھزة جدیدة عند اإلرساء باستخدام تقنیة
تعریف منفصل للجھاز لحالة اإلرساء وآخر لحالة  المضافة حدیثـًا وتقوم بتكوینھا، أو بواسطة تخصیص ملف

 .عدم اإلرساء

مع أجھزة كمبیوتر  إن الكثیر من محطات اإلرساء وأجھزة إضافة المنافذ تخضع للملكیة الخاصة وتعمل فقط
وثائق الكمبیوتر المحمول، أو موقع  ، تحقق منمحمول معینة. قبل شراء محطة إرساء أو جھاز إضافة منافذ

 .للكمبیوتر المحمول الشركة المصنعة على ویب لتحدید النموذج المناسب

 اختیار أجھزة التخزین 13-3-3 

وذلك ما لم یشترط  ،(الوحدات القابلة لالستبدال بواسطة العمیل) CRU تعد أجھزة التخزین من ضمن وحدات
إضافة جھاز تخزین للكمبیوتر المحمول أو  ة فنیة. ھناك العدید من الخیارات عندالضمان الحصول على مساعد

  :استبدالھ أو ترقیتھ

  الناقل التسلسلي العالمي) الثابتة) USB محرك خارجي ألقراص •
  Firewire محرك أقراص •
  (األقراص المضغوطة/أقراص الفیدیو الرقمیة) DVD/CD محرك نسخ •

المحمول أصغر من ذلك  تخزین محرك األقراص الثابتة الداخلي بالكمبیوتر إن عامل الشكل الخاص بجھاز
بالمحرك الصغیر أكبر من تلك الخاصة  الخاص بكمبیوتر سطح المكتب. لكن من الممكن أن تكون سعة التخزین

  .بالمحرك األكبر
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وھناك نوع آخر  .USB الثابتة بالكمبیوتر المحمول باستخدام منفذ USB یتصل المحرك الخارجي ألقراص
 .Firewire الذي یتصل بمنفذ IEEE 1394 من المحركات الخارجیة وھو محرك األقراص الثابتة الخارجي

 أو USB الثابتة الخارجي عندما یتم توصیلھ بمنفذ یكشف الكمبیوتر المحمول تلقائیًا عن محرك األقراص
Firewire.  

  ص الفیدیو الرقميأو قر (CD) إن محرك القرص المضغوط القابل للكتابة
(DVD) محرك ضوئي یقرأ ویكتب البیانات إلى ومن القرص المضغوط، كما یقرأ البیانات من قرص ھو 

إن النوعین األكثر شیوًعا  .الفیدیو الرقمي. وتعد ھذه طریقة مناسبة إلنشاء النُسخ االحتیاطیة وأرشفة البیانات
 والقابلة إلعادة الكتابة (R) للكتابة ھي القابلة للكتابة ابلةمن األقراص المضغوطة وأقراص الفیدیو الرقمیة الق

(RW). 

المصاحبة للكمبیوتر  قبل أن تشتري محرك أقراص ثابتة جدیًدا داخلیًا كان أو خارجیًا، تحقق من الوثائق
التوافق. عادة ما تحتوي الوثائق على  المحمول أو موقع الشركة المصنعة على ویب للتعرف على متطلبات

ومن الضروري كذلك بحث مشاكل مكونات الكمبیوتر  .والتي قد تكون مفیدة "FAQs األسئلة المتداولة"
 .المحمول الشائعة على اإلنترنت

 إضافیة RAM اختیار ذاكرة 13-3-4 

 المحمول. تزید ذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي) یمكن أن تحّسن من أداء الكمبیوتر) RAM إن إضافة ذاكرة
RAM یقرأ فیھا نظام التشغیل البیانات ویكتبھا  فیة من سرعة التشغیل من خالل تقلیل عدد المرات التياإلضا

یكون  RAM الثابتة. فقراءة البیانات وكتابتھا مباشرة من ذاكرة إلى ملف الترحیل الخاص بمحرك األقراص
لى تشغیل تطبیقات متعددة أیًضا نظام التشغیل ع RAM الترحیل. كما تساعد ذاكرة أسرع من استخدام ملفات

 .أكبر بكفاءة

 (CPU) المركزیة عادة ما تتم معالجة الرسومات في أجھزة الكمبیوتر المحمول بواسطة وحدة المعالجة
المعالجة المركزیة بفك تشفیره لیتم  إضافیة لتخزین الفیدیو بینما تقوم وحدة RAM وتتطلب أحیانًا ذاكرة

الفیدیو وتحریر الفیدیو أداًء متزایًدا من أجھزة الكمبیوتر  ثل مشاركةعرضھ. تتطلب التطبیقات الجدیدة م
  .الخاصة بالتوسعة یساعد حقًا على زیادة أداء الكمبیوتر المحمول RAM المحمول. وتثبیت ذاكرة

الضروري اختیار نوع  المطلوبة. من RAM یحدد طراز الكمبیوتر المحمول والشركة المصنعة لھ نوع شریحة
المحمول. تستخدم معظم أجھزة سطح المكتب الذاكرة  الصحیح الذي یكون متوافقـًا مادیًا مع الكمبیوترالذاكرة 

وتستخدم أجھزة الكمبیوتر  .(DIMM) "النمطیة المزدوجة للذاكرات المضمنة التي تتالءم مع فتحة "الوحدة
 وشرائح .(SODIMM) الخارجیة الصغیرة DIMM ذاكرة ملف تعریف أصغر تسمى المحمول شریحة

SODIMM شرائح أصغر من DIMMلذلك فھي مناسبة تماًما لالستخدام في أجھزة الكمبیوتر المحمول ، 
ذاكرة، قم بتحدید ما  والطابعات واألجھزة األخرى التي تتطلب المحافظة على المساحة. عند استبدال أو إضافة

الكمبیوتر المحمول یدعم حجم ونوع الذاكرة التي  إذا كان بالكمبیوتر المحمول فتحات متاحة إلضافة الذاكرة وأن
  .1رقم  ستتم إضافتھا، كما ھو موضح في الشكل

الشركة المصنعة على ویب  إضافیة وتثبیتھا، راجع وثائق الكمبیوتر المحمول أو موقع RAM قبل شراء ذاكرة
كان الذي یتم فیھ تثبیت للتعرف على الم للتعرف على مواصفات الطراز والشركة المصنعة. استخدم الوثائق

في  RAM أجھزة الكمبیوتر المحمول، یتم إدخال ذاكرة على الكمبیوتر المحمول. على معظم RAM ذاكرة
. ولكن 2الجانب السفلي من علبة الكمبیوتر، كما ھو موضح في الشكل رقم  فتحات خلف الغالف الموجود على

 .RAM لمفاتیح للوصول إلى فتحات ذاكرةالكمبیوتر المحمول، تجب إزالة لوحة ا في بعض أجھزة

توصیل الكمبیوتر بالمأخذ الكھربائي لتجنب التلف  ، قم بإزالة البطاریة وإلغاءRAM قبل تثبیت ذاكرة :تحذیر
 .عند تثبیت وحدات الذاكرة المتعلق بالتفریغ اإللكتروستاتیكي

النظام".  أو إطار "خصائص BIOS أو POST المثبت حالیًا، تحقق من شاشة RAM لتأكید حجم ذاكرة
 :"النظام في إطار "خصائص RAM أین یمكن أن تجد حجم ذاكرة 3یوضح الشكل رقم 

 "عالمة التبویب "عام < النظام < لوحة التحكم < ابدأ
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 إجراءات الصیانة الوقائیة للكمبیوتر المحمولوصف  13-4 

المحمول في العمل بشكل  تجب جدولة الصیانة الوقائیة بحیث تتم على فترات زمنیة منتظمة لیستمر الكمبیوتر
فإنھ یكون عرضة للمواقف والمواد الضارة التالیة  صحیح. وألن الكمبیوتر المحمول یتم نقلھ من مكان إلى آخر،

 :تر سطح المكتبأكثر من كمبیو

  األوساخ والتلوث •
  انسكاب السوائل •
  البلى الناتج عن االستخدام المستمر •
  السقوط •
  الحرارة أو البرودة الزائدة •
  الرطوبة الزائدة •

  .یمكن ضمان تكامل البیانات عن طریق إدارة ملفات ومجلدات البیانات بشكل صحیح

  :ف التالیةبعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھدا

  .وصف كیفیة جدولة صیانة الكمبیوتر المحمول وتنفیذھا •
وأجھزة الكمبیوتر  شرح كیفیة إدارة التحكم في إصدارات البیانات بین أجھزة كمبیوتر سطح المكتب •

  .المحمول

 وصف كیفیة جدولة صیانة الكمبیوتر المحمول وتنفیذھا 13-4-1 

 .أكبر وإطالة عمر األجھزة على عمل مكونات الكمبیوتر المحمول بكفاءةإن العنایة والصیانة بشكل سلیم تساعد 

بمعظم المؤسسات جدول  ال بد أن یحتوي برنامج الصیانة الوقائیة الفعال على جدول دوري للصیانة. یتواجد
ة جدول. إن أكثر برامج الصیانة الوقائی صیانة وقائیة. إذا لم یكن ھناك جدول، فاشترك مع المدیر في وضع

العملیات الدوریة شھریًا، ولكنھا تسمح أیًضا بإجراء الصیانة عند  فاعلیة ھي تلك التي تتطلب تنفیذ مجموعة من
  .االحتیاج إلیھا

بعینھا، ولكنھ یجب أن  قد یتضمن جدول الصیانة الوقائیة للكمبیوتر المحمول عملیات فریدة خاصة بمؤسسة
  :یةیتضمن كذلك ھذه اإلجراءات القیاسیة التال

  التنظیف •
  صیانة محرك األقراص الثابتة •
  تحدیثات البرامج •

الفعل. إبعاد أیة سوائل عن  للحفاظ على نظافة الكمبیوتر المحمول خذ المبادرة دوًما وال تنتظر إلى أن تتخذ رد
. عند المحمول، وقم بإغالقھ في حالة عدم استخدامھ الكمبیوتر المحمول. ال تأكل أثناء عملك على الكمبیوتر

تستخدم أبًدا المنظفات القویة أو المحالیل التي تحتوي على األمونیا. یوصى  تنظیف الكمبیوتر المحمول، ال
 :1األنسجة الناعمة عند تنظیف الكمبیوتر المحمول، كما ھو موضح في الشكل رقم  باستخدام

  الھواء المضغوط •
  محلول تنظیف معتدل •
  الماسحات القطنیة •
  خالیة من الخیوط للتنظیفقطعة قماش ناعمة  •

  .تنظیف الكمبیوتر المحمول، افصلھ عن جمیع مصادر الطاقة قبل :تحذیر

  :تتضمن الصیانة الدوریة التنظیف الشھري لمكونات الكمبیوتر المحمول التالیة

  علبة الكمبیوتر الخارجیة •
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  فتحات التھویة •
  منافذ اإلدخال/اإلخراج •
  شاشة العرض •
  لوحة المفاتیح •

الصیانة  اتضح في أي وقت أن الكمبیوتر المحمول في حاجة إلى تنظیف، فنظفھ. وال تنتظر إلى إذا :حظةمال
  .التالیة المدونة بالجدول

نتیجة لتوالي فتح الملفات  ال بد من صیانة نظام التشغیل أیًضا. فقد یصبح محرك األقراص الثابتة غیر منظم
نظام التشغیل یبحث في ملفات مجزئة. لحسن الحظ،  البطء إذا كانوحفظھا وحذفھا. قد یتسم عمل الكمبیوتر ب

  .یمكنھما المساعدة في تنظیف محرك األقراص الثابتة على برنامجین Windows XP یحتوي

  تنظیف القرص •
  أداة إلغاء تجزئة القرص •

 :[2لتشغیل عملیة تنظیف القرص [الشكل رقم 

 تنظیفھ. .... حدد محرك األقراص الثابتة الذي ترید 1
 . خصائص.... انقر بزر الماوس األیمن واختر 2
 . تنظیف القرص.... على عالمة التبویب "عام"، انقر فوق 3
.... تظھر سلسلة من خانات االختیار لتعرض الملفات المتوفرة لیتم حذفھا. حدد خانات الملفات التي ترید 4

 . موافقحذفھا، وانقر فوق 

 :[3رص [الشكل رقم لتشغیل أداة إلغاء تجزئة الق

 .... حدد محرك األقراص الثابتة الذي ترید تنظیفھ. 1
 . خصائص.... انقر بزر الماوس األیمن واختر 2
. تختلف المدة التي تستغرقھا عملیة إلغاء إلغاء التجزئة اآلن.... على عالمة التبویب "أدوات"، انقر فوق 3

 ة. التجزئة وفقـًا لمدى تجزئة محرك األقراص الثابت

قید التشغیل في الخلفیة قبل تشغیل "أداة إلغاء تجزئة  قد یكون من الضروري إغالق كافة البرامج :مالحظة
 ."القرص

13-4-
2 

أجھزة كمبیوتر سطح المكتب وأجھزة الكمبیوتر  شرح كیفیة إدارة التحكم في إصدارات البیانات بین
 المحمول

واالسترجاع وكذلك  یك بشكل سلیم. ألن إجراءات االستعادةمن الضروري إدارة ملفات ومجلدات البیانات لد
  .منظمة عملیات النسخ االحتیاطي تكون أكثر نجاًحا إذا كانت البیانات

ویسمى  موقع افتراضي أحیانًا ما یكون متوفًرا كرمز على سطح المكتب Windows XP یوجد في
 .الملفات ات وتخزین"المستندات". یمكنك استخدام "المستندات" إلنشاء بنیة مجلد

مجلدات مماثلة في كال  عند نقل الملفات من كمبیوتر محمول إلى كمبیوتر سطح المكتب، ابدأ بإنشاء بنیة
  .ضوئي أو محرك أقراص محمول الموقعین. یمكن نقل الملفات عبر شبكة االتصال، باستخدام قرص

بالبیانات الموجودة على  ن جھاز الكمبیوتریجب أن تتوخى الحذر حتى ال یتم استبدال البیانات المنسوخة م
وجھة، قد تصادف الرسالة "تأكید استبدال الملف"  الكمبیوتر اآلخر دون قصد. عند قیامك بنسخ ملف إلى مجلد

قد أوقف عملیة النسخ حتى  Windows XP ھذه الرسالة إلى أن . تشیر1كما ھو موضح في الشكل رقم 
 األصلي بالملف المنقول أم ال. إذا كنت غیر متأكد، فحدد "ال". لتحدید الملفالملف  تختار ما إذا كنت ستستبدل

 .محتویاتھا الذي ستحتفظ بھ، قارن بین تاریخ وحجم الملفات. ویمكنك أیًضا فتح الملفات لمشاھدة

  .االسم في نفس المجلد ال یوجد نظام تشغیل یسمح بوجود ملفات بنفس :مالحظة



 11 

 .من موقعھ األصلي في الوقت الذي ترید "نسخھ" فقط م "بقص" ملف دون قصدخذ حذرك كي ال تقو :تحذیر

 وإصالحھا وصف كیفیة استكشاف أخطاء الكمبیوتر المحمول 13-5 

المحمول أو األجھزة  صالحھا على حل المشاكل التي تواجھھا مع الكمبیوترتساعد عملیة استكشاف األخطاء وإ
محرك األقراص ـ إلى مشاكل أكثر تعقیًدا؛  الطرفیة. تتراوح ھذه المشاكل من المشاكل البسیطة ـ مثل تحدیث

استخدم خطوات استكشاف األخطاء وإصالحھا كإرشادات  .(CPU) مثل تثبیت وحدة المعالجة المركزیة
 .وعالجھا عدتك في تشخیص المشاكللمسا

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •
  .تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا •

  مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا 13-5-1 

إلصالح الكمبیوتر المحمول.  نبغي أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بالقدرة على تحلیل المشكلة وتحدید سبب الخطأی
  .وھذه العملیة تسمى استكشاف األخطاء وإصالحھا

أسئلة  2و 1الشكالن  أول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرض
 .العمیل لة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا علىمفتوحة اإلجابة وأسئ

المشاكل التي تنطبق  3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. یعرض الشكل رقم 
 .على الكمبیوتر المحمول

بعض الحلول  4 بعد التحقق من المشاكل الواضحة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. یعرض الشكل رقم
 .عة لمشاكل الكمبیوتر المحمولالسری

طرقـًا  5یعرض الشكل رقم  .إذا لم تفلح الحلول السریعة في حل المشكلة، فھذا وقت جمع البیانات من الكمبیوتر
 .المحمول مختلفة لجمع معلومات حول المشكلة من الكمبیوتر

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  حلولعند ھذه النقطة، یكون لدیك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ ال
 .موارد للحلول الممكنة

 بعد أن تقوم بحل المشكلة، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض الشكل
 .قائمة بالمھام المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة 7رقم  

 التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا 13-5-2 

مزیج من ھذه العناصر  زة أو البرامج أو الشبكات أویمكن أن ترجع مشاكل الكمبیوتر المحمول إلى األجھ
بشكل متكرر أكثر من غیرھا. یمثل الشكل رقم  الثالثة. وبعض أنواع مشكالت الكمبیوتر المحمول ستقوم بحلھا

  .الشائعة وحلولھا تخطیًطا لمشاكل الكمبیوتر المحمول 1

 تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا 13-5-3 

مھاراتك في االستماع  أن استوعبت عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، فقد حان الوقت لتطبیقواآلن بعد 
 .والتشخیص

 .العمیل تم تصمیم ورقة العمل لتعزیز مھاراتك في االتصال للتحقق من المعلومات من
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 ملخص 13-6 

المفاھیم الھامة التي  لقد وصفت ھذه الوحدة مكونات الكمبیوتر المحمول واألجھزة المحمولة. وفیما یلي بعض
  :احتوت علیھا ھذه الوحدة

والطابعات  شبكة شخصیة) السلكیة صغیرة للھواتف الخلویة) PAN تنشئ تقنیة بلوتوث شبكة •
  .المتصلة وأجھزة الكمبیوتر المحمول

استخدامھا بشكل  ضوء األشعة تحت الحمراء إلنشاء شبكات قصیرة المدى والتي یتم IR تستخدم شبكة •
  .أساسي للتحكم في أجھزة اإلدخال واألجھزة المحمولة

الكمبیوتر المحمول  الشبكة الواسعة) الخلویة باستخدام الھاتف الخلوي أو) WAN تسمح لك شبكة •
  .صاالت البیاناتلالتصاالت الصوتیة وات

ھناك أربعة إصدارات  .(الدقة الالسلكیة) Wi-Fi إن التقنیة الالسلكیة األكثر شیوًعا ھي تقنیة واي فاي •
 الترددي: وھي ، وكل منھا لھ معدالت مختلفة للسرعة وعرض النطاقWi-Fi أساسیة لـ

IEEE i802.11 a و b و g و n.  
الكبلیة. تـُستخدم  والشبكات DSL لمودم، لكنھا أبطأ منتعد شبكات القمر الصناعي أسرع من أجھزة ا •

  .شبكات القمر الصناعي بشكل أساسي في األماكن البعیدة
للمستخدم تثبیتھ بسھولة  الوحدة القابلة لالستبدال بواسطة العمیل) ھي المكون الذي یمكن) CRU تعد •

  .دون تدریب فني
ب تثبیتھ  ) ھي المكون الذي یمكن لفنيالوحدة القابلة لالستبدال في الموقع) FRU وتعد • الخدمة المدرَّ

  .في موقع بعید
حاالت یجب  یمكن تنفیذ معظم اإلصالحات بمواقع العمالء أو في أي مركز صیانة محلي. لكن ھناك •

  .اإلصالحات فیھا إرسال الكمبیوتر المحمول إلى الشركة المصنعة مباشرة إلجراء
  .لمعداتھم صیانة الوقائیة لالحتفاظ بمستوى أداء مثاليیتبع الفنیون المحترفون جداول ال •
صیانتھ بشكل  أجھزة الكمبیوتر المحمول أكثر عرضة للتلوث والتلف. الكمبیوتر المحمول الذي تتم •

  .صحیح تقل تكلفة إصالحاتھ
دة المماثلة لتلك الموجو تسمح محطة اإلرساء للكمبیوتر المحمول باالتصال بسھولة باألجھزة الطرفیة •

للكمبیوتر المحمول إذا كان المستخدم  على كمبیوتر سطح المكتب. یمكن إضافة جھاز إضافة المنافذ
  .(اإلدخال/اإلخراج) I/O یحتاج لمزید من منافذ

وإصالحھا من  یعتبر الكثیر من الفنیین أن إجادة خطوات استكشاف مشاكل الكمبیوتر المحمول •
  .العالمات البارزة في عملھم

ب جیًدا مھارات اتصال ممتازة بالعمیلیجب أن ی •   .كون لدى الفني المدرَّ
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  مقدمة  14-0 

ھذه األجھزة وإصالحھا  تتناول ھذه الوحدة وظائف الطابعات والماسحات الضوئیة. ستتعرف على كیفیة صیانة
كما تتناول الوحدة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر  .تكوینات الشبكة وتثبیتھا، سواء بالنسبة للتكوینات المحلیة أو

 .والصیانة الوقائیة، إلى جانب مشاركة الطابعة والماسحة الضوئیة على السالمة، وإجراءات التكوین،

  :بعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .الضوئیة ت األمان المتعلقة بالطابعات والماسحاتوصف مخاطر األمان المحتملة وإجراءا •
  .تثبیت طابعة وماسحة ضوئیة محلیة وتكوینھما •
  .وصف كیفیة مشاركة طابعة وماسحة ضوئیة على شبكة •
  .ترقیة الطابعات والماسحات الضوئیة وتكوینھا •
  .وصف طرق الصیانة الوقائیة للطابعة والماسحة الضوئیة •
  .والماسحات الضوئیة وإصالحھا استكشاف أخطاء الطابعات •

 المتعلقة بالطابعات والماسحات الضوئیة وصف مخاطر األمان المحتملة وإجراءات األمان 14-1

قواعد یجب علیك اتباعھا عند  یجب علیك دائًما اتباع إجراءات األمان عند استخدام أي كمبیوتر. وھناك أیًضا
 .القواعد، تضمن سالمتك وسالمة األجھزة اع ھذهاستخدام الطابعات والماسحات الضوئیة. وباتب

دائًما على قدمیك وركبتیك، وال  تتعلق قاعدة األمان األولى بنقل األجھزة كبیرة الحجم. عند رفع األجھزة، ارتكز
للعمل. ال ترتد المجوھرات غیر محكمة الغلق أو المالبس  تقم بحملھا على ظھرك. ارتد مالبس وأحذیة مناسبة

  .أجھزة الكمبیوتر عند القیام بصیانةالفضفاضة 

التي تتصل بمآخذ  یمكن أن ترتفع درجة حرارة الطابعات والماسحات الضوئیة واألجھزة متعددة اإلمكانات
صیانة لألجھزة، فیجب إیقاف تشغیل ھذه األجھزة  التیار المتردد أثناء التشغیل. إذا كنت تنوي إجراء أیة عملیات

إصالحات لمكوناتھا الداخلیة. قد تزداد درجة حرارة رؤوس الطباعة، في  دء في أیةوتركھا كي تبرد قبل الب
اللیزر  النقطیة، بدرجة كبیرة أثناء االستخدام. كما یمكن أن تصبح وحدة تجمیع المنصھر بطابعة الطابعات

  .ساخنة أیًضا

مصدر الطاقة. یتعین  ھا عنتحتفظ بعض الطابعات بكمیة كبیرة من الجھد الكھربائي حتى بعد أن تقوم بفصل
لطابعات اللیزر، خاصةً إذا تعلقت عملیة اإلصالح  على الفنیین المؤھلین فقط إجراء عملیات اإلصالح المتقدمة

فیمكن لھذه المناطق االحتفاظ بجھد كھربائي عال حتى بعد إیقاف  .بسلك كورونا أو مجموعة بكرات النقل
 اتصل بالشركة المصنعة للتحقق من معرفة موقع ھذه المناطق داخلأدلة الصیانة أو  تشغیل الطابعة. راجع

  .األجھزة

بشكل صحیح، أو قمت  قد تكون الطابعات والماسحات الضوئیة باھظة الثمن. وإذا لم تقم بصیانة الطابعات
 .إصالحھ بتركیب جزء ما بشكل خاطئ، فقد تلحق بھا ضرًرا بالغًا ال یمكن

 
 تثبیت طابعة وماسحة ضوئیة محلیة وتكوینھما 14-2 

محلي، مثل الطابعة أو  الجھاز المحلي ھو الجھاز الذي یتصل مباشرة بالكمبیوتر. قبل أن تقوم بتثبیت جھاز
األشیاء التي كانت معدة خصیًصا لمنع حركة  فة مواد التغلیف. أخرج كافةالماسحة الضوئیة، تأكد من إزالة كا

بمواد التعبئة األصلیة، فقد تحتاج إلرجاع الجھاز إلى الشركة المصنعة  األجزاء المتحركة أثناء الشحن. احتفظ
 .بموجب الضمان إلجراء إصالحات

 :بعد إكمال ھذا القسم، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .توصیل الجھاز بمنفذ محلي •
  .تثبیت وتكوین برامج التشغیل والبرامج الالزمة •
  .تكوین الخیارات واإلعدادات االفتراضیة •
  .التحقق من األداء الوظیفي •
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محلي، مثل الطابعة أو  الجھاز المحلي ھو الجھاز الذي یتصل مباشرة بالكمبیوتر. قبل أن تقوم بتثبیت جھاز
األشیاء التي كانت معدة خصیًصا لمنع حركة  د من إزالة كافة مواد التغلیف. أخرج كافةالماسحة الضوئیة، تأك

بمواد التعبئة األصلیة، فقد تحتاج إلرجاع الجھاز إلى الشركة المصنعة  األجزاء المتحركة أثناء الشحن. احتفظ
 .بموجب الضمان إلجراء إصالحات

 :داف التالیةبعد إكمال ھذا القسم، سیكون بمقدورك تحقیق األھ

  .توصیل الجھاز بمنفذ محلي •
  .تثبیت وتكوین برامج التشغیل والبرامج الالزمة •
  .تكوین الخیارات واإلعدادات االفتراضیة •
  .التحقق من األداء الوظیفي •

 توصیل الجھاز بمنفذ محلي 14-2-1 

أو  Serial Cables لسلیةیمكن للطابعات المحلیة االتصال بأجھزة الكمبیوتر باستخدام منافذ وكابالت تس
للشركة المصنعة. انقر فوق  ، وذلك تبعًاSCSI أو FireWire أو USB أو من نوع Parallel متوازیة

المنافذ. كما یتم أیًضا استخدام التقنیات الالسلكیة  لمراجعة خصائص ھذه 1األزرار الموجودة في الشكل رقم 
  .جھزةلتوصیل ھذه األ مثل بلوتوث واألشعة تحت الحمراء

للطابعة. قم بتوصیل الطرف  لتوصیل الطابعة، قم بتركیب الكبل المناسب بمنفذ االتصال في الجانب الخلفي
 .للكمبیوتر اآلخر من الكبل بالمنفذ المناظر لھ في الجانب الخلفي

خر من بتوصیل الطرف اآل بعد أن یتم توصیل كبل البیانات بشكل صحیح، قم بتوصیل كبل الطاقة بالطابعة. قم
الجھاز، یحاول الكمبیوتر تحدید البرنامج الصحیح  كبل الطاقة بالمأخذ الكھربائي المتاح. عندما تقوم بتشغیل

 .بتثبیتھ لتشغیل الجھاز حتي یقوم

أو ماسحة ضوئیة، تحقق دائًما من علبة الجھاز للتأكد من وجود الكبالت.  عند قیامك بشراء طابعة :تلمیح
بحاجة  مصنعة ال ترفق الكبالت مع الطابعة وذلك بھدف خفض تكلفة اإلنتاج. إذا كنتالشركات ال فالكثیر من

  .إلى شراء كبل، فتأكد من شراء النوع الصحیح

 تثبیت برامج التشغیل وتكوینھا 14-2-2 

االتصال ببعضھا البعض.  برامج تشغیل الطابعات عبارة عن برامج تمّكن أجھزة الكمبیوتر والطابعات من
خیارات الطابعة وتغییرھا. ولكل طراز من الطابعات  برنامج التكوین واجھة تمّكن المستخدمین من تعیینویوفر 

 .وبرامج التكوین نوع خاص بھ من برامج التشغیل

برنامج التشغیل  تحدید موقع Windows XP عندما تقوم بتوصیل طابعة جدیدة بالكمبیوتر، یحاول نظام
من  Windows إذا لم یتمكن نظام .(PnP) داة التوصیل والتشغیل المساعدةاالفتراضي وتثبیتھ باستخدام أ

فإنھ یحاول االتصال باإلنترنت للعثور على واحد من برامج  العثور على برنامج التشغیل الالزم على الكمبیوتر،
 سین أداءذلك، تعمل شركات تصنیع الطابعات على تحدیث برامج التشغیل دوًما لتح التشغیل ھذه. وعالوة على

 .المتعلقة بالتوافق الطابعة، وإضافة خیارات جدیدة ومحسنة للطابعة، فضالً عن حل المشكالت العامة

 تثبیت برنامج تشغیل الطابعة
 :برنامج تشغیل الطابعة الخطوات الخمس التالیة تشمل عملیة تثبیت وتحدیث

اختیار إصدار أحدث لزیادة األداء  ....تحدید اإلصدار الحالي لبرنامج تشغیل الطابعة المثبت. تذكر1
 الوظیفي. 

 ....البحث على اإلنترنت لتحدید موقع أحدث إصدار لبرنامج التشغیل. 2
 ....تنزیل برنامج التشغیل. اتباع اإلرشادات الموجودة على موقع الویب. 3
یت برنامج التشغیل ....تثبیت برنامج التشغیل. تقوم معظم برامج تثبیت برامج التشغیل بعد تنشیطھا بتثب4

 الجدید تلقائیًا. 
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انقر  ابدأ > إعدادات > الطابعات والفاكسات.....اختبار برنامج التشغیل. الختبار برنامج التشغیل، اختر 5
إذا لم تعمل الطابعة،  طباعة صفحة اختبار.ثم اختر  خصائص.بزر الماوس األیمن فوق الطابعة واختر 

 ول مرة أخرى. فقم بإعادة تشغیل الكمبیوتر وحا

قابل للقراءة، فقد ترجع  البد أن تحتوي صفحة االختبار المطبوعة على نص یمكن قراءتھ. إذا كان النص غیر
 .خاطئة لوصف الصفحات المشكلة لكون برنامج التشغیل غیر صحیح، أو الستخدام لغة

  (PDL) واختصاره Page Description Language لغة وصف الصفحات
 واختصاره Page Description Language اتلغة وصف الصفح

(PDL) الكود الذي یصف مظھر المستند بلغة تفھمھا الطابعة. تتضمن لغة وصف الصفحات ھي نوع من 
Page Description Language واختصاره (PDL) النص والرسومات ومعلومات التنسیق الخاصة 
إلرسال  (PDL) واختصاره Page Description Language بالصفحة. تستخدم تطبیقات البرامج لغات

 بترجمة ملف لغة إلى الطابعة. وتقوم الطابعة (WYSIWYG) "صور من نوع "ما تراه ھو ما تحصل علیھ
Page Description Language واختصاره (PDL) موجود على شاشة  بحیث تتم طباعة ما ھو

باإلسراع من عملیة  (PDL) واختصاره Page Description Language الكمبیوتر أیًا كان. تقوم لغات
 .الواحدة. كما تعالج أیًضا خطوط الكمبیوتر الطباعة بواسطة إرسال مقدار كبیر من البیانات في المرة

 :شائعة (PDL) واختصاره Page Description Language یوجد ثالث لغات

 ركةقامت ش - (PCL) واختصاره Printer Command Language لغة أوامر الطابعة •
Hewlett-Packard بتطویر لغة Printer Command Language واختصاره (PCL) 

 Printer Command لالتصال باألجیال األولى من طابعات نفث الحبر. وتعتبر لغة
Language واختصاره (PCL) معیاًرا صناعیًا اآلن لغالبیة أنواع الطابعات.  

• (PostScript (PS - قامت شركة Adobe Systems تطویر لغةب PS  للسماح للخطوط أو
  .أنواع النصوص بمشاركة نفس السمات على الشاشة وعلى الورق أیًضا

 تعد لغة - (GDI) واختصاره Graphics Device Interface واجھة الجھاز الرسومیة •
Graphics Device Interface واختصاره (GDI) أحد مكونات نظام Windows  الُمستخدمة

 Graphics Device لغة سال الصور الرسومیة إلى أجھزة اإلخراج. وتعتمدإلدارة كیفیة إر
Interface واختصاره (GDI) على تحویل الصور إلى صورة نقطیة (bitmap)  تستخدم

  .لنقل الصور -بدالً من الطابعة  -الكمبیوتر 

 خیارات التكوین واإلعدادات االفتراضیة 14-2-3 

 .وإخراج الطابعة التي یمكن للمستخدم تركیبھا، التحكم بالوسائطتتضمن خیارات الطابعة الشائعة 

  :بھا الطابعة الوسائط وتقوم الخیارات التالیة، الخاصة بالتحكم في الوسائط، بتعیین الطریقة التي تدیر

  تحدید درج إدخال الورق •
  تحدید مسار الخروج •
  حجم الوسائط واتجاھھا •
  تحدید وزن الورق •

مسحوق الحبر على  تالیة، الخاصة بإخراج الطابعة، بالتحكم في كیفیة وضع الحبر أووتقوم الخیارات ال
  :الوسائط

  إدارة األلوان •
  سرعة الطباعة •

تستخدم الطابعات  تحتوي بعض الطابعات على مفاتیح تحكم تسمح للمستخدمین بتحدید الخیارات. في حین
الطابعة، ھما الطریقة العامة،  لتحدید خیاراتاألخرى خیارات برنامج تشغیل الطابعة. وتوجد طریقتان 

 ."والطریقة األخرى ھي "حسب المستند
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 الطریقة العامة
التي یتم تعیینھا بحیث تنطبق على كافة المستندات. ففي كل مرة تتم فیھا  تشیر ھذه الطریقة إلى خیارات الطابعة

 .المستند الل تحدید الطریقة التي تعتمد علىیتم استخدام الخیارات العامة إال إذا أُلغیت من خ طباعة مستند،

وانقر بزر الماوس األیمن فوق  والفاكسات الطابعات < لوحة التحكم < ابدأ لتغییر تكوین الطابعة العامة، اختر
 .إدارة خیارات الطابعة الطابعة. توضح لك األمثلة التالیة كیفیة

انقر بزر الماوس األیمن فوق  .والفاكسات طابعاتال < لوحة التحكم < ابدأ لتعیین طابعة افتراضیة، اختر
 .1، كما ھو موضح بالشكل رقم افتراضیة تعیین كطابعة الطابعة، ثم اختر

تبعًا لبرنامج التشغیل المثبت. في حالة  قد ال یظھر خیار "تعیین كطابعة افتراضیة" على القائمة، وذلك :مالحظة
كطابعة  تعیین < الطابعة لفتح إطار "حالة المستندات"، ثم اختر حدوث ذلك، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الطابعة

 .افتراضیة

انقر بزر  .الطابعات والفاكسات < لوحة التحكم < ابدأ لقَْصر الطباعة على اللونین األسود واألبیض فقط، اختر
باعة بتدرج ط حدد .األلوان اختر عالمة التبویب .تفضیالت الطباعة الماوس األیمن فوق الطابعة، ثم اختر

 .موافق . انقر فوق2موضح في الشكل رقم  ، كما ھوخرطوشة طباعة سوداء فقط واختر زر الخیار الرمادي

 "طریقة "حسب المستند
والصور الرقمیة بعًضا من أنواع المستندات التي قد تتطلب إعدادات خاصة  تعتبر الخطابات وجداول البیانات

 .المستندات مستند یتم إرسالھ للطابعة، بواسطة تغییر إعدادات طباعة ویمكنك تغییر اإلعدادات لكل .للطابعة

اإلعدادات  یتم عرض .إعداد الصفحة < ملف لتغییر إعدادات الطابعة، قم بإبقاء المستند مفتوًحا وحدد
الطباعة واتجاه الصفحة وحجم  . ویمكنك تغییر األلوان وجودة3االفتراضیة، كما ھو موضح في الشكل رقم 

 .اإلعدادات االفتراضیة امش، للمستند الذي تقوم بطباعتھ، دون تغییرالھو

 معایرة الماسحة الضوئیة
أوائل المھام بعد تثبیت برنامج التشغیل. استخدم مجموعة البرامج المصاحبة  تعد عملیة معایرة الجھاز من

 .العمیل بمتطلباتلتنفیذ ھذا اإلجراء. ویمكن تغییر اإلعدادات االفتراضیة الحقًا لتفي  للجھاز

 األلوان. یعد الھدف لضبط IT8 وتتضمن عملیات معایرة الماسحات الضوئیة، توجیھ المجسات واستخدام الھدف
IT8 التعریف ألجھزة معینة. تقوم الماسحة الضوئیة  تخطیًطا لمعایرة األلوان والذي یتم استخدامھ إلنشاء ملفات

 .ابعة إنتاج الھدف من أجل المقارنةالط بتحلیل الھدف لعمل مقارنة، بینما تعید

إعدادات ألوان الطابعة  اضبط .IT8 لضمان المعایرة، قارن بین اإلخراج المطبوع لكل من الجھاز والھدف
 .مسحھا ضوئیًا، سیكون اللون بنفس وضوح الھدف للمطابقة. في المرة القادمة التي تقوم فیھا بطباعة صورة أو

 معایرة الطابعة
باستخدام برنامج تشغیل الطابعة. تؤكد ھذه العملیة محاذاة رؤوس الطباعة،  یة معایرة الطابعةیتم تنفیذ عمل
الحبر،  الطباعة على الورق الخاص. عادةً ما یتم تثبیت رؤوس طباعة نفث الحبر في خرطوشة وقدرتھا على

 .لخرطوشةا مما یعني أنك قد تحتاج إلى إعادة معایرة الطابعة في كل مرة تقوم فیھا بتغییر

 التحقق من األداء الوظیفي 14-2-4 

ذلك مھام خاصة كما  ال تكتمل عملیة تثبیت أي جھاز حتى تقوم باختبار كافة وظائف الجھاز بنجاح. ویتضمن
 :یلي

  طباعة المستندات على كال الجانبین لتوفیر الورق •
  استخدام أدراج الورق المختلفة ألحجام الورق الخاص •
الرمادي وذلك لطباعة  بعة األلوان بحیث تقوم بالطباعة باألبیض واألسود، أو بتدرجتغییر إعدادات طا •

  نُسخ مسودات للمستندات
  الطباعة في وضع المسودة لتوفیر الحبر •
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  التغییر من دقة المسح للماسحة الضوئیة لتسھیل رؤیة الصورة •
  تحریر الصور الممسوحة ضوئیًا الخاصة بالمستندات المحفوظة •
 واختصاره Optical Chracter Recognition) م تطبیق التعرف البصري على الحروفاستخدا •

OCR)  

الویب كیفیة التخلص من انحشار الورق، وتركیب  تشرح األدلة اإللكترونیة ومواقع الدعم على :مالحظة
 .الورق خراطیش الحبر، وتحمیل كافة أنواع أدراج

 اختبار الطابعة
  :اختبار ھناك طرق عدیدة لطباعة صفحة

  استخدام خیار "طباعة صفحة اختبار" من الطابعة •
  Windows استخدام خیار "طباعة صفحة اختبار" من نظام •
  استخدام وظیفة الطباعة من أحد التطبیقات •
  إرسال ملف إلى طابعة منفذ متواِز مباشرة باستخدام سطر األوامر •

وظیفة خصائص الكمبیوتر أو  طابعة، ثم قم بالطباعة منالختبار الطابعة، قم أوالً بطباعة صفحة اختبار من ال
األمثل، وأن برنامج الطابعة مثبت ویعمل بشكل  من أحد التطبیقات. فھذا یضمن أن الطابعة تعمل على الوجھ

 .والكمبیوتر جید، وأن ھناك اتصاالً بین الطابعة

 اختبار الماسحة الضوئیة
ضوئي ألحد المستندات. استخدم األزرار الموجودة على الجھاز طریق إجراء مسح  اختبر الماسحة الضوئیة عن

الضوئیة، وتأكد  بالمسح الضوئي التلقائي. قم بعد ذلك ببدء عملیات المسح الضوئي من برنامج الماسحة للقیام
التي تم مسحھا ضوئیًا مماثلة للصور  من أن البرنامج یقوم بفتح المسح الضوئي التلقائي. إذا ظھرت الصور

 .التثبیت بنجاح وجودة على الشاشة، تكون قد أكملت عملیةالم

 :بالنسبة لجھاز الكل في واحد، یجب اختبار كافة الوظائف

  قم بإرسال فاكس إلى جھاز فاكس معلوم آخر یعمل -الفاكس  •
  قم بإنشاء نسخة من مستند -النسخ  •
  قم بمسح مستند ضوئیًا -المسح الضوئي  •
  قم بطباعة مستند -الطباعة  •

 وصف كیفیة مشاركة طابعة وماسحة ضوئیة على شبكة 14-3 

الرئیسیة التي دعت  یعتبر السماح لمجموعات مستخدمي الكمبیوتر بمشاركة األجھزة الطرفیة أحد األسباب
فحینما یشترك مجموعة من المستخدمین في  .الشبكات. وتعد الطابعة أكثر األجھزة المشتركة شیوًعالتطویر 

  .بشراء طابعة لكل جھاز كمبیوتر طابعة واحدة تقل التكلفة كثیًرا، مقارنة

الشبكة، وذلك ألن ھذه  وعادةً ما تتطلب الطابعات منخفضة التكلفة خادم طباعة منفصالً للسماح باتصال
المتصل بالطابعة العمل كخادم طباعة.  ابعات ال تحتوي على واجھات شبكة مضمنة. ویمكن للكمبیوترالط

 .تحتوي على میزة مشاركة الطابعة مضمنة بھا فمعظم أنظمة تشغیل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة

مشاركتھا. في  التي ستتم بعد التأكد من تثبیت برنامج مشاركة الطابعة، یجب أن یتعرف الخادم على الطابعة
، ثم انقر فوق خصائص ستتم مشاركتھا، وحدد المجلد "طابعات"، انقر بزر الماوس األیمن فوق الطابعة التي

  .وقم بتعیین اسِم للطابعة الطابعة مشاركة ھذه حدد خیار .مشاركة عالمة التبویب

 :بعد إكمال ھذا القسم، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .Printers Servers ادم الطابعاتوصف أنواع خو •
 .وصف كیفیة تثبیت برنامج طابعة شبكة وبرامج تشغیلھا على كمبیوتر •
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 وصف أنواع خوادم الطابعات 14-3-1 

وھناك ثالث وظائف لخادم  .تتیح خوادم الطباعة، للعدید من مستخدمي الكمبیوتر، الوصول إلى طابعة واحدة
موارد الطباعة. والوظیفة الثانیة ھي إدارة مھام  العمیل من الوصول إلى الطباعة. الوظیفة األولى ھي تمكین
حتى یصبح جھاز الطباعة جاھًزا لطباعتھا، ثم إرسال معلومات الطباعة أو  الطباعة، وتخزینھا في قائمة انتظار

رسائل  توفیرمؤقت بالطابعة. والوظیفة الثالثة ھي تقدیم التعلیقات للمستخدمین. ویتضمن ذلك  تخزینھا بشكل
 .صحیح اإلعالم بانتھاء مھمة الطباعة، أو رسائل الخطأ التي تكشف عن وقوع شئ ما غیر

حیث توجد منھا ثالثة  .وبصفتك فنی�ا، ینبغي علیك اختیار نوع خادم الطباعة الذي یناسب احتیاجات العمیل
 :أنواع

  أجھزة خوادم طباعة الشبكة •
  صةخوادم طباعة الكمبیوتر الشخصي المخص •
  الطابعات المشتركة بین أجھزة الكمبیوتر •

 أجھزة خوادم طباعة الشبكة
الشبكة لمستخدمین متعددین على الشبكة بالوصول إلى طابعة واحدة. ویمكن لجھاز  تسمح أجھزة خوادم طباعة

خادم  1الشكل رقم  طباعة الشبكة إدارة طباعة الشبكة من خالل االتصاالت السلكیة أو الالسلكیة. یوضح خادم
الشخصي المخصص قبل أن تقوم بتثبیت  الطباعة السلكي. ینبغي مراعاة میزات وعیوب خادم طابعة الكمبیوتر

 :أحد ھذه الخوادم

من أجھزة  وإحدى میزات استخدام خادم طباعة الشبكة ھي أن الخادم یقبل مھام الطباعة الواردة •
أخرى. ویظل خادم الطباعة  جھزة من أداء المھامالكمبیوتر، ثم یقوم بتحریر اتصالھ بھا لتتمكن ھذه األ

  .كمبیوتر المستخدم متاًحا دائًما للمستخدمین، وذلك بعكس الطابعة المشتركة من
  .متعدد اإلمكانات وأحد عیوب خادم طابعة الشبكة ھو أنھ قد ال یتمكن من استخدام كافة وظائف الجھاز •

 خوادم طباعة الكمبیوتر الشخصي المخصصة
 الكمبیوتر الشخصي المخصص ھو عبارة عن كمبیوتر مخصص للتعامل مع مھام الطباعة الخاصة باعةخادم ط

فعادةً ما یكون ھذا  بالعمیل بأفضل طریقة ممكنة. ونظًرا ألن خادم الطباعة یتعامل مع طلبات من عمالء عدة،
الكمبیوتر الشخصي المخصصة  لخوادم طباعة الخادم أحد أقوى أجھزة الكمبیوتر الموجودة على الشبكة. ویمكن

ویتطلب خادم الطباعة توفر الموارد الالزمة لتلبیة طلبات عمالء  .إدارة أكثر من طابعة في المرة الواحدة
 :الطباعة

یستخدم المعالج الخاص بھ إلدارة معلومات  نظًرا ألن خادم طباعة الكمبیوتر الشخصي - معالج قوي •
  .یكفي للتعامل مع كافة الطلبات الواردة عًا بماالطباعة وتوجیھھا، فیجب أن یكون سری

الكمبیوتر الشخصي بالتقاط مھام الطباعة  یقوم خادم طباعة - وجود مساحة كافیة على القرص الثابت •
الطباعة، ومن ثم یرسلھا إلى الطابعة في الوقت المحدد. األمر  من العمالء، ثم یضعھا في قائمة انتظار

  .زین كافیة على الكمبیوتر لالحتفاظ بھذه المھام حتى إتمامھاتخ الذي یتطلب وجود مساحة
بالتعامل مع عملیة إرسال مھام الطباعة إلى  RAM یقوم معالج الخادم إضافة إلى ذاكرة - ذاكرة كافیة •

بما یكفي للتعامل مع مھمة الطباعة بأكملھا، فسوف یستلزم  الطابعة. وإذا لم تكن ذاكرة الخادم كبیرة
  .من القرص الثابت، مما یستھلك المزید من الوقت ل مھمة الطباعةاألمر إرسا

 الطابعات المشتركة بین أجھزة الكمبیوتر
 الشبكة. یجعل نظام لكمبیوتر المستخدم المتصل بطابعة، مشاركة تلك الطابعة مع مستخدمین آخرین على یمكن

Windows XP بإمكان المستخدمین طباعة المستندات  نھذه العملیة سھلة وسریعة. ففي الشبكة المنزلیة، یكو
السلكي. وفي شبكة المكتب الصغیر، فإن مشاركة الطابعة تعني  من أي مكان بالمنزل باستخدام كمبیوتر محمول

 .یمكنھا خدمة الكثیر من المستخدمین أن الطابعة الواحدة

بمشاركة الطابعة یستخدم  یقوم ولكن مشاركة الطابعة من جھاز الكمبیوتر لھ عیوبھ أیًضا. فالكمبیوتر الذي
إذا كان ھناك مستخدم یعمل على سطح المكتب في  .موارده الخاصة إلدارة مھام الطباعة الواردة إلى الطابعة

على الشبكة بالطباعة، فإن مستخدم سطح المكتب قد یالحظ بطًءا في  نفس الوقت الذي یقوم فیھ مستخدم آخر
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المتصل بالطابعة  ابعة ال تكون متاحة إذا قام المستخدم بإعادة تمھید الكمبیوترإلى ذلك، فإن الط األداء. باإلضافة
 .المشتركة، أو بإیقاف تشغیل الكمبیوتر

 على كمبیوتر وصف كیفیة تثبیت برنامج طابعة شبكة وبرامج تشغیلھا 14-3-2 

على الشبكة.  لمستخدمي الكمبیوتر بمشاركة طابعاتھم مع مستخدمین آخرین Windows XP یسمح نظام
 :ویتطلب ذلك األمر خطوتین

 ....تكوین الكمبیوتر المتصل بالطابعة لمشاركة الطابعة مع مستخدمي الشبكة اآلخرین. 1
 ....تكوین كمبیوتر المستخدم لیتعرف على الطابعة المشتركة واستخدامھا في الطباعة. 2

 :اآلخرین، اتبع ھذه الخطوات لتكوین الكمبیوتر المتصل بالطابعة بحیث یقبل مھام الطباعة من مستخدمي الشبكة

 . ابدأ > لوحة التحكم > طابعات وأجھزة أخرى > الطابعات والفاكسات....اختر 1
 ....حدد الطابعة التي ترید مشاركتھا. 2
 . مشاركة ھذه الطابعةحدد  ناحیة الیمین. مھام الطباعة....سیظھر المربع 3
. حدد مشاركةالخاص بتلك الطابعة. حدد عالمة التبویب  خصائص الطابعة....سیتم عرض مربع الحوار 4

وأدخل اسم المشاركة الذي تریده. وھذا ھو االسم الذي ستظھر بھ الطابعة  مشاركة ھذه الطابعة
 للمستخدمین اآلخرین. 

والحظ أنھ توجد اآلن  الطابعات والفاكساتبنجاح. ارجع إلى المجلد  ....تحقق من إتمام عملیة المشاركة5
. یدل ذلك على أن الطابعة أصبحت اآلن 1عالمة ید تحت رمز الطابعة، كما ھو موضح في الشكل رقم 

 مورًدا مشترًكا. 

التشغیل  اآلن االتصال بالطابعة المشتركة، برامج بإمكانھم صار وقد ال یكون لدى بعض المستخدمین، الذین
المستخدمون أنظمة تشغیل مختلفة عن الكمبیوتر الذي یعمل كمضیف للطابعة  المطلوبة. وربما یستخدم ھؤالء

 أن یقوم بتنزیل برامج التشغیل الصحیحة لھؤالء المستخدمین Windows XP وبإمكان نظام .المشتركة
ل التي قد یستخدمھا المستخدمون اآلخرون. التشغی لتحدید أنظمة برامج تشغیل إضافیة تلقائیًا. انقر فوق الزر

بالحصول  Windows XP بواسطة النقر فوق "موافق"، سیطالبك نظام عندما تقوم بإغالق مربع الحوار ھذا
، Windows XP اإلضافیة ھذه. وإذا كان كافة المستخدمین اآلخرین یستخدمون نظام على برامج التشغیل

  .تشغیل إضافیة برامج ھناك داع للنقر فوق الزر فلیس

 توصیل المستخدمین اآلخرین بالطابعة
 :اآلخرین على الشبكة االتصال اآلن بھذه الطابعة وذلك باتباع ھذه الخطوات یمكن للمستخدمین

 . ابدأ > لوحة التحكم > طابعات وأجھزة أخرى > إضافة طابعة....اختر 1
 . التالي....فیظھر معالج "إضافة طابعة". انقر فوق 2
. انقر 2، كما ھو موضح في الشكل رقم "طابعة شبكة"، أو "طابعة ملحقة بجھاز كمبیوتر آخر".حدد ...3

 . التاليفوق 
. فتظھر قائمة التالي....قم بكتابة اسم الطابعة، أو قم باالستعراض بحثًا عنھا على الشبكة باستخدام الزر 4

 بالطابعات المشتركة. 
. یتم إضافة طابعةم إنشاء منفذ طابعة ظاھري، ویتم عرضھ في إطار ....بعد قیامك بتحدید الطابعة، یت5

تنزیل برامج تشغیل الطباعة المطلوبة من خادم الطباعة، وتثبیتھا على الكمبیوتر. ومن ثم یقوم المعالج 
 بإنھاء التثبیت. 

 ترقیة الطابعات والماسحات الضوئیة وتكوینھا 14-4 

ومالءمة المزید من  یمكن زیادة فاعلیة بعض الطابعات بواسطة إضافة أجھزة وذلك لإلسراع من عملیة الطبع
 تغذیة الورق وبطاقات الشبكة وذاكرة مھام الطباعة. یمكن أن تتضمن األجھزة علب ورق إضافیة ووحدات

 .التوسعة

العمالء. وتتضمن األمثلة على  كما یمكن تكوین الماسحات الضوئیة أیًضا لتعمل بشكل أكثر فاعلیة لتلبیة طلبات
الحجم. ال یمكن إكمال ھذه المھام باإلعدادات  تحسین أمثلیة الماسحة الضوئیة، تصحیح األلوان وتغییر

 .االفتراضیة
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 :ق األھداف التالیةبعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقی

  .وصف ترقیات الطابعة •
 .وصف التحسین األمثل ألداء الماسحة الضوئیة •

 وصف ترقیات الطابعة 14-4-1 

مھام الطباعة المعقدة. وكل  تؤدي ترقیة ذاكرة الطابعة إلى زیادة سرعة الطباعة كما تحسن من القدرة على تنفیذ
وكلما زادت مساحة  .RAM الوصول العشوائي من ذاكرة الطابعات الیوم تحتوي على األقل على قدر بسیط

تساعد الذاكرة المضافة في تنفیذ مھام مثل تخزین المھام بشكل  ذاكرة الطابعة، كان أداؤھا أكثر فاعلیة. حیث
رة للصور والرسومات مؤقت وإنشاء الصفحات  .والطباعة المطوَّ

الطابعة الداخلیة. ویسمح  لطباعة وإدخالھا في ذاكرةویتم التخزین المؤقت لمھام الطباعة عند التقاط مھمة ا
انتظار انتھاء عمل الطابعة. إن التخزین المؤقت ھو  التخزین المؤقت للكمبیوتر بمتابعة المھام األخرى بدالً من

باإلضافة إلى الطابعات النافثة  (plotter) وطابعات رسم الخرائط والجداول میزة عامة في طابعات اللیزر
 .المتقدمة (dot matrix) والطابعات النقطیة (inkjet) للحبر

تحتوي على نصوص. ورغم  عادة ما تصل الطابعات من المصنع وھي مزودة بذاكرة كافیة لمعالجة المھام التي
الفوتوغرافیة ـ تـُنفذ بشكل أكثر كفاءة إذا  ذلك، فإن مھام الطباعة التي تحتوي على رسومات ـ خاصة الصور

 "بأكملھا قبل أن تبدأ. أما إذا ظھرت لك أخطاء تشیر إلى "نفاد الذاكرة طابعة كافیة لتخزین المھمةكانت ذاكرة ال
(out of memory) بالطابعة أو وجود "حمل زائد بالذاكرة" (memory overload)فقد تحتاج إلى ، 

 .ذاكرة إضافیة

 تثبیت ذاكرة الطابعة
 :تتمثل في قراءة دلیل الطابعة لتحدید ما یلي إضافیة للطابعة الخطوة األولى في تثبیت ذاكرة

التخزینیة؛ ویكون بعضھا أنواًعا قیاسیة بینما  النوع المادي للذاكرة وسرعتھا وسعتھا - نوع الذاكرة •
  یتطلب البعض اآلخر ذاكرة خاصة

توفر؛ ترقیة الذاكرة قید االستخدام وكم منھا م عدد فتحات - المساحة المستخدمة والمتاحة من الذاكرة •
  RAM األماكن في الطابعة للتحقق من مساحة ذاكرة حیث قد یتطلب ھذا األمر فتح أحد

 :تتضمن المھام التالیة وتقوم الشركات المصنعة للطابعات بتعیین مجموعة إجراءات لترقیة الذاكرة، وھي

  إزالة الغطاء للوصول إلى منطقة الذاكرة •
  تثبیت الذاكرة أو إزالتھا •
  لتتعرف على الذاكرة الجدیدة تمھید الطابعة •
  تثبیت برامج تشغیل محدثة عند الحاجة •

 ترقیات إضافیة للطابعة
 :اإلضافیة للطابعة فیما یلي بعض الترقیات

  لتمكین الطباعة على كال جانبي الصفحة (Duplex) الطباعة المزدوجة •
  أدراج إضافیة لحمل مزید من الورق •
  ةأنواع أدراج مخصصة للوسائط المختلف •
  بطاقات شبكة للوصول إلى الشبكة السلكیة أو الالسلكیة •
  لزیادة األداء الوظیفي أو إلصالح األخطاء (Firmware) ترقیات البرامج الثابتة •

بالشركة المصنعة أو فني  اتبع اإلرشادات المصاحبة للطابعة عند قیامك بتثبیت المكونات أو ترقیتھا. اتصل
مشاكل عند تثبیت الترقیات. اتبع كافة  ات إضافیة في حالة مصادفة أیةصیانة معتمد للحصول على معلوم

 .المصنعة إجراءات السالمة التي تحددھا الشركة
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 وصف التحسین األمثل ألداء الماسحة الضوئیة 14-4-2 

. اإلعدادات االفتراضیة تعمل الماسحات الضوئیة بشكل جید مع أكثر المستخدمین دون إجراء أیة تغییرات على
المسح الضوئي للمستندات أو الصور وذلك  وعلى الرغم من ذلك، فھناك میزات یمكنھا التحسین من عملیات

 :أنواع خیارات الماسحة الضوئیة شیوًعا تبعًا لمتطلبات المستخدم. وفیما یلي أكثر

  تغییر الحجم •
  تغییر درجة حدة الوضوح •
  تغییر درجة السطوع أو التعتیم •
  تصحیح األلوان •
  یرات الدقةتغی •
  تنسیق ملف اإلخراج •
  انعكاس األلوان •

الدقة المطلوبة. ففي حالة  تؤثر دقة المسح الضوئي على حجم ملف اإلخراج. ویحدد االستخدام النھائي للصورة
ملف صغیر. حیث یسمح ذلك للمستعرضات  استخدام الصورة لمنشور ویب، فإنك تحتاج لدقة منخفضة وحجم

المتوسطة فتـُستخدم لمطبوعات اللیزر. وبالنسبة للطباعة  أما الصور ذات الدقةبتحمیل الصورة بسرعة. 
الصورة أھمیة كبیرة، فإن األمر یتطلب الدقة العالیة. الدقة المنخفضة تعني حجم  التجاریة، حیث تكون لجودة

 .ونوع اإلخراج إعدادات الدقة 1صغیًرا بینما تعني الدقة العالیة حجم ملف كبیًرا. یوضح الشكل رقم  ملف

مسحھ ضوئیًا، كما ھو  یمكن أن تتیح لك الماسحات الضوئیة اختیار تنسیقات ملفات مختلفة لإلخراج الذي تم
 .2موضح في الشكل رقم 

تحویل التنسیق الحقًا  إذا لم تتمكن الماسحة الضوئیة من إخراج الملف بالتنسیق الذي یریده العمیل، فیمكن
یجب اختبار التغییرات بواسطة إجراء بعض  عینة. بعد تغییر إعدادات الجھاز،باستخدام أدوات من برامج م

 .المطبوعات كعینة

 الضوئیة وصف طرق الصیانة الوقائیة للطابعة أو الماسحة 14-5 

فینبغي لك المداومة على صیانة  .یانة الوقائیة من فترات التعطل وتزید من العمر االفتراضي للمكوناتتقلل الص
في العمل بالشكل الصحیح. كما یضمن برنامج  الطابعات والماسحات الضوئیة لتساعدھا على االستمرار

ل الطابعة أو الماسحة الضوئیة الطباعة والمسح الضوئي. یحتوي دلی الصیانة الجید مستوى جودة عالیًا لعملیات
 .كیفیة صیانة المعدات وتنظیفھا على معلومات حول

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

د •   .تحدید صیانة مجدولة وفقًا إلرشادات الموّرِ
  .وصف البیئة المناسبة للطابعات والماسحات الضوئیة •
  .وصف أسالیب التنظیف •
 .فحص قدرة خراطیش الحبر ومساحیق الحبر وصف كیفیة •

د 14-5-1   تحدید صیانة مجدولة وفًقا إلرشادات الموّرِ

الصیانة الموصى بھا.  یجب قراءة أدلة المعلومات المصاحبة لكل قطعة جدیدة من األجھزة. واتباع إرشادات
رد الرخیصة وإن كانت توفر المال واعلم أن الموا .وینبغي كذلك استخدام الموارد التي تذكرھا الشركة المصنعة

 .تلفـًا لألجھزة أو إلغاء الضمان بالكلیة إال أنھا قد تسبب نتائج سیئة أو

التالیة في وقتھا الصحیح. في  عند اكتمال عملیة الصیانة، قم بإعادة تعیین العدادات لتسمح بإتمام عملیة الصیانة
أو عداد موجود داخل  LCD خالل شاشة عرض نأنواع كثیرة من الطابعات، یمكن رؤیة عدد الصفحات م

  .الغطاء الرئیسي
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مجموعة من  1 تقوم أكثر الشركات المصنعة ببیع أدوات الصیانة الخاصة بطابعاتھا. یوضح الشكل رقم
اتباعھا. بالنسبة لطابعات اللیزر، قد  مجموعات أدوات الصیانة كعینة. تتضمن األدوات إرشادات یمكن ألي فني

 :عادة ما تنكسر أو تبلى عة األدوات قطع غیار لألجزاء التيتتضمن مجمو

  وحدة التجمیع المصھر •
  اسطوانات النقل •
  لوحات الفصل •
  اسطوانات االلتقاط •

كافة المكونات  في كل مرة تقوم فیھا بتركیب أجزاء جدیدة أو استبدال مسحوق الحبر والخراطیش، افحص
 :الداخلیة بصریًا

  تربةإزالة جزیئات الورق واأل •
  تنظیف الحبر المنسكب •
  البحث عن أیة تروس بالیة أو بالستیك متشقق أو أجزاء مكسورة •

بفني معتمد من الشركة  ینبغي للمستخدمین الذین ال یعرفون كیفیة القیام بصیانة معدات الطباعة االتصال
  .المصنعة

 وصف البیئة المناسبة للطابعات والماسحات الضوئیة 14-5-2 

الحرارة والرطوبة والتداخل  طابعات والماسحات الضوئیة، مثل كافة األجھزة الكھربائیة األخرى، بدرجةتتأثر ال
من الحرارة. لذا یجب تشغیلھا في مناطق جیدة  الكھربائي. على سبیل المثال، ینتج عن طابعات اللیزر قدر

والماسحات الضوئیة والمستلزمات األخرى أمكن، فقم بتخزین كافة الطابعات  التھویة لمنع الحرارة الزائدة. وإذا
 وجاف، بعیًدا عن األتربة. حیث یساعد ذلك على ضمان عملھا بشكل صحیح ولفترة زمنیة في مكان بارد

 .طویلة

وجافة. تتسبب  في أغلفتھا األصلیة وفي بیئة باردة toner cartridge یجب حفظ الورق كارتدج الحبر
الصعب التصاق الحبر بالورق بشكل  للرطوبة من الھواء. مما یجعل منالرطوبة العالیة في امتصاص الورق 

 .استخدام الھواء المضغوط للتخلص من تلك األتربة صحیح. في حالة تعرض الورق والطابعة لألتربة، یمكنك

 وصف أسالیب التنظیف 14-5-3 

وأسالیب التنظیف الصحیحة  .اتبع دائًما إرشادات الشركة المصنعة عند تنظیف الطابعات والماسحات الضوئیة
ویب أو المعلومات الموجودة في دلیل  تشرحھا المعلومات الموجودة على موقع الشركة المصنعة على

 .المستخدم

 .قبل تنظیفھا لمنع خطر الجھد العالي تذكر فصل الماسحات الضوئیة والطابعات :تحذیر

 صیانة الطابعة
إجراء الصیانة. استخدم قطعة قماش مبللة لمسح أیة أوساخ أو  قبل تأكد من إیقاف تشغیل أیة طابعة وفصلھا

 .حبر منسكب على الجزء الخارجي من الجھاز أتربة على الورق أو

یحدث انسداد أحیانًا  في الطابعة نافثة الحبر یتم استبدال رؤوس الطباعة عند استبدال الخراطیش. ولكن قد
التي توفرھا الشركة المصنعة لتنظیف رؤوس  األداة المساعدةلرؤوس الطباعة ویتطلب األمر تنظیفھا. استخدم 

 .كرر ھذه العملیة حتى یُظھر االختبار طباعة نظیفة وثابتة الطباعة. وبعد قیامك بتنظیفھا، اختبرھا. ثم

ومخلفات أخرى بین  تحتوي الطابعات على أجزاء كثیرة متحركة. ومع مرور الوقت، تتكون األتربة واألوساخ
تعمل الطابعة بشكل جید بل قد تتوقف عن  اء والمخلفات. فإذا لم یتم تنظیفھا بشكل منتظم، فقد الھذه األجز

، یجب تنظیف أسطح األسطوانات باستخدام قطعة (matrix) النقطیة العمل تماًما. عند التعامل مع الطابعات
 .قماش مبللة الطابعات نافثة الحبر، قم بتنظیف آالت معالجة الورق بقطعة قماش مبللة. في
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 .التنظیف. فقد تقوم بإتالف سطح االسطوانة ال تلمس اسطوانة طابعة اللیزر أثناء :تحذیر

تكون الطابعات قدیمة جًدا.  ال تتطلب طابعات اللیزر عادة عملیات صیانة كثیرة ما لم تكن في منطقة متربة أو
اللتقاط جزیئات مسحوق الحبر. یوضح  المخصصة عند تنظیف طابعة اللیزر، استخدم وحدة التنظیف الھوائیة

المصممة لألجھزة الكھربائیة. ال یمكن لوحدة التنظیف الكھربائیة العادیة  وحدة التنظیف الھوائیة 1الشكل رقم 
الھوائیة الكھربائیة  بجزیئات مسحوق الحبر الدقیقة بل تقوم ببعثرتھا وتبدیدھا. استخدم وحدة التنظیف االحتفاظ

 .بالغة الدقة داخل عوامل التصفیة الجزیئات HEPA حیث یلتقط نظام الترشیح .HEPA حذات نظام الترشی

الطباعة بشكل أكثر  إن اختیار نوع الورق المناسب للطابعة یساعد على زیادة عمر الطابعة كما یساعد على
الورق تشیر  واضحة على كل نوع من أنواع كفاءة. ھناك العدید من أنواع الورق المتاحة. حیث توضع عالمة

معھا. وقد توصي الشركة المصنعة للطابعة أیًضا بأفضل نوع ورق  إلى نوع الطابعة التي یجب استخدام الورق
 .دلیل الطابعة یمكن استخدامھ. فراجع

المصنعة في الدلیل. یمكن  كما یمكن العثور على معلومات حول أصناف وأنواع الحبر التي توصي بھا الشركة
العمل أو قد یقلل من جودة الطباعة. لمنع تسرب  نوع الحبر الخطأ إلى توقف الطابعة عنأن یؤدي استخدام 

 .الخراطیش الحبر، ال تقم بإعادة تعبئة

 صیانة الماسحة الضوئیة
بشكل منتظم لمنع ظھور األوساخ وبصمات األصابع والبقع األخرى في  یجب تنظیف الماسحات الضوئیة

 في الماسحات الضوئیة المسطحة، یجب إبقاء الذراع مغلقة في حالة عدممسحھا ضوئیًا.  الصور التي یتم
بصمات األصابع. في  استخدام الماسحة الضوئیة. حیث یساعد ذلك على منع تكّون األتربة والبقع الناتجة عن

لم الشركة الُمصنعة بشأن التنظیف. وإذا  حالة اتساخ الزجاج، ارجع إلى دلیل المستخدم للحصول على توصیات
زجاج مع قطعة قماش ناعمة لحمایة الزجاج من التعرض  یشتمل الدلیل على أیة توصیات، فاستخدم منظف

یمكن أن تكون مرئیة في عملیات المسح الضوئي عالیة الدقة. وإذا  للخدش. فحتى الخدوش الصغیرة جًدا
 .الخدوش، فسوف تصبح ھذه الخدوش أكثر وضوًحا انحشرت األوساخ في

التعلیمات حول كیفیة فتح الوحدة  اتساخ الزجاج من الداخل، فارجع إلى دلیل التشغیل للحصول على أما في حالة
بتنظیف كال الجانبین ثم إعادة الزجاج إلى موضعھ  أو نزع الزجاج من الماسحة الضوئیة. وإن أمكن، قم

 .األصلي بالماسحة الضوئیة

 الحبروصف كیفیة فحص قدرة خراطیش الحبر ومساحیق  14-5-4 

فارغة. أما طابعات اللیزر  صفحات فارغة، فقد تكون خراطیش الحبر (inkjet) عندما تنتج الطابعة نافثة الحبر
منخفضة الجودة. توفر معظم الطابعات نافثة الحبر  فال تنتج صفحات فارغة، لكنھا تبدأ في طباعة مطبوعات

. وتتضمن بعض 1وضح في الشكل رقم كل خرطوشة، كما ھو م أداة مساعدة توضح مستویات الحبر في
صمام ثنائي باعث للضوء) لتحذیر المستخدمین ) LED أو إضاءات LCD الطابعات شاشات رسائل من نوع

  .النفاد عندما یبدأ الحبر في

الطابعة أو داخل  وھناك طریقة للتحقق من مستویات الحبر وھي أن تلقي نظرة على عداد الصفحات داخل
المعلومات المدونة على ملصق  حدید عدد الصفحات التي تمت طباعتھا. ثم تنظر إلىبرنامج الطابعة لت

للخرطوشة طباعتھا. ویمكنك بعد ذلك أن تقّدر  الخرطوشة. حیث یوضح الملصق عدد الصفحات التي یمكن
دة تعیین طباعتھا. ولكي تتسم ھذه الطریقة بالدقة، تذكر دوًما إعا بسھولة عدد الصفحات اإلضافیة التي یمكنك

أكثر  تقوم فیھا باستبدال الخرطوشة. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض المطبوعات تستھلك حبًرا العداد في كل مرة
  .الفوتوغرافیة من المطبوعات األخرى. على سبیل المثال، فإن الخطاب یستھلك حبًرا أقل من الصورة

الطابعة. یمكن أن یسمى ھذا  حبر الذي تستخدمھیمكنك تعیین برنامج الطابعة لتخفیض كمیة الحبر أو مسحوق ال
اإلعداد من جودة الطباعة بالنسبة للمنتجات الخاصة  اإلعداد "توفیر الحبر" أو "جودة المسودة". یقلل ھذا

 .لطباعة مستند inkjet ، كما یقلل من الوقت الذي تستغرقھ طابعة(inkjet) بطابعات اللیزر ونافثة الحبر
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 وإصالحھا ء الطابعات والماسحات الضوئیةاستكشاف أخطا 14-6

تحدید ما إذا كانت المشكلة  فیما یتعلق بمشاكل الطابعات والماسحات الضوئیة، یجب أن یكون الفني قادًرا على
بالطابعة. اتبع الخطوات الموضحة في ھذا القسم لتحدید  تكمن بالجھاز أو اتصال الكبل أو الكمبیوتر المتصل

  .بدقة وتوثیقھاالمشكلة وإصالحھا 

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •
  .تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا •

 مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا 14-6-1

المادیة والبرمجیة  ة والماسحة الضوئیة نتیجة لمجموعة من مشكالت مكونات الكمبیوترتنشأ مشكالت الطابع
تحلیل المشكلة وتحدید سبب الخطأ إلصالح  وإمكانیة االتصال. ینبغي أن یتمتع فنیو الكمبیوتر بالقدرة على

  .مشاكل الطابعات والماسحات الضوئیة

أسئلة  2و 1الشكالن  جمع البیانات من العمیل. یعرض أول خطوة في عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا ھي
 .العمیل مفتوحة اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا على

المشاكل التي تنطبق  3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. یعرض الشكل رقم 
 .على الطابعات والماسحات الضوئیة

بعض الحلول  4 اكل الواضحة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. یعرض الشكل رقمبعد التحقق من المش
 .السریعة لمشاكل الطابعات والماسحات الضوئیة

طرقًا  5یعرض الشكل رقم  .إذا لم تفلح الحلول السریعة في حل المشكلة، فھذا وقت جمع البیانات من الكمبیوتر
 .الضوئیة لماسحةمختلفة لجمع معلومات حول مشكلة الطابعة وا

 6الممكنة. یعرض الشكل رقم  عند ھذه النقطة، سیكون لدیك معلومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلول
 .موارد للحلول الممكنة

 بعد أن تقوم بحل المشكلة، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض الشكل
 .قائمة بالمھام المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة 7رقم 

 التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا 14-6-2

البرمجیة أو الشبكات أو  قد یرجع سبب مشاكل الطابعات والماسحات الضوئیة إلى مكونات الكمبیوتر المادیة أو
ستقوم بحلھا بشكل متكرر أكثر من غیرھا. یمثل  اجتماع األسباب الثالثة في آن واحد. وبعض أنواع المشكالت

 .وحلولھا ا للمشاكل الشائعةتخطیطً  1الشكل رقم 

 تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا 14-6-3 

مھاراتك في االستماع  واآلن بعد أن استوعبت عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، فقد حان الوقت لتطبیق
  .والتشخیص

كشاف مشكلة الطابعة باست لقد تم تصمیم التمرین المعملي األول لتعزیز مھاراتك مع الطابعات. حیث ستقوم
 .وإصالحھا
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وإصالحھا في مجال  وتم تصمیم التمرین المعملي الثاني لتعزیز مھاراتك في االتصال واستكشاف األخطاء
  :الطابعات. في ھذا التمرین المعملي، ستقوم بإجراء الخطوات التالیة

  تلقي أمر العمل •
  التنقل مع العمیل خالل خطوات متعددة لمحاولة حل المشكلة •
 توثیق المشكلة والحل •

   ملخص 14-7 

وإجراءات األمان  تناولت ھذه الوحدة معلومات حول الطابعات والماسحات الضوئیة. ولقد أوضحت المخاطر
على أسالیب الصیانة الوقائیة، كما قمت  حات الضوئیة. كما أتیح لك خاللھا التعرفالمتعلقة بالطابعات والماس

وترقیتھا بكال الطریقتین؛ المحلیة وعلى الشبكة. فیما یلي بعض  بتثبیت طابعة أو ماسحة ضوئیة وتكوینھا
  :قامت ھذه الوحدة بتغطیتھا الحقائق الھامة التي

ھناك أجزاء كثیرة  .لعمل مع الطابعات والماسحات الضوئیةیجب اتباع إجراءات األمان دائًما عند ا •
  .عند االستخدام داخل الطابعة تحتوي على جھد عال ٍ أو قد تصبح شدیدة السخونة جًدا

انتھاء عملیة  استخدم دلیل الجھاز والبرامج الخاصة بھ لتثبیت الطابعة أو الماسحة الضوئیة. بعد •
  .وزیادة األداء الوظیفي البرامج الثابتة إلصالح المشاكلالتثبیت، قم بتثبیت برامج التشغیل و

  .لمشاركة الطابعات والماسحات الضوئیة عبر الشبكة Windows استخدم واجھة •
وتكوینھا بحیث تلبي  راجع العمالء لتحدید الطریقة المثلى لترقیة الطابعات والماسحات الضوئیة •

  .احتیاجاتھم
عبواتھا األصلیة  یة والموارد نظیفة وجافة. احتفظ بالموارد فياحتفظ بالطابعات والماسحات الضوئ •

  .بشكل منتظم لمنع فترات التعطل. قم بإنشاء جدول صیانة لتنظیف األجھزة ومراجعتھا
إجراء خطیر.  استخدم تسلسل الخطوات إلصالح المشكلة. ابدأ بالمھام البسیطة قبل أن تقرر اتخاذ •

  .عندما یتعذر علیك إصالح المشكلةاتصل بفني طابعات مؤھل أو معتمد 
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 مقدمة 15-0 

وترقیات مكونات الشبكات  تركز ھذا الوحدة على موضوعات الشبكات المتقدمة، بما في ذلك تصمیم الشبكات
مناقشة موضوعات الشبكات األساسیة مثل األمان  تم كذلكوعملیات تثبیت خوادم البرید اإللكتروني. كما ت

 .ومكونات الشبكة والصیانة الوقائیة

بتقنیات الشبكات.  لكي تلبي توقعات واحتیاجات العمالء ومستخدمي الشبكة لدیك، یجب أن تكون على درایة
ى تدفق البیانات على بعض المكونات عل یجب أن تفھم األساسیات الخاصة بكیفیة تصمیم الشبكة ولماذا تؤثر

  .األخطاء وإصالحھا بالنسبة لمشاكل الشبكات المتقدمة الشبكة. كما تتناول ھذه الوحدة أیًضا استكشاف

 :وبعد االنتھاء من ھذه الوحدة، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .التعرف على مخاطر األمان المحتملة وتطبیق إجراءات األمان المتعلقة بالشبكات •
  .تصمیم شبكة استناًدا إلى احتیاجات العمیل •
  .تحدید مكونات شبكة عمیلك •
  .تنفیذ شبكة العمیل •
  .ترقیة شبكة العمیل •
  .وصف تثبیت خادم بسیط للبرید وتكوینھ وإدارتھ •
  .وصف إجراءات الصیانة الوقائیة للشبكات •
  .استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحھا •

 األمان المتعلقة بالشبكات التعرف على مخاطر األمان المحتملة وتطبیق إجراءات 15-1 

الغالب یتطلب األمر جذب  قد تتسم عملیة تثبیت كبالت الشبكة بالخطورة، سواء نحاسیة أو ألیافًا ضوئیة. وفي
ومواد غیر متوقعة أو مواد سامة. لذا یجب  بالت وسحبھا من خالل األسقف والجدران حیث توجد عوائقالك

سبیل المثال، یجب ارتداء سراویل طویلة وقمصان ذات أكمام طویلة  ارتداء مالبس تحمیك من ھذه المواد. على
إدارة  ات األمان. وإن أمكن، اسألقدمیك باإلضافة إلى القفازات. وأھم شئ ھو ارتداء نظار وأحذیة قویة تغطي

یجب أن تكون على درایة  المبنى أو الشخص المسؤول عن المبنى عما إذا كانت ھناك أیة مواد خطرة أو عوائق
 .بھا قبل الدخول في منطقة السقف

  :علیك االنتباه لمشكالت األمان عند استخدام سلم نقال

  .رشادات أمان مكتوبة علیھااقرأ الملصقات الموجودة على السلم واتبع أیة إ •
  .ال تقف أبًدا على الدرجة العلیا من السلم. حیث قد تفقد توازنك وتسقط بسھولة •
  .تأكد من أن األشخاص المتواجدین في المنطقة على علم بأنك سوف تعمل ھناك •
  .قم بتحدید المنطقة وإحاطتھا بشریط تحذیري أو مخاریط األمان •
أن یعاونك شخص  لى الحائط، اتبع اإلرشادات المكتوبة على السلم، ویجبعند استخدامك لسلم یستند إ •

  .آخر لإلمساك بالسلم حتى یبقى ثابتًا

محفوفًا بالخطر. فیجب اتباع  قد یكون استخدام األدوات المطلوبة لتثبیت الكبل النحاسي وكبل األلیاف الضوئیة
 :القواعد دائًما عند العمل مع الكبالت

  .وات التي تستخدمھا بحالة مناسبة للعملتأكد من أن األد •
  .انتبھ لما تقوم بھ وال تعجل. حاول أال تجرح نفسك أو تعرض أي شخص للخطر •
أو توصیلھا. فقد  یجب ارتداء نظارات األمان دائًما عند قطع أي نوع من أنواع الكبالت أو تقشیرھا •

  .تصیب الشظایا الدقیقة عینیك
  .أكد من التخلص من أیة مخلفات بشكل سلیمارتِد القفازات كلما أمكن وت •

 .احتجت لمساعدة عند معالجة أیة مشكلة، تمھل وكن حسَن التمییز. قم باستدعاء شخص آخر لمساعدتك إذا

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة
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  .وصف األمان الخاص باأللیاف الضوئیة •
  .بالت وأدوات قطع الكبالت وعملیة قطع الكبالتوصف مخاطر األمان المتعلقة بالك •

 وصف األمان الخاص باأللیاف الضوئیة 15-1-1 

 :معینة تعد األلیاف الضوئیة ذات فائدة بالنسبة لالتصاالت، لكنھا تنطوي على مخاطر

  مواد كیماویة خطرة •
  ضوء ال یمكنك رؤیتھ ویمكنھ حرق عینیك •
  ا زجاجیةأدوات ذات حواف حادة تنجم عنھا شظای •

األلیاف الضوئیة. ویجب التعامل مع  یتم استخدام أنواع معینة من األدوات والمواد الكیماویة عند التعامل مع كبل
 .ھذه المواد بشكل آمن

  المواد الكیماویة
المستخدمة مع األلیاف الضوئیة ھي مواد خطرة. فیجب التعامل معھا بحذر فائق. اقرأ  المواد المذیبة والالصقة

المصاحبة للمواد  (MSDS) إرشادات واتبعھا بدقة. كما تجب كذلك قراءة ورقة أمان وبیانات المواد یةأ
  .الكیماویة لمعرفة كیفیة معالجة شخص ما في حالة الطوارئ

  األدوات
 األمان في أول أولویاتك. فأي تھاون یتعلق باألمان قد تنتج عنھ عند العمل باستخدام أیة أدوات، یجب أن تضع

یعرض حیاتك للخطر. تحتوي األدوات المستخدمة في التعامل مع األلیاف الضوئیة على  إصابات خطیرة أو قد
لتركیب  قطع حادة یتم استخدامھا لخدش الزجاج. تقوم األدوات األخرى بحشر الكبالت بضغط عالٍ  أسطح

تتطایر في الھواء. یجب أن  أنالموصالت بھا. یمكن أن تنتج عن ھذه األدوات شظایا من الزجاج والتي یمكن 
 .تتجنب وصولھا إلى جلدك أو فمك أو عینیك

 الضوء الضار
یكون موجوًدا في جدائل األلیاف الضوئیة. ھذا الضوء لون ال یمكن  قم بحمایة عینیك من الضوء الضار الذي قد

 كبل األلیاف الضوئیة أن یصیب عینیك قبل أن تشعر بھ. عند استخدام عدسة مكبرة لفحص للبشر رؤیتھ. فیمكنھ
التعامل مع األلیاف، تأكد  والموصالت، فإن الضوء المنبعث من األلیاف یمكن أن یتجھ مباشرة إلى عینیك. عند

 .كانت األلیاف التزال تحتوي على طاقة من فصل مصدر اإلضاءة. ھناك مجسات خاصة تجعلك تعلم إذا ما

 الشظایا الزجاجیة
األلیاف الضوئیة یمكن أن تنتج عنھا جزیئات دقیقة من الزجاج أو  بالتإن عملیة قطع وتشذیب جدائل ك

 أن تخترق عینیك أو جلدك وتتسبب في تھیج بالغ. ورؤیة ھذه األلیاف على جلدك صعب البالستیك والتي یمكن
 العمل عبارة عن للغایة ألنھا شفافة وصغیرة. عند التعامل مع كبالت األلیاف الضوئیة، یجب أن یكون سطح

ویجب أن یكون المفرش أیًضا مقاوًما  .مفرش داكن اللون حتى یمكن رؤیة جزیئات الزجاج أو البالستیك الدقیقة
 .للمواد الكیماویة المنسكبة

األلیاف الضوئیة بأصابعك.  ینبغي المحافظة على نظافة منطقة العمل وترتیبھا. ال تقم أبًدا بالتقاط جزیئات
سلیم. استخدم حاویات ذات االستخدام لمرة  ات الصغیرة وتخلص منھا بشكلاستخدم شریًطا اللتقاط الجزیئ

مفك، لتخزین جزیئات األلیاف. أغلق الغطاء بإحكام قبل التخلص  واحدة، مثل زجاجة بالستیكیة بغطاء مثبت بھ
 .من الحاویة

زعھ أو توصیلھ. تحاول قطع كبل األلیاف الضوئیة أو ن یجب الحصول على التدریب المناسب قبل أن :تحذیر
 .حتى تصبح لدیك المھارة الكافیة یجب أن یشرف علیك فني ذو خبرة

 الكبالت وعملیة قطع الكبالت وصف مخاطر األمان المتعلقة بالكبالت وأدوات قطع 15-1-2 

  .الشبكات یجب أن یتعرف الفنیون بكافة مستویاتھم على المخاطر قبل التعامل مع كبالت ومعدات
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التعامل مع الكبل. ال تلمس أبًدا أطراف أي نوع من الكبالت وجلد  رتداء نظارة الحمایة دائًما عندیجب ا :تحذیر
 .یدیك مكشوف

 مخاطر الكبالت النحاسیة
النحاسیة أیًضا خطرة. عند قطعك الكبل النحاسي، یمكن لشظایا النحاس الصغیرة  یمكن أن تكون الكبالت

تذكر أن ترتدي  .القطع الصغیرة الناجمة عن قطع الكبالت في الھواءجلدك أو جرحك. عادة ما تتطایر  اختراق
 .نظارات األمان دائًما عند قطع أي نوع من أنواع الكبالت

تكون خطرة إذا لم یتم  إن أدوات القطع والثني المستخدمة إلصالح الكبالت النحاسیة أو إعدادھا للتوصیل قد
استخدام األداة مستعمالً كبالً قدیًما، واطلب  ة لألداة. تدرب علىاستخدامھا بشكل صحیح. اقرأ الوثائق المصاحب

 .بحاجة لھا المساعدة من شخص ذي خبرة إذا كنت

أو البرق یمكنھ إمداد الكبل  تذكر أن الكبل النحاسي یوصل الكھرباء. فالخطأ بالمعدات أو الكھرباء اإلستاتیكیة
فاختبر الكبل الذي تتعامل معھ بواسطة كاشف جھد  ألمر،بالطاقة حتى لو كان مفصوالً. إذا كنت في شك من ا

 .بسیط قبل أن تلمسھ

 15-
 تصمیم شبكة استناًدا إلى احتیاجات العمیل 2

الشبكة تحلیالً للبیئة وفھًما  ھا لتلبیة احتیاجات العمیل. ویتطلب بناءتعمل الشبكة بشكل أفضل إذا تم تصمیم
أشخاص آخرین لھم صلة بالمشروع. ومن الضروري  لخیارات الشبكات. ینبغي علیك مقابلة العمیل، وكذلك أي

 التي سیتم استخدامھا على الشبكة. كما یجب االستعالم عن النمو تكوین فكرة عامة عن األجھزة والبرامج
 .والشبكة المستقبلي للشركة

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .(topology) اختیار ھیكل •
  .تحدید البروتوكوالت وتطبیقات الشبكة •

 (topology) اختیار ھیكل 15-2-1 

دید ھیكل الشبكة بشكل تح یتطلب األمر فھم احتیاجات العمیل وتحدید التخطیط العام للشبكة الجدیدة حتى یتم
 :العمیل صحیح. من الضروري مناقشة الموضوعات الھامة التالیة مع

  أنواع الكبالت والتوصیالت الالسلكیة •
  قابلیة التوسعة •
  عدد المستخدمین ومواقعھم •

إنشاء  األولي للشبكة. ینبغي لك یحدد عدد المستخدمین ومقدار النمو المستقبلي التقدیري الھیكل المادي والمنطقي
 .قائمة تدقیق لتسجیل احتیاجات العمیل

الموقع عبارة عن فحص  ویجب إجراء عملیة فحص ـ یطلق علیھا معاینة الموقع ـ مبكًرا في المشروع. ومعاینة
البیانات والبروتوكوالت. یحدد عدد  مادي للمبنى یساعد على تحدید الھیكل المنطقي األساسي، وھو تدفق

الھیكل المادي والمنطقي األولي للشبكة. تجب مراعاة العوامل  و المستقبلي التقدیريالمستخدمین ومقدار النم
 :التالیة

  .المكان الذي ستتواجد فیھ أجھزة الكمبیوتر الخاصة بالمستخدمین •
  .المكان الذي سیتم توجیھ معدات الشبكة إلیھ مثل المحوالت وأجھزة التوجیھ •
في مكان آخر.  یكون ذلك في نفس غرفة معدات الشبكة، أو المكان الذي سیتم وضع الخوادم فیھ. فقد •

  .واألمان وتكییف الھواء غالبًا ما یتم اتخاذ القرار بناًء على المساحة المتاحة والطاقة
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للمعدات والكبالت. یوضح  یساعد مخطط الطوابق أو التخطیط التفصیلي للمبنى على تحدید التخطیط المادي
مخطط الطوابق أو تخطیط تفصیلي المبنى، ینبغي  اكل الشبكات. في حالة عدم توفرمقارنة بین ھی 1الشكل رقم 

الشبكة فیھ، بما في ذلك موقع غرفة الخادم والطابعات والمحطات  عمل رسم للمكان الذي سیتم وضع أجھزة
 تخطیطالكبالت. ویمكن استخدام ھذا الرسم في المناقشات عندما یتخذ العمیل قرارات ال الطرفیة ومسارات

 .النھائیة

 تحدید البروتوكوالت وتطبیقات الشبكة 15-2-2 

تملكھا جھات خاصة  في تصمیم الشبكة، یجب تحدید البروتوكوالت التي سیتم استخدامھا. بعض البروتوكوالت
معاییر مفتوحة وتعمل على أجھزة  وتعمل فقط على أجھزة معینة، بینما البروتوكوالت األخرى تكون ذات

 .للشبكات تفاصیل بروتوكوالت متعددة 1وضح الشكل رقم متنوعة. ی

  :ینبغي مراعاة ما یلي عند اختیار البروتوكوالت

اإلنترنت)  بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول) TCP/IP یجب استخدام مجموعة بروتوكوالت •
  .للشبكات لكل جھاز لتوصیلھ باإلنترنت. وھذا ما یجعلھ بروتوكوالً مرغوبًا فیھ

 یعمل .بروتوكوالً صغیًرا وسریعًا وھو مفید للشبكات ذات األمان المنخفض NetBEUI یعدو •
NetBEUI یتطلب تكوینًا  بشكل جید في شبكة صغیرة غیر متصلة باإلنترنت. وھو سھل التثبیت وال

الشبكة الكبیرة، لذلك  في حركة مرور غیر ضروریة على NetBEUI خاًصا. لكن یمكن أن یتسبب
  .المستقبل أفضل اختیار إذا كانت الشبكة ستشھد نمًوا فيفھو لیس 

إلى اإلصدارات  تبادل حزم الشبكات البینیة/تبادل الحزم المسلسلة) بروتوكول ینتمي) IPX/SPX إن •
 Novell الحدیثة من وبسبب نمو اإلنترنت، فإن اإلصدارات .Novell Netware القدیمة من

Netware تستخدم TCP/IP بدالً من IPX/SPX.  
 لتستخدم مجموعة AppleTalk عن بروتوكول Apple Macintosh وقد تخلت شبكات •

  .األخرى، وباألحرى اإلنترنت TCP/IP لضمان إمكانیة االتصال بشبكات TCP/IP بروتوكوالت

على منافذ معینة،  ، فإن البروتوكوالت األخرى تصبح متاحةTCP/IP عندما یتم تمكین مجموعة بروتوكوالت
 .2و موضح في الشكل رقم كما ھ

 تحدید مكونات شبكة عمیلك 15-3 

المطلوبة إلنشاء الشبكة.  نوع األجھزة والكبالت وواجھات الشبكة (topology) یحدد اختیار ھیكل الشبكة
اإلنترنت. وإحدى خطوات بناء الشبكة ھي  إلضافة إلى ذلك، یجب إعداد اتصال خارجي بأحد موفري خدمةبا

 .مع أجھزة المستخدم وكبالت الشبكة تحدید المكونات المناسبة للشبكة والتي تعمل

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .اختیار أنواع الكبالت •
  .ISP اع اتصالاختیار أنو •
  .اختیار بطاقات الشبكة •
  .اختیار جھاز الشبكة •

 اختیار أنواع الكبالت 15-3-1

 .ستتصل بالشبكة اختر نوع الكبل األكثر فائدة وتوفیًرا للتكلفة بالنسبة للمستخدمین والخدمات التي

 أنواع الكبالت
كات اآلن شبكات سلكیة تستخدم نوًعا واحًدا سیتم استخدامھ. وأكثر الشب یحدد حجم الشبكة نوع كبل الشبكة الذي

 :الكبالت النحاسیة المزدوجة المجدولة أو أكثر من

• Cat5  
• Cat5e  
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• Cat6  
• Cat6A  

لیسمح بمعدالت نقل  تم تصنیعھ بمعیار أعلى Cat5e متماثلین في الشكل لكن كبل Cat5eو Cat5 یبدو كبال
على مجزئ  Cat6 قد یحتوي كبل .Cat5e حتى منبمعاییر أعلى  Cat6 بیانات أعلى. وقد تم إنشاء كبل

 .مركزي لفصل األسالك المزدوجة داخل الكبل

 .Cat5e ویعد أكثر أنواع الكبالت شائعة االستخدام في الشبكات ھي
 قدًما 330بطول یصل إلى  Fast Ethernet مناسب لـ Cat5e إن

جھزة لمتطلبات إضافیة لعرض بحیث تكون م Cat6 مثبت بھا كبل م). بعض الشركات والمنازل 100)
 المستقبل. ھناك تطبیقات مثل الفیدیو ومؤتمرات الفیدیو واأللعاب تحتاج لقدر كبیر من النطاق الترددي في

 .النطاق الترددي

 10بمعدل  Ethernet إشارات Cat6A یحمل كبل .Cat6A أحدث نوع من الكبالت المزدوجة المجدولة ھو
 .جیجابت/ثانیة

 جیجابت عبر الكبل المزدوج المجدول ھو 10معدل  ذات Ethernet یشیر إلى شبكة واالختصار الذي
i10GBase-Tكما ھو معّرف في معیار ، IEEE 802.3an-2006.  والعمالء الذین یحتاجون إلى شبكات

 i10 Gb أو Gigabit Ethernet االستفادة من تثبیت كبل یمكنھ دعم ذات نطاق ترددي عالي یمكنھم
Ethernet. 

المزدوج المجدول غیر  الكبل) UTP ن المباني اإلداریة الجدیدة أو التي تم تجدیدھا بھا نوع ما من كبالتإ
وحدود المسافة  .(MDF) "الرئیسیة المحمي) التي تصل كل مكتب بنقطة مركزیة تسمى "منطقة التوزیع

ة التي تكون أبعد من ھذه م). وتحتاج أجھزة الشبك 100قدًما ( 330المستخدمة للبیانات ھي  UTP لكبالت
  أو لوحة وصل (repeater) المسافة إلى جھاز تكرار

(hub) لمد االتصال بمنطقة التوزیع الرئیسیة. 

 التكلفة
االعتبار. فتثبیت الكبالت أمر مكلف، لكن بعد ھذه التكالیف التي  عند تصمیم الشبكة، یجب وضع التكلفة في

 السلكیة غیر مكلفة بالمرة. وتعد معظم األجھزة على الشبكة السلكیة فإن صیانة الشبكة تحدث مرة واحدة فقط،
  .ذات تكلفة أقل من األجھزة على الشبكة الالسلكیة

 األمان
الشبكة الالسلكیة. ویتم عادة تثبیت الكبالت في الشبكة السلكیة في  عادة ما تكون الشبكة السلكیة أكثر أمانًا من

 .وصول إلیھا بسھولة. یمكن التجسس على الشبكات الالسلكیة بسھولةلذا ال یمكن ال الجدران واألسقف،
درجة أمان الشبكة  فاإلشارات تكون متاحة ألي شخص لدیھ جھاز استقبال. ولكي تجعل الشبكة الالسلكیة بنفس

 .السلكیة فإن األمر یتطلب استخدام التشفیر

 تصمیم للمستقبل
ات الكبالت المتوفرة لضمان أن تتعامل شبكاتھم مع سرعات أعلى درج تلجأ الكثیر من المؤسسات إلى تثبیت

 متوفرة في المستقبل. فھذه المؤسسات ترید أن تتجنب تكالیف عملیة إعادة تثبیت الكبالت الشبكات التي ستكون
 .أمًرا ضروریًا أم ال الحقًا. یجب أن تقرر أنت والعمیل إذا ما كانت تكلفة تثبیت كبالت ذات درجة أعلى

 ل الالسلكياالتصا
األماكن التي یتعذر فیھا تثبیت الكبالت. مثل مبنى تاریخي قدیم حیث تحظر  قد یكون الحل الالسلكي ممكنًا في

بالمبنى وبالتالي سیكون  البناء المحلیة إجراء تعدیالت في األبنیة. ففي ھذه الحالة، ال یمكن تثبیت كبالت قوانین
 .االتصال الالسلكي ھو الحل الوحید

 ISP اختیار نوع اتصال 15-3-2

الشبكة. قد یقوم بعض  الذي تختاره تأثیر ملحوظ على خدمة (ISP) یمكن أن یكون لموفر خدمة اإلنترنت
الحد المسموح بھ، مما یبطئ من سرعة  الموزعین الذین یتصلون بشركة خدمة ھاتفیة ببیع اتصاالت أكثر من

 .الخدمة بالنسبة للعمالء
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 :أساسیة خاصة باتصال اإلنترنتھناك ثالثة اعتبارات 

  السرعة •
  الوثوقیة •
  التوفر •

POTS 
غایة البطء لكنھ یتوفر بأي مكان یوجد بھ ھاتف. یستخدم  في (POTS) إن اتصال نظام الھاتف القدیم البسیط

 .البیانات واستقبالھا المودم خط الھاتف إلرسال

ISDN 
ت اتصال أسرع ولدیھا سرعات أسرع من الطلب أوقا (ISDN) توفر الشبكة الرقمیة للخدمات المتكاملة
یمكن الوثوق بھا جًدا ألنھا  ISDN بمشاركة خط ھاتف واحد. إن شبكة الھاتفي، كما تسمح للعدید من األجھزة

 .في معظم األماكن التي تدعم فیھا شركة الھاتف اإلشارات الرقمیة ISDN یتوفر .POTS تستخدم خطوط

DSL 
للعدید من األجھزة بمشاركة خط ھاتف واحد. وبوجھ عام  ـ یسمح ISDN ـ مثل (DSL) خط المشترك الرقمي

باستخدام تطبیقات النطاق الترددي العالي أو  DSL یسمح .ISDN أعلى من سرعات DSL تكون سرعات
الموجودة  المتعددین لنفس االتصال باإلنترنت. في معظم الحاالت، تكون األسالك النحاسیة مشاركة المستخدمین

 .DSL لفعل في المنزل أو الشركة قادرة على حمل اإلشارات الالزمة التصالبا

وأسرع كلما كان  في كل مكان، وتعمل أفضل DSL فال تتوفر خدمة .DSL إال أنھ توجد قیود على تقنیة
أسرع إلى حد كبیر عند استقبال  DSL التثبیت أقرب إلى المكتب المركزي لموفر الخدمة الھاتفیة. كما یكون

بعض الحاالت، تكون الخطوط المعنیة بحمل إشارات الھاتف  لبیانات عبر اإلنترنت أكثر منھ عند إرسالھا. وفيا
 .DSL غیر مؤھلة فنیًا لحمل إشارات

 الكبل
یستخدم االتصال الكبلي خطوط كبل متحد المحور تم  .ال یستخدم اتصال اإلنترنت الكبلي خطوط الھاتف

، فإن االتصال الكبلي یوفر سرعات عالیة واتصال DSL الكبلي. ومثل لتلفازتصمیمھا أصالً لحمل إشارات ا
یظل  ، مما یعني أنھ حتى في حالة عدم استخدام االتصال، فإن االتصال باإلنترنت(always-on) ""متاح دائًما

 .متوفًرا. توفر الكثیر من شركات الكبالت خدمات ھاتفیة أیًضا

 القادرین على استقبال خدمة ثیر من المنازل، فھو یعد بدیالً لألشخاص غیروألن التلفاز الكبلي یصل إلى الك
DSL. ونظریًا، فإن النطاق الترددي للكبل یكون أعلى من DSL لكنھ یمكن أن یتأثر بالقیود التي یفرضھا ،

 .تلفاز كبلي لدیھا خیار تثبیت خدمة إنترنت عالیة السرعة موفر الكبل. معظم المنازل التي لدیھا

 لقمر الصناعيا
اتصاالت اإلنترنت التي تستخدم قمًرا صناعیًا ذا نطاق ترددي عریض  بالنسبة لقاطني المناطق الریفیة، توفر

ومن  عالیة ومتاًحا دائًما. یتم استخدام طبق القمر الصناعي إلرسال واستقبال اإلشارات إلى اتصاالً ذا سرعة
 .مرة أخرى إلى موفر الخدمة القمر الصناعي الذي یقوم بترحیل ھذه اإلشارات

واالتصال الكبلي. یمكن أن  DSL تعد تكلفة التثبیت والرسوم الشھریة للخدمة أكثر من تلك الخاصة بمشتركي
المستخدم والقمر الصناعي، أو القمر الصناعي  تؤثر األحوال الجویة العاصفة سلبًا على جودة االتصال بین

یفصلھ نھائیًا. وفي معظم الحاالت، یقوم موفر الخدمة بتوفیر  قد للموفر، مما یبطئ من سرعة االتصال بل
 .احتیاطي اتصال طلب ھاتفي

 االتصال الالسلكي
 اإلنترنت الالسلكیة. ویمكن لنفس الشركات التي توفر الخدمة الخلویة توفیر خدمة تتوفر العدید من أنواع خدمات

 ("الحاسب الشخصي التحاد الدولي لبطاقات ذاكرةویعني االختصار "ا) PCMCIA اإلنترنت. تُستخدم بطاقات
 .المناطق لتوصیل الكمبیوتر باإلنترنت. ال تتوفر ھذه الخدمة في كافة PCIو
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المیكروویف (نطاق الموجات  ویمكن لموفري الخدمة أن یقوموا بتوفیر خدمة إنترنت السلكیة باستخدام تقنیة
إلى ھوائي موجود على سطح المنزل أو  ات مباشرةالصغرى) في مناطق محدودة. حیث یتم إرسال اإلشار

  .المبنى

تحقق من الخدمات المتاحة  .ISP ابحث أنواع االتصال التي یقوم موفرو خدمة اإلنترنت بتوفیرھا قبل اختیار
 .االعتماد والتكلفة قبل االلتزام باتفاقیة خدمة في منطقتك. وقارن أیًضا بین سرعات االتصال وإمكانیة

 ختیار بطاقات الشبكةا 15-3-3 

من واجھات  وھناك أنواع عدیدة .network Interface یحتاج كل جھاز على الشبكة إلى واجھة شبكة
  :الشبكة

بطاقة توسعة  وأكثر واجھات الشبكات الخاصة بكمبیوتر سطح المكتب إما مدمجة في اللوحة األم أو •
  .یالئم تركیبھا في فتحة توسعة

یالئم تركیبھا في  الكمبیوتر المحمول فھي إما مدمجة في اللوحة األم أو أما أكثر واجھات شبكات •
  .ExpressBus أو فتحة توسعة PC بطاقة

استخدامھا  متاح ویمكن USB الناقل التسلسلي العالمي) بأي منفذ) USB یتم توصیل مھایئات شبكة •
  .مع كل من كمبیوتر سطح المكتب والكمبیوتر المحمول

البطاقة وحجمھا  اقة واجھة الشبكة)، یجب بحث السرعة التي توفرھا البطاقة وشكلبط) NIC قبل شراء
 .الذي سیتصل بالكمبیوتر (switch) أو المحّول (hub) وقدراتھا. تحقق من سرعة وقدرات لوحة الوصل

 :متوافقة مع إصدارات أقدم Ethernet NIC من الممكن أن تكون بطاقات

میجابت في  10میجابت في الثانیة ولوحة وصل سرعتھا  10/100بسرعة  NIC إذا كان لدیك بطاقة •
  .میجابت في الثانیة 10بسرعة  NIC الثانیة فقط، فسوف تعمل بطاقة

 100 میجابت في الثانیة ومحول یعمل بسرعة 10/100/1000بسرعة  NIC إذا كان لدیك بطاقة •
  .في الثانیة میجابت 100بسرعة  NIC میجابت في الثانیة فقط، فسوف تعمل بطاقة

نوع جیجابت لمكافئة  من NIC ورغم ذلك، فإذا كان لدیك محول جیجابت، فسوف تحتاج غالبًا إلى شراء بطاقة
، فتأكد من شراء Gigabit Ethernet السرعات. وإذا كانت ھناك أیة خطط لترقیة الشبكة في المستقبل إلى

التي تالئم  NIC سعار إلى حد كبیر، فاختر بطاقاتتتفاوت األ لدیھا القدرة على دعم السرعة. قد NIC بطاقات
 .لدیك احتیاجات العمیل

الالسلكیة استناًدا إلى  NIC الالسلكیة بتنسیقات كثیرة وبقدرات عدیدة. یجب اختیار بطاقات NIC تتوفر بطاقات
 :األمثلة نوع الشبكة الالسلكیة المثبتة، كما ھو موضح في ھذه

  i802.11g شبكات على i802.11b یمكن استخدام بطاقات •
  i802.11n على شبكات i802.11g و i802.11b من نوع NIC یمكن استخدام بطاقات •
  i802.11a شبكة تدعم فیمكن استخدامھا فقط على i802.11a أما •

األجھزة الالسلكیة المستخدمة  اختر البطاقات الالسلكیة التي تالئم احتیاجات العمالء لدیك. یجب أن تعرف ما
 .وقابلیة االستخدام لذي سیتم تثبیتھ على الشبكة لضمان التوافقوما ا

 اختیار جھاز الشبكة 15-3-4 

الشبكة التي تلبي احتیاجات  ھناك العدید من أنواع األجھزة المتوفرة لتوصیل المكونات على الشبكة. اختر أجھزة
 .العمیل لدیك

Hubs 
من الشبكة.  (section) ألجھزة المتعددة على قطاعا لمشاركة البیانات بین (Hub) تُستخدم لوحة الوصل
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والذي  (router) أو جھاز التوجیھ (switch) شبكة آخر مثل المحول یمكن للوحة الوصل االتصال بجھاز
 .الشبكة. یتم تحدید السرعة القصوى للشبكة حسب سرعة لوحة الوصل یتصل بقطاعات أخرى من

بتقسیم حركة مرور  Hubs وانخفاض تكلفتھا. ال تقوم Switches حالیًا بسبب فاعلیة Hubs وقد قل استخدام
ال  Hubs جھاز. باإلضافة إلى ذلك، ألن الشبكة، ویؤدي ذلك إلى تقلیل مقدار النطاق الترددي المتوفر ألي

 .المرور غیر الضروریة تنتقل بین كافة األجھزة المتصلة بھ یمكنھا تصفیة البیانات، فإن العدید من حركات

یعني أن لوحة الوصل یمكن  میزات لوحة الوصل أنھا تقوم بإعادة تولید البیانات التي تمر من خاللھا. وھذاومن 
  أن تعمل كجھاز تكرار

(repeater) الوصل توسیع نطاق الوصول إلى الشبكة نظًرا ألن إعادة بناء ذبذبات  أیًضا. یمكن للوحة
 .تأثیرات المسافة اإلشارات تتجاوز

Switches 
لتعمل كنقطة مركزیة لالتصال. ومثل لوحة  Hubs Switches (Switch) الشبكات الحدیثة، یحل محلفي 

بتصفیة وتقسیم حركة مرور  Switches السرعة القصوى للشبكة. لكن تقوم الوصل، فإن سرعة المحول تحدد
لكل جھاز  یًا أعلى مخصًصاإرسال البیانات إلى الجھاز المرسل إلیھ فقط. ویوفر ذلك نطاقًا تردد الشبكة بواسطة

 .على الشبكة

الشبكة، وقائمة  على MAC بجدول تحویل. ویتضمن جدول التحویل قائمة بكافة عناوین Switches تحتفظ
 معین. یسجل جدول التحویل عناوین MAC بمنفذ المحول الذي یمكن استخدامھ للوصول إلى جھاز ذي عنوان

MAC بواسطة الكشف عن عنوان MAC  وارد، وكذلك المنفذ الذي یصل علیھ اإلطار.  لكل إطارالمصدر
للمنافذ الصادرة. عندما یصل إطار متجھ إلى  MAC یعیّن عناوین یقوم المحول بعد ذلك بإنشاء جدول تحویل

المحول یستخدم جدول التحویل لتحدید المنفذ الذي یجب استخدامھ للوصول إلى  معین، فإن MAC عنوان
إلى  ة توجیھ اإلطار من المنفذ إلى الوجھة. وبإرسال اإلطارات من منفذ واحد فقطوتتم إعاد .MAC عنوان

 .الشبكة بأكملھا الوجھة، فإن المنافذ األخرى ال تتأثر، وكذلك ال یتأثر النطاق الترددي على

Routers  
واحد ببعض. على شبكة الشركة، یقوم منفذ جھاز توجیھ  الشبكات بعضھا (Router) تصل أجھزة التوجیھ

الشبكة المحلیة) الخاصة بالشركة. ) LAN وتتصل المنافذ األخرى بشبكات (WAN) باالتصال بالشبكة الواسعة
المنزلیة، یصل  وفي الشبكة .LAN التوجیھ ھو العبّارة، أو المسار إلى الخارج، بالنسبة لشبكة ویصبح جھاز

باإلنترنت. في ھذه الحالة، یصبح جھاز  منزلجھاز التوجیھ أجھزة الكمبیوتر وأجھزة الشبكة الموجودة في ال
ـ كجدار حمایة  1التوجیھ الالسلكي ـ الموضح في الشكل رقم  منزلیة. یعمل جھاز (gateway) التوجیھ عبّارة

 عندما یوفر جھاز التوجیھ المنزلي خدمات متعددة، فیمكن أن یُطلق علیھ جھاز متعدد .ویوفر اتصاالً السلكیًا
 .الوظائف

  ISP أجھزة
اإلنترنت)، یجب أن تكتشف نوع األجھزة المتوفرة حتى یمكنك اختیار  موفر خدمة) ISP عند االشتراك مع
 .التثبیت یقدم العدید من موفري خدمة اإلنترنت تخفیضات على األجھزة المشتراة عند وقت .الجھاز المناسب

 ISP ذلك أمًرا جذابًا ألن یمكن أن یكونویمكن أن یقوم بعض موفري خدمة اإلنترنت بتأجیر األجھزة شھریًا. و
التقنیة. وقد یختار المستخدمون المنزلیون شراء  سیقوم بدعم األجھزة في حالة تعطلھا أو تغییرھا أو ترقیة

  .الوقت سوف یصبح السعر األولي لألجھزة أقل من تكلفة اإلیجار ألنھ بعد فترة من ISP األجھزة من

 تنفیذ شبكة العمیل 15-4 

منزلیة صغیرة یمكن أن تكون  من الممكن أن یكون تثبیت الشبكة وتنفیذھا عملیة معقدة. فحتى عملیة تثبیت شبكة
التخطیط الدقیق یساعد على ضمان عملیة تثبیت  صعبة وقد تستغرق وقتًا طویالً. وعلى الرغم من ذلك، فإن

 .أسھل وأسرع

المثال، فإن المقاطعات یمكن أن  أثناء التثبیت، قد یكون ھناك بعض فترات التعطل بالشبكة الموجودة. على سبیل
 یكتمل المشروع حتى یتم تثبیت كافة األجھزة وتكوینھا تتسبب فیھا تعدیالت البناء وتثبیت كبالت الشبكة. وال

 .واختبارھا
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 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .تثبیت شبكة العمیل واختبارھا •
  .تكوین موارد اإلنترنت والشبكة الخاصین بالعمیل •

 تثبیت شبكة العمیل واختبارھا 15-4-1 

البنایات الجدیدة أو التي  بعضیمجرد تحدید موقع كافة أجھزة الشبكة، تكون مستعًدا لتثبیت كبالت الشبكة. في 
تثبیت الكبالت الحقًا في الجدران التي تم  تم تجدیدھا، قد تكون ھناك كبالت شبكات مثبتة لتجنب مشكلة

 .مسبقًا، فسیتحتم علیك تثبیتھا أو االستعانة بشخص ما لتثبیتھا تشطیبھا. إذا لم یكن ھناك كبالت مثبتة

 خطوات تثبیت الشبكة
بنفسك، فسوف تحتاج لبعض الوقت للتحضیر. یجب أن تكون كافة المواد  ثبیت الكبلإذا كنت ستقوم بت

 .بالموقع في وقت التثبیت، وكذلك خطة تخطیط الكبل الضروریة متوفرة

 :ھذه الخطوات تحدد عملیة اإلنشاء المادي للشبكة

الت. یقوم شخص بجذب ....لتثبیت الكبل في األسقف وخلف الجدران، فإنك تقوم بإنشاء مربعات جذب الكب1
الكبل، ویقوم اآلخر بدفعھ من خالل الجدران. تأكد من تسمیة أطراف كل كبل. اتبع نظام تسمیة موجود 

 . TIA/EIA 606-Aبالفعل، أو اتبع اإلرشادات المحددة في 
بعد أن یتم توصیل كال الطرفین بالكبالت، یجب أن تقوم باختبارھم للتأكد من عدم وجود أجزاء مقّصرة ....2

 أو تداخل. 
....تأكد من تثبیت واجھات الشبكات بشكل صحیح في أجھزة سطح المكتب والمحمولة وطابعات الشبكة. 3

(بروتوكول إنترنت)  IPومات عنوان بعد أن یتم تثبیت واجھات الشبكة، قم بتكوین البرنامج العمیل ومعل
 على كافة األجھزة. 

) في موقع مركزي وآمن. فكافة اتصاالت router) وأجھزة التوجیھ (switch....قم بتثبیت المحوالت (4
LAN  (الشبكة المحلیة) تتصل في ھذه المنطقة. في الشبكة المنزلیة، قد تحتاج إلى تثبیت ھذه األجھزة

 د یكون لدیك جھاز واحد فقط. في مواقع منفصلة، أو ق
من توصیلة الجدار إلى كل جھاز من أجھزة الشبكات. تحقق لترى  Ethernet....قم بتثبیت كبل توصیل 5

ما إذا كان لدیك ضوء االرتباط على كافة واجھات الشبكة. في الشبكة المنزلیة، تأكد من إضاءة كل منفذ 
 جھاز شبكة متصٍل بجھاز. 

فة األجھزة متصلة وكافة إضاءات االرتباطات تعمل، یجب اختبار اتصال الشبكة. ....عندما تصبح كا6
الختبار  pingعلى كل محطة عمل. استخدم األمر  IPلعرض تكوین  ipconfig /allاستخدم األمر 

مع أجھزة الكمبیوتر األخرى  pingاالتصال الرئیسي. ینبغي أن تكون قادًرا اآلن على استخدام األمر 
) وأجھزة الكمبیوتر البعیدة. default gatewayكة، بما في ذلك العبّارة االفتراضیة (على الشب

وبمجرد التأكد من االتصال الرئیسي، یجب أن تقوم بتكوین تطبیقات الشبكة واختبارھا مثل البرید 
 اإللكتروني ومستعرض اإلنترنت.

 تكوین موارد اإلنترنت والشبكة الخاصین بالعمیل 15-4-2 

 Microsoft Internetمثل ن یتم إعداد الشبكة واختبارھا، یجب أن تقوم بتكوین مستعرض ویب،بعد أ
Explorer (IE)i.  یمكنك تكوین إعدادات المستعرض وتنفیذ مھام الصیانة في مربع الحوار "خصائص

 .1كما ھو موضح في الشكل رقم  ،"إنترنت

 ملفات اإلنترنت المؤقتة
اختصار مستعرض اإلنترنت) أیًضا ) IE ، فإنھ یتم تثبیتWindows XP مثل عندما یتم تثبیت نظام تشغیل

الكمبیوتر  ، في كل مرة تقوم فیھا بزیارة أحد مواقع ویب، یتم تنزیل ملفات كثیرة إلىIE ومع .بشكل افتراضي
ونات صور تمثل الشعارات ومك الخاص بك في مجلد "ملفات إنترنت المؤقتة". معظم ھذه الملفات تكون ملفات

 .أخرى خاصة بموقع ویب

بشكل أسرع في المرة  یتم تخزین ملفات إنترنت المؤقتة على جھازك بحیث یمكن للمستعرض تحمیل المحتوى
أن یمتلئ مجلد "ملفات إنترنت المؤقتة"  التالیة التي تقوم فیھا بزیارة موقع ویب الذي زرتھ من قبل. یمكن

تقوم بزیارتھا. وبینما قد تبدو ھذه المشكلة غیر ملحة، فإنھ یجب  التي بسرعة، وذلك استناًدا إلى عدد مواقع ویب
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 الملفات أو مسحھا بین الحین واآلخر. ویكون ذلك ضروریًا بشكل خاص بعد أن تقوم بعملیة أن تقوم بحذف
 .مصرفیة عبر إنترنت أو بعد إدخال معلومات شخصیة أخرى في مستعرض ویب

 المستعرض االفتراضي
، أدخل عنوان موقع تشغیل < ابدأ بشكل افتراضي. اختر Windows أي مستعرض سیستخدمھ یمكنك تأكید
  .افتراضي سیفتح موقع ویب في المستعرض المعّین حالیًا كموقع .موافق فوق ویب، وانقر

 < أدوات األدوات، حدد على شریط .IE أن یكون المستعرض االفتراضي لدیك، ابدأ بفتح IE إذا كنت ترید
االفتراضي لدیك،  ھو المستعرض IE ، یمكنك التحقق من كونالبرامج التبویب على عالمة ...إنترنت خیارات

 .وقم بتحدیده إذا كنت ترید ذلك

 مشاركة الملفات
الشبكة. یمكنك مشاركة ملف واحد أو مجلدات معینة أو محرك أقراص  یمكن للمستخدمین مشاركة الموارد عبر

 .2الشكل رقم  بأكملھ، كما یوضح

وبعد  .المشاركة واألمان لمشاركة ملف، یجب أوالً نسخھ إلى مجلد. انقر بزر الماوس األیمن فوق المجلد وحدد
ھي األذونات الممنوحة  یمكنك تحدید من لھ حق الوصول إلى المجلد وما .مشاركة ھذا المجلد ذلك، قم بتحدید

 .ألذونات الخاص بمجلد مشتركا إطار 3لھ الستخدام الكائنات في المجلد. یوضح الشكل رقم 

 :تعّرف األذونات نوع حق الوصول الممنوح للمستخدم إلى ملف أو مجلد

الفرعیة، واالنتقال إلى المجلدات  یسمح للمستخدمین بعرض أسماء الملفات والمجلدات - قراءة •
  .وتشغیل ملفات البرامج الفرعیة، وعرض البیانات الموجودة في الملفات

للمستخدم بإضافة ملفات ومجلدات فرعیة وتغییر  افة أذونات إذن "قراءة" لكنھ یسمحیسمح بك - تغییر •
  .الفرعیة والملفات البیانات في الملفات وحذف المجلدات

 كان الملف أو المجلد موجوًدا في قسم یسمح بكافة أذونات "تغییر" و"قراءة". إذا - تحكم كامل •
NTFS (تحكم كامل" یسمح لك بتغییر األذونات على الملف أو " ذننظام ملفات التقنیة الحدیثة)، فإن إ

  .أو المجلد المجلد، والحصول على ملكیة الملف

 .اتصاالت لمشاركة الملفات في وقت واحد 10مقیّد بحد أقصى  Windows XP إن

 مشاركة الطابعة
األیمن فوق رمز الطابعة  سانقر بزر الماو .الطابعات والفاكسات < لوحة التحكم < ابدأ لمشاركة الطابعة، حدد

اآلن ألجھزة الكمبیوتر األخرى  یمكن .موافق ثم انقر فوق مشاركة ھذه الطابعة انقر فوق .مشاركة وحدد
 .الوصول للطابعة

 .الطابعات والفاكسات < لوحة التحكم < ابدأ للوصول إلى طابعة تمت مشاركتھا بواسطة كمبیوتر آخر، حدد
 .عن الطابعة المشتركة وتثبیتھا للبحث إضافة طابعة استخدم معالج .إضافة طابعة < ملف انقر فوق

 ترقیة شبكة العمیل 15-5 

زیادة السرعة أو إضافة أداء  طلب العمیلیجب أن تكون قادًرا على ترقیة المكونات وتثبیتھا وتكوینھا عندما ی
الالسلكیة وبطاقات الشبكة الالسلكیة وأجھزة الشبكة  وظیفي جدید إلى الشبكة. فاألجھزة مثل نقاط الوصول

 .الشبكة لتسمح للعمیل باالتصال السلكیًا أو بسرعة أكبر السریعة والكبالت یمكن دمجھا في

تكون قادًرا على ترشیح  وتر إضافیة أو أداء وظیفي السلكي، فیجب أنإذا كان العمیل یقوم بإضافة أجھزة كمبی
مع األجھزة والكبالت الموجودة، أو أن تتم  األجھزة حسب احتیاجاتھ. ویجب أن تعمل األجھزة التي تقترحھا

 .ترقیة البنیة التحتیة الموجودة

 :وبعد االنتھاء من ھذا القسم، سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .السلكیة وتكوینھا (NIC) تثبیت بطاقة واجھة شبكة •
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  .تثبیت أجھزة توجیھ السلكیة وتكوینھا •
  .اختبار االتصال •

 السلكیة وتكوینھا (NIC) تثبیت بطاقة واجھة شبكة 15-5-1 

تُستخدم واجھة الشبكة  .لالتصال بشبكة السلكیة، یجب أن یحتوي الكمبیوتر لدیك على واجھة شبكة السلكیة
 .أو الطابعة أو نقاط الوصول الالسلكیة سلكیة لالتصال باألجھزة الالسلكیة األخرى، مثل الكمبیوترالال

األخرى المثبتة على  قبل قیامك بشراء مھایئ السلكي، یجب أن تتأكد من أنھ متوافق مع األجھزة الالسلكیة
صحیح لیتناسب مع كمبیوتر سطح الشكل ال الشبكة بالفعل. وتحقق كذلك من كون المھایئ الالسلكي لھ عامل

الناقل التسلسلي العالمي) الالسلكي مع أي كمبیوتر ) USB مھایئ المكتب أو الكمبیوتر المحمول. یمكن استخدام
 .مفتوح USB محمول بھ منفذ سطح مكتب أو كمبیوتر

ة الكمبیوتر. قم غطاء علب بطاقة واجھة الشبكة) السلكیة على كمبیوتر سطح المكتب، تجب إزالة) NIC لتثبیت
الالسلكیة بھا  NIC بعض بطاقات .PCI express المتوفرة أو فتحة PCI في إحدى فتحات NIC بتثبیت

الھوائیات تكون متصلة بكبل حتى یتم تحریكھا حول الكائنات  ھوائي متصل بالجانب الخلفي للبطاقة. وبعض
 .االتصال أو بعیًدا عنھا التي قد تسبب ضعفًا في

برامج تشغیل  المھایئ الالسلكي، تكون ھناك خطوات تكوین إضافیة. ویتضمن ذلك تكوین بمجرد تثبیت
 الكمبیوتر قادًرا على الكشف عن شبكة األجھزة وإدخال معلومات عناوین الشبكة. عندما یكتمل ذلك، یكون

LAN (بھا الشبكة المحلیة) الالسلكیة واالتصال. 

الالسلكیة. وفي ھذه الحالة، فإنك تقوم  سلكیة معالًجا لالتصال بالشبكةمن الممكن أن تستخدم مھایئات الشبكة الال
 .اإلرشادات لتقوم باالتصال بإدخال القرص المضغوط المصاحب للمھایئ واتباع

 تثبیت أجھزة توجیھ السلكیة وتكوینھا 15-5-2 

  عند تثبیت شبكة السلكیة، یجب أن تقرر أین ترید أن تضع نقاط الوصول،
 :بتكوینھا. تصف الخطوات التالیة عملیة تثبیت إحدى نقاط الوصول ثم تقوم

....استخدم مخطط الطابق للعثور على مواقع لنقاط الوصول تسمح بأقصى حد من التغطیة. ویعد أفضل 1
مكان لنقطة الوصول الالسلكیة ھو في منتصف المنطقة التي تقوم بتغطیتھا، مع خط رؤیة بین األجھزة 

 الوصول.  الالسلكیة ونقطة
....قم بتوصیل نقطة الوصول بالشبكة الموجودة. یوجد خمسة منافذ على الجانب الخلفي من جھاز التوجیھ 2

Linksys WRT300N قم بتوصیل .DSL  (خط المشترك الرقمي) أو مودم كبلي بالمنفذ المسمى
"Internetا المنفذ عندما ال یكون ". یقوم منطق التحویل بالجھاز بإعادة توجیھ كافة الحزم من خالل ھذ

ھناك اتصال إلى أو من إنترنت وأجھزة الكمبیوتر المتصلة األخرى. قم بتوصیل جھاز كمبیوتر واحد 
 بأي من المنافذ المتبقیة للوصول إلى صفحات ویب الخاصة بالتكوین. 

ي العریض وتوصیل سلك الطاقة بجھاز التوجیھ. عندما ینتھ Broadband Modem....قم بتشغیل 3
) تلقائًیا router(موفر خدمة إنترنت)، یتصل جھاز التوجیھ ( ISPالمودم من تأسیس االتصال بـ 

وھي ضروریة للحصول على حق الوصول إلى إنترنت:  ISPبالمودم الستقبال معلومات الشبكة من 
 Domain Name System(بروتوكول إنترنت) وقناع الشبكة الفرعیة وعناوین خادم  IPعنوان 

 (نظام اسم المجال).  DNSصاره واخت
....عندما یقوم جھاز التوجیھ بتأسیس اتصال بالمودم، یجب أن تقوم بتكوین جھاز التوجیھ لالتصال 4

باألجھزة على الشبكة. قم بتشغیل الكمبیوتر المتصل بجھاز التوجیھ. افتح مستعرض ویب. في حقل 
 راضي لتكوین جھاز التوجیھ وإدارتھ. فھذا ھو العنوان االفت .i192.168.1.1العنوان، أدخل 

....سیظھر إطار أمان یطالبك بالتوثیق للوصول إلى شاشات تكوین جھاز التوجیھ. یجب ترك حقل اسم 5
ككلمة مرور افتراضیة. عند تسجیل الدخول، یتم فتح شاشة اإلعداد  adminالمستخدم فارًغا. أدخل 

 األولى. 
ات تبویب بھا عالمات تبویب فرعیة على شاشة اإلعداد. یجب أن تنقر ....قم بمتابعة اإلعداد. ھناك عالم6

 في أسفل كل شاشة بعد إجراء أیة تغییرات.  حفظ اإلعداداتفوق 
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التعلیمات لمشاھدة معلومات حول  عند استخدام شاشات التكوین بجھاز التوجیھ ، یمكنك النقر فوق عالمة تبویب
 .المعروضة على شاشة التعلیمات، راجع دلیل المستخدم كثر من تلكعالمة التبویب. وللحصول على معلومات أ

 اختبار االتصال 15-5-3 

 حتى عندما یشیر قد یكون من الصعب معرفة ما إذا كان االتصال الالسلكي لدیك یعمل بشكل سلیم أم ال،
Windows إلى أنك متصل. فقد تكون متصالً بwireless access point أو gateway لكن منزلي و

إنترنت ھي فتح مستعرض ویب ومعرفة  قد ال تكون متصالً بإنترنت. إن أسھل طریقة إلجراء اختبار التصال
االتصال الالسلكي وإصالحھا، یمكنك استخدام واجھة  ما إذا كانت شبكة إنترنت متوفرة. الستكشاف أخطاء

 .Windows بـ CLI سطر األوامر الخاصة أو واجھة GUI المستخدم الرسومیة

  اتصاالت الشبكة
 ، قم بتحدیدWindows XP بـ  الخاصة GUI واجھة المستخدم الرسومیة للتحقق من اتصال السلكي باستخدام

  ،اتصاالت الشبكة < لوحة التحكم < ابدأ
 .. انقر نقًرا مزدوًجا فوق اتصال الشبكة الالسلكیة لعرض الحالة1الشكل رقم  كما ھو موضح في

  الحزم التي ، عدد2، الموضحة في الشكل رقم الحالة االتص تعرض شاشة
الشبكة. یُوضح اإلطار ما إذا كان الكمبیوتر  تم إرسالھا واستقبالھا. تعد الحزم ھي االتصال بین الكمبیوتر وجھاز

 .االتصال ومدتھ متصالً أم ال، باإلضافة إلى سرعة

 .حالة االتصال على شاشة الدعم تبویبال ، اختر عالمة3، كما ھو موضح في الشكل رقم نوع العنوان لعرض
ویتم تعیینھ  االتصال" إما عنوانًا ثابتًا، وھو ما یتم تعیینھ یدویًا، أو عنوانًا دینامیكیًا تتضمن معلومات "حالة

قناع الشبكة الفرعیة والعبّارة  بروتوكول تكوین المضیف الدینامیكي). ویتم كذلك سرد) DHCP بواسطة خادم
إذا لم یكن  . ...تفاصیل ، انقر فوقIP عنوان ومعلومات أخرى حول MAC صول إلى عنواناالفتراضیة. للو

 .إلعادة تعیین معلومات االتصال ومحاولة تأسیس اتصال جدید إصالح فوق االتصال یعمل بشكل سلیم، فانقر

Ipconfig 
صالح. یعرض  IP وانسطر أوامر یتم استخدامھا للتحقق من أن االتصال لھ عن ھو أداة ipconfig إن أمر
 إلى األمر األساسیة التصاالت الشبكة. إلجراء مھام معینة، قم بإضافة المحوالت IP معلومات عنوان اإلطار

ipconfig 4، كما یوضح الشكل رقم. 

Ping 
استخدامھا الختبار االتصال بین األجھزة. یمكنك اختبار  إحدى أدوات واجھة سطر األوامر یتم Ping إن

 مع الكمبیوتر الخاص بك. الختبار الكمبیوتر، استخدم أمر ping استخدام أمر خاص بك بواسطةاالتصال ال
ping بطاقة واجھة الشبكة مع (NIC) تشغیل < ابدأ الخاصة بك. حدد > cmd. في موجھ األوامر، أدخل 

ping localhost. لك ھذا األمر معرفة إذا ما كان المھایئ یعمل بشكل سلیم أو ال یتیح. 

 WAN كان اتصال لدیك للتحقق مما إذا (default gateway) مع العبّارة االفتراضیة Ping ستخدم أمرا
 .ipconfig األمر یعمل بشكل سلیم. یمكنك أن تجد عنوان العبّارة االفتراضیة باستخدام

 ابدأ دیدمعروف. قم بتح مع موقع ویب ping نظام اسم المجال)، استخدم أمر) DNSالختبار اتصال إنترنت و
 .ping اسم وجھة األوامر، أدخل في موجھ .cmd < تشغیل <

أو أن  ping االستجابة إجابات من أمر الخاص بالمجال. تُظھر IP تحلیل عنوان ping تعرض استجابة األمر
 .الطلب قد تعطل نظًرا لوجود مشكلة

Tracert 
لذي تسلكھ الحزم من الكمبیوتر الخاص بك تقوم بتتبع المسار ا إحدى أدوات واجھة سطر األوامر Tracert إن

   بتحدید إلى العنوان الوجھة. قم
ھ األوامر، .cmd < تشغیل < ابدأ  .9Ttracert9T أدخل في موّجِ
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ذلك ھو جھاز التوجیھ  ھو العبّارة االفتراضیة لدیك. وكل إحصاء بعد tracert أول إحصاء في إطار نتیجة
توقفت الحزم مشیًرا إلى مكان حدوث  أین Tracert ة. یوضح لكالذي تمر من خاللھ الحزم لتصل إلى الوجھ

العبّارة االفتراضیة، فقد یعني ذلك أن المشاكل موجودة  المشكلة. إذا كانت ھناك إحصاءات تعرض مشاكل بعد
 .الوجھة أو إنترنت أو الخادم ISP بـ

 وصف تثبیت خادم بسیط للبرید وتكوینھ وإدارتھ 15-6 

 Mail وبرنامج یستخدم نظام البرید اإللكتروني برنامج برید إلكتروني عمیل على أجھزة المستخدمین،
Server یل البرید اإللكتروني من الكمبیوتر العم على واحد أو أكثر من خوادم البرید اإللكتروني. تقرأ أجھزة

 :بروتوكولین خادم البرید اإللكتروني باستخدام أحد

  (Post Office Protocol بروتوكول مكتب البرید أو) POP بروتوكول •
 Internet Message Access Protocol) بروتوكول الوصول إلى رسائل اإلنترنت •

  (IMAP واختصاره

وتقوم خوادم البرید  رید اإللكتروني إلى خادم برید إلكتروني،تقوم أجھزة الكمبیوتر العمیل بإرسال الب
 باستخدام البروتوكول البسیط لنقل البرید اإللكتروني بإعادة توجیھ البرید اإللكتروني إلى بعضھا البعض

(SMTP). 

فھم  وتحتاج كذلك إلى تحتاج لمعرفة كیفیة تكوین كمبیوتر عمیل لیقوم بقبول تنسیق البرید الوارد الصحیح،
البرید اإللكتروني العمیل باستخدام معالجات االتصال  عملیة إعداد خادم البرید. یمكن إتمام عملیة تكوین برنامج

 .میزات وعیوب كل بروتوكول برید إلكتروني 2ویوضح الشكل رقم  .1 مثل تلك الموضحة في الشكل رقم

SMTP (البروتوكول البسیط لنقل البرید او Simple Mail Transfer Protocol) 
 Mail Server برید إلكتروني، أو من البرید اإللكتروني من عمیل برید إلكتروني إلى خادم SMTP یرسل

 :ھذه المواصفات SMTP إلى اآلخر. یتضمن

  بروتوكول بسیط یستند إلى النصوص •
  25بروتوكول التحكم في اإلرسال) باستخدام المنفذ ) TCP یتم إرسالھ عبر •
  سال البرید اإللكترونيیجب تطبیقھ إلر •
  یتم إرسال الرسالة بعد تعریف المستقبلین والتحقق منھم •

POP 
لتنزیل البرید اإللكتروني من خادم البرید  (POP) البرید یُستخدم عمیل البرید اإللكتروني بروتوكول مكتب

 POP اإللكتروني. وأحدث إصدار من
 .110المنفذ  POP3 عادة ما یستخدم .POP3 ھو

 POP3 لمستخدم المستخدمین أصحاب االتصاالت المؤقتة، مثل الطلب الھاتفي. ویمكن POP3 یدعم
 االتصال بالخادم وتنزیل البرید اإللكتروني منھ،

 .االتصال ثم حذفھ وإلغاء

Internet Message Access Protocol واختصاره IMAP 
إضافیة.  كنھ یحتوي على میزات، لPOP3 مماثل لـ (IMAP) بروتوكول الوصول إلى رسائل اإلنترنت إن

اإللكتروني باستخدام عمیل البرید  ـ بتنزیل البرید اإللكتروني من خادم البرید POP3 ـ مثل IMAP یسمح لك
بتنظیم البرید اإللكتروني على خادم البرید اإللكتروني  یسمح للمستخدم IMAP اإللكتروني. واالختالف ھو أن

أكثر. وأحدث  CPU یتطلب مساحة قرص أكبر على الخادم ومواردو POP3 أسرع من IMAP بالشبكة. إن
عادة في الشبكات الضخمة مثل شبكة مباني الجامعة.  IMAP4 یُستخدم .IMAP4 ھو IMAP إصدار من

 IMAP یستخدم وعادة ما
 .143المنفذ 

 خادم البرید اإللكتروني
د اإللكتروني نیابة عن عمالء البرید كمبیوتر یمكنھ إرسال واستقبال البری خادم البرید اإللكتروني ھو

 :وھذه بعض خوادم البرید اإللكتروني الشائعة .اإللكتروني
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• Microsoft Exchange  
• Sendmail  
• (Eudora Internet Mail Server (EIMS  

إعداد خادم البرید  ، فھناك دائًما معالجات وأدوات متوفرة إلرشادك في عملیة3وكما یوضح الشكل رقم 
یجب علیك أوالً التأكد من أن  وإعداده، Microsoft Exchange مثل Mail Server ني. لتثبیتاإللكترو

صحیح. یجب أن تكون خوادم الدلیل النشط وخوادم  الشبكة بھا كافة المؤھالت المناسبة وأنھا مكّونة بشكل
 Exchange تثبیتجمیعھا في مواضعھا وقید التشغیل قبل  (DNS) الكاتالوج العمومي وخوادم اسم المجال

إن خادم الدلیل النشط ھو كمبیوتر یستضیف قاعدة بیانات تسمح باإلدارة  .وتشغیلھ لیعمل بشكل صحیح
كل  شبكة مؤسسة. ویعد خادم الكاتالوج العمومي مستودًعا مركزیًا یحتوي على معلومات حول المركزیة عبر

 .مجال في شبكة المؤسسة

 م كل كمبیوتر فیھعلى مجال یستخد Exchange یجب تثبیت
Windows 2000 ویُعرف ذلك بالوضع األصلي. ال یمكن لوحدات التحكم بالمجال الخاصة بـ .على األقل 

Windows NT العمل في البیئة األصلیة. 

 Windows واحد یستخدم إن قاعدة بیانات "الدلیل النشط" منظمة بنمط یُطلق علیھ المخطط. یتم تعیین خادم
 ."ط الرئیسيلیكون "المخط 2003

یمكنھ تغییر طریقة تنظیم قاعدة بیانات مستخدم "الدلیل النشط". عندما یحتاج  وھذا ھو الخادم الوحید الذي
ومن ثم یقوم "الدلیل  ."الشبكة إلى تعدیل بنیة "الدلیل النشط"، یتم إجراء التغییر على "المخطط الرئیسي مسؤول

 .األخرى دم المصادقةالنشط" بنسخ التحدیث تلقائیًا إلى كافة خوا

 تثبیت خادم البرید اإللكتروني
 لمنع تأثیر عملیة التثبیت على العمل الیومي للشبكة .Exchange البیئة قبل تثبیت ینبغي أن تقوم باختبار

الخوادم بعیًدا عن  على مجموعة مخصصة من Exchange الخاصة بك، قم بإعداد الخدمات المطلوبة وتثبیت
عن شبكة العمل لدیك حتى تتأكد من أنھ  منفصلة Exchange یجب اإلبقاء على عملیة تثبیتالشبكة الرئیسیة. 

 .یعمل بشكل صحیح

 :المناسبة ، یجب أن تكون جاھًزا باألجھزة والمعلوماتExchange قبل أن تقوم بتثبیت

  ذي أداء وظیفي كامل ویمكن االعتماد علیھ DNS نشر •
  "مجال "الدلیل النشط •
  واحد على األقل كاتالوج عمومي •
 Windows 2000 األداء الوظیفي للمجال األصلي یكون •

  أو أعلى
  Exchange برنامج خادم •
  Windows أدوات دعم خادم •
  خادم المخطط الرئیسي •
  اتصال إنترنت ذو سرعة عالیة •

 ضافةسیتحتم علیك إ .وتكون مستعًدا لتثبیت خادم البرید عندما تكون كافة مؤھالت الشبكة في مواضعھا
Internet Information Services 

(IIS) باستخدام معالج Add/Remove Windows Components (إضافة/إزالة مكونات 
Windows) خادم قبل البدء في تثبیت Exchange. یعد IIS  خادًما یحتوي على برامج مستخدمة لبناء

 .Exchange ثبیت، یمكن بعد ذلك تIIS وإدارتھا. بعد أن یتم تثبیت خدمات مواقع ویب
 .الجدید Exchange المضغوط الخاص بالتثبیت وبدء معالج تثبیت قم بإدخال القرص

سیتحقق المعالج  .جاھز للتثبیت Exchange سیأخذك معالج التثبیت عبر سلسلة من الخطوات للتحقق من أن
 مثبتًا، IIS للتأكد من أن

مثبتة. وسوف یقوم برنامج اإلعداد بإعالمك  Windows أدوات دعم وأن خوادم المجال تعمل بشكل سلیم، وأن
 .التثبیت. قم بإعادة تشغیل برنامج اإلعداد من بدایتھ بعد إصالح أیة مشاكل بأیة مشاكل مع بیئة
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 لـ Microsoft Management Console ، فإن األداة اإلضافیةExchange بمجرد تثبیت
Exchangeالموضحة في الشكل ، 

موقع واحد مناسب. تأكد من تثبیت كافة التحدیثات حتى  الوصول إلى إعدادات عدیدة في، ستقوم بتوفیر 4رقم 
 إدارة النظام لـ" Exchange System Manager استخدام یعمل الخادم بشكل سلیم. یمكن

Exchange"وھي وحدة تحكم ، (console) تتحكم في عملیة نشر Exchange، 
 .في إدارة خیارات الخادم

مستخدمي  في ADUC واختصاره Active Directory Users and Computer لتحكماستخدم وحدة ا
علبة برید  لتكوین (Active Directory Users and Computer) وأجھزة كمبیوتر المجال النشط

  .المستخدم. وتُعرف ھذه العملیة أیًضا بعملیة "تمكین علبة برید" المستخدم

أكمل  .إلنشاء مستخدم جدید ADUC واختصاره Active Directory Users and Computer افتح
. سیتم إنشاء علبة برید 5رقم  معلومات اسم المستخدم وكلمة المرور طبقًا لنھج أمان المجال، كما یوضح الشكل

 .أول رسالة برید إلكتروني عندما یتلقى المستخدم Exchange المستخدم بواسطة خادم

والخدمات والتقنیات في  دقیقًا، متضمنًا التأكد من أن الخوادم تخطیًطا Exchange تحتاج عملیة إعداد
بعض الحاالت أثناء التثبیت، قد تحتاج  مواضعھا وتعمل بشكل صحیح على الشبكة. في حالة حدوث فشل، في

  .من البدایة Exchange إلعادة تثبیت نظام التشغیل وبدء عملیة تثبیت

أو  Windows محترفي الشبكات أو خبراء شبكات لكتروني، استشرقبل التخطیط لتثبیت خادم برید إ :مالحظة
 .فنیي البرید اإللكتروني ذوي الخبرة

 وصف إجراءات الصیانة الوقائیة للشبكات 15-7 

الشبكة. یجب أن تتحقق من  ئیة ضروریة للشبكة بنفس درجة أھمیتھا ألجھزة الكمبیوتر علىإن الصیانة الوقا
للتأكد من أنھا نظیفة وحالتھا تسمح بالعمل بشكل  حالة الكبالت وأجھزة الشبكة والخوادم وأجھزة الكمبیوتر

  .جید
وف یساعدك ذلك على عملیات صیانة وتنظیف مجدولة على فترات منتظمة. فس لذا یجب وضع خطة إلجراء

 .الشبكة وحاالت فشل األجھزة منع فترات تعطل

القطع. تأكد من تسمیة  وكجزء من برنامج الصیانة المجدولة المنتظم، قم بفحص كافة الكبالت بحثًا عن مواضع
أن  تسمیات بالیة أو تتعذر قراءتھا. تحقق من الكبالت بشكل صحیح وأن التسمیات في أماكنھا. قم باستبدال أیة

نقاط التوصیل محكمة. یمكن للكبالت أن تتلف أو أن تصبح بالیة.  دعامات الكبالت مثبتة بشكل صحیح وأن
 .في حالة جیدة للمحافظة على األداء الجید للشبكة یجب االحتفاظ بالكبالت

إعالم معتادة. قم ب وبصفتك فنیًا، یمكنك مالحظة تعرض األجھزة للفشل أو التلف أو إصدارھا ألصوات غیر
  .مسؤول الشبكة لمنع فترات التعطل غیر الضروریة بالشبكة

الكبالت أو دفعھا باألقدام عندما  ینبغي مراجعة الكبالت في محطات العمل والطابعات بدقة. فعادة ما یتم تحریك
الحاالت یمكن أن یحدث فقدان للنطاق الترددي  تكون تحت المكاتب، ویمكن أن تتعرض للثني. وفي ھذه

زمام المبادرة في تعلیم مستخدمي الشبكة. قم بتوضیح كیفیة  ریض أو لالتصال. وینبغي كذلك أن تأخذالع
 .لمستخدمي الشبكة، وكذلك كیفیة نقلھا في حالة الضرورة توصیل وفصل الكبالت

 استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحھا 15-8 

مصدر المشكلة. تحقق  للبدء في عملیة استكشاف أخطاء الشبكة وإصالحھا، یجب أوالً أن تحاول تحدید موقع
بمستخدم واحد فقط. إذا كانت المشكلة خاصة  لمعرفة ما إذا كانت المشكلة خاصة بمجموعة من المستخدمین أم

 .وإصالحھا بدًءا من جھازه بدأ باستكشاف المشكلةبمستخدم واحد، فا

 :بعد إكمال ھذا القسم سیكون بمقدورك تحقیق األھداف التالیة

  .مراجعة لعملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا •
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  .التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا •
  .تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا •

   اء وإصالحھامراجعة لعملیة استكشاف األخط 15-8-1 

ینبغي أن یتمتع فنیو  .یمكن لمشاكل الشبكة أن تنتج عن مجموعة من مشاكل األجھزة والبرامج واالتصال
مشكلة الشبكة. وھذه العملیة تسمى استكشاف  الكمبیوتر بقدرة على تحلیل المشكلة وتحدید سبب الخطأ إلصالح

  .األخطاء وإصالحھا

أسئلة  2و 1الشكالن  اء وإصالحھا ھي جمع البیانات من العمیل. یعرضأول خطوة في عملیة استكشاف األخط
 .العمیل مفتوحة اإلجابة وأسئلة إجاباتھا "نعم" أو "ال" لطرحھا على

المشاكل التي تنطبق  3بعد أن تتحدث مع العمیل، یجب أن تتحقق من المشاكل الواضحة. یوضح الشكل رقم 
 .على الشبكة

بعض الحلول  4 واضحة، حاول تجربة بعض الحلول السریعة. یوضح الشكل رقمبعد التحقق من المشاكل ال
 .السریعة لمشاكل الشبكة

طرقًا  5یوضح الشكل رقم  .إذا لم تفلح الحلول السریعة في حل المشكلة، فھذا وقت جمع البیانات من الكمبیوتر
 .مختلفة لجمع معلومات حول مشكلة الشبكة

 6الممكنة. یوضح الشكل رقم  علومات كافیة لتقییم المشكلة وبحثھا وتنفیذ الحلولعند ھذه النقطة، سیكون لدیك م
 .موارد للحلول الممكنة

 بعد أن تقوم بحل المشكلة، ستقوم بختام الحل مع العمیل. یعرض الشكل
 .قائمة بالمھام المطلوبة إلكمال ھذه الخطوة 7رقم 

 التعرف على المشاكل الشائعة وحلولھا 15-8-2 

العناصر الثالثة. وبعض  ن أن ترجع مشاكل الشبكة إلى األجھزة أو البرامج أو الشبكات أو مزیجٍ من ھذهیمك
جدوال ً یضم مشاكل الشبكة  1الشكل رقم  أنواع المشكالت ستقوم بحلھا بشكل متكرر أكثر من غیرھا. یوضح

  .الشائعة وحلولھا

   تطبیق مھارات استكشاف األخطاء وإصالحھا 15-8-3 

مھاراتك في االستماع  واآلن بعد أن استوعبت عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا، فقد حان الوقت لتطبیق
 .والتشخیص

أخطاء كمبیوتر ال یتصل  تم تصمیم التمرین المعملي األول لتعزیز مھاراتك مع الشبكات. ستقوم باستكشاف
 .بالشبكة وإصالحھ

وإصالحھا. في ھذا التمرین  مھاراتك في االتصال واستكشاف األخطاءتم تصمیم التمرین المعملي الثاني لتعزیز 
  :المعملي، ستقوم بإجراء الخطوات التالیة

  (order) تلقي طلب العمل •
  التنقل مع العمیل خالل خطوات متعددة لمحاولة حل المشكلة •
  توثیق المشكلة والحل •

 15-
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فیما یلي بعض المفاھیم  .تناولت وحدة الشبكات المتقدمة تخطیط الشبكات ومكونات الشبكات وتنفیذھا وترقیتھا
 :الھامة التي یجب تذكرھا من ھذه الوحدة

اتباع إجراءات األمان  والوسائط. ینبغيھناك العدید من المخاطر المقترنة ببیئات الشبكات واألجھزة  •
  .المناسبة في جمیع األوقات

التي تفي باحتیاجات  یجب أن یتم تصمیم الشبكات طبًقا الحتیاجات العمیل. قم باتخاذ قرارات التصمیم •
  .وأھداف العمالء لدیك

إلى احتیاجات  استناًدا اختر مكونات الشبكة التي توفر الخدمات والقدرات الضروریة لتنفیذ الشبكة •
  .العمیل

  .یلزم للشبكة قم بالتخطیط لعملیات التثبیت استناًدا إلى الخدمات واألجھزة الضروریة لتوفیر ما •
یمكن للترقیة أن  قد تتضمن عملیة ترقیة الشبكة أجھزة إضافیة أو أجھزة متقدمة أو كبالت. ناقش كیف •

  .تساعد في تحسین إمكانیة استخدام الشبكة في المستقبل
للتأكد من أن عملیة  قم بالتخطیط لعملیة تثبیت البرید اإللكتروني قبل النشر. استشر أحد المتخصصین •

  .تثبیت خادم البرید اإللكتروني وتكوینھ تتم على أكمل وجھ
  .یتم منع مشاكل الشبكة بواسطة وضع وتنفیذ نھج صیانة وقائیة ثابت •
  .متقدمة وإصالحھااتبع طریقة منطقیة الستكشاف مشاكل الشبكة ال •

 


