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 مقدمة عن صٌانة الحاسوب
  

أكثر المشاكل التً تحصل لدٌنا فً الجهاز تأتً من عدم االنتباه أو قلة الخبرة فٌجب أن 

نقوم بخطوات احترازٌة لعدم حصول هذه المشاكل تأتً المشاكل من أكثر من مصدر قد 

من الخارج تكون أما عن طرٌق اإلنترنت مثل . تكون من خارج الجهاز أو من داخله

الفٌروسات أو برامج التجسس أو عن طرٌق البرامج أو أنواع السٌدٌات الغٌر معترف 
 .فٌها أو من التغذٌة الكهربائٌة الغٌر منتظمة او عطل فً المكونات الداخلٌة 

  

انقطاع التٌار أٌضا قد ٌؤدي إلى خلل كبٌر فً الجهاز لدٌنا أما من داخل الجهاز فلدٌنا 
والتً من الممكن ( hardware)أكثر من سبب للتعطٌل منها اعطال فً االجزاء الداخلٌة

باالضافة الى االعطال الناتجة   (software)ا او تبدٌلها وكذلك اعطال الـهاعادة تصلٌح

الكهرباء الساكنة هً العدو االكبر للمكونات الموجوده داخل الجهاز وهً عدو لك من 

أٌضا ال ٌجب أن نستهٌن بها ولدٌنا الغبار وقلة التنظٌف والحرارة وهً أكبر عدو 

كٌف نستطٌع التخلص من هذه المشاكل كً ال تنعكس وتتسبب بعطل فً الجهاز . للجهاز
 .توجد أكثر من طرٌقة ٌجب أن تتبع بانتظام



ٌجب أن ننظم التٌار الداخل إلى الجهاز عن طرٌق منظمات خاصة ال تحمل الجهاز   ـ 1
 .عبئ تبدل التٌار الكهربائً وتعطً الجهاز التٌار المناسب له دون تبدل فً التٌار

 .ـ  أن نحمً الجهاز من انقطاعات التٌار الكهربائً بوجود موانع انقطاع التٌار 2
 .ـ  تأتً الخطوة الثالثة بالتأكد من تفرٌغ الكهرباء الساكنة المتولدة فً الجهاز 3
ـ  الحرارة تتولد الحرارة داخل الجهاز بسبب شحن وتفرٌغ المكثفات ومرور التٌار  4

وللحد من الحرارة داخل الجهاز . الكهربائً فً كافة مكونات الجهاز وعملٌات المعالجة

توجد لدٌنا وحدات تبرٌد ٌجب التأكد من عملها بشكل دائم دون خلل أو تقصٌر مع التأكد 
 .من وضع الجهاز فً مكان تكون التهوٌة فٌه جٌدة

ـ  النظافة داخل الجهاز ضرورٌة ألن الغبار ٌبطئ عمل وحدات التبرٌد والقطع  5
 .الباقٌة

 .ـ  التأكد من وجود برامج مضادة للفٌروسات وتحدٌثها بشكل دائم 6
 ـ  عدم تحمٌل أي برامج غٌر موثوقة أوغٌر أصلٌة ألنها قد تؤدي إلى مشاكل 7
  



 Computer Maintenanceصٌانة الحاسوب 
  

تعرف على أنها اكتشاف األعطال و تشخٌصها ثم إصالحها أو استبدال األجزاء العاطلة 

مقاٌٌس فق وثم التأكد من تمام اإلصالح بكل الوسائل المتاحة لتأكٌد جودة اإلصالح 
 . الجــودة المتوفرة إن أمكن
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