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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
وا�ستمرارا لعملية التطوير التربوي التي تنتهجها الوزارة،
انطالقًا من فل�سفة وزارة التربية والتعليم
ً
وان�سجا ًما مع المرتكزات التربوية التي ت�سعى �إلى تزويد طلبة التعليم ال�صناعي بمهارات وكفايات تمكنهم
من دخول �سوق العمل في مجتمع المعرفة ،الذي يدور حول الح�صول على المعرفة والم�شاركة فيها
وتوظيفها وابتكارها؛ بهدف تح�سين نوعية حياة الفرد بمجاالتها المختلفة والتكيف مع �سوق العمل
تم �إعداد الم�ستوى الثاني من كتاب �صيانة الأجهزة المكتبية
ومواكبة م�ستجداته بكل ثقة وطم�أنينةّ ،
تطورات العلم ومعطيات
والحا�سوب ،حيث ي�أتي هذا الكتاب
ً
من�سجما مع التوجهات التطويرية لمواكبة ّ
المعرفة بما يخدم �سوق العمل ويلبي احتياجاته.
ا�شتمل الكتاب على �أربع وحدات درا�سية:فتبحث الوحدة الأولى في �صيانة �أجهزة الحا�سوب
المكونات المادية ،ووحدات الذاكرة والمعالج ،ووحدات الإدخال والإخراج ،
ال�شخ�صية من حيث
ّ
كما تطرقت الوحدة الأولى �إلى مكونات الحا�سوب المحمول من حيث
المكونات الأ�سا�سية ،و�أوردت
ّ
مفهوم ال�صيانة الوقائية والعالجية الخا�صة بمكونات جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي.
�أما الوحدة الثانية فتبحث في مفهوم �أنظمة الت�شغيل والبرمجيات ،وتق�سيم القر�ص ال�صلب ،كما
تطرقت �إلى مفهوم الفيرو�سات وطرق الوقاية منها.
وقد بحثت الوحدة الثالثة في الطابعات التي تعمل مع �أجهزة الحا�سوب ،من حيث �أهميتها و�أنواعها
(الطابعات النقطية ،والطابعات النافثة للحبر ،والطابعات الليزرية) وطريقة عمل كل منها ،وكيفية ت�شخي�ص
الأعطال ال�شائعة بها ومعالجتها ،كما تطرقت الوحدة �إلى مفهوم الم�سح ال�ضوئي وطريقة عمل الما�سح
أي�ضا مكونات
ال�ضوئي وتركيبه وكيفية ت�شخي�ص الأعطال ال�شائعة به ومعالجتها ،وقد بحثت الوحدة � ً
جهاز النا�سوخ وتركيبه ومبد أ� عمله وكيفية ت�شخي�ص الأعطال ال�شائعة به ومعالجتها.
ّاما الوحدة الرابعة فتبحث في مفهوم الت�صوير الكهر�ستاتيكي ،ومراحل الت�صوير المختلفة من حيث
المكونات والوظائف والأعطال ال�شائعة و�أ�سبابها وكيفية عالجها (مجموعة ال�شحن ،ومجموعة التعري�ض
ّ
ال�ضوئي ،ومجموعة التظهير ،ومجموعة التثبيت ،ومجموعة تنظيف الأ�سطوانة الح�سا�سة لل�ضوء) كما
تطرقت هذه الوحدة �إلى وحدة تزويد الطاقة ووحدات التخزين في �آالت ت�صوير الوثائق ونظام الحركة
من حيث مبد أ� العمل والتركيب.
ا�شتملت وحدات الكتاب على الأ�سئلة المنا�سبة للمعلومات الواردة في كل وحدة وعلى التقويم
الذاتي ،كما ا�شتمل الكتاب على قائمة الم�صطلحات العلمية الم�ستخدمة في مجال الآالت المكتبية
والحا�سوب.
واهلل ولي التوفيق
الم�ؤلفون

وال�صحة المهنية
الإر�شادات الخا�صة بال�سالمة
ّ
 -1ا�ستخدم مالب�س وو�سائل الأمن وال�سالمة المنا�سبة للعمل قبل قيامك بالعمل.
تعرف مكان خزانة الإ�سعافات الأولية في الم�شغل.
ّ -2
اهتم باللوحات الإر�شادية الموجودة في الم�شغل.
-3
ّ

طبق الإر�شادات الخا�صة بت�شغيل الآالت والمعدات ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة� ،أو ح�سب
ّ -4
ما هو مبين على لوحة الإر�شادات المو�ضوعة على الآلة.

جيدا.
 -5ا�ستمع لتعليمات
المدرب ً
ّ

 -6كن حا�ضر الذهن قبل القيام بالأعمال الكهربائية.

وتعرف م�صادر الأخطار المحتملة.
 -7ت�أكد من حاالت الأجهزة قبل العمل على � ّأي منهاّ ،

حذرا ،وال تعتمد على �أجهزة الأمان للحماية فقط؛ لأنها قد تف�شل في الحماية.
 -8كن ً

جدا حتى ال تتعر�ض ل�صدمة كهربائية.
 -9ت�أكد من ت�أري�ض الأجهزة؛ لأن الت�أري�ض الوقائي مهم ً
 -10اعمل على طاولة عمل مرتبة.

 -11اعمل على �أر�ضية معزولة �أو جافة ،وال تعمل على �أر�ضيات رطبة.

 -12في �أثناء تو�صيل التيار الكهربائي ،عليك القيام بتنفيذ العمل بيد واحدة قدر الإمكان.

 -13ال تتحدث مع � ّأي �أحد في �أثناء العمل �إال في �إطار العمل وفي الوقت المنا�سب.
ّ
المغذاة بالتيار الكهربائي .
تحرك بهدوء في �أثناء العمل وخا�صة حول الدارات الكهربائية
ّ -14
تعر�ض نف�سك �أو � ّأي زميل لك ل ّأي نوع من �أنواع ال�صدمات الكهربائية.
 -15ال ّ

 -16ال تلفت انتباه � ّأي من زمالئك الذي يقوم بعمل خطير ب� ّأي و�سيلة من و�سائل لفت االنتباه.

الإر�شادات الخا�صة با�ستخدام الأجهزة والمع ّدات
 -1اقـر�أ �أدلـة الت�شغيـل الخا�صـة بالأجهـزة والآالت المتوافـرة فـي الم�شغـل ،والواردة مـن ال�شركات
وتعرف خ�صائ�صها وطريقة عملها.
ال�صانعةّ ،

 -2ارجـع �إلى �أدلـة ال�صيانـة الخا�صـة بالأجهـزة والآالت المتوافـرة فـي الم�شغـل ،لتحديد خطوات
العمل لكل تمرين وفق نوع الجهاز والتمرين.

 -3تذكـر �أنّ التمرينـات العمليـة الواردة فـي الكتاب يمكن تنفيذها على �أنواع مختلفة من الأجهزة

المبينة في الكتاب وجدت لال�ستر�شاد بها ،وقد تختلف ح�سب
والآالت ،و�أن خطوات العمل ّ

نوع الجهاز �آو الآلة الم�ستخدمة في التمرين.

تقيد بالإر�شادات الخا�صة بكل تمرين للمحافظة على �سالمتك و�سالمة الأجهزة.
ّ -4
 -5احذر لم�س الأجزاء
والمعدات.
المتحركة في �أثناء �إجراء ال�صيانة للأجهزة
ّ
ّ

 -6تج ّنب و�ضـع العـدد ومـواد التنظيـف علـى الطابعـات والطاولـة الزجاجيـة للما�سـح ال�ضوئـي �أو
بالقرب منها.

 -7تحقّق من توافر قطع الغيار الم�ستخدمة في ال�صيانة ومطابقتها للموا�صفات.

الح�سا�سة لل�ضوء باليد  ،وتعري�ضها لأ�شعة ال�شم�س المبا�شرة.
 -8تج ّنب لم�س الأ�سطوانة
ّ

 -9تج ّنب لمـ�س �أجـزاء الدارات الكهربائيـة والإلكترونيـة بيدك في �أثناء تنفيذ التمرينات ،وخا�صة
عند العمل على فولطيات عالية؛ وذلك من �أجل حماية هذه الدارات من العطب ،وحمايتك من
�أخطار التعر�ض لل�صدمة الكهربائية.

 -10ا�ضبط م�ؤ�شـر جهـاز الأومميتر علـى ال�صفـر قبـل ا�ستخدامه لقيا�س المقاومة ،و�أعد عملية �ضبط
غيرت مدى القيا�س.
ال�صفر كلما ّ

انتق نـوع القيا�س ومـداه قبـل البدء بعملية القيا�س ،وت�أكد من �أن مدى القيا�س الذي تختاره �أكبر
ِ -11
من القيمة المراد قيا�سها.

 -12تحقق عنـد ا�سـتخدامك جهـاز القيـا�س مـن �أنـه مو�ضـوع فـي الو�ضعيـة ال�صحيحة ح�سب دليل
الت�شغيل (�أفقي ،عمودي ،مائل بزاوية).

� -13صـل الأفوميتر علـى التوازي بالحمـل المراد قيا�س الفولطية بين طرفيهّ � ،أما في حالة قيا�س التيار
المار في مقاومة مث ً
ال ،ف�صل الأميتر بها على التوالي.

 -14تحقق من قيمة فولطية م�صدر الفولطية قبل و�صله بالدارة.
 -15اف�صل م�صدر الفولطية عن الدارة قبل المبادرة ّ
بفكها �إلى �أجزائها.
 -16احر�ص على عدم �إغالق فتحات التهوية الخا�صة بالأجهزة.
� -17أبعد الأ�شياء غير ال�ضرورية عن طاولة العمل.

 -18اتبـع الطريقـة الأدائيـة فـي تنفيـذ التمرينـات العمليـة فـي الم�شـغل� ،إذ ت�سـاعد هذه الطريقة على
اكت�ساب المهارة بي�سر وفاعلية ،وتتلخ�ص في الخطوات الآتية:

�أ -تقديم الم�شاهدة العملية �أمام الطلبة وفق ال�شروط التي ي�ضعها المعلم.

ب -محاكاة �أداة المعلم من قبل الطلبة ،وم�شاركة الطلبة في تقويم الأداء وت�صويبه.

جـ -ممار�سة الطلبة للتمرينات المت�ضمنة ،ومتابعة المعلم ،وتكرار الممار�سة الكت�ساب المهارة.

قوم الأداء النهائي للتمارين عن طريق الإجراءات التي ت�أخذ في الح�سبان �أ�سلوب الأداء الذي
ّ -19

ي�شمل :اختيار �أدوات العمل وا�ستخدامها ب�صورة �سليمة ،ومراعاة �إجراءات ال�سالمة وال�صحة

المهنية ،ومنهجية خطوات الأداء وت�سل�سلها ،وكذلك تقويم عمل الدارة (المنتج النهائي) والزمن
الم�ستغرق في الأداء.

أجر التمرينات الواردة ،ثم اكتب التقرير الخا�ص بكل منها بعد �إجرائه ،واعر�ضه على المعلم
ِ � -20
لتقويمه.

� -21أعد ترتيب مكان العمل بعد االنتهاء من تنفيذ التمارين.
 -22اعمل بروح الفريق مع زمالئك.

الوحدة األولى

صيانة أجهزة الحاسوب
الشخصية

• هل يمكن اال�ستغناء عن الحا�سوب في حياتنا اليومية؟
تت�صور الحياة دون الإنترنت؟
• كيف
ّ

دخل جهاز الحا�سوب في ال�سنوات الأخيرة مجاالت الحياة كافة ،فا�ستخدم في الم�ؤ�س�سات
والم�صانع والجامعات والم�ست�شفيات والمدار�س ومن قبل الأفراد  ،ويرجع ال�سبب في هذا االنت�شار
أهمها ال�سرعة في تنفيذ العمليات� ،إذ �إنّ معظم الحوا�سيب تعالج البيانات
الوا�سع �إلى عدة عواملّ � ،
ب�سرعات ت�صل �إلى ماليين العمليات في الثانية الواحدة ،والثقة في �أداء العمل والنتائج ،والدقة العالية في
جدا ،حيث يمكن
�إخراج النتائج التي ي�صعب الح�صول عليها يدو ًّيا ،وتخزين البيانات ب�سعات عالية ًّ
ا�سترجاعها ،وا�ستخدامها عند الحاجة.
بالمكونات
يخ�ص البرمجيات وبع�ضها يتعلق
يتعر�ض جهاز الحا�سوب لكثير من الأعطال ،بع�ضها
ّ
ّ
المادية ،وب�سبب هذه الأعطال يحتاج جهاز الحا�سوب �إلى �صيانة دورية وعالجية ،حيث تبحث هذه
الوحدة المكونات المادية لجهاز الحا�سوب (اللوحة الأم ،ووحدات الإدخال ،ووحدات الإخراج،
ودارة التغذية) ،وت�شخي�ص �أعطالها ،و�صيانتها ،كما تركز على مفهوم ال�صيانة (الوقائية والعالجية)،
وكيفية �إجرائها.
يتوقع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن :
تتعرف
المكونات المادية لجهاز الحا�سوب ووظائف كل منها.
ّ
 ّتتعرف الأجزاء الداخلية المختلفة لجهاز الحا�سوب وتو�صيالتها.
 ّتتعرف الوحدات الطرفية (الف�أرة ولوحة المفاتيح و�شا�شة العر�ض) الملحقة بجهاز الحا�سوب.
 ّتو�ضح مفهوم ال�صيانة الوقائية والعالجية للحا�سوب.
 ّوم�سبباتها.
تتعرف �أعطال جهاز الحا�سوب
ّ
 ّتتعرف �أعطال الوحدات الطرفية
وم�سبباتها.
ّ
 ّ ت�ش ّغل جهاز الحا�سوب. ّتفك الأجزاء الرئي�سة لجهاز الحا�سوب ،وتعيد تجميعها.
 ّتفك الأجزاء الرئي�سة لجهاز الحا�سوب المحمول ،وتعيد تجميعها.
تجمع جهاز حا�سوب �شخ�صي.
 ّ ت�ضبط �إعدادات الجهاز (.)BIOS تو�صل الوحدات الطرفية مع اللوحة الأم في جهاز الحا�سوب. ت�شخ�ص �أعطال اللوحة الأم وت�ستبدلها. ت�شخ�ص �أعطال وحدة التغذية وت�صلحها. ت�شخ�ص �أعطال الأقرا�ص ال�صلبة وت�صلحها. ت�شخ�ص �أعطال الأقرا�ص المدمجة وت�صلحها. -ت�شخ�ص �أعطال الوحدات الطرفية (الف�أرة ولوحة المفاتيح وال�شا�شة) وت�صلحها.
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� اً
أول :جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي

الحا�سوب :جهاز مكون من مجموعة من الوحدات الإلكترونية المترابطة ،والقادرة على
إلكترونيا و�إعطاء النتائج ،وت�ص ّنف الحوا�سيب �إلى الحوا�سيب ال�شخ�صية،
معالجة البيانات �
ًّ
والحوا�سيب المحمولة ،والحوا�سيب الم�ضمنة ،والحوا�سيب الكبيرة ،والحوا�سيب الفائقةّ � ،أما
مكونات الحا�سوب ،فهي:

 -1المك ّونات المادية

المكونات الملمو�سة التي يمكن ّ
فكها وتجميعها� ،سواء كانت كهربائية �أو �إلكترونية �أو
المكونات وحدة النظام ،و�أجهزة التخزين ،و�أجهزة الإدخال،
أهم هذه
ّ
ميكانيكية ،ومن � ّ
المكونات المادية للحا�سوب.
أهم
ّ
و�أجهزة الإخراج ،و�أجهزة االت�صال ،يبين ال�شكل (ّ � )1-1
الذاكرة
وحدة التغذية

المروحة والمبرد الحراري
المعالج

بطاقة العر�ض (ال�شا�شة)

م�شغل الأقرا�ص المدمجة
م�شغل الأقرا�ص ال�صلبة

اللوحة الأم

المكونات المادية للحا�سوب.
ال�شكل (:)1-1
ّ

الحوا�س��يب الحديث��ة ق��ادرة
وال�سلكيا
�سلكيا
على االت�صال
ًّ
ًّ
مع �إمكانية م�ش��اركة وحدات
المعالج��ة وو�س��ائط الإدخال
والإخ��راج والتخزي��ن م��ع
الأجهزة الأخرى.

 -2المك ّونات البرمجية

ومنها برامج النظم ،والبرامج التطبيقية.

ثانيًا :وحدة النظام

توجـد وحـدة النظـام ( )System Unitداخـل ال�ص��ندوق المعدنـي( ،)Computer Caseوالـذي
يوف��ر لها الحماية م��ن الم�ؤثرات الخارجية (المجاالت الكهرمغناطي�س��ية والغب��ار والحماية من
ال�ص��دمات الميكانيكية وغيرها) ،حيث �إنّ هناك �شكلين �أ�سا�س��يين ل�صندوق الحا�سوب كما في
ال�شكل ( ،)2-1وهما �سطح المكتب ( ،)Desktopوالبرج (.)Tower
13

(ب) �صندوق جهاز البرج

(�أ) �صندوق جهاز �سطح المكتب

ال�شكل (� :)2-1أ�شكال �صندوق جهاز الحا�سوب.

تركب مكونات اللوحة الأم
جميعها على لوحة مطبوعة
تتكون من عدة طبقات (� 4إلى
المكونات
 )8طبقات ،ح�سب
ّ
التي �ستركب على اللوحة.

المكونات الآتية:
تالحظ من ال�شكل (� )3- 1أنّ وحدة النظام تحتوي على
ّ
المعالج
الذاكرة
بطاقة ال�صوت
بطاقة الفاك�س
بطاقة العر�ض

بطاقة ال�شبكة

ال�شكل ( :)3-1مكونات وحدة النظام.

 -1اللوحة الأم (� )Motherboardأو اللوحة الرئي�سة ()Mainboard

لوحة �إلكترونية �أ�سا�سية توفر القاعدة الأ�سا�سية في ربط مكونات الحا�سوب جميعها مع
بع�ضا ،ووظيفتها الأ�سا�سية توفير بيئة منا�سبة لالت�صاالت والتو�صيالت الأ�سا�سية لتبادل
بع�ضها ً
المعلومات بين مكونات جهاز الحا�سوب كلها ،وتثبت هذه اللوحة على قاعدة خا�صة بها
داخل �صندوق جهاز الحا�سوب.
تق�سم اللوحات الأم من حيث التكامل (� )Integrationإلى نوعين:
أ�  -اللوحة الأم المتكاملة :يحتوي هذا النوع من اللوحات على وحدات مثبتة على اللوحة
نف�سها ( )Built Inمثل بطاقة العر�ض ،وبطاقة ال�صوت وغيرها.
يتم فـي هـذا النـوع من اللوحات تركيب الوحدات الخدمية،
ب  -اللوحة الأم غير المتكاملةّ :
مثل بطاقة العر�ض وبطاقة ال�صوت وغيرها في فتحات (�شقوق) التو�سعة المتاحة في
اللوحة الأم.

14

ت�صنف اللوحة الأم من حيث تزويدها بالطاقة الكهربائية �إلى:

الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

�أ  -لوحات ( :)ATوفيها يكون مدخل وحدة تزويد الطاقة الكهربائية على �شكل و�صلتين
منف�صلتين لتزويد اللوحة بالتيار الكهربائي.
ب  -لوحات ( :)ATXوفيها يكون مدخل وحدة تزويد الطاقة الكهربائية على �شكل و�صلتين
مت�صلتين لتزويد اللوحة بالتيار الكهربائي.
توفر هذه اللوحات الطاقة الكهربائية من وحدة التغذية (� )Power supplyإلى الأجزاء
يتم تثبيتها على اللوحة ،كما توفر منافذ تو�صيل لكل من لوحة المفاتيح والف�أرة
التي ّ
والطابعة ،وتقوم بتجميع الوظائف المدعمة كافة وال�ضرورية لعمل المعالج ()Processor
داخل الجهاز.
تتك ّون اللوحة الأم ،كما هو مبين في ال�شكل ( )4-1من:

�شقوق ()PCI

قاعدة المعالج
رقاقة الج�سر ال�شمالي
�شق الذاكرة
مقب�س التغذية

مقب�س ()IDE
ال�شكل ( :)4-1اللوحة الأم.

رقاقة الج�سر الجنوبي
مقب�س ()SATA
البطارية
ذاكرة الإدخال والإخراج
الأ�سا�سية ()BIOS

�أ � -شقوق التو�سعة (� :)Expansion Slotsشقوق مثبتة على اللوحة الأم ت�سمح ب�إ�ضافة بطاقات
التو�سعة الخدمية ،مثل بطاقة ال�صوت ( ،)Sound Cardوبطاقة العر�ض()Display Card
وبطاقة الم�ضمان ( ،)Modem Cardوغيرها من البطاقات التي يمكن ا�ستخدامها مع
�أجهزة الحا�سوب.
ويعد عدد ال�شقوق ونوعها عاملاً
مهما في موا�صفات اللوحة الأم ،وذلك لإمكانية �إ�ضافة
ً
عدد �أكبر من البطاقات عليها ،وقد ا�س ُتخدمت �شقوق من نوع ( )ISA, EISA, VLBفي
الأجهزة القديمة� ،أما في اللوحات الحديثة فت�ستخدم ال�شقوق الآتية:
15

� .1شــقوق االرتبــاط الخارجــي (� :)Peripheral Component Interface: PCIشـــائعــة
اال�ستخدام في لوحات الأم ،وت�ستخدم في تثبيت البطاقات الخا�صة ب�شا�شات
العر�ض ،وال�صوت ،والنا�سوخ ،ومعظم بطاقات ( )PCIتدعم تقنيات التو�صيل
يتعرفها الجهاز ب�شكل �آلي دون الحاجة �إلى تعريفها ،وتنقل
والت�شغيل ( ،)PnPحيث ّ
هذه ال�شقوق البيانات بعر�ض ناقل ( )32بت وبتردد ( )132ميغاهيرتز ,ويوجد
نوع مطور من هذه الفتحات ي�سمى ( ، )APCكما �أنّ هذا النوع من ال�شقوق خا�ص
ببطاقات العر�ض ،ويعمل ب�سرعة ( )8 MBفي الثانية ،حيث يتوقع �أن ت�صل �سرعته
�إلى ( )16 MBفي الثانية.
� .2شقوق االرتباط الخارجي المطورة (:)Peripheral Component Interface Express: PCIe
وهي �شائعة اال�ستخدام في اللوحات الحديثة ،وهي �أ�سرع من �شقوق ( ،)PCIوتعمل
بناقلين ،هما ( )X1وتبلغ �سرعته
في نقل البيانات ( )250 MBفي
الثاني��ة ،والناقل الثان��ي ()X16
وتبلغ �س��رعته في نق��ل البيانات
( ،)4 GBوي�س��تخدم هذا النوع
فـي تثبيت البطاقات الخا�ص��ــة
ف��ي �شـا�ش��ـات العر���ض .يبيـن
ال�شـكل (� ،)5-1شكـل �شقوق ال�شكل (� :)5-1شقوق االرتباط الخارجي المطورة (.)PCIe
()PCI, PCIX1, PCIX16
�شق الر�سم المت�سارع (� :)Accelerated Graphic Port: AGPشائع اال�ستخدام في لوحات
ّ .3
الأم الحديثة  ،وي�ستخدم في تثبيت البطاقات الخا�صة في �شا�شات العر�ض فقط ،وينقل
البيانات مبا�شرة من المعالج �إلى بطاقة العر�ض ،ويتوافر منه �أنواع عدة ،منها:
�أ  AGP X1 .ي�ستطيع نقل بيانات  132ميغابايت في الثانية.
ب  AGP X2 .ي�ستطيع نقل بيانات  512ميغابايت في الثانية.
جـ  AGP X4 .ي�ستطيع نقل بيانات  1024ميغابايت في الثانية.
د  AGP X8 .ي�ستطيع نقل بيانات  2048ميغابايت في الثانية.
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�شق الر�سم المت�سارع.
يبين ال�شكل (ّ )6-1
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�شق الر�سم المت�سارع.
ال�شكل (ّ :)6-1

�شق �شبكة االت�صاالت
ّ .4
(:)Communication Network Riser: CNR
ي�س��تخدم ف��ي تثبي��ت بطاق��ة الم�ض��مان،
وبطاقة ال�ش��بكة ،كما هو مبين في ال�شكل
(.)7-1

CNR

�شق �شبكة االت�صاالت.
ال�شكل(ّ :)7-1

�شق �شبكة االت�صاالت المطور
ّ .5
(:)Advanced Communication Riser: ACR
ي�ستخدم في تثبيت بطاقة الم�ضمان ،وبطاقة
ال�شبكة ،كما هو مبين في ال�شكل (.)8-1
�شق �شبكة االت�صاالت
ال�شكل(ّ : ) 8-1
المطور (.)ACR

�شق ال�صوت نوع
ّ .6
( :)Audio Modem Riser :AMRي�ستخدم
في تثبيت بطاقة ال�صوت ،كما هو مبين في
ال�شكل (.)9-1

AMR

�شق ال�صوت (.)AMR
ال�شكل(ّ : )9-1
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ب  -مناف��ذ الإدخ��ال والإخ��راج ( :)Input & Output Portsمجموعة م��ن المنافذ الموجودة
عل��ى اللوحة الأم ،وت�س��تخدم في تو�ص��يل الوح��دات الطرفية ،مثل :لوح��ة المفاتيح
( ،)Keyboardوالطابعة ( ،)Printerوالف�أرة ( ،)Mouseويوجد �أنواع عدة منها:
يتم �إر�س��ال �أوا�س��تقبال البيانات من خالل هذا المنافذ
 .1منافذ التوالي (ّ :)Serial Ports
وتعد �أكث��ر دقة وجودة في
عل��ى التوال��ي بمعدل خانة واحدة في الم��رة الواحدةّ ،
نقل البيانات لم�سافات بعيدة ،ويرمز لها بالرمز (،)COMوقد ا�س ُتخدمت في �أجهزة
الحا�سوب القديمة في تو�صيل لوحة المفاتيح والف�أرة.
 .2منفذ لوحة المفاتيح والف�أرة ( :)PS2ي�س��تخدم ه��ذا المنفذ في ربط لوحة المفاتيح
والف�أرة مع جهاز الحا�سوب.
 .3منفذ تو�ص��يل ع�ص��ا الألعاب ( :)Game Boardي�س��تخدم هذا المنفذ في ربط ع�ص��ا
التوجيه ( )Joystickمع جهاز الحا�سوب.
يتم �إر�س��ال �أو ا�س��تقبال البيانات من خاللها على
 .4مناف��ذ التوازي (ّ :)Parallel Ports
ويتميز بال�س��رعة العالية،
الت��وازي بمعدل ( )8خان��ات �أو �أكثر في المرة الواحدة،
ّ
ويرمز له ( ،)LPTوي�ستخدم في تو�صيل الطابعات ،والما�سحات ال�ضوئية.
 .5منفذ تو�ص��يل ال�شا�شة ( :)VGA Portي�ستخدم هذا المنفذ في ربط �شا�شة العر�ض مع
جهاز الحا�سوب.
يتم نق��ل البيانات من
 .6المنف��ذ الع��ام المتتال��ي ( :)Universal Serial Bus: USBناقل ّ
ويتميز ب�س��رعة عالية في نقل البيانات ،وي�س��تخدم في تو�ص��يل
خالله على التوالي،
ّ
الما�س��ح ال�ضوئي ،والطابعة ،والف�أرة ،وحدي ًثا ُط ّور هذا المنفذ ليتعامل مع وحدات
طرفية حديثة تعمل �ضمن (.)USB3, USB2
 .7منافذ الخط ال�ساخن ( :)IEEE 1394) (FireWireمنافذ
م�س��تطيلة ال�ش��كل و�ص��غيرة الحجم كما في ال�شكل
( ،)10-1ت�ش��به مناف��ذ ( )USBلكنها �أ�س��رع بنقل
المعلومات ،حيث تنقل البيانات ب�س��رعة تتراوح بين
( )800-400ميغاهيرتز في الثانية ،وت�ستخدم هذه
المنافذ مع بطاقات الفيديو والكاميرات.
ال�شكل ( :)10-1منفذ الخط
ال�ساخن.
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 .8منفذ الم�ضمان ( :)Modemي�ستخدم في ربط خط الهاتف مع بطاقة (الفاك�س
مودم) عن طريق و�صلة من نوع (.)RJ11
 .9منفذ ال�شبكة المحلية ( :)LAN Portي�ستخدم في ربط خط ال�شبكة مع بطاقة
الإنترنت عن طريق و�صلة من نوع (.)RJ45
 .10المنافذ الخا�صة بال�صوت :ت�ستخدم في ربط الميكروفون وال�سماعة مع جهاز
الحا�سوب.
يبين ال�شكل ( )11-1المنافذ على اللوحة الأم.
منفذ ال�شبكة

منفذ التوازي ()LPT

منفذ دخول الإ�شارة

منفذ الف�أرة ()PS2

منفذ ال�سماعة

منفذ لوحة المفاتيح ()PS2

منفذ الميكروفون
المنفذ العام المتتالي

()USB

منفذ �شا�شة العر�ض

( )VGAمنفذ التوالي ()COM

ال�شكل ( :)11-1المنافذ على اللوحة الأم.

جـ  -الرقاقت��ان ( :)Chipsetsرقاقت��ان مربعت��ا ال�ش��كل،كما في
ال�ش��كل ( ،)12-1تحتوي الرقاقت��ان على دارات تحكم
منطقية خا�صة بالذاكرة ونواقل التو�سعة وقنوات االت�صال،
تق��ع الرقاق��ة الأولى في الجزء ال�ش��مالي م��ن اللوحة الأم ال�شكل ( :)12-1رقاقتا الج�سر
ال�شمالي والجنوبي.
وت�س��مى رقاقة الج�سر ال�ش��مالي ( ،)North Bridgeوموقع
و�شق بطاقة العر�ض ( ،)AGPمهمتها:
هذه الرقاقة قريب من المعالج والذاكرة ّ
 .1نقل المعلومات واالت�صال بين المعالج والذاكرة وبطاقة العر�ض.
 .2تحديد نوع المعالج الذي تدعمه اللوحة الأم ،ونوع الذاكرة و�سعتها ،و�سرعة بطاقة
كميات كبيرة من الحرارة ،لذلك فهي
العر�ض ( .)AGPتنتج رقاقة الج�سر ال�شمالي ّ
مزودة بمبرد حراري للتخل�ص من الحرارة.
ّ
وت�سمى رقاقة الج�سر
�أما الرقاقة الثانية ،فتقع في الجزء الجنوبي من اللوحة الأم،
ّ
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الجنوبي ( ،)South Bridgeو موقع هذه الرقاقة قريب من �شقوق التو�سعة ()PCI
مهمتها:
ومنافذ ( )USBوو�صالت (ّ ،)IDE
 .1نقــل المعلومــات واالت�صـال بيـن
المعال��ج و�ش��قوق ( )PCIومناف��ذ
رقاقات و�ش��قوق الذاك��رة ()SDRAM
( )USBوو�ص�لات ( ،)IDEالت��ي
لها فرزت��ان (فتحتان �ص��غيرتان) ،بينما
يتم من خاللها تو�ص��يل م�شغالت
رقاقات الذاكره ( )DDRو ( )DDR2لها
ّ
فرزة واحدة (فتحة �صغيرة واحدة).
الأقرا�ص ال�صلبة والمدمجة.
 .2التحكم في �أجهزة �إدخال البيانات
و�إخراجها ،مثل لوحة المفاتيح والف�أرة ،والأقرا�ص ال�صلبة.
هن��اك بع���ض رقاق��ات الج�س��ر
الجنوبي تدمج فيها بطاقة ال�صوت
ال تح��اول تغيي��ر و�ض��عية القف��ازات
والمودم؛ مما يغني عن ا�س��تخدام
الم�س���ؤولة عن تعري��ف فولطية المعالج
بطاق��ة ال�ص��وت والم��ودم المثبتة
ب�شكل ع�شوائي؛ لأن ذلك قد يتلفه.
على �شقوق التو�سعة.
د  -القفازات ( :)Jumpersالقفاز غالف بال�ستيكي
يحتوي بداخله على مو�ص��ل معدني ،ي�ستخدم
في تو�صيل الأطراف المثبتة على اللوحة الأم في
�أو�ضاع معينة ،كما في ال�شكل ( )13-1ل�ضبط
موا�ص��فاتها ومكوناته��ا ،فعلى �س��بيل المثال،
يمكنك ا�ستخدامها في تحديد �سرعة المعالج،

القفاز

ال�شكل ( :)13-1القفاز.

ويتم الرجوع �إلى الكتيب الخا�ص باللوحة الأم لتحديد مواقع تلك القفازات والأو�ضاع
المطلوبة ل�ضبطها وت�شغيل الوحدات المختلفة على اللوحة.
تختلف القفازات من لوحة �إلى �أخرى وذلك ح�سب الموا�صفات وموديل اللوحة
وال�شركة المنتجة للوحة الأم ،لذلك ال بد من الرجوع �إلى الكتيب المرفق مع اللوحة
الأم لهذا الغر�ض.
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هـ  -النواقل ( : )Busesمجموعة من الم�سارات �أو مجموعات الأ�سالك الدقيقة التي ت�ستخدم
في تبادل المعلومات بين المعالج ووحدات الحا�سوب المختلفة ،وتق�سم �إلى:
 .1ناقل العناوين ( :)Address Busي�ستخدم هذا الناقل من قبل المعالج في عنونة مواقع
الذاكرة ومنافذ الإدخال والإخراج ،وذلك لقراءة محتوياتها �أو الكتابة عليها.
 .2ناق��ل البيان��ات ( :)Data Busي�س��تخدم في نق��ل البيانات من المعال��ج و�إليه ،ومن
بطاقات التو�سعة والمنافذ.
 .3ناق��ل التحك��م ( :)Control Busي�س��تخدم في نقل �إ�ش��ارات التحك��م بين المعالج
والذاكرة والوحدات الطرفية.
و  -قاعدة المعالج ( :)Processor Socketالمكان الذي
يرك��ب فيه المعال��ج على اللوح��ة الأم ،وتختلف
الم�ص��ممة له
ح�س��ب اخت�لاف ن��وع المعال��ج
ّ
اللوحة ،ومن �أ�ش��كالها القاعدة المربعة ،كما في
ال�ش��كل ( )14-1الم�ص��نوعة م��ن البال�س��تيك،
والت��ي تحتوي على فتح��ات �ص��غيرة تدخل بها
�أطراف المعالج.
ز � -شق��وق الذاكرة ( :)RAM Slotت�س��تخدم في تثبيت
رقاقات الذاكرة على اللوحة الأم ،كما في ال�شكل
( ،)15-1وتختلف هذه ال�ش��قوق ح�س��ب نوع
الذاك��رة الم�س��تخدمة ،مع مراعاة ب�أن��ه ال يمكن
م�ص��مم له��ا ،ويوجد
ب�ش��ق غير
تركي��ب ذاكرة
ّ
ّ
نوعان من الذاكرة ،هما.)SRAM, DRAM( :

ال�شكل ( :)14-1قاعدة المعالج.

ال�شكل (� :)15-1شقوق الذاكرة.

ح -الو�صالت ( )Connectorsوت�ص ّنف �إلى:
 .1و�صالت المواءمة ( :)Interface Connectorsت�سـتخدم هـذه الو�صـالت فـي ربط
كبل الأجهزة الم�صممة للعمل مع جهاز الحا�سوب ،مثل م�شغل الأقرا�ص ال�صلبة
وم�شغل الأقرا�ص المدمجة وغيرها ،ومن �أنواعها:
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أ�  .و�صلة ( :)Integrated Drive Electronics :IDEت�سـتخدم فـي ربط كبل م�شغل
الأقرا�ص ال�صلبة والمدمجة مع اللوحة الأم ،وتحوي كل لوحة �أم على و�صلتي
( ،)IDEهما:
 الو�صلة الأ�سا�سية ( :)Primary IDEلو�صـل كبـل م�شـغل الأقرا�ص ال�صلبة معاللوحة الأم.
 الو�صلة الثانوية ( :)Secondary IDEلو�صـل كبـل م�شـغل الأقرا�ص ال�صلبة معاللوحة الأم.
ب .و�صلة ( :)SATAت�سـتخدم فـي ربـط كبـل م�شـغل الأقرا�ص ال�صلبة والمدمجة
نوع (.)SATA
جـ .و�صلة (: )Small Computer System Interface :SCSIت�سـتخدم فـي ربـط
�أجهزة خا�صة م�صممة للعمل مع هذا النوع من التقنية ،مثل م�شغالت
الأقرا�ص ال�صلبة والأقرا�ص المدمجة.
د  .و�صلة ( :)Floppy Disk Drive :FDDت�ستخدم في ربط كبل م�شغل القر�ص المرن.
 .2الو�صالت العامة (:)General Connectorsت�سـتخدم فـي ربـط وحـدة التغذية و�أزرار
التحكم وغيرها في جهاز الحا�سوب ،ومن �أهمها:
�أ  .و�ص��لة وحدة التغذية :ت�س��تخدم في ربط
مخرج وحدة التغذية مع اللوحة الأم ،يبين
ال�شكل ( )16-1و�صلة وحدة التغذية.
ب .و�ص��لة (:)Hard Disk LED Connectors
يو�ص��ل به��ذه الو�ص��لة ثنائ��ي الإ�ش��عاع
ال�ضوئي الذي يبين �أن القر�ص ال�صلب في ال�شكل ( :)16-1و�صلة وحدة التغذية.
حالة عمل.
جـ .و�صلـــــة (:)Power Switch Connectors
م�شغالت الأقرا�ص المو�صلة
يو�صــل بهــذه الو�صلــة مفتــاح الت�شــغيل
بالو�صلة الأ�سا�سية هي �أول
( ،)Powerحيث يتم ت�شغيل الجهاز من
يتعرفها الحا�سوب.
�أقرا�ص ّ
خاللها.
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د  .و�صلة ( :)Power LED Connectorيو�صل بهذه الو�صلة ثنائـي الإ�شــعاع ال�ضوئي
الذي يبين �أن الجهاز في حالة عمل.
هـ .و�صلة ( )USBالداخلي :ت�ستخدم هذه الو�صلة في ربط منافذ (� )USBإ�ضافية.
و  .و�صلة ( :)Reset Switch Connectorsيو�صــل بهــذه الو�صلـة المفتـاح الخــا�ص
ب�إعادة ت�شغيل الجهاز .يبين ال�شكل (� )17-1أهم الو�صالت العامة.

ال�شكل ( :)17-1الو�صالت العامة.

ط  -ذاكرة الإدخال والإخراج الأ�سا�سية (البيو�س) (:)Basic Input Output System: BIOS
ذاكرة تحتوي على البرنامج الم�س�ؤول عن �أ�سا�سيات
عمل جهاز الحا�سوب (الإدخال والإخراج) ،مثل
التحكم في رقاقتي الج�سر ال�شمالي والجنوبي،
والبطاقات التي تثبت على اللوحة الأم ،يبين ال�شكل
( )18-1ذاكرة الإدخال والإخراج الأ�سا�سية.

ال�شكل( :)18-1ذاكرة الإدخال
والإخراج الأ�سا�سية.

ي  -البطارية :بطارية من الليثيوم قابلة لل�شحن
ذات فولطيـــة ( ،)3Vيبيـــن ال�شـــكـل
( )19-1البطارية الم�ستخدمة في جهاز
الحا�سوب ،وت�ستخدم هذه البطارية في
حفظ �إعدادات الجهاز.
ال�شكل ( :)19-1البطارية.
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ك  -مولـ��د نب�ضـ��ات ال�سـاع��ة (:)Clock Generator
مذبذب بلوري ،ينتج نب�ض��ات كهربائية مربعة
ترددها ي�س��اوي تردد المعالج الم�س��تخدم في
النظ��ام ،يبي��ن ال�ش��كل ( )20-1المذب��ذب
البلوري الم�ستخدم في جهاز الحا�سوب.

ال�شكل ( :)20-1مولد نب�ضات ال�ساعة.

الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار اللوحة الأم:
• وجود نظام لقيا�س حرارة المعالج و�سرعة دوران المروحة.
• عدد �شقوق التو�سعة على اللوحة الأم.
• عدد �شقوق الذاكرة ( )RAMو�سعتها.
• �سرعة نقل البيانات (.)Data Bus
• نوع المعالج الذي تتعامل معه اللوحة.
�أعطال اللوحة الأم (:)Motherboard
معظم �أعطال اللوحة الأم تكون مرتبطة بمنظمات الفولطية ( )Voltage Regulatorsالموجودة على
اللوحة الأم� ،أو بالموا�سعات الموجودة عليها ،و�إذا كانت اللوحة الأم م�ستخدمة لمدة طويلة،
فمن المهم �إجراء الآتي:
• فح�ص الموا�سعات الكيميائية ( )Electrolytic Capacitorsوالت�أكد من �سالمتها.
• فح�ص البطارية والت�أكد من �سالمتها.
يعد هذا الفح�ص من �أهم الإجراءات التي
• الفح�ص الظاهري ( )Physical Checkللوحة الأمّ :
يتعين القيام بها عند ت�شخي�ص �أعطال اللوحة الأم .وتتم عملية الفح�ص الظاهري للوحة الأم
ّ
ح�سب الخطوات الآتية:
■ البحث عن � ّأي �آثار لتلف الموا�سعات الكيميائية (الإلكتروليتية) الموجودة على اللوحة الأم.
■ البحث عن � ّأي �آثار لحدوث زيادة غير طبيعية في درجة حرارة العنا�صر الإلكترونية الموجودة
على اللوحة الأم وهو ما ي�شار �إليه بم�صطلح الحرارة الزائدة ( ،)Overheatingكما يجب البحث
عن التغير في لون � ّأي العنا�صر الإلكترونية نتيجة لحدوث زيادة غير طبيعية في درجة الحرارة.
■ الت�أكـد مـن التثبيت الجيـد للدارات المتكاملة ( )ICsالمثبتة على قواعد تثبيت خا�صة بها
( ،)IC Socketsوكما يجب الت�أكد من عدم ثني � ّأي من �أطرافها ،و�أنّ التالم�س بين �أطراف
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الدارات المتكاملة ونقاط التالم�س الموجودة في قاعدة التثبيت جيد.
■ الت�أكد من �أنّ خطوط التو�صيل المطبوعة على اللوحة الأم جميعها �سليمة وال يوجد بها �أي
قطع.
■ الت�أكد من �أنّ القفازات الموجودة على اللوحة الأم م�ضبوطة بال�صورة ال�صحيحة تب ًعا لنوع
المعالج الم�ستخدم مع اللوحة الأم ،ولإتمام هذه العملية يمكن الرجوع �إلى البيانات
المطبوعة على اللوحة الأم �أو �إلى دليل اال�ستخدام الخا�ص باللوحة الأم.
يبين الجدول (� )1-1أعطال اللوحة الأم والمنافذ.
الجدول (�: )1-1أعطال اللوحة الأم والمنافذ.

الرقم

العطل

 -1عدم ظهور �أي بيانات على �شا�شة العر�ض
� -2أحد المنافذ ال يعمل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

فح���ص الموا�س��عات المثبتة
على اللوحة الأم ،وا�س��تبدال
تعطل اللوحة الأم
التالف منها
تنظي��ف �أطراف المنف��ذ� ،أو
المنف��ذ علي��ه �ص��د�أ �أو
�إع��ادة لح��ام �أط��رف المنفذ
وجود ف�صل �أو ك�سر
بالق�صدير

الجه��از ال يعم��ل �إال بعد تك��رار المحاولة لعدة
-3
مرات
ف�ش��ل عملي��ة الفح���ص الذات��ي ( )POSTال��ذي
-4
يجرى عند بدء ت�شغيل الجهاز
ف�ش��ل اختيار فح���ص الذاك��رة ()Memory Test
فــحـــــ�ص المـــوا�ســعــات
-5
تل��ف ف��ي الموا�س��عات
الذي يجرى عند بدء ت�شغيل الجهاز
الكيميائيــ��ة المثبتــة علـــى
الكيميائي��ة المثبت��ة على
اللوحـــ��ة الأم ،وا�س��تبــدال
�سماع �صوت �ص��فارة عالية ،ثم �صوت �صفارة اللوحة الأم
-6
التالف منها.
منخف�ضة عند ت�شغيل الجهاز
 -7ف�شل �إتمام عملية تحميل النظام ()Boot-up
ارتفاع درجة حرارة المعالج ب�ص��ورة غير عادية
 -8بالرغ��م من عدم قيام��ه بتنفيذ عملي��ات معالجة
معقدة
تكرار ظهور ر�سالة ()Checksum CMOS Error
تلف البطارية المثبتة على تغيير البطارية
 -9مقرون��ة بر�س��الة ( )Low Battery CMOSفي كل
اللوحة الأم
مرة يتم فيها ت�شغيل الجهاز
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مكونات ما ّدية؟
ّ � -1أي من مكونات الحا�سوب الآتية ّ
تعد ّ
Ms Office 2010, CMOS Battery, Sound Driver, USB Cable, POST, Scanner, Ethernet
Card, Avera Anti Virus, Partition Magic, PS/2, Port
 -2لماذا ت�ستخدم الفتحات CNR

و  AMRو ACR؟

 -3لماذا ت�ستخدم المنافذ الآتية:
التوالي ،التوازي PS/2, USB, VGA؟
 -4و�ضح المق�صود بالم�صطلحات الآتية:
POST-BOOTING-CMOS-BIOS

 -2المعالج ()Microprocessor

دارة �إلكترونية ،تقوم بتنفيذ التعليمات ومعالجة البيانات المدخلة من قبل الم�ستخدم بالإ�ضافة
�إلى التحكم والتن�سيق بين وحدات الحا�سوب جميعها ،و�أهم ما يميز المعالج ال�سرعة في
�إنجاز المهام.
يتكون المعالج كما در�س��ت �س��ابقًا م��ن وحدة الح�س��اب والمنطق،
�أج��زاء المعال��جّ :
أ�  -والم�سجالت ،ووحدة التحكم والذاكرة المخب�أة من الم�ستوى الأول والثاني.
تحدد �أداء (قدرة) المعالج على تنفيذ
مح ّددات �أداء المعالجات :من
المحددات التي ّ
ّ
ب  -المهام ب�سرعة �أكبر ،هي:
 .1تردد المعالج :كلما زاد تردد المعالجّ ،
قل الزمن الالزم لتنفيذ العمليات من قبل
المعالج ،وعليه زادت �سرعة المعالج.
 .2تردد الناقل الأمامي :كلما زاد تردد الناقل الأمامي زاد حجم البيانات التي تنتقل
من المعالج �إلى الذاكرة الرئي�سة (الع�شوائية) ،مثلاً ناقل ( )133يحتاج �إلى ن�صف
الوقت الذي يق�ضيه ناقل ( )66مع الكمية نف�سها من المعلومات.
 .3الذاكرة الع�شوائية المخب�أة� :سواء كانت ذاكرة الم�ستوى الأول �أو الم�ستوى الثاني،
ف�إنّ زيادتها تعني زيادة �أداء المعالج.
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� .4سرعة الذاكرة الع�شوائية المخب�أة من الم�ستوى الثاني :كلما زادت �سرعة الذاكرة،
زادت �سرعة المعالج في تنفيذ العمليات.
جـ � -أ�شكال المعالجات :يوجد للمعالجات �أ�شكال ،منها:
:)Dual In line Package: DIP ( .1
�ش��ريحة م�س��تطيلة ثنائي��ة كما في
ال�شكل ( ، )21-1كانت ت�ستخدم
ال�شكل ( :)21-1معالج (.)DIP
في �أجهزة الحا�سوب القديمة.
� :)Pin Grid Array: PGA( .2شريحة مربعة ال�شكل مغلفة بغالف من ال�سيراميك تخرج
ويت��م تثبيتها على قاعدة خا�ص��ة في اللوحة
منه��ا مجموعة من الأط��راف (،)Pins
ّ
ت�س��مى ( ،)ZIF Socketحيث يثبت المعالج ب�س��هولة ف��ي مكانه ،ويغلق عليه
الأم،
ّ
بذراع يحكم �إغالق الفتحة على �أطراف
المعالج ح�سب عدد الثقوب الموجودة على
القاعدة .توجد موديالت مختلفة من قواعد
المعالج تثبت على اللوحة الأم .كما هو مبين
في ال�شكل ( ،)22-1ومثال عليها المعالج
ال�شكل ( :) 22-1معالج (.)PGA
(.)Pentium 4
تتكون من ن��واة مزدوجة ،وهذا
مطورة ن��وع ( :)Dual Coreمعالجات ّ
 .3معالج��ات ّ
الو�ص��ف ينطبق على � ّأي �شريحة معالج تحمل في داخلها �أكثر من نواة ،ومن �أنواع
هذه المعالجات:
�أ  .معالج��ات ثنائية الأنوية ( :)Core Duoمن المعالجات ذات الأنوية المزدوجة،
وت�ستخدم مع �أجهزة الحا�سوب ال�شخ�صية والمحمولة.
تتكون من نواتين
ب .معالجات ثنائية الأنوية المزدوجة ( :)Core 2 Duoمعالجات ّ
بمعمارية جديدة ،وت�ستخدم مع �أجهزة الحا�سوب ال�شخ�صية والمحمولة.
د  -تبريد المعالجات :ي�ؤدي ارتفاع درجة حرارة المعالج نتيجة �سوء نظام التبريد� ،إلى كثرة
توقف الجهاز عن العمل ،و�إلى بطء �شديد في الأداء ،كما يعمل على �إعادة ت�شغيل
تم ال�ضغط على مفتاح �إعادة الت�شغيل ،وللت�أكد من �أنّ الم�شاكل
الجهاز فج�أة كما لو ّ
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ال�سابقة �سببها �سوء التبريد ،فيجب مالحظة �إذا كان الجهاز يعيد الت�شغيل من تلقاء نف�سه
من دون �أن يكون ذلك بفعل ت�شغيل �أحد البرامج .و�إذا كان الجهاز يتوقف فج�أة عن
دائما ،فهذا يعني �أنّ حرارة
العمل �أو بطي ًئا في تنفيذ العمليات المختلفة بعد فترة ثابتة ً
المعالج �أو الحرارة عمو ًما ارتفعت ،وفي هذه الحالة ،يجب الت�أكد من �أن المروحة
المثبتة فوق المعالج تعمل بكفاءة ،ويف�ضل و�ضع الحا�سوب في مكان جيد التهوية �أو
�أن تكون الغرفة الموجود داخلها مكيفة.
ويتم تبريد المعالج في الأجهزة الحديثة
ّ
با�سـتخدام مروحة مثبتة فوق المعالج ,ومثبت
عليها مبرد حراري م�صنع من الألومنيوم،
كما في ال�شكل ( ،)23-1ويتم التبريد عن
طريق دورة امت�صا�ص الهواء البارد ودفعه في
ال�شكل ( :)23-1تبريد المعالج با�ستخدام
المروحة.
اتجاه المعالج ،كما ي�ستخدم معجون حراري
مما ي�سمح بنقل الحرارة
لطالء ج�سم المعالجّ ،
بكفاءة من المعالج �إلى المبدد الحراري ،لتقوم
�إنّ ا�س��تمرار �إع��ادة الت�ش��غيل
المروحة بعملية التبريد المبا�شر والم�ستمر ،وفي
(� )RESETس��ببها �س��وء تبري��د
حال توقف المروحة عن العمل ،فذلك ي�ؤدي
المعال��ج (المروح��ة مت�س��خة
�إلى عجز المعالج عن �أداء العمليات المكلف
�أو غي��ر مثبتة ب�ش��كل جي��د �أو
بها� ،أو قد يتلف المعالج نتيجة الحرارة الزائدة.
كفاءتها قليلة).

أهم �أعطال المعالجات.
يبين الجدول (ّ � )2-1
ّ

الجدول (� :)2-1أعطال المعالجات.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

 -1الجهاز ال يعمل ب�صورة �سليمة بعد تغيير المعالج عدم تعريف المعالج

� -2سماع �أ�صوات غريبة بعد تركيب المعالج

�إجراءات الإ�صالح

تعري��ف المعال��ج ح�س��ب
كتيب اللوحة الأم

عطل في المعالج

�إع��ادة تركي��ب المعال��ج �أو
ا�ستبداله

 -3عدم ظهور �شيء على �شا�شة العر�ض حتى بعد عطل في المعالج
الت�أكد من �صالحية بطاقة العر�ض والذاكرة

�إع��ادة تركي��ب المعال��ج �أو
ا�ستبداله
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 -1ماذا يق�صد ب�أداء المعالج وتردده ؟
 -2لماذا تحتاج المعالجات الحديثة (� )PGAإلى تبريد؟

م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ،ابحث عن طريقة تبريد المعالجات بالماء ،ثم ناق�ش ذلك مع زمالئك.

 -3رقاقات الذاكرة

ت�ستخدم رقاقات الذاكرة في تخزين المعلومات ب�شكل دائم �أو م�ؤقت  ،وتق�سم �إلى عدة
�أنواع رئي�سة ،هي:
تتميز هذه الذاكرة ب�أنها ال تفقد
�أ  -ذاكرة القراءة فقط (ّ :)Read Only Memory: ROM
ويتم القراءة منها ،وال يمكن �إ�ضافة
محتوياتها عند انقطاع التغذية الكهربائية عنهاّ ،
� ّأي معلومات جديدة عليها ،وتمتاز بعدم احتياجها ل ّأي طاقة كهربائية لالحتفاظ
بالمعلومات المخزنة فيها ،وتق�سم ذاكـرة (� )ROMإلى:
 .1ذاكرة قابلة للبرمجة (.)Programmable ROM :PROM
 .2الذاكرة القابلة للبرمجة والم�سح (.)Erasable PROM: EPROM
كهربائيا (.)Electrical Erasable PROM: EEPROM
 .3الذاكرة القابلة للتعديل
ًّ
تتميز هذه الذاكرة
ب  -ذاكرة الو�صول الع�شوائي (ّ :)Random Access Memory : RAM
بفقدان محتوياتها عند انقطاع التغذية الكهربائية عنها  ،ويتم القراءة فيها والكتابة
عليها ،وهناك نوعان �أ�سا�سيان لهذه الذاكرة ،هما:
 .1الذاكـرة الإ�ستاتية (:)Static RAM :SRAM
تعد �أ�سرع �أنواع الذاكرة ،ومن الأمثلة على لو كان الجهاز بطي ًئا ،فهل تحل
ّ
ا�ستخدامها في جهاز الحا�سوب ،الذاكرة الم�شكلة بزيادة رقاقات الذاكرة؟
الع�شوائية المخب�أة (.)Cache Memory
 .2الذاكرة الدينامية ( :)Dynamic RAM :DRAMت�ستخدم هذه الذاكرة كذاكرة رئي�سة
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فـي جهـاز الحا�سـوب ،ومـن �أنواعهـا الذاكـرة الديناميـة ذات المعـدل الم�ضـاعف
لنقـ��ل البيانـات والتـي ت�س��ـتخدم فـ��ي الأجهـزة الحديثة ،والذاك��رة الدينامية نوع
( )Rambus DRAMوت�س��تخدم ه��ذه الرقاق��ة ف��ي �أجه��زة الحا�س��وب المحم��ول
(.)Laptop
يبي��ن ال�ش��كل (� )24-1أن��واع الذاك��رة
ّ
الديناميكية.

ذاك��رة (� :)Flash Biosإح��دى
�أن��واع الذاك��رة القابلة للتعديل
كهربائيا.
ًّ
م��ن �أهم �أ�س��باب تعليق الجهاز
عط��ل فـ��ي �إحـ��دى رقاقـات
الذاكرة.

ال�شكل (� :)24-1أنواع الذاكرة الدينامية.

جـ  -ذاكرة ال�سيمو�س ( :)CMOSذاكرة ع�شوائية �سعتها �صغيرة ،ت�ستخدم في تخزين البيانات

الم�ستخدمة من قبل ذاكرة الإدخال والإخراج الأ�سا�سية؛ من �أجل البرامج الالزمة
المكونات الماد ّية القابلة للتغيير ،مثل م�شغالت الأقرا�ص ال�صلبة وبطاقات
للتخاطب مع
ّ
ال�صوت وغيرها،كما تحافظ هذه الرقاقة على معلومات الوقت والتاريخ وكلمة ال�سر
عند ف�صل التغذية عن الحا�سوب ،وتبقى حافظة لهذه المعلومات عن طريق بطارية
خا�صة مثبتة على اللوحة الأم.
د  -ذاكرة الإدخال والإخراج الأ�سا�سية ( :)Basic Input/Output System: BIOSذاكرة من
نوع ( ،)ROMحيث �إنها ال تفقد محتوياتها عند انقطاع التغذية الكهربائية عنها ،تخزن
فيها مجموعة من البرامج ،هي:
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 .1برنامج الفح�ص الذاتي ( :)Power On Self Test : POSTيعمــل هـذا البرنامـج
عنـد بداية ت�شغيل الجهاز في ّ
مكونات الحا�سوب
يعرف البرنامج ّ
كل مرة ،حيث ّ
الأ�سا�سية جميعها.
 .2برنامج التحميل الأولي ( :)Initial Program Load : IPLيبحـث هـذا البرنامـج عـن
ويحمله
والمثبت على �أحد الأقرا�ص،
نظام الت�شغيل الموجود في جهاز الحا�سوب
ّ
ّ
ت�سمى اال�ستنها�ض (.)Booting
�إلى الذاكرة الرئي�سة في عملية ّ
 .3برامج الإدخال والإخراج الأ�سا�سي :البرامـج الخا�صة ب�أجهزة الإدخال والإخراج،
مثل لوحة المفاتيح ،وال�شا�شة ،و�أجهزة التخزين ،والف�أرة.
المكونــات الماديــة للحا�سـوب ( :)CMOS Setupيعمـل هـذا
 .4برنامــج �إعــدادات
ّ
البرنامج على �ضبط الوقت ،والتاريخ  ،و�إعدادات
المكونات المادية للحا�سوب.
ّ
هـ  -الذاكرة الع�شوائية المخب�أة (:)Cache Memory
ذاكرة �سريعة للغاية ي�ستخدمها المعالج في ن�سخ
توج��د ذاك��رة داخلي��ة مخب�أة
�أجزاء من برنامج المدخالت والمخرجات (داخ��ل المعالج) يطل��ق عليها
الأ�سا�سية ،وبع�ض البيانات من البرامج التي ( ،)Internal Cacheوذاك��رة
يحتاجها المعالج للو�صول �إليها ب�شكل �سريع ،خارجية مخب���أه (رقاقات مثبتة
تعمل هذه الذاكرة على تقليل الزمن الذي على اللوح��ة الأم) يطلق عليها
( ،)External Cacheحي��ث �إنّ
ي�ستغرقه المعالج في الح�صول على البيانات من
حجم الذاكرة الداخلية المخب�أة
الذاكرة الأم؛ لأنّ الذاكرة الأم ّ
تعد بطيئة بالن�سبة � ّ
أقل من حجم الذاكرة الخارجية
للمعالج ،والتعامل معها مبا�شرة ي�ؤدي �إلى �إبطاء المخب�أة.
�أداء الجهاز ،وتق�سم هذه الذاكرة �إلى نوعين،
هما:
 .1الذاكـرة الع�شـوائية الخارجيـة المخبـ�أة ( :)External Cache Memoryذاكرة مكونة
من �شرائح م�ستقلة تركب على فتحة خا�صة بها على اللوحة الأم.
 .2الذاكـرة الع�شوائيـة الداخليـة المخبـ�أة ( :)Memory Internal Cacheذاكرة موجودة
وتعد جز ًءا ال يتجز أ� منه.
داخل المعالج نف�سهّ ،
أهم �أعطال الذاكرة.
يبين الجدول (ّ � )3-1
ّ
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الجدول (� :)3-1أعطال الذاكرة.

الرقم

ال�سبب المحتمل

العطل

�إجراءات الإ�صالح

عدم تركيب الذاكرة

الت�أكد من تركيب الذاكرة

بال�شكل ال�صحيح

بال�شكل ال�صحيح

 -2عدم ظهور �أي �شيء على ال�شا�شة بعد تركيب الذاكرة

عطل في الذاكرة

ا�ستبدال الذاكرة

 -3تعليق (توقف الجهاز عن العمل)

عطل في الذاكرة

ا�ستبدال الذاكرة

عطل في الذاكرة

ا�ستبدال الذاكرة

ت�شغيل عدد كبير من

غلق عدد من البرامج

الملفات �أو البرامج

زيادة �سعة الذاكرة

� -1سماع �صوت رنين مت�صل

-4

ظهور حروف غريبة على �شا�شة العر�ض �أو خطوط
على �سطح المكتب

 -5ظهور ر�سالة ()Insufficient Memory

المبينة في الجدول �أدناه ،ثم �أكمل
م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ،ابحث عن �أنواع ذاكرة (ّ )RAM
الجدول ،وناق�ش ذلك مع زمالئك.
نوع الذاكرة

ال�سرعة وال�سعة

اال�ستخدام

SRAM
ASRAM
SSRAM
DRAM
FPM DRAM
EDO DRAM
BEDO DRAM

 -1قارن بين الذاكرة الع�شوائية المخب�أة وذاكرة القراءة والكتابة الدينامية ( )DRAMمن حيث:
 -3اال�ستخدام
 -2الحجم
 -1ال�سرعة
 -2قارن بين منافذ المواءمة  IDEو  SATAو  ،SCSIمن حيث ال�شكل وال�سرعة.
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 -4البطاقات ()Cards

بطاقات �إلكترونية ت ُّثبت في ال�شقوق الموجودة على اللوحة الأم  ،وظيفتها ربط الوحدات
الطرفية مع جهاز الحا�سوب ،وتحويل الإ�شارات الرقمية �إلى تماثلية وبالعك�س ،ومن �أهم
هذه البطاقات:
�أ  -بطاقة العر�ض ( ال�شا�شة) ( :)Display Cardت�ستخدم هذه البطاقة في ربط �شا�شة العر�ض مع

وتثبت على �أحد �شقوق التو�سعة الموجودة باللوحة الأم ،حيث تعمل
جهاز الحا�سوبّ ،
على ترجمة الإ�شارات ال�صادرة من الحا�سوب لت�صبح قابلة للعر�ض على �شا�شة العر�ض،
وتتكون بطاقة العر�ض من ثالثة مكونات �أ�سا�سية ،هي :المخارج ،والمعالج ،والذاكرة،
�إذ ت�ستخدم هذه الذاكرة للت�سريع في عر�ض ال�صور والر�سوم على �شا�شة العر�ض  ،وت�صل
�سعة هذه الذاكرة في بع�ض البطاقات �إلى ( .)2GBكما تتوافر هذه البطاقات ب�أنواع
مختلفة وذلك تب ًعا لنوع ال�شقوق الموجودة
في اللوح��ة الأم ،وقد ا�س��تخدمت بطاقات
م��ن نوع ( )PCIف��ي الأجه��زة القديمةّ � ،أما
في الأجه��زة الحديثة ،فت�س��تخدم بطاقات
( ،)APGوفي اللوحات الحديثة �أ�ص��بحت
داخلي��ا (،)Built In
ه��ذه البطاق��ات مثبت��ة
ًّ
يبين ال�ش��كل ( )25-1بطاقة عر�ض ،ويبين
أهم �أعطال بطاقة العر�ض.
الجدول (ّ � )4-1

ال�شكل ( :)25-1بطاقة عر�ض.

الجدول(� :)4-1أعطال بطاقة العر�ض.

العطل

الرقم

ال�سبب المحتمل

� -1س��ماع �ص��وت متقطع عن��د بداية بطاق��ة العر���ض متحركة من
الت�شغيل

مكانها �أو معطلة

�إجراءات الإ�صالح
جيدا
تثبيت بطاقة العر�ض ً
تنظيف بطاقة العر�ض من الغبار
ا�ستبدال بطاقة العر�ض

 -2دقة ال�شا�شة غير �ص��حيحة (الكتابة تعري��ف بطاق��ة العر�ض غير تعريف بطاقة العر�ض ب�شكل �صحيح
�صحيح
كبيرة)
تغيير �إعدادات ال�صورة
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ب  -بطـــاقــة المــ�ضــمــان (:)Fax/Modem Card
ت�س��تخدم ه��ذه البطاق��ة ف��ي رب��ط �ش��بكة
الإنترن��ت م��ع جهاز الحا�س��وب عن طريق
خـط الهاتــف با�ســتخدام قابــ�س مــن نـوع
( ،)RJ 11وه��ذا النوع من البطاقات يمتلك
�س��رعة بطيئ��ة في نقل��ه وا�س��تقباله للبيانات
حيث ت�ص��ل �إلى ( )56 KBف��ي الثانية ،يبين
ال�شكل ( )26-1بطاقة الم�ضمان.

ال�شكل ( :)26-1بطاقة الم�ضمان.

جـ  -بطاقة ال�شبكة المحلية ( :)Ethernetت�ستخدم هذه البطاقة في ربط �شبكة الإنترنت
مع جهاز الحا�سوب عن طريق خط ال�شبكة ( )ADSLبا�ستخدام قاب�س من نوع
( ،)RJ 45وهذا النوع من البطاقات يمتلك
�س��رعة عالية في نقل البيانات وا�ستقبالها،
وف��ي اللوح��ات الحديثة �أ�ص��بحت هذه
داخليا ( .)Built Inيبين ال�شكل
البطاقة مثبتة
ًّ
( )27-1بطاقة �ش��بكة ،ويبي��ن الجدول
ال�شكل ( :)27-1بطاقة �شبكة.
أهم �أعطال بطاقة ال�شبكة.
(ّ � )5-1
الجدول (� :)5-1أعطال بطاقة ال�شبكة.

العطل

الرقم

 -1عدم �إمكانية االت�صال
بالإنترنت
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ال�سبب المحتمل
خط�أ في �إعدادات الإنترنت

�إجراءات الإ�صالح
�ضبط �إعدادت الإنترنت

خط�أ في تعريف بطاقة ال�شبكة تثبيت بطاقة ال�شبكة وتنظيفها وتعريفها
عطل في بطاقة ال�شبكة

ا�ستبدال البطاقة

قطع في كبل ال�شبكة

تغيير الكبل

ك�سر في منفذ ()RJ45

تغيير منفذ ()RJ45

(Card

الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

 :)Soundالبطاقة الم�س�ؤولة عن �إخراج الأ�صوات من جهاز

د  -بطاقة ال�صوت
ال�سماعات ،و�إدخال الأ�صوات �إلى جهاز الحا�سوب عن طريق
الحا�سوب عن طريق
ّ
و�ص��لة الميكرف��ون الموج��ودة ف��ي
ه��ذه البطاقة،وفي اللوح��ات الحديثة
داخليا
�أ�ص��بحت ه��ذه البطاقة مثبت��ة
ًّ
( ،)Built Inيبي��ن ال�ش��كــل ()28-1
بطاقة �صوت ،ويبين الجدول ()6-1
ال�شكل ( :)28-1بطاقة �صوت.
أهم �أعطال بطاقة ال�صوت.
� ّ
أهم �أعطال بطاقة ال�صوت.
الجدول (ّ � :)6-1

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

 -1عدم �سماع �صوت من الجهاز ،وال خط���أ ف��ي تعري��ف البطاق��ة �أو �إعادة تعريف البطاقة ،ثم �إعادة
تظهر الأيقونة الخا�صة بال�صوت على الإعدادات �أو م�شكلة في البطاقة ت�شغيل الجهاز
تغيير بطاقة ال�صوت
�شريط الأدوات

م�شو�ش
� -2صدور ال�صوت ب�شكل َّ
 -3ف�شل في تعريف بطاقة ال�صوت

الم�ضخمات والمخارج.
م�ضخمات ال�صوت �أو فح�ص
خلل في
ّ
ّ

المخرج الخا�ص بها
تعار���ض بطاق��ة ال�ص��وت م��ع تغيير مكان المنفذ ()Slot
البطاقات الأخرى

ا�ستبدال البطاقة

هـ  -بطاقة التلفاز والفيديو ( :)TV Tunerت�ستخدم هذه البطاقة في ا�ستقبال الإر�سال التلفازي
على �شا�شة الحا�سوب ،كما تتيح تو�صيل جهاز الحا�سوب ب�أجهزة العر�ض ،مثل م�شغل
الفيديو ،وم�شغل الأقرا�ص المدمجة ( ،)CD Playerكما تمكن البطاقة من ا�ستقبال
موجات الراديو على التردد (.)FM

 -1ما فائدة بطاقة التلفاز والفيديو ()TV Tuner؟
 -2ما الفرق بين بطاقة الفاك�س وبطاقة ال�شبكة؟
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ثالثًا :وحدات التخزين
ت�ستخدم وحدات التخزين ( )Storage Unitفي االحتفاظ بالبيانات ال�سترجاعها الحقًا ،خا�صة
أهمها:
�إذا كانت قابلة للقراءة والكتابة منها و�إليها ،ومن � ّ

 -1م�شغل القر�ص المرن ()Floppy Disk Driver

جهاز كهرميكانيكي ،يعمل على تخزين المعلومات على القر�ص المرن ()Floppy Disk
وا�سترجاعها عند الحاجة ،وهو قر�ص بال�ستيكي دائري قطرة ( )3.5بو�صة (�أن�ش) ،مغطى
بمادة مغناطي�سية ،يثبت م�شغل الأقرا�ص المرنة على �صندوق جهاز الحا�سوب ،وله فتحة
يت��م من
ظاه��رة من ال�ص��نـدوق ّ
خالله��ا �إدخ��ال القر���ص المرن
فـ��ي �أثناء عملية التخزين عليه� ،أو
القراءة منه ،وت�ص��ل �سعة تخزيـن
الأقرا���ص المرنة �إل��ى ()1.44
ميغابايت .يبين ال�شكل ()29-1
(ب) القر�ص المرن
(�أ) م�شغل القر�ص المرن
ال�شكل ( :)29-1م�شغل القر�ص المرن.
م�شغل القر�ص المرن.

 -2م�شغل القر�ص ال�صلب () Hard Disk Driver

جهاز كهرميكانيكي يعمل على تخزين المعلومات على القر�ص ال�صلب ()Hard Disk
وا�سترجاعها عند الحاجة ،وهو قر�ص مغناطي�سي ذو �سعة تخزين بد�أت من ( )10ميجابايت
حاليا عن ( )5تيرابايت ،وي�ستخدم القر�ص ال�صلب في تخزين
و�صو ًال ل�سعة تخزينية تزيد ًّ
البيان��ات والملف��ات والبرام��ج ونظ��ام الت�ش��غيل
يتكون من مجموعة من الم�سارات
(ويندوز) ،حيث ّ
الداخلية لت�س��جيل البيانات عليها بطريقة �إلكترونية،
ويع��د �أ�س��رع من م�ش��غل القر���ص الم��رن ،ويثبت
ّ
الم�شغل على �صندوق جهاز الحا�سوب .يبين ال�شكل
( )30-1م�شغل القر�ص ال�صلب.
ال�شكل ( :)30-1م�شغل القر�ص ال�صلب.
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الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

مكونات م�شغل القر�ص
�أ  -مك ّونات م�شغل القر�ص ال�صلب :تالحظ من ال�شكل (ّ ،)31-1
ال�صلب.
منقي الهواء

�أ�سطوانة التخزين

محرك دوران القر�ص

ر�أ�س الكتابة والقراءة

ملف تحريك الذراع
ذراع التحريك

مكونات م�شغل القر�ص ال�صلب.
ال�شكل (ّ :)31-1

ال ي�ستح�س��ن تو�ص��يل
م�شغل القر�ص ال�صلب مع
م�ش��غل القر���ص المدمج
على المقب�س نف�سه ؛ لأن
متحك��م ( )IDEيع��دل
�س��رعته على �س��رعة �أبطا
م�شغل.

يتم نقل البيانات من القر�ص ال�صلب
ب  -تقنيات نقل البيانات من القر�ص ال�صلب للحا�سوبّ :
للحا�سوب ب�إحدى التقنيات المبينة في الجدول (:)7-1
الجدول ( : )7-1تقنيات نقل البيانات من القر�ص ال�صلب للحا�سوب.

التقنية

�آلية نقل البيانات

SCSI

التوازي

IDE/ATA

التوازي

FireWire

التوالي

USB

التوالي

SATA

التوالي

�سرعة نقل البيانات
( )160ميجابايت في الثانية
ح�سب نوع التقنية مثلاً ()ATA33

�سرعته ( )33ميجابايت في الثانية.
( )400ميجابايت في الثانية
 )12( :USB1ميجابايت في الثانية.
 )480( :USB2ميجابايت في الثانية.
( )150ميغابايت في الثانية

عدد الأجهزة التي يمكن
ا�ستخدامها
15
4
64
127
2

جـ  -العوامل الم�ؤثرة في �أداء القر�ص ال�صلب:
 .1ال�سعة الكلية للقر�ص.
 .2نوع التقنية التي يتم و�صل القر�ص ال�صلب بها (.)SCSI, IDE/ATA, FireWire, USB, SATA
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 .3معدل نقل البيانات.
 .4زمن الو�صول.
� .5سرعة دوران القر�ص ال�صلب.
 .6الذاكرة الع�شوائية المخب�أة.
د � -أعطال القر�ص ال�صلب :توجد �أ�سباب كثيرة ت�ؤدي �إلى خلل في القر�ص ال�صلب ،ومن
أهمها:
� ّ
� .1سوء اال�ستعمال للقر�ص ال�صلب ب�شكل خا�ص والجهاز ب�شكل عام.
 .2قد ت�ؤدي م�شاكل الكهرباء �إلى تلف في بع�ض القطاعات �أو توقف القر�ص عن
العمل.
 .3تالم�س ر�أ�س الكتابة والقراءة الخا�صة بالقر�ص مع ال�صفائح المعدنية الممغنطة
الخا�صة به ،ت�ؤدي �إلى تلفه.
 .4القطاعات التالفة والتي من الم�ؤكد �أنها �ست�ؤثر في البيانات ب�شكل خا�ص ،وكذلك
في عمر القر�ص.
 .5القطاعات التالفة الوهمية والتي ت�سبب عدم �إمكانية الت�سجيل على القر�ص رغم
وجود م�ساحة.

 -3م�شغل القر�ص ال�صلب المتنقل ()Removable HD
ت�صل �سعته التخزينية �إلى ( )2تيرابايت ،يبين ال�شكل
( )32-1م�شغل قر�ص �صلب متنقلاً .
ال�شكل ( :)32-1م�شغل قر�ص �صلب متنقل.

 -4الذاكرة المتنقلة ()Flash Memory
ت�ص��ل �س��عتها التخزينية �إلى ( )16جيجابايت �أو �أكثر،
يبين ال�شكل ( )33-1ذاكرة متنقلة.
ال�شكل ( :)33-1ذاكرة متنقلة.
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 -5م�شغل الأقرا�ص المدمجة ()CD-DVD Driver

الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

�أول ظهور لم�شغل القر�ص المدمج كان في عام ١٩٧٨م ،وقد ا�ستخدم في قراءة المعلومات
المحفوظة على �أقرا�ص دائرية قطرها (� )١٢سم م�صنوعة من البال�ستيك ومغطى بطبقة رقيقة
طور
من الألومنيوم،
وت�سمى الأقرا�ص المدمجة (ّ � ،)CD-ROMأما في الأجهزة الحديثة ،فقد ّ
ّ
م�شغل الأقرا�ص المدمجة لي�ستخدم في القراءة والكتابة ( )CD-RWوم�شغل (.)DVD-RW
�أ � -أنواع الأقرا�ص المدمجة :توجد �أنواع عدة من الأقرا�ص المدمجة ،منها:
 ،)CD-R( .1ي�ستخدم في القراءة فقط ،ويمكن تخزين بيانات ب�سعة ت�صل �إلى ()٧٥٠
ميجابايت.
 ،)DVD-R( .2ي�ستخدم في قراءة البيانات التي تحتوي على ال�صور والأفالم ،ويمكن
تخزين بيانات ب�سعة ت�صل �إلى ( )4.7جيجابايت� ،أو �أكثر.
 ،)CD-RW( .3يتم قراءة وكتابة البيانات عليه با�ستخدام �شعاع الليزر ،ويمكن تخزين
بيانات ب�سعة ت�صل �إلى ( )٧٥٠ميجابايت.
يتكون م�شغل الأقرا�ص المدمجة من �أجزاء عدة ،كما في
ب  -مك ّونات م�شغل القر�ص المدمجّ :
ال�شكل ( ،)34-1وهي:
 .1وحدة الليزر.
 .2محرك القر�ص المدمج.
 .3وحدة التقاط �أ�شعة الليزر (تحتوي على عد�سة).
 .4محرك الم�سار (م�سننات لنقل الحركة).
محرك القر�ص

وحدة الليزر

عد�سة الليزر

ي�ستعمل �شعاع الليزر للقراءة
والكتاب��ة ف��ي م�ش��غالت
الأقرا�ص المدمجة.

ال�شكل ( :)34-1م�شغل الأقرا�ص المدمجة.
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أهم �أعطال م�شغل الأقرا�ص المدمجة.
يبين الجدول (ّ � )8-1

الجدول (� :)8-1أعطال م�شغل الأقرا�ص المدمجة.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

 -1عدم ق��درة الحا�س��وب عل��ى التحفيز ع��دم تعري��ف الم�ش�� ّغل �ض��بط القف��ازات الخا�ص��ة بتعري��ف
الم�ش ّغل
(�أولوية التحفيز)
( )BOOTمن م�شغل الأقرا�ص

 -2ال يعمل الم�ش ّغل مع �أنه م�ضاء

كبل البيانات مقلوب

قلب الكبل �أو ا�ستبداله

 -3قراءة غير �ص��حيحة للمعطيات �أو عدم الغبار والخدو�ش العميقة م�سح ال�سطح ال�سفلي للقر�ص با�ستخدام
قطعة قما�ش ناعمة ،وا�ستخدام محاليل
على القر�ص المدمج
�إمكانية القراءة
كمنظف الزجاج
الأو�س��اخ عل��ى عد�س��ة تنظيف عد�سة القراءة با�ستخدام محاليل
منا�سبة
القراءة

 -1هل ت�ستطيع م�شغالت الأقرا�ص المدمجة ( )CDت�شغيل الأقرا�ص المدمجة ()DVD؟
ّ -2بين كيف يمكن تو�صيل �أكثر من م�شغل للأقرا�ص (ال�صلبة والمدمجة) على الكبل نف�سه؟

راب ًعا :وحدات الإدخال
أهم
ت�ستخدم هذه الوحدات في �إدخال المعلومات والبيانات �إلى جهاز الحا�سوب ،ومن � ّ
وحدات الإدخال:

 -1لوحة المفاتيح ()Keyboard

وحدة الإدخال الأ�سا�س��ية للحا�سوب ،وتوجد
ب�أن��واع و�أ�ش��كال مختلف��ة ،كما في ال�ش��كل
�ش��يوعا النوع
( ، )35-1ومن الأنواع الأكثر
ً
( ،)Multimediaحي��ث يحت��وي ه��ذا النوع
على بع�ض المفاتيح الخا�صة بالتعامل مع برامج
ال�شكل (:)35-1لوحة المفاتيح.
ت�ش��غيل الأ�ص��وات والأف�لام ،بالإ�ض��افة �إلى
احتوائها على بع�ض المفاتيح الخا�ص��ة بالتعام��ل مع الإنترنت� ،إذ �إنّ التعديالت التي �أدخلت
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الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

على لوحة المفاتيح لم تكن جوهرية ،و�إنما اقت�ص��رت على ال�شكل والت�صميم و�إ�ضافة بع�ض
المفاتيح ذات الوظائف الخا�صة.
يتم تو�صيل لوحة المفاتيح بجهاز الحا�سوب با�ستخدام �إحدى الو�صالت الآتية:
�أ  -و�صلة (� :)5-Pin DINأقدم �أنواع الو�صالت.
تعد �أحدث من الو�صلة ال�سابقة.
ب  -و�صلة (ّ :)6-Pin Mini- DIN) (PS/2
جـ  -و�صلة الناقل العام المتتالي (� :)USBأحـــدث الو�صـــالت التـــي ت�ســـتخدم فـــي الأجهــزة
الحديثة.
د  -ا�ستخدام الأ�شعة تحت الحمراء (.)IrDA
هـ  -ا�ستخدام التردد الراديوي (.)RF

 -2الف�أرة ()Mouse

تعمل الف�أرة على ترجمة حركة يد الإن�سان �إلى �إ�شارات كهربائية ،ي�ستطيع �أن ي�ستخدمها
الحا�سوب في تحريك الم� ّؤ�شر على ال�شا�شة في اتجاه مناظر التجاه حركة يد الإن�سان،
وبال�ضغط على �أحد المفاتيح الموجودة على الف�أرة ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى تنفيذ الأمر الذي
يقع تحت الم� ّؤ�شر على �شا�شة الجهاز ،حيث ين�صح با�ستخدام الو�سادة ( )Mouse Padالتي
تتحرك عليها الف�أرة؛ لأنها تحميها من الأو�ساخ ،ويوجد نوعان �أ�سا�سيان من الف�أرة ،هما:
�أ  -الف�أرة الميكانيكية ال�ضوئية
( :)Optical Mechanical Mouseت�ستخدم هذه
تتح�س�س حركة الف�أرة،
الف�أرة ثنائيات م�ش ّعة لل�ضوء
ّ
ويبين ال�شكل ( )36-1هذا النوع.
ب  -الف�أرة ال�ضوئية ( :)Optical Mouseت�ستخدم هذه
ح�سا�سات �ضوئية لتعقب حركة الف�أرة على
الف�أرة ّ
�صورا لل�سطح الذي تحتها
�سطح ما ،حيث تلتقط
ً
بمعدل يزيد عن (� )1500صورة بالثانية ،ويقوم
معالج الإ�شارة الرقمية بتحليل ال�صور ومقارنتها
لك�شف �أب�سط حركة تقوم بها الف�أرة ،يبين ال�شكل
( )37-1ف�أرة �ضوئية.

ال�شكل ( :)36-1ف�أرة ميكانيكية �ضوئية.

ال�شكل ( :)37-1ف�أرة �ضوئية.
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يتم تو�صيل الف�أرة بجهاز الحا�سوب با�ستخدام �إحدى
وكما في لوحة المفاتيحّ ،
الو�صالت الآتية:
 .1و�صلة (� :)5-Pin DINأقدم �أنواع الو�صالت.
تعد �أحدث من الو�صلة ال�سابقة.
 .2و�صلة ((ّ :)6-Pin Mini- DIN (PS/2
 .3و�صلة الناقل العام المتتالي (� :)USBأحدث الو�صالت التي ت�ستخدم في الأجهزة
الحديثة.
 .4ا�ستخدام الأ�شعة تحت الحمراء (.)IrDA
 .5ا�ستخدام التردد الراديوي (.)RF
أهم �أعطال الف�أرة.
يبين الجدول (ّ � )9-1

الجدول (�:)9-1أعطال الف�أرة.

الرقم

ال�سبب المحتمل

العطل

�إجراءات الإ�صالح

 -1عدم انتظام حركة الف�أرة وجود �أتربة �أو عوالق على الكرة نظف الف�أرة من الخارج بقطعة قطنية
خا�صة
�أو عدم دقتها
الداخلية للف�أرة �أو على �أحد محوري نظيفة ،حتى تزيل � ّأي �أثر للتراب ّ
الحركة� ،أو ت�آكل المحاور (البكرات) �سطحها ال�سفلي
البال�ستيكية
نهائيا
 -2الف�أرة ال تعمل ًّ

كبل الف�أرة غير مو�صل

م�سح ال�سطح ال�سفلي للقر�ص با�ستخدام
قطعة قما�ش ناعمة ،وا�ستخدام محاليل
كمنظف الزجاج.

م�شكلة في تعريف الف�أرة

�إعادة تعريف الف�أرة

 -3لوحة اللم�س ()Touch Pad

جهاز يو�ضع على �سطح المكتب ،يمكن ا�ستخدامه � ّإما بال�ضغط عليه من خالل تحريك
الإ�صبع عليه� ،أو با�ستخدام قلم من نوع خا�ص ،وت�ستخدم هذه اللوحات من قبل فناني
الر�سوم في �إن�شاء �أعمال فنية رقمية مميزة.

 -4كرة التتبع ()Tracker Ball

تعد بديلاً للف�أرة،حيث �إنها ال تحتاج �إلى رقعة الف�أرة وال �إلى م�ساحة �إ�ضافية للحركة،
ّ
تحكما �أكثر و�أ�سهل في حركة العنا�صر على ال�شا�شة ،وت�ستخدم من
و�إ�ضافة �إلى �أنها تعطي
ً
قبل م�صممي الر�سوم.
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� -5إ�صبع التعقب ()Glide Point Mouse
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ويتم
محور �صغير مغطى بغطاء مطاطي على �شكل �إ�صبع �صغير يقع داخل لوحة المفاتيحّ ،
الح�سا�س با�ستخدام الإ�صبع
تحريك م� ّؤ�شر الف�أرة على ال�شا�شة من خالل تحريك المحور
ّ
باالتجاهات كلها.

 -6ع�صا التحكم ()Joystick

ت�ستخدم هذه الع�صا مع الألعاب ،ومنها ما تكون ذات ا�ستجابة �سريعة للحركة في اتجاهات
عدة �أزرار.
ثالثية المحاور ،وتحوي ّ

 -7الما�سح ال�ضوئي ()Scanner

�ضوئيا ،وتحويلها �إلى ملف يمكن التعامل معه
يعمل على م�سح المادة المطبوعة وقراءتها
ًّ
داخل الحا�سوب.

 -8الميكرفون

يعمل على تحويل ال�صوت �إلى معلومات رقمية ي�ستطيع الحا�سوب التعامل معها.

 -1ما �أنواع لوحات المفاتيح؟
 -2اذكر �أجزاء الف�أرة ال�ضوئية.

خام�سا :وحدات الإخراج
ً

أهمها:
ت�ستخدم وحدات الإخراج في ا�ستقبال المعلومات المر�سلة من قبل الحا�سوب ،ومن � ّ

� -1شا�شات العر�ض ()Monitor

ً
ارتباطا وثيقًا بجهاز الحا�سوب فهو م�صدر
ترتبط ال�صورة التي تظهر على �شا�شة العر�ض
ال�صورة  ،حيث �إن معالج ال�صورة وذاكرتها موجودان في بطاقة العر�ض داخل الحا�سوب،
يعد الم�س�ؤول الرئي�س عن �إعداد ال�صورة و�ضبطها ،ومهمة ال�شا�شة
ولهذا ف�إنّ الحا�سوب ّ
أهم
فقط هي �إظهار ال�صورة بال�شكل الذي � ّ
أعده الحا�سوب ،و�أ�صبحت �شا�شة العر�ض من � ّ
مكونات منظومة الحا�سوب ال�شخ�صي ،وب�شكل عام ،تق�سم �شا�شات العر�ض الم�ستخدمة
ّ
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حاليا ح�سب تقنية عملها �إلى ثالثة �أنواع رئي�سة ،هي :
ًّ

أ� � -شا�شات �أنبوبة الأ�شعة المهبطة ( :)Cathode Ray Tube :CRTا�ستخدمت هذه ال�شا�شات
منذ مدة طويلة في �أغلب الأجهزة التلفازية ،وخالل هذه المدة ،ف�إنّ التقنيات التي
كثيرا ،وقد ا�ستخدمت �شا�شات �أنبوبة الأ�شعة
ت�ستخدمها هذه ال�شا�شات لم تتغير ً
المهبطية في بداية الثمانينات ك�أجهزة عر�ض مع �أجهزة الحا�سوب.

ب � -شا�ش��ات البل��ورات الكري�ستالي��ة ال�سائل��ة
(:)Liquid Crystal Display : LCD
ت�ستخدم هذه ال�شا�شات ك�شا�شات عر�ض
م��ع �أجه��زة الحا�س��وب ،وف��ي لوحات
ّ
التحك��م ف��ي �آالت ت�ص��ويـر الوثائ��ق،
وتختلف هذه ال�شا�ش��ات عن ال�شا�ش��ات
الأخرى في طريقة عر�ض ال�ص��ورة ،يبين
ال�شكل (� :)38-1شا�شة العر�ض (.)LCD
ال�شكل (� )38-1شا�شة العر�ض (.)LCD
تالحظ من ال�شكل ( )39-1تركيب �شا�شة العر�ض نوع ( ،)LCDحيث ت�ستخدم هذه
ال�شا�شة م�صفوفة من ترانز�ستورات
الفيلم الرقيق ( )TFTوالموا�سعات
مرتّبة على �شكل م�صفوفة فوق طبقة
قاعدة من الزجاج ،وي�ستخدم لكل
نقطة ثالثة ترانز�ستورات بحيث
يكافئ كل ترانز�ستور �أحد الألوان
ال�شكل(� :)39-1شا�شة ( )LCDت�ستخدم تقنية (.)TFT
الأم (.)RGB
وو�ضوحا؛ لأن التيار الكهربائي
تكون ال�صور في هذا النوع من ال�شا�شات �أكثر جودة
ً
يتم �إطفاء
يمر في ال�صف المحدد فقط والمكافئ لعنا�صر ال�صورة المرغوبة ،بينما ّ
ّ
مما يمنع الت�أثيرات الجانبية على عنا�صر ال�صورة ،وعند
ال�صفوف المجاورة كلها؛ ّ
حدوث خلل في الترانز�ستور ،ف�إنّ ذلك �سي�ؤثر في نقطة واحدة فقط� ،أما الموا�سعات
فوظيفتها االحتفاظ بال�شحنة المغذية لعنا�صر ال�صورة حتى دورة الإنعا�ش التالية.
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تالحظ من ال�شكل ( )40-1الدارات الأ�سا�سية ل�شا�شة (.)LCD

ال�شكل( :)40-1دارات �شا�شة (.)LCD

�أما الجدول ( ،)10-1فيبين وظيفة هذه الدارات.
الجدول ( :)10-1وظيفة دارات �شا�شة (.)LCD

الدارة
دارة التغذية ()Power Supply

الوظيفة
تزويد دارات ال�شا�شة المختلفة جميعها بالفولطيات الالزمة

اللوحة الأم ()Motherboard A/D

تعمل هذه الدارة على �إنتاج الفولطيات عالية القيمة الالزمة لت�شغيل
م�صابيح الإ�ضاءة الخلفية
تعمل هذه الدارة على تحويل �إ�شارات الألوان الثالثة ( )RGBمن
ثم تحويلها �إلى دارة المتحكم.
�إ�شارة تماثلية �إلى �إ�شارة رقميةّ ،
تعمل هذه الدارة على ا�ستقبال المعلومات من اللوحة الأم ،وعليه
ت�شغيل م�صفوفة الترانز�ستورات ( )TFTالموجودة في ال�شا�شة

ال�شا�شة الكري�ستالية ()LCD Panel

تعمل على التحكم في ال�ضوء عن طريق الكري�ستال ال�سائل

دارة العاك�س () Inverter Circuit

دارة التحكم والقيادة
()LCD Controller Driver

جـ � -شا�شات ( :)LEDت�شبه �شا�شات ( ،)LCDلكن االختالف في م�صدر ال�ضوء الم�ستخدم،
ففي �شا�شات ( )LCDت�ستخدم �أنابيب الفلوري�سنت كم�صدر لل�ضوءّ � ،أما في �شا�شات
( ،)LEDف�إنها ت�ستخدم مجموعة من الثنائيات ال�ضوئية كم�صدر لل�ضوء.

 -2كبل البيانات ()Signal Cable

وظيفته تو�صيل الإ�شارات (البيانات) المختلفة من خالل بطاقة العر�ض ( )VGAالمثبتة داخل
جهاز الحا�سوب �إلى �شا�شة العر�ض ،حيث تق�سم الإ�شارات �إلى م�سارين رئي�سين؛ الم�سار
الأول يحمل �إ�شارة ال�صورة ( ،)Videoوالم�سار الثاني يحمل �إ�شارات التزامن والتحكم.
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أهم �أعطال �شا�شات العر�ض.
يبين الجدول (ّ � )11-1
الرقم

العطل

أهم �أعطال �شا�شات العر�ض.
الجدول (ّ � :)11-1

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

 -1توقف �شا�ش��ة العر�ض عن العمل مع �إ�ضاءة العطل في وحدة التغذية �أو �إ�صالح �أو تغيير وحدة التغذية.
م�صباح دليل و�صول التغذية
�شا�شة العر�ض �أو كبل �شا�شة تغيير كبل �شا�شة العر�ض
العر�ض �أو بطاقة العر�ض
تغيير بطاقة العر�ض

ثم ت�شغيله (�إذا
 -2توق��ف �شا�ش��ة العر�ض مع �إطفاء م�ص��باح العطل في �شا�شة العر�ض �أو �إغالق الجهاز ّ
ظهرت ال�شا�شة دون اهتزاز،
بطاقة العر�ض
دليل و�صول التغذية
فالم�شكلة في بطاقة العر�ض)
� -3صورة معتمة

العطل في �شا�شة العر�ض �أو �إغالق الجهاز ثم ت�شغيله (�إذا
ظهرت �شا�شة العر�ض دون
بطاقة العر�ض
اهتزاز ،فالم�شكلة في البطاقة)

 -4ع��دم القدرة على �ض��بط الأل��وان (درجة العطل في �شا�شة العر�ض �أو ا�س��تبدال البطاق��ة (�إذا تكررت
الم�ش��كلة ،فا�س��تبدل �شا�ش��ة
بطاقة العر�ض
الو�ضوح)
العر�ض)
� -5ألوان �شا�شة العر�ض غير �سليمة

العطل في الكبل �أو �شا�شة ا�ستبدال الكبل
العر�ض

 -3الطابعات ()Printers

�إحدى و�سائل الإخراج ،تُو�صل بجهاز الحا�سوب لطباعة البيانات على الورق ،وتت�صل
بجهاز الحا�سوب عن طريق كبل الطابعة ،حيث يتم و�صل الكبل عن طريق المخرج المتوازي
�أو مخرج ( ،)USBومن �أنواعها :الطابعات النقطية ،والطابعات النافثة للحبر ،والطابعات
تعرف �أنواعها بالتف�صيل في الوحدة الثالثة.
الليزرية .و�سيتم ّ

ال�سماعات ()Speakers
ّ -4

هي الم�س�ؤولة عن ا�ستقبال النغمات المختلفة من بطاقة ال�صوت و�إخراجها للم�ستمع ،وتتوافر
مح�سنات
�سماعات ذات قدرات مختلفة ،وتحتوي بع�ض ال�سماعات في داخلها على
ّ
ّ
تتميز ب�صوت عالٍ ونقي.
ال�صوت يطلق عليها ( ،)Subwooferحيث ّ
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 -1اذكر ثالثة �أعطال محتملة للف�أرة.
 -2اذكر الدارات الأ�سا�سية ل�شا�شات العر�ض (.)LCD
 -3قارن بين �شا�شات العر�ض ( ) LCDو �شا�شة (.)LED
 -4اذكر �أنواع الطابعات.

�ساد�سا :وحدة التغذية
ً

تعمل وحدة التغذية ( )Power supplyفي جهاز الحا�سوب على تحويل الفولطية المتناوبة �إلى
مكونات الحا�سوب ال تحتاج �إلى القيمة نف�سها من الفولطية
فولطية مبا�شرة (م�ستمرة) ،وبما �أنّ
ّ
المبا�شرة ،فبع�ض المكونات يحتاج �إلى فولطية مبا�شرة قيمتها ( )3.3فولط ،مثل المعالج �أو
الذاكرة ،وبع�ضها يحتاج �إلى ( 12و  )5فولط كم�شغل الأقرا�ص.

تو�ضع وحدة التغذية داخل �صندوق معدني مثبت
في �صندوق جهاز الحا�سوب ،تحتوي وحدة التغذية
أي�ضا على و�صالت
على مروحة تبريد ،وتحتوي � ً
تو�صيل التغذية الكهربائية ،يبين ال�شكل ()41-1
وحدة التغذية الكهربائية.

ال�شكل ( :)41-1وحدة التغذية الكهربائية.

 -1وحدة التغذية المفتاحية ()Switching Mode Power Supply :SMPS
في �أجهزة الحا�سوب القديمة ا�ستخدمت وحدات تغذية خطية ت�ستعمل فيها المحوالت
والمبددات الحرارية ،وكانت هذه الوحدات كبيرة الحجم وذات كفاءة
والموا�سعات
ّ
تم اال�ستغناء عنها في الأجهزة الحديثة با�ستخدام وحدات التغذية المفتاحية
منخف�ضة ،لذلك ّ
�صغيرة الحجم والعالية الكفاءة ،ويوجد نوعان من وحدات التغذية المفتاحية ،هما:
�أ  -وحدة التغذية ( :)ATXمخ�ص�صة للحوا�سيب ال�شخ�صية التي ت�ستخدم المعالج (� )P3أو
ما يكافئه من (.)AMD
ب  -وحدة التغذية ( :)ATX12مخ�ص�صة للحوا�سيب ال�شخ�صية التي ت�ستخدم المعالج (،)P4
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وما يميزها عن وحدات ( )ATXوجود مو�صل �إ�ضافي ( )12Vذي �أربعة �أ�سالك تحتاجه
اللوحات التي تدعم (.)P4
لمكونات وحدة التغذية المفتاحية.
يبين ال�شكل ( )42-1المخطط ال�صندوقي
ّ

فولطية
مبا�شرة

تنعيم

مقوم
ّ

محول
ّ

دارة تقطيع

تنعيم

مقوم
ّ

تغذية
عك�سية
للتحكم

فولطية
متناوبة

مكونات وحدة التغذية المفتاحية.
ال�شكل (ّ :)42-1

� ّأما الجدول ( ،)12-1فيبين وظيفة كل من دارات وحدة التغذية المفتاحية.
الجدول ( :)12-1وظيفة دارات وحدة التغذية المفتاحية.

الدارة

الرقم

 -1دارة تقويم �أولية

 -2دارة تنعيم (تر�شيح)
-3
-4
-5
-6

تقويم الفولطية المتناوبة القادمة من الم�صدر

تنعيم الفولطية المقومة الخارجة من دارة التقويم الأولية

دارة �إلكتروني��ة تعم��ل كمفت��اح تقطيع الفولطية العالية المبا�شرة الخارجة من دارة التنعيم الأولية،
يتم تقطيع الفولطية المبا�شرة بتردد ٍ
عال ي�صل �إلى ( )20كيلو
و�صل /ف�صل (تقطيع)
حيث ّ
هيرتز ،وي�ستخدم الترانز�ستورات في تقطيع الفولطية
مح��ول كهربائي خاف���ض للفولطية ي�ستخدم في خف�ض الفولطية الخارجة من دارة التقطيع.
ّ
()Step Down Transformer
المحول الكهربائي الخاف�ض
تقويم الفولطية المتناوبة الخارجة من
دارة تقويم ثانوية
ّ
للفولطية.
المقومة الخارجة من دارة التقويم الثانوية
تنعيم الفولطية
دارة تنعيم ثانوية
ّ

 -7دارة تغذية عك�سية
 -8المروحة
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الوظيفة

�ضبط تردد تقطيع الفولطية العالية المبا�شرة حتى تتمكن من الح�صول
تتغير
على فولطية مبا�شرة ثابتة القيمة في خرج وحدة التغذية ،وال ّ
بتغير الأحمال المغذاة من وحدة التغذية
ّ
تبريد دارات تنظيم الفولطية

 -2فولطيات وحدة التغذية
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توفر وحدة التغذية الفولطيات الآتية:
�أ  -الفولطيات الموجبة وال�سالبة ( )12( ،)5( ،)3.3( ،)5-( ،)12-فولط.

ب  -فولطية الت�شغيل ( :)PS-ONعند ال�ضغط على مفتاح الت�شغيل في مقدمة الحا�سوب ،تقوم
الدارات المنطقية في اللوحة الأم بت�أري�ض طرف الت�شغيل في وحدة التغذية؛ مما يدفع
وحدة التغذية للخروج من حالة االنتظار ،والبدء بتزويد فولطيات التغذية لمختلف
علما ب�أنّ طرف الت�شغيل في وحدات ( )ATXهو الطرف رقم ()14
�أجزاء الحا�سوبً ،
من القاب�س الرئي�س.
جـ  -فولطية الجاهزية (التغذية الجيدة )( :)Power Goodتوفر وحدة التغذية التيار الالزم لعمل
مهمة
اللوحة الأم
والمكونات الأخرى في جهاز الحا�سوب ،لكنها تر�سل � ً
ّ
أي�ضا �إ�شارة ّ
جدا �إلى اللوحة الأم وهي �إ�شارة التغذية الجيدة ،وعند ت�شغيل جهاز الحا�سوب تقوم
ًّ
وحدة التغذية باختبار ذاتي لفح�ص ما �إذا كانت فولطيات الدخل والخرج المطلوبة
�صحيحة ،ف�إن كانت �صحيحة تر�سل �إ�شارة التغذية الجيدة �إلى اللوحة الأم لت�ؤكد ب�أنه
يمكن االعتماد على التغذية المر�سلة� ،أما �إن لم تر�سل هذه الإ�شارة وو�ضعت بحالة
( ،)OFFفتقوم رقاقة توقيت المعالج ب�إر�سال �أمر �إعادة الت�شغيل (� )Resetإلى المعالج،
حيث يبد أ� تنفيذ نظام ( )Biosمن جديد ،ونتيجة عدم و�صول هذه الإ�شارة هي دخول
المعالج في حلقة ا�ستدعاء م�ستمر لنظام (.)Bios
يبيـــن ال�ش��ــكـــل ()43-1
الفولطيات التي توفرها وحدة
التغذية.

 -3قدرة وحدة التغذية

أهم الموا�صفات الفنية التي
من � ّ
يجب مراعاتها عند اختيار وحدة
التغذية �أو ا�ستبدالها هي قدرة وحدة التغذية ،فيجب �أن تكون وحدة التغذية قادرة على تغذية
مكونات جهاز الحا�سوب بالقدرة الكهربائية الكافية في الوقت نف�سه ،تقا�س قدرة
مختلف ّ
ال�شكل (�:)43-1أطراف فولطيات وحدة التغذية.
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وحدة التغذية بالواط ،وتتطلب �أجهزة الحا�سوب ال�شخ�صية قدرة كافية لكي تعمل ب�شكل
�صحيح ،كما هو مبين في الجدول (.)13-1
مكونات جهاز الحا�سوب.
الجدول ( :)13-1قدرة ّ

القدرة (الواط)

الجهاز
بطاقة ال�شا�شة

30-20

بطاقة ()SCSI

25-20

5

بطاقة ()PCI

4

بطاقة �شبكة

5

م�شغل الأقرا�ص المرنة

م�شغل الأقرا�ص المدمجة

25-10

اللوحة الأم من غير معالج �أو ذاكرة

30-20

م�شغل الأقرا�ص ال�صلبة
الذاكرة الأم

معالج (� )Pentium 3أو ما يكافئه

15-5

( )10واط لكل ( )128ميجابايت

معالج (� )Pentium 4أو ما يكافئه

30
70

 -4و�صالت وحدة التغذية

ت�ستعمل وحدات التغذية في الحوا�سيب ال�شخ�صية
و�صالت موحدة بين �أنواع الحوا�سيب و�أنواع
مما ي�سهل عملية التو�صيل،
اللوحات الأم جميعهاّ ،
وي�سهل عملية ال�صيانة وا�ستبدال م�صدر التغذية �إن
تم ت�صميم الو�صالت
ق�ضت الحاجة لذلك ،كما ّ
ب�شكل ي�ضمن عدم تركيبها ب�شكل غير �صحيح،
مما قد ي�ؤدي �إلى حدوث تلف ج�سيم ،يبين ال�شكل
ّ
( )44-1و�صالت وحدات التغذية (.)AT، ATX

50

ال�شكل ( :)44-1و�صالت وحدات التغذية.

الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

�إن �أغلب م�شاكل جهاز الحا�سوب تنجم عن وجود م�شاكل بوحدة التغذية .يبين الجدول
أهم �أعطال وحدة التغذية.
(ّ � )14-1
أهم �أعطال وحدة التغذية.
الجدول (ّ �: )14-1

الرقم
-1

-2

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

عدم و�صول الفولطية الالزمة لت�شغيل
توق��ف مروح��ة تبري��د المروحة.
تنظيف المروحة و�إزالة الغبار عنها
وحدة التغذية عن العمل .تراكم الغبار على المروحة
ا�ستبدال المروحة
تلف المروحة
ف�ص��ل ف��ي كب��ل تزوي��د وح��دة الطاق��ة
فح�ص الكبل �أو ا�ستبداله
بالكهرباء
ع��دم وج��ود فولطي��ات تلف في مفتاح الت�شغيل.
فح�ص مفتاح الت�شغيل.
عل��ى مخ��ارج وح��دة
فح�ص الم�صهر وا�ستبداله.
حرق الم�صهر
التغذية.
المكون��ات الكهربائي��ة
عط��ل ف��ي
المكون��ات الكهربائي��ة فح���ص
ّ
ّ
والإلكترونية لوحدة التغذية
والإلكترونية وا�ستبدال التالف منها
فح�ص الفولطية على المروحة.

 -1ما وظيفة المروحة في وحدة التغذية؟
 -2ما القدرة التي ي�ستهلكها كل من المعالجين ( )Pentium 3و ( )Pentium 4؟
 -3لماذا ت�ستخدم دارات القدرة المفتاحية في �أجهزة الحا�سوب؟

مف�ص ً
ال عن مبد أ� عمل دارات التغذية المفتاحية ،وناق�شه
م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ،اكتب
تقريرا ّ
ً
مع زمالئك.
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�ساب ًعا :الحا�سوب المحمول
الحا�سوب المحمول (� )Laptopشكل من �أ�شكال الحوا�سيب ،ويتميز بكتلته الخفيفة مقارنة
المميزة له اندماج لوحة
مما ي�سمح بحمله والتنقل به ،ومن الخ�صائ�ص
بحا�سوب المكتبّ ،
ِّ
المفاتيح و�شا�شة العر�ض ولوحة تحديد المو�ضع ( )Touchpadفي داخل الجهاز.
يتكون جهاز الحا�سوب المحمول من اللوحة الأم التي
ّ
تحتوي على (المعالج ،والذاكرة ،وغيرها) ،و م�شغالت
الأقرا���ص ال�ص��لبة والمدمجة ،و �شا�ش��ة عر�ض (،)LCD
ولوحة مفاتيح ،ولوحة تحديد المو�ضع (الف�أرة) ،ومنافذ
كمناف��ذ ال�ش��بكة ،و ( ,)USBيبي��ن ال�ش��كل ()45- 1
مكونات الحا�سوب المحمول.
ّ

المكونات الموجودة في
�أغلب
ّ
الحا�سوب العادي ،موجودة
في الحا�سوب المحمول،
حجما.
ولكنها �أ�صغر
ً

مكونات الحا�سوب المحمول.
ال�شكل (ّ :)45-1

مكونات الحا�سوب المحمول:
وفي ما ي�أتي �شرح لبع�ض ّ

 -1المعالج

ي�ستخدم في الحا�سوب المحمول المعالج ( ،)Pentium Mobileوتمتاز معالجات الحا�سوب
خ�صي�صا لتالئم ظروف الم�ستخدم المتنقل ،فهي ال ت�ستهلك
المحمول عمو ًما ب�أنها �صنعت
ً
المزودة
فولطي��ة عالي��ة وال ترتفع درجة حرارتها ب�س��رعة ،وبعد ظه��ور تقني��ة ()Centrino
ّ
مما انعك�س
بمعالجات ( ،)Pentium Mobileالتي امتازت ب�أنها ت�ستخدم رقائق �أ�صغر
ً
حجما ّ
على �ش��كل الجهاز الخارجي ،ف�أ�ص��بح خفيف الوزن و�ص��غير الحجم ،بالإ�ض��افة لدعمها

52

لل�ش��بكات الال�س��لكية وقل��ة ا�س��تهالكها للبطارية،
�أمــا بالن�س��بة لل�س��رعة ،فلي�س هنــاك مقيا�س يحــدد
�س��ــرعة معالجــات ( )Centrinoمقابــل معالجــات
تتفــوق
(� ،)Pentiumإال �أنّ معالجــ��ات ()Centrino
ّ
علـى معالج��ات ( )Pentiumب��الأداء والإمكانيات.
يبين ال�ش��كل ( )46-1المعالج ()Pentium Mobile
الم�ستخدم في الحا�سوب المحمول.

الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

ال�شكل ( :)46-1المعالج.

 -2الذاكرة

ت�س��تخدم ذاك��رة �ص��غيرة الحج��م في الحا�س��وب
المحمول ،وت�صنف هذه الذاكرة �إلى:
�أ  -ذاك��رة ( :)MICRODIMMذاكــرة مـن نـــوع
(،)SDRAMكما في ال�ش��كل ( ،)47-1ي�صل
ترددها �إلى ( )100ميغاهرتز.

ب  -ذاك��رة ( :)SODIMMذاك��رة من نوع
(� )SDRAMأو (،)EDO DRAM
ويتوفر من هذه الذاكرة نوعان كما في
ال�شكل (.)48-1

ال�شكل ( :)47-1ذاكرة
(.)MICRODIMM

ال�شكل ( :)48-1ذاكرة (.)SODIMM

ت�سمى الذاكرة الثانوية و( ،) L2يختلف حجمها
جـ  -الذاكرة المخب�أة (ّ :)Cache Memory
ح�سب نوع المعالج ،ففي معالجات ( )Pentium 4كانت ( )512كيلوبايتّ � ،أما الآن
وفي معالجـات ( )Pentium Mو�صلت �إلى ( )2ميجابايت.
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� -3شا�شة العر�ض ()Display

أهم �شا�شات العر�ض الم�ستخدمة في الحا�سوب المحمول� ،شا�شات البلورات الكري�ستالية
من � ّ
ال�سائلة ( ،)LCDو�شا�شات (. )LED

 -4ال�شبكة المحلية الال�سلكية

ال�سلكيا.
يتوافر في الجهاز المحمول بطاقة �شبكة ال�سلكية ت�ستطيع االت�صال ب�شبكة الإنترنت
ًّ

 -5لوحة المفاتيح ()Keyboard

تت�شابه لوحة المفاتيح الموجودة في الحا�سوب المحمول مع لوحة المفاتيح الم�ستخدمة في
الحوا�سيب العادية.

 -6لوحة اللم�س ()Touch Pad

ّ
ّ
محل
تحل
ت�سمى الم�شيرة ( )Pointingوهي التي
ّ
الف�أرة في الحا�سوب العادي ،ويمكن �إ�ضافة ف�أرة
خارجية للحا�سوب المحمول من خالل منفذ
( .)USBيبين ال�شكل ( )49-1لوحة اللم�س.

ال�شكل ( :)49-1لوحة اللم�س.

�أ�شعة الراديو (  :) Bluetoothتطوير لتقنية الأ�شعة تحت الحمراء ،ت�سمح باالت�صال بين �أكثر
من جهاز في محيط دائرة طول قطرها (� )10أمتار ،ويمكن االت�صال حتى في حال وجود
الحواجز وب�سرعة �أعلى ،وت�ستخدم في كثير من الحوا�سيب المحمولة و الطابعات و لوحات
المفاتيح والف�أرة.
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ثامنًا � :صيانة �أجهزة الحا�سوب ال�شخ�صية

الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

تتم �صيانة جهاز الحا�سوب وملحقاته دور ًّيا �أو ح�سب الطلب ,وقبل البدء بتنفيذ �إجراءات
ّ
ال�صيانة ،يجب مراعاة الأمور الآتية:
• بدء عملية ال�صيانة والإ�صالح في مكان نظيف ومرتب وخالٍ من � ّأي قطع �أو مواد غير ذات �صلة.
• الت�أكد من �أنّ التو�صيالت الكهربائية والأ�سالك والكبالت بعيدة عن مكان ال�صيانة ،بحيث
ي�ستطيع ال�شخ�ص المعني بال�صيانة التحرك بحرية،دون التعر�ض لهذه التو�صيالت وما قد ت�سببه
من �أخطار.
• ف�صل التيار الكهربائي عند ّ
والمكونات الإلكترونية،
فك الجهاز وتركيبه ،وفح�ص القطع
ّ
الت�سبب في المزيد من الأعطال ،بمالم�سة الأدوات المعدنية الم�ستخدمة في
لتج ّنب احتمال
ّ
الفح�ص لمكونات الجهاز الداخلية في �أثناء العمل� ،أو نتيجة �سقوط بع�ض البراغي داخل الجهاز.
• توخي الدقة والحذر في رفع الأجزاء الداخلية في الجهاز ،ويجب ّ
فك القطع والمكونات
خا�صا في ّ
الفك والتركيب ،موجو ًدا في
ح�سب الأ�صول المتبعة في ذلك؛ لأنّ لكل قطعة �أ�سلو ًبا ًّ
كتيبات ال�صيانة الخا�صة بهذه القطع.
هناك نوعان من ال�صيانة يمكن �إجرا�ؤها لجهاز الحا�سوب ،وهما:

 -1ال�صيانة الوقائية ()Preventative Maintenance

حماية جهاز الحا�سوب وبرمجياته من الأعطال قبل حدوثها ،وهي �إحدى الو�سائل
الم�ستخدمة في �إطالة عمر جهاز الحا�سوب ،وتتلخ�ص ال�صيانة الوقائية للبرمجيات في
حمايتها من �أخطار الفيرو�سات المدمرةّ � ،أما معدات الحا�سوب ،فيجب حمايتها من خطر
الم�ؤ ّثرات الخارجية ،ومنها:
مكونات الحا�سوب ح�سا�سة للحرارة  ،ففي ظروف
�أ  -ت�أثير الحرارة (ّ :)Heat Effect
الت�شغيل العادية يولد جهاز الحا�سوب حرارة ناتجة من ت�شغيل القطع الإلكترونية داخل
الجهاز ،وال ي�ؤثر ذلك عادة في الجهاز؛ ب�سبب وجود مروحة تهوية تخف�ض الحرارة،
وبخا�صة المتولدة في وحدة التغذية الكهربائية.
ومكونات لوحاته
ب  -ت�أثير الغبار ( :)Dust Effectي�ؤ ّثر الغبار في رقاقات جهاز الحا�سوب
ّ
المكونات؛ وي�ؤدي ذلك �إلى
الداخلية ،وذلك بتكوين طبقة عازلة تمنع التهوية عن هذه
ّ
55

زيادة درجة حرارتها وتلفها ،ووجود الغبار بين مكونات اللوحات ي�ؤدي �إلى حدوث
ق�صر كهربائي,
وخ�صو�صا بوجود الرطوبة في ف�صل ال�شتاء.
ً
�إجراءات ال�صيانة الوقائية :في ما ي�أتي �إجراءات ال�صيانة الوقائية لبع�ض مك ّونات الحا�سوب:

تتم ال�صيانة الوقائية للوحة المفاتيح باتباع الخطوات الآتية:
أ�  -ال�صيانة الوقائية للوحة المفاتيحّ :
 .1ف�صل لوحة المفاتيح عن جهاز الحا�سوب؛ وذلك لأن لوحة المفاتيح تح�صل على
تغذيتها من الكبل الذي ي�صلها بالحا�سوب.
 .2ا�ستخدام الهواء الم�ضغوط لتنظيف لوحة المفاتيح.
فك لوحة المفاتيح با�ستخدام ّ
ّ .3
مفك البراغي المنا�سب لرفع الغطاء بلطف ،وتنظيف
لوحة المفاتيح من الأو�ساخ العالقة بها.
� .4إذا كان هناك مفتاح عالق �أو توقف عن العمل ،فافح�ص لوحة المفاتيح و�أخرج
غطاء المفتاح العالق ،ثم نظف حول المفتاح وتحته با�ستخدام عود قطني
وكمية
ّ
قليلة من الكحول لإزالة المادة التي ت�سبب الت�صاق المفتاح.
 .5في حالة ان�سكاب ال�سوائل على لوحة المفاتيح ،فيجب ف�صلها ب�سرعة عن الحا�سوب،
وقلبها لل�سماح بال�سائل بالخروج منها.
 .6عند وجود الزيوت �أو الحبر �أو الأو�ساخ على غالف لوحة المفاتيح ،فيجب تنظيفها
با�ستخدام قطعة قما�ش ناعمة (خالية من الوبر) مع القليل من الكحول.
 .7و�صل لوحة المفاتيح بجهاز الحا�سوب بعد تنظيفها وتجفيفها تما ًما.
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ب  -ال�صيانة الوقائية للف�أرة :تتم ال�صيانة الوقائية للف�أرة باتباع الخطوات الآتية:
 .1ف�صل الف�أرة عن جهاز الحا�سوب.
 .2اذا كانت كرة الف�أرة م ّت�سخة ،فيجب تنظيف و�سادة الف�أرة با�ستخدام قطعة قما�ش
رطبة بالماءّ � ،أما �إذا كانت الو�سادة مهترئة ،فيجب ا�ستبدالها؛ لأنها ت�سبب دخول
وبر �أو جزيئات من المطاط �إلى الف�أرة.
ّ .3
فك غطاء الكرة المنزلق ،وذلك بتدوير الغطاء باتجاه ال�سهم الموجود عليها.
خلوها من الت�شققات �أو التمزق ،و�إنها
� .4إخراج الكرة �إلى راحة اليد ،والت�أكد من ّ
لي�ست بي�ضوية �أو مائلة ال�شكل ،و�إال يجب ا�ستبدالها.
فيتم تنظيفها
 .5فح�ص حجر كرة الف�أرة وبكراتها� ،إذا كان بداخلها �أو�ساخ �أو خيوطّ ،

الوحدة الأولى � :صيانة �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية

با�ستخدام الملقط �أو العود القطني مع و�ضع قطرات من الكحول عليها� ،أو ا�ستخدام
الهواء الم�ضغوط وذلك بتوجيه الهواء �إلى طرف واحد.
 .6تنظيف كرة الف�أرة وذلك بم�سحها با�ستخدام قطعة قما�ش مبللة ،دون ا�ستخدام
الكحول؛ لأنه ي�سبب ت�شققًا فيها.
 .7و�صل الف�أرة بجهاز الحا�سوب ،و�إعادة ت�شغيله ،ثم فح�ص �أزرار الفارة كلها.
جـ  -ال�صيانة الوقائية لوحدة التغذية الكهربائية :يجب اتباع الخطوات الآتية للتقليل من وقوع
خلل في وحدة التغذية:
 .1ت�أمين التغذية الكهربائية المنا�سبة والم�ستقرة.
 .2الت�أكد الدائم من حركة مروحة التبريد الخا�صة بوحدة التغذية الكهربائية ,وفي حال
حدوث � ّأي خلل فيها ين�صح با�ستبدالها على الفور.
د  -ال�صيانة الوقائية لجهاز الحا�سوب من الداخل :يجب اتباع الخطوات الآتية:
 .1غلق نظام الت�شغيل ،ثم �إطفاء الجهاز و�سحب كبل التغذية من م�صدرالتيار المتناوب.
 .2ارتداء معا�صم تفريغ الكهرباء ال�ساكنة.
ّ .3
ف��ك غ�لاف جهاز الحا�س��وب بعناية ،مع االنتب��اه �إلى الكبالت والأ�ش��رطة داخل
الجهاز.
تجمع
 .4فح�ص الغالف من تراكمات الغبار على المنافذ الداخلية والخارجية� ،إذا ّ
الغبار في �أماكن معينة ،فهذا يعني وجود خلل في نظام التبريد.
المزود بفر�شاة ناعمة لتنظيف تراكمات
 .5ا�ستخدام الهواء الم�ضغوط ،و�أنبوب التفريغ
ّ
الغبار.
محركات الأقرا�ص ،وغيرها،
 .6فح�ص كبالت التغذية على اللوحة الأم ،ووحدة تغذية ّ
والبحث عن � ّأي و�صالت مخلخلة ،والت�أكد من وجود بطاقات المواءمة في �أماكنها
ال�صحيحة ،والبحث عن �صد�أ في الو�صالت الطرفية في وحدة الذاكرة ،وبطاقات
التو�سع ،ف�إن كان لها �أثر فيجب تنظيفها با�ستخدام منظف التما�سات.
 .7ا�ستخدام الهواء الم�ضغوط لتنظيف الفتحات الخارجية لوحدة التغذية ثم الفتحات
الداخلية ،والأماكن المخ�ص�صة للمحركات ،وبطاقات المواءمة والمنافذ ,كما هو
مبين في ال�شكل (.)50-1
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ال�شكل( :) 50-1تنظيف جهاز الحا�سوب با�ستخدام الهواء الم�ضغوط·

� . 8إعادة غطاء غالف الجهاز �إلى مكانه.
 . 9ا�ستخدام منظف لتنظيف الغالف من الخارج.
غالبا
 .10ت�شغيل الجهاز ومراقبة ظهور � ّأي خط�أ في �أثناء عملية ( ،)Postوالتي تكون ً
م�شاكل في مو�صل التغذية� ،أو بطاقة التو�سع.
تتم ال�صيانة باتباع الخطوات الآتية:
هـ  -ال�صيانة الوقائية لمنافذ التو�سعة ّ :
 . 1م�سح المو�صالت بقطعة قما�ش ناعمة.
ّ .2
فك بطاقـة التو�سـع مـن المنفـذ دون الو�صـالت ،ثـم م�سح كل مو�صل بلطف من
الأعلى �إلى الأ�سفل (عدم الم�سح من �أعلى المو�صل باتجاه الو�صالت جميعها
لتج ّنب �إخراج المو�صالت من البطاقة).
 . 3تنظيف منفذ التو�سعة با�ستخدام الهواء الم�ضغوط.
 . 4ا�ستخدام منظف التما�سات في حال وجود �آثار �صد�أ �أو ت�أك�سد على المو�صالت.
تغير لونها ،وفي
 . 5فح�ص المو�صالت في منافذ التو�سعة ،والت�أكد �أنها غير مت�أك�سدة� ،أو ّ
حال حدوث ذلك ،فافركها بقطعة قما�ش بنعومة ،لأنها قد تثني �أو تنك�سر ب�سهولة.
و  -ال�صيانة الوقائية للفتحات الخارجية :تتم ال�صيانة باتباع الخطوات الآتية:
البوابات ،وعدم ا�ستخدام الماء والكحول؛
ا�ستخدام الهواء الم�ضغوط لنفخ الغبار من ّ
لأنه قد يت�سرب �إلى الداخل و ُي�ؤثر في االت�صال.
ز  -ال�صيانة الوقائية ل�شا�شات العر�ض ( :)LCDتتم ال�صيانة باتباع الخطوات الآتية:
ا�ستخدام منظف النوافذ (�أي منظف خالٍ من الأمونيا) على قطعة قما�ش ناعمة.
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ارجع �إلى �أحد المراجع المخت�صة في الحا�سوب والمتوافرة في مكتبة المدر�سة� ،أو ا�ستخدم
الإنترنت ،وابحث عن ت�أثير كل من (الحرارة ،والغبار ،والتدخالت الكهرمغناطي�سية ،والكهرباء
ال�ساكنة) في جهاز الحا�سوب ،مبي ًنا طرق الوقاية منها ،ثم ناق�ش ذلك مع زمالئك.

ه�شة
ح  -ال�صيانة الوقائية لجهاز الحا�سوب المحمول :معظم �أغلفة الحوا�سيب المحمولة تكون ّ
وم�صممة لتكون خفيفة ،ولتنظيف الغالف الخارجي ،ت�ستخدم قطعة قما�ش ناعمة
ّ
خالية من الوبر ،وي�ستخدم الهواء الم�ضغوط في تنظيف لوحة المفاتيح ،وت�ستخدم مواد
التنظيف في تنظيف م�شغالت الأقرا�ص المدمجة.

 -2ال�صيانة العالجية

ي�أتي دور هذا النوع من ال�صيانة بعد حدوث الأعطال في الجهاز ،فهذا النوع من ال�صيانة
يتطلب اكت�شاف الأعطال بعد حدوثها و�إ�صالحها ،ويجب ا�ستخدام �أحد م�ستويات ال�صيانة
في هذه الحالة.
وملما
ولعمل ال�صيانة العالجية ،يجب �أن يكون ال�شخ�ص ّ
متدر ًبا على هذا النوع من ال�صيانةًّ ،
بطرائق ت�شغيل الجهاز وفح�صه ،وال بد من توافر ظروف منا�سبة ومكان منا�سب و�أدوات فح�ص
وعدد منا�سبة للتعامل مع هذه الأنواع من الأجهزة ووحداتها ،كما �أنه ال بد من توافر مخططات
ال�صيانة الالزمة لوحدات الحا�سوب جميعها ،بحيث يمكن ت�شخي�ص الأعطال ب�سهولة عند تتبع
هذه المخططات.

 -1ما �أنواع ال�صيانة ؟
 -2ما الم�ؤثرات الخارجية التي ت�ؤثر في مكونات الحا�سوب المادية؟
 -3ما المق�صود بال�صيانة العالجية؟
 -4ما الأمور التي تجب مراعاتها قبل البدء بال�صيانة العالجية؟
 -5اذكر م�ستويات ال�صيانة.
 -6عدد خطوات ال�صيانة الوقائية لكل من :
ب -م�صدر التغذية
�أ -لوحة المفاتيح				
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 -1اختر رمز الإجابة ال�صحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
( )1ت�صنع الأقرا�ص ال�صلبة من:
ب  -النحا�س المغطى بطبقة مغناطي�سية
�أ  -الغرافيت 		
جـ -الألومنيوم المغطى بطبقة مغناطي�سية د  -البال�ستيك المغطى بطبقة من التفلون.
( )2ت�ستخدم البطارية في جهاز الحا�سوب لتغذية:
				
�أ  -ذاكرة �سيمو�س
		
جـ  -ذاكرة القراءة فقط ()ROM

ب  -ذاكرة القراءة والكتابة ()RAM
د  -الذاكرة الع�شوائية المخب�أة

( )3التقنية التي تعتمد على نقل البيانات على التوازي من القر�ص ال�صلب �إلى الحا�سوب هي
تقنية:
ب SATA -
�أ 			 USB -
د .IEEE 1394 -
جـ				 SCSI -
( )4وظيفة الذاكرة الع�شوائية المخب�أة هي:
�أ  -المواءمة بين �سرعة المعالج و�سرعة الذاكرة.
ب -تخزين البيانات من القر�ص ال�صلب.
جـ -حفظ معلومات الوقت والتاريخ.
د  -حفظ �إعدادات الجهاز.
( )5تعد الف�أرة من وحدات:
		
�أ  -الإدخال
				
جـ -التغذية

ب  -الإخراج
د  -التخزين.

�شق التو�سعة نوع ( )AGPفي تو�صيل بطاقة:
( )6ي�ستخدم ّ
ب  -ال�صوت.
�أ  -العر�ض.
			
جـ -الفاك�س.
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د  -ال�شبكة.

( )7ي�ستخدم المنفذ ( )PS2في و�صل:
			
�أ  -لوحة المفاتيح.
			
جـ -الما�سح ال�ضوئي.
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ب -الطابعة.
د  -ال�شا�شة.

ت�سمى:
(� )8أ�صغر نقطة �ضوئية في ال�شا�شة ّ
ب -بت.
					
�أ  -بايت
د  -م�صفوفة.
				
جـ -بك�سل.
( )9ال ي�ؤثر الغبار في ر�أ�س القراءة والكتابة في م�شغالت:
ب -الأقرا�ص المدمجة.
�أ  -الأقرا�ص ال�صلبة		 .
د  -الأقرا�ص الم�ضغوطة.
جـ -الأقرا�ص المرنة.
يتم دمج بطاقة العر�ض مع رقاقة:
( )10في الأجهزة الحديثة ّ

ب -الج�سر ال�شمالي.
�أ  -الج�سر الجنوبي		 .
جـ -ذاكرة الإدخال والإخراج الرئي�سة .د  -ال�سيمو�س.

يتم تزويدها بمبرد حراري لطرد الحرارة
( )11الرقاقة التي تنتج كمية كبيرة من الحرارة والتي ّ
هي رقاقة:
�أ  -الج�سر ال�شمالي		 .
جـ -الإدخال والإخراج الرئي�سة.

ب -الج�سر الجنوبي.
د  -ال�سيمو�س.

� -2ضع �إ�شارة �صح �أو خط�أ �أمام كل من العبارات الآتية:
�أ  ) ( -تو�ضع الذاكرة الع�شوائية في �شقوق التو�سعة.
دائما على اللوحة الأم.
ب ) ( -توجد الذاكرة المخب�أة ً

جـ ) ( -التو�صيل الخط�أ لكابل نقل المعلومات من الأقرا�ص �إلى الحا�سوب ي�ؤدي �إلى تلفها.
د  ) ( -برنامـج التحميـل الأولـي للبرامـج ( )IPLهـو برنامـج ي�سمح للم�ستخدم �أن يعدل
محتويات ذاكرة �سيمو�س.
هـ  ) ( -بـرنامج االختبـار الذاتـي عنـد الإقـالع ( )POSTهـو برنامـج يقـوم ب�إجراء اختبار
�شامل لمكونات الحا�سوب الأ�سا�سية جميعها للتعرف �إليها و�إلى حالتها وذلك
عند كل مرة يقلع فيها.
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و (-

ز (-
ح( -
ط( -
ي( -

) برامج الإدخال والإخراج الأ�سا�سية هي �سل�سلة من البرامج تتيح للحا�سوب التعامل
مع
والمكونات
المكونات الم�ضافة ،وتلعب دور الو�سيط بين نظام الت�شغيل
ّ
ّ
المادية.
) برنامج �إعداد �سيمو�س هو البرنامج الرئي�س الذي يتولى ال�سيطرة على الحا�سوب
طول فترة الت�شغيل.
) يعمل الم�ضمان على تحويل بيانات الحا�سوب �إلى �إ�شارات يمكن �إر�سالها عبر
خطوط الهاتف.
) وظيفة رقاقة الج�سر ال�شمالي نقل المعلومات واالت�صال ما بين المعالج والذاكرة
وبطاقة العر�ض.
) من وظائف رقاقة ال�سيمو�س المحافظة على معلومات الوقت والتاريخ وكلمة ال�سر
عند ف�صل التغذية عن الحا�سوب.

عرف كلاًّ مما ي�أتي:
ِّ - 3
			
المكونات المادية.
�أ -
ّ
				
جـ -اللوحة الأم.

ب� -شقوق التو�سعة.
د  -بطاقة الم�ضمان.

 - 4علل ما ي�أتي:
تزود المعالجات بمراوح.
أ� ّ -
ب -تفريغ الج�سم من الكهرباء ال�ساكنة قبل البدء بال�صيانة.
 - 5ما وظيفة ٍّ
كل من:
ب -القفازات.
		
أ�  -رقاقة الج�سر الجنوبي.
جـ -مولد نب�ضات ال�ساعة.
هـ -ذاكرة الو�صول الع�شوائي.
د  -فتحات التو�سعة			.
تتم في برنامج االختبار الذاتي عند ت�شغيل برنامج ()POST؟
 - 6ما العمليات التي ّ

 - 7اذكر البرامج المخ ّزنة في ذاكرة الإدخال والإخراج الرئي�سة ( )BIOSووظيفة كل منها.
 - 8اذكر �أنواع �شقوق التو�سعة الم�ستخدمة في اللوحة الأم ،واذكر ا�ستخدام كل منها.
 - 9ما وظيفة المعالج؟ وما العوامل الم�ؤثرة في �أدائه؟
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وبين وظيفة كل منها.
 -10ار�سم المخطط ال�صندوقي لمراحل وحدة التغذية المفتاحيةّ ،
المبينة في ال�شكل (.)51 -1
حدد نوع الذاكرة
ّ -11
ّ

ال�شكل(.) 51-1

المكونات الم�شار �إليها بالأرقام في ال�شكل (.)52-1
 -12اذكر �أ�سماء
ّ
6

1

3
4
2

5
ال�شكل(.) 52-1

 -13اذكر �أ�سماء المنافذ الم�شار �إليها بالأرقام في ال�شكل ( ،)53-1واذكر وظيفة كل منها.
3

2
1

5

4
ال�شكل(.) 53-1
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عرف كلاًّ من ال�صيانة الوقائية ،وال�صيانة العالجية.
ّ -14

أهم الخطوات المتبعة لتنفيذ ال�صيانة الوقائية لكل من:
 -15اذكر � ّ
ب -وحدة التغذية الكهربائية.
			
�أ  -الف�أرة.

 -16اذكر الأعطال التي تتعر�ض لها اللوحة الأم.
� -17أجب عما ي�أتي حول الحا�سوب المحمول:
عدد مكوناته.
أ� ّ -
ب -اذكر �أنواع ال�شا�شات الم�ستخدمة فيه.
جـ -اذكر �أنواع ذاكرة القراءة والكتابة الم�ستخدمة فيه .
مكونات م�ش ّغل الأقرا�ص المدمجة.
 -18اذكر ّ
مبي ًنا
 -19اذكر التقنيات الم�ستخدمة في نقل البيانات من القر�ص ال�صلب �إلى جهاز الحا�سوبّ ،
خ�صائ�ص كل منها.
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الوحدة األولى
التدريب العملي
المعالج
الذاكرة

بطاقة ال�صوت
بطاقة الفاك�س
بطاقة العر�ض

بطاقة ال�شبكة

تمرين()1-1

ّ
فك الأجزاء الرئي�سة لمك ّونات الحا�سوب ال�شخ�صي
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّلمكونات الحا�سوب ال�شخ�صي.
تفك الأجزاء الرئي�سة
ّ
لمكونات الحا�سوب ال�شخ�صي.
 تتفقّد الأجزاء الرئي�سةّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 جهاز حا�سوب. حقيبة عدة يدوية. �أ�سوارة تفريغ الكهرباء ال�ساكنة.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ِ
ارتد �أ�سوارة تفريغ الكهرباء ال�ساكنة،
-1
في المع�صم ،ثم �صل الم�شبك
الخا�ص بها مع الج�سم المعدني
لجهاز الحا�سوب،كما في ال�شكل
(.)1
ال�شكل ()1

 -2اف�صل جهاز الحا�سوب عن م�صدر
التيار الكهربائي ،ثم انزع الو�صالت
جميعها المت�صلة مع المنافذ ،كما في
ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2
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فكّ الغطاء الجانبي ل�صندوق جهاز
-3
ّ
الحا�سوب با�ستخدام
المفك الم�ص ّلب,
كما في ال�شكل(�/3أ) ،ثم ا�سحب الغطاء
الجانبي كما في ال�شكل (/3ب).
 -4فكّ وحدة التغذية :اتبع الخطوات الآتية:
�أ ّ -
فك البراغي الخا�صة بوحدة التغذيـة
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (�/4أ).

(�أ)

ال�شكل ()3

(ب)

ال�شكل (�/4أ)

ب -انـزع وحـدة التغذيـة مـن �صنـدوق
الجهاز ،كما فــي ال�شكل (/4ب).
ال�شكل (/4ب)

حدد و�صالت وحـدة التغذيـة علـى
جـّ -
اللوحــ��ة الأم ،كمــا فــي ال�ش��كل
(/4جـ).
ال�شكل (/4جـ)

د  -انــ��زع و�ص��ــالت التغذيــ��ة مــن
اللوح��ة الأم ،كم��ا فـ��ي ال�ش��كل
(/4د).
ال�شكل (/4د)
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 -5فكّ رقــاقــات الذاكــرة الع�شــوائيــة
( :)RAMاتبع الخطوات الآتية:
حدد موقع الذاكرة الع�ش��وائية على
أ� ّ -
اللوحة الأم ،كما في ال�شكل (�/5أ).

ال�شكل (�/5أ)

المثبت��ة لرقاقات
ح��رك الم�ش��ابك ّ
بّ -
الذاكرة �إلى الخلف ،كما في ال�شكل
(/5ب).
ال�شكل (/5ب)

المثبتة
جـ -انزع رقاقة الذاكرة عن ّ
ال�شق ّ
فيه ،كما في ال�شكل (/5جـ).
ال�شكل (/5جـ)

 -6فكّ المعالج  :اتبع الخطوات الآتية:
�أ ّ -
ف��ك البراغ��ي الخا�ص��ة بالمروحة
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما
با�س��تخدام
في ال�شكل (�/6أ).

ال�شكل (�/6أ)

ب -فكّ كب��ل تغذية المروحة ،كما في
ال�شكل (/6ب).
ال�شكل (/6ب)
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جـ -انزع المروحة ،كما في ال�شكل
(/6جـ).

ال�شكل (/6جـ)

د -ارف��ع ال��ذراع الخا���ص بتثبيت
المعالـــج ،كمــا فـــي ال�شـــكل
(/6د).

ال�شكل (/6د)

هـ -انــزع الغطــ��اء المعدنــي عــن
المعالـــج ،كمــا فـــي ال�شـــكل
(/6هـ).
ال�شكل (/6هـ)

و -ان��زع المعالج ،كما في ال�ش��كل
(/6و).

ال�شكل (/6و)
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 -7فكّ م�شغل القر�ص ال�صلب :اتبع الخطوات
الآتية:
�أ ّ -
المثبت��ة لم�ش��غل
ف��ك البراغ��ي ّ
ّ
المفك
القر�ص ال�ص��لب با�ستخدام
الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (�/7أ).

ال�شكل (�/7أ)

ب -ان��زع كب��ل البيان��ات ،كم��ا ف��ي
ال�شكل (/7ب).

ال�شكل (/7ب)

جـ -انزع كبل التغذية ،كما في ال�شكل
(/7جـ).

ال�شكل (/7جـ)
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د -ا�سحب م�شغل القر�ص ال�صلب ،كما
في ال�شكل (/7د).

ال�شكل (/7د)

ّ
فك م�شغل الأقرا�ص المدمجة :اتبع
-8
الخطوات الآتية:
المثبتة لم�شغل القر�ص
�أ  -فكّ البراغي ّ
ّ
المدمج با�ستخدام
المفك الم�ص ّلب،
كما في ال�شكل (�/8أ).

ال�شكل (�/8أ)

ب -انزع كبل التغذية ،كما في ال�شكل (/8ب).

ال�شكل (/8ب)

جـ -انزع كبل البيانات ،كما في ال�شكل (/8جـ).

ال�شكل (/8جـ)
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د -ا�س��حب م�ش��غل القر�ص ال�صلب،
كما في ال�شكل (/8د).
ال�شكل (/8د)

 -9فكّ بطاقة العر�ض :اتبع الخطوات الآتية:
المثبتة لبطاقة العر�ض
�أ  -ف��كّ البراغي ّ
عل��ى �ص��ندوق جهاز الحا�س��وب
با�س��تخدام المفكّ الم�ص ّلب ،كما
في ال�شكل (�/9أ).

ال�شكل ( �/9أ)

ب -ان��زع بطاق��ة العر���ض م��ن فتح��ة
المثبت��ة فيه��ا ،كم��ا في
التو�س��عة ّ
ال�شكل (/9ب).
ال�شكل (/9ب)

كرر خطوات البند (.)9
 -10فكّ بطاقات ال�صوت ،وال�شبكة ،والفاك�سّ :
 -11فكّ اللوحة الأم :اتبع الخطوات الآتية:
ّ
�أ ّ -
المفك
فك البراغي با�ستخدام
الم�ص ّلب كما في ال�شكل (�/10أ).
ال�شكل ( �/10أ)

ب -انزع اللوحة الأم ،كما في ال�شكل
(/10ب).
ال�شكل ( /10ب)
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يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -12اكتب
مف�ص ً
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

لماذا يجب تفريغ الج�سم من الكهرباء ال�ساكنة قبل البدء بعملية ّ
مكونات جهاز الحا�سوب
فك ّ
ال�شخ�صي؟
تمارين للممارسة

ّنفذ التمرين الآتي بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
 �أح�ضر جهاز حا�سوب محمول ,كما في ال�شكل ( ,)11ثم ّفك الغطاء العلوي ,كما في
المكونات الداخلية ,ثم املأ الجدول �أدناه:
وتعرف
ّ
ال�شكل (ّ ,)12

ال�شكل ()11

ال�شكل ()12
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الوظيفة

المك ّون

الموا�صفات

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
ووا�ضحة كماي�أتي:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تف ّقد مك ّونات اللوحة الأم في جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي و�ضبطها

تمرين()2-1

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تتفقّد مكونات اللوحة الأم. ت�ضبط �إعدادات اللوحة الأم.م�ستلزمات تنفيذ التمرين

األدوات والتجهيزات

المواد

 لوحة �أم. الدليل الخا�ص باللوحة الأم.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

المبينة في ال�شكل (.)1
 -1تفقّد ّ
مكونات اللوحة الأم ّ

ال�شكل ()1

 -2املأ الجدول ()1
الرقم
1
2
3

المك ّون

الوظيفة

اال�ستخدام/الوظيفة
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-3
-4
-5

اقر�أ الدليل الخا�ص باللوحة الأم.
ا�ضبط �سرعة المعالج وفولطية المعالج،عن طريق �ضبط القفازات ( ،)Jumpersكما هو
مبين في الدليل الخا�ص باللوحة الأم.
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
اكتب
مف�ص ً
تقريرا ّ
ال ّ
ً

تقويم التمرين

المثبتة على اللوحة الأم؟
 -1ما نوع رقاقة البيو�س ّ
 -2ما �أق�صى �سعة للذاكرة ( )RAMيمكن تثبيتها على اللوحة الأم؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
وكرر الخطوات في التمرين ال�سابق،وقارن بين اللوحتين.
 �أح�ضر لوحة �أم حديثةّ ،كرر الخطوات في التمرين ال�سابق.
 �أح�ضر لوحة �أم خا�صة بجهاز الحا�سوب المحمولّ ،ثم ّ
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كماي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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نعم

ال
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تمرين()3-1

تثبيت اللوحة الأم على �صندوق جهاز الحا�سوب
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تثبت اللوحة الأم على �صندوق الجهاز.م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 -البراغي.

 حقيبة عدة يدوية. �صندوق جهاز حا�سوب. -لوحة �أم.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ
فك براغي الغطاء الخارجي ل�صندوق
-1
ّ
المفك
جهاز الحا�سوب با�ستخدام
الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ّ -2ثب��ت ال�ص��واميل الخا�ص��ة باللوح��ة
الأم على القاعدة ال�س��فلية ل�ص��ندوق
الجهاز با�س��تخدام زرادية ذات ر�أ�س
رفيع ،كما في ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2
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ّ -3ثب��ت اللوح��ة الأم عل��ى ال�ص��واميل
الخا�صة بها ،كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

�شد البراغي الخا�صة بتثبيت اللوحة
-4
ّ
ّ
المفك الم�ص ّلب،كما
الأم با�ستخدام
في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

-5

مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً

تقويم التمرين

أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند تركيب اللوحة الأم؟
 -1ما � ّ
العنا�صرالمعر�ضة للأعطال على اللوحة الأم؟
أهم
 -2ما � ّ
ّ
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تمرين()4-1

فح�ص اللوحة الأم
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تفح�ص اللوحة الأم.م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 -البراغي.

 حقيبة عدة يدوية. جهاز حا�سوب. -جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMM

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1ت�أكد من عدم وجود دارة ق�صر نتيجة
مالم�سة � ّأي جزء من الجانب ال�سفلي
للوحة الأم مع الج�سم المعدني.
ويبين ال�شكل ( )1لوحة �أم لجهاز
حا�سوب.
ال�شكل ()1

المثبتة على اللوحة الأم.
 -2افح�ص الموا�سعات الإلكتروالتية ّ
 -3ت�أكد من �ضبط القفازات ( (Jumpersجميعها.

 -4افح�ص �شقوق بطاقات التو�سع،وت�أكد من عدم وجود � ّأي �أطراف مثنية.

مكونات �إلكترونية تالفة.
 -5افح�ص اللوحة الأم بح ًثا عن � ّأي ّ
 -6افح�ص موا�ضع تو�صيل القر�ص ال�صلب ,وم�شغل الأقرا�ص المرنة ،وم�شغل الأقرا�ص
المدمجة ،وت�أكد من �أن �أطراف التو�صيل لي�ست مثنية �أو مق�صورة ،وت�أكد من �أن الدارات
مثبتة ب�شكل �سليم.
المتكاملة جميعها ّ
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مثبت في الو�ضع ال�صحيح
 -7ت�أكد من �أنّ القفاز الخا�ص ببطارية ذاكرة البيو�س (ّ )CMOS
)(Normalولي�س في و�ضع ).(Clear
مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -8اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

ما �أكثر العنا�صر عر�ضة للأعطال على اللوحة الأم؟
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تمرين()5-1

تثبيت المعالج الميكروي على اللوحة الأم
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

تثبت المعالج الميكروي على اللوحة الأم .
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 -معجون التو�صيل الحراري.

 حقيبة عدة يدوية. �صندوق جهاز حا�سوب. لوحة �أم. معالج ميكروي. -مروحة تبريد.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1ارفع الغطاء المعدني ،كما في ال�شكل
(.)1

ال�شكل ()1

 -2ا�سحب ذراع التثبيت �إلى الأعلى،
ثم ّثبت المعالج ،مع مراعاة العالمة
ّ
المميزة عند التثبيت ،كما في ال�شكل
ّ
(.)2
ال�شكل ()2
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حرك ذراع التثبيت �إلى الأ�سفل ،كما في ال�شكل (.)3
-3
ّ

ال�شكل ()3

� -4أ�ضف المعجون الخا�ص بالتو�صيل الحراري على �سطح المعالج ،كما في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

�شد البراغي الخا�صة
ثم ّ
ّ -5ثبت المروحة الخا�صة بتبريد المعالج ،كما في ال�شكل (�/5أ)ّ ،
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (/5ب).
بالتثبيت با�ستخدام

(�أ)
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� -6صل �أ�سالك تغذية المروحة بالمقب�س
الخا�ص عل��ى اللوح��ة الأم ،كما في
ال�شكل (.)6
ال�شكل ()6

مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -7اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

تم تركيبها على اللوحة الأم؟
 -1كم عدد �أطراف المعالج التي ّ
 -2لماذا ي�ستخدم معجون التو�صيل الحراري؟
تمارين للممارسة

نفّ��ذ التمرين الآت��ي بطريقة العم��ل الفردي �أو
كمجموعات �ص��غيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
ّ
فك المعالج ّ
وركبه على اللوحة الأم في ال�شكل
مكررا الخطوات في التمرين (.)5
(،)7
ً

ال�شكل ()7

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()6-1

تثبيت رقاقات الذاكرة ( )RAMعلى اللوحة الأم
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

تثبت رقاقات الذاكرة ( )RAMعلى اللوحة الأم .
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 �صندوق جهاز حا�سوب. لوحة �أم. رقاقات الذاكرة (.)RAM حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ح��دد موق��ع �ش��قوق الذاك��رة على
-1
ّ
ح��رك ذراع تثبيت
اللوح��ة الأمّ ،
ثم ّ
الذاكرة �إلى الخلف ،كما في ال�شكل
(.)1
ال�شكل ()1

حدد على رقاقة الذاكرة النتوء المميز
-2
ّ
لها (يجب �أخذ ذلك بالح�سبان عند
التثبيت) ،كما في ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2
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ال�شق الخا�ص
ّ -3ثبت رقاقة الذاكرة في
ّ
بها ،كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -4اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

حدد �سعتها.
 -1ما نوع رقاقة الذاكرة التي قمت بتثبيتها؟ ّ
 -2ما �أق�صى �سعة ذاكرة يمكن تثبيتها على اللوحة الأم؟
 -3هل يمكن تركيب نوعين مختلفين من رقاقات الذاكرة على اللوحة الأم نف�سها؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي
�أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
 ّالمثبتة ّ
وركبها على اللوحة
فك رقاقة الذاكرة ّ
مكررا الخطوات في
الأم في ال�شكل (،)4
ً
التمرين (.)6
 ّثبت رقاقتي ذاكرة على اللوحة الأم.ال�شكل ()4

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
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الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()7-1

تثبيت بطاقات العر�ض وال�شبكة وال�صوت على اللوحة الأم
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

تثبت بطاقة العر�ض على اللوحة الأم.
 ّتثبت بطاقة ال�شبكة على اللوحة الأم.
 ّتثبت بطاقة ال�صوت على اللوحة الأم.
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 �صندوق جهاز حا�سوب. لوحة �أم. بطاقة العر�ض (.)AGP بطاقة ال�شبكة. بطاقة ال�صوت. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�ش��ق ()AGP
ّ -1ثب��ت بطاقة العر�ض في ّ
عل��ى اللوح��ة الأم ،كما في ال�ش��كل
(.)1
ال�شكل ()1
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ّ -2ثب��ت البراغ��ي الخا�ص��ة بالبطاق��ة
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2

ّ -3ثبت بطاقة ال�ص��وت في �أحد �شقوق
( )PCIعل��ى اللوح��ة الأم ،كم��ا في
ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3

ّ -4ثب��ت البراغ��ي الخا�ص��ة بالبطاق��ة
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)4
ال�شكل ()4

-5

مكررا الخطوتين (.)2-1
ّثبت بطاقة ال�شبكة في �أحد �شقوق ( )PCIعلى اللوحة الأم،
ً

مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -6اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً

تقويم التمرين

 -1هل يمكن تركيب بطاقتي �صوت لجهاز على اللوحة الأم نف�سها؟ لماذا؟
المبنية على اللوحة الرئي�سة )� ,(Built Inأم
 -2أ� ّيهما �أف�ضل ،ت�شغيل الجهاز ببطاقة ال�صوت
ّ
تركيب بطاقة �صوت منف�صلة؟ علل ذلك.
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تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
3

1

2

4
5

 ما نوع البطاقة في ال�شكل ()5؟ اذكر �أ�سماء �أجزاء البطاقة (.)6-1ّ -ثبت البطاقة على اللوحة الأم.

6

ال�شكل ()5

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تثبيت م�شغالت الأقرا�ص ال�صلبة والمدمجة على �صندوق جهاز الحا�سوب
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّتركب م�شغل القر�ص ال�صلب على �صندوق جهاز الحا�سوب.
 ّتركب م�شغل القر�ص المدمج على �صندوق جهاز الحا�سوب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 �صندوق جهاز حا�سوب. لوحة �أم. م�شغل القر�ص ال�صلب. م�شغل القر�ص المدمج. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� -1أدخل م�شغل القر�ص ال�صلب في
الحامل الحديدي الخا�ص به ،كما
في ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

ّ -2ثبت البراغي الخا�صة بتثبيت م�شغل
ّ
المفك
الأقرا�ص ال�صلبة با�ستخدام
الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2

90

تمرين()8-1

الوحدة الأولى :التدريب العملي
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ّ -3ثبت الحامل الحديدي على �صندوق
جهاز الحا�س��وب ،كما في ال�ش��كل
(.)3
ال�شكل ()3

� -4ص��ل كبل البيانات بم�شغل الأقرا�ص
ال�صلبة ,كما في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

� -5صل كبل البيانات باللوحة الأم ،كما
في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5

� -6ص��ل كبل التغذية بم�ش��غل الأقرا�ص
ال�صلبة ,كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6
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� -7أدخل م�ش��غل الأقرا�ص المدمجة في
المج��رى المخ�ص���ص ل��ه ،كم��ا في
ال�شكل (.)7
ال�شكل ()7

ّ -8ثب��ت البراغ��ي الخا�ص��ة بم�ش��غل
ّ
المفك الم�ص ّلب،
الأقرا�ص با�ستخدام
كما في ال�شكل (.)8

� -9ص��ل كبل التغذية بم�ش��غل الأقرا�ص
المدمجة ,كما في ال�شكل (.)9

ال�شكل ()8

ال�شكل ()9

� -10ص��ل كبل البيانات بم�شغل الأقرا�ص
المدمجة ،كما في ال�شكل (.)10

ال�شكل ()10

92

الوحدة الأولى :التدريب العملي
الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� -11صل كبل البيانات باللوحة الأم،كما
في ال�شكل (.)11

ال�شكل ()11

مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -12اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

 -1كـم عـدد م�شغالت الأقرا�ص ال�صلبـة والمدمجـة التي يمـكن تثبيتهـا علـى �صـندوق جهاز
الحا�سوب؟
 -2كيف يمكن تعريف م�شغل الأقرا�ص ال�صلبة بحيث يكون ()Master؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
 �أح�ضر م�شغلي �أقرا�ص �صلبة ،وم�شغلي �أقرا�ص مدمجة. قارن بينها مكم ًال الجدول(: )1
الرقم
1
2
3
4

القر�ص ال�صلب
ال�شركة الم�صنّعة

حجم البيانات الممكنة

القر�ص المدمج
ال�شركة الم�صنّعة

حجم البيانات الممكنة
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ّ
 ّوتعرف �أجزاءه
فك م�ش ّغل الأقرا�ص ال�صلبة با�ستخدام
المفك الم�ص ّلب في ال�شكل (ّ ،)12
الداخلية.

ال�شكل ()12

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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نعم
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تمرين()9-1

تركيب وحدة التغذية على �صندوق جهاز الحا�سوب
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّتركب وحدة التغذية على اللوحة الأم.
 ّتركب كبل التغذية مع اللوحة الأم.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 جهاز حا�سوب مثبت عليه :اللوحة الأم,المعالج ,الذاكرة ،م�شغالت الأقرا�ص.
 وحدة التغذية. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ -1ثب��ت وح��دة التغذية على �ص��ندوق
جهاز الحا�س��وب ،كما في ال�ش��كل
(.)1
ال�شكل ()1

�ش��د البراغي الخا�ص��ة بتثبيت وحدة
-2
ّ
ّ
المفك الم�ص ّلب،
التغذية با�س��تخدام
كما في ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2
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ّ -3ثبت كبالت وحدة التغذية على اللوحة الأم ،كما في ال�شكلين (3و.)4

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4

مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -4اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

لماذا ي�ستخدم كبلين لوحدة التغذية؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
 �أح�ضر وحدة تغذية. ّوتعرف الأجزاء الداخلية لها ،كما في ال�شكل (.)5
فك وحدة التغذيةّ ،
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ال�شكل ()5

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تو�صيل الكابالت المختلفة مع اللوحة الأم

تمرين()10-1

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تو�صل كبل الت�شغيل ( )Power Onمع اللوحة الأم. تو�صل كبل �إعادة الت�شغيل ( )Resetمع اللوحة الأم. تو�صل كبل الثنائي الم�شع لل�ضوء الخا�ص بالقر�ص ال�صلب مع اللوحة الأم. تو�صل كبل الف�أرة ولوحة المفاتيح والعر�ض مع اللوحة الأم.م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 جهاز حا�سوب. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ -1ثبت الكبالت الخا�صة بالت�شغيل ،و�إعادة الت�شغيل ،وال�صوت ،ومنافذ ( ،)USBوالثنائي
الم�شع لل�ضوء الخا�ص بالقر�ص ال�صلب على اللوحة الأم ،كما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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ّ -2ثبت الكبالت الخا�صة بالف�أرة ولوحة المفاتيح بالمنافذ الخا�صة بها ،كما في ال�شكل
(�3أ) ،وكبل ال�شا�شة بالمنفذ الخا�ص به،كما في ال�شكل (3ب) ،وكبل التغذية بالمقب�س
الخا�ص به كما في ال�شكل (3ج).

(�أ) الف�أرة ولوحة المفاتيح

(ب) كبل ال�شا�شة

(ج) كبل التغذية

ال�شكل ()2

مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -3اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

ما فائدة الثنائي الم�شع لل�ضوء الخا�ص بالقر�ص ال�صلب؟
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تمرين()11-1

�إعداد ()CMOS
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ت�ضبط �إعدادت (.)CMOSم�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 جهاز حا�سوب.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� -1ش ّغل جهاز الحا�سوب ،وفي �أثناء الت�شغيل ا�ضغط مفتاح ( ،)Deleteكما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

 -2اختر ( ،)STANDARD CMOS SETUPكما في ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2
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تتم الإعدادات
 -3في ال�ش��كل (ّ )3
يتم
القيا�س��ية لل�س��يمو�س ,حيث ّ
تلقائي��ا من
تع��رف المعلوم��ات
ًّ
ّ
قبل اللوح��ة الأم ومنها :التاريخ,
الوقت ,م�ش��غل القر�ص ال�صلب,
م�ش��غل القر���ص المرن ,م�ش��غل
القر�ص المدمج ,حجم الذاكرة.

ال�شكل ()3

 -4فـــــي ال�شــــكل ( ،)4اخــــتر
(.)BIOS FEATURES SETUP

ال�شكل ()4

يت��م تحدي��د
 -5ف��ي ال�ش��كل (ّ ،)5
الإق�لاع ال ّأول للجه��از م��ن
(القر�ص ال�ص��لب �أو من القر�ص
المدم��ج) ،وذل��ك عن��د عم��ل
التهيئ��ة �أو من القر�ص المرن عند
العم��ل من خالل نظام الت�ش��غيل
ال�شكل ()5
ويت��م تحدي��د بطاق��ة
),(DOS
ّ
العر�ض (مدمجة مع اللوحة الأم� ،أو بطاقة تركب على �شقوق التو�سعة).
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 -6في ال�شكل ( ،)6اختر (.)INTEGRATED PERIPHERALS

ال�شكل ()6

 -7في ال�شكل ( ,)7يمكن تفعيل
مكونات الحا�سوب �أو
بع�ض ّ
عدم تفعيلها.

ال�شكل ()7

 -8في ال�شكل ( ،)8اختر
(.)PNP/PCI CONFIGURATIONS

ال�شكل ()8
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 -9في ال�شكل ( ,)9يمكن تحديد
خطوط المقاطعة ) ( IRQيدو ًّيا �أو
لمكونات الحا�سوب.
ب�شكل �آلي
ّ

ال�شكل ()9

 -10فــي ال�شــكل ( ،)10الأمـــران
( )LOAD BIOS DEFAULTSو
((LOAD SETUP DEFAULTS
يعنيان العودة �إلى الموا�صفات
القيا�سيــــة للإعـــدادات CMOS
(�إعدادات الم�صنع).
 -11في ال�شكلين ( ،)12،11الأمران
()SUPERVISOR PASSWORD
و (،)USER PASSWORD
ي�سمحان بو�ضع كلمة �سر للجهاز
ككل (ع��دم �إق�لاع الجه��از �إال
بكلمة �س��ر)� ،أو تكون كلمة ال�سر
للدخول �إلى �إعدادات ال�سيمو�س
(ع��دم الدخ��ول �إل��ى �شا�ش��ة
ال�سيمو�س �إال بكلمة ال�سر).

ال�شكل ()10

ال�شكل ()11
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ال�شكل ()12

 -12فــي ال�شــكل ( ،)13الأمــران
( )SAVE & EXIT SETUPو
()QUIT WITHOUT SAVING
يتم حفظ التغييرات التي قمت
بها� ،أو الخروج من ال�شا�شة من
غير حفظ التغييرات ،كما في
ال�شكل (.)14

ال�شكل ()13

ال�شكل ()13

ال�شكل ()14
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يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -13اكتب
تقريرا ّ
مف�صال ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ما فائدة الأمر ()Set User Password؟
 -2ما فائدة الأمر ()IDE HDD AUTO DETECTION؟
ً
محتفظا بالمعلومات التي قمت ب�إعدادها في ذاكرة ( ،)CMOSبعد �إطفائه.
ف�سر :يبقى الجهاز
ّ -3
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
�أح�ضر جهاز حا�سوب ،ثم اختر �إعدادات ( ،)CMOSوا�ضبط ما ي�أتي:
 الوقت والتاريخ. اختر عملية اال�ستنها�ض بحيث تكون من القر�ص ال�صلب ،ثم من القر�ص المدمج. اكتب المعلومات التي تتعلق بعدد الأقرا�ص ال�صلبة،والمدمجة ،و�سعة الذاكرة.ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()12-1

�صيانة وحدة التغذية
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

مكونات وحدة التغذية.
تتعرف ّ
 ّ تفح�ص وحدة التغذية،وت�صونها.م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 -لحام ق�صدير.

 جهاز حا�سوب. وحدة التغذية. حقيبة عدة يدوية. جهاز متعدد القيا�س الرقمي. -كاوي لحام.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ
المثبتة لوح��دة التغذية
-1
فك البراغ��ي ّ
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

تع��رف المكو ّن��ات الداخلية لوحدة
-2
ّ
التغذية ،كما في ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2
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� -3ص��ل الط��رف الأخ�ض��ر ف��ي وحدة
التغذي��ة مع الط��رف الأ�س��ود ،حتى
تعمل وحدة التغذية ,من غير و�صلها
مع اللوحة الأم ،كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

� -4ص��ل وحدة التغذية بم�صدر الفولطية
ثم ق���س الفولطيات على
المتناوب��ةّ ،
مخ��رج وح��دة التغذي��ة ،كم��ا ف��ي
دون ف��ي دفت��رك
ث��م ّ
ال�ش��كل (ّ ،)4
القراءات التي ح�صلت عليها.

ال�شكل ()4

 -5ق�س الفولطيات الكهربائية با�ستخدام
جه��از متع��دد القيا���س الرقمي على
مخ��ارج وح��دة التغذي��ة المبينة في
دون ف��ي دفت��رك
ث��م ّ
ال�ش��كل (ّ ،)5
القراءات التي ح�صلت عليها.

ال�شكل ()5

المكونة لوحدة التغذية ،با�ستخدام جهاز
 -6افح�ص العنا�صر الإلكترونية والكهربائية
ّ
متعدد القيا�س الرقمي ،ثم ا�ستبدل التالف منها.
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -7اكتب
تقريرا ّ
مف�صال ّ
ً
تقويم التمرين

 -1لماذا ت�ستخدم المروحة في وحدة التغذية؟
 -2لماذا ت�ستخدم مبردات حرارية على بع�ض الترانز�ستورات في وحدة التغذية؟
 -3ما وظيفة الأطراف الآتية:
ب Power Good -
�أPower On -
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تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
ثم ّ
مبي ًنا وظيفة كل منها.
أهم العنا�صر
ّ
نظم جدو ًال ب� ّ
�أح�ضر وحدة تغذيةّ ،المكونة لها ّ
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتها ّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()13-1

تنظيف لوحة المفاتيح و الف�أرة
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّتنظف لوحة المفاتيح.
 ّتنظف الف�أرة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 -مادة تنظيف (.)Foam Cleaner

 حقيبة عدة يدوية. لوحة مفاتيح. -ف�أرة.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أو ًال  :لوحة المفاتيح
ّ
فك الغطاء الخارجي للوحة المفاتيح
-1
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

تع��رف المكو ّنات الأ�سا�س��ية للوحة
-2
ّ
المفاتيح ،كما في ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

 -3انـزع الغطـاء المطاطـي عــن اللوحــة
كمــا فــي ال�شــكل ( ،)3ثــم ّ
نظف
المفــاتيح با�ســتخدام مــادة التنظيـف
(.)Foam Cleaner

ال�شكل ()3
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ثانيًا  :الف�أرة
ّ
فك الغطاء الخارجي للف�أرة با�ستخدام
-1
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل
(.)4
ال�شكل ()4

تعرف الأجزاء الداخلية للف�أرة ،كما
-2
ّ
في ال�شكل ( ،)5ثم املأ الجدول
(:)1

ال�شكل ()5

الرقم
1
2
3
4
5
6

ا�سم المك ّون

الوظيفة

ّ -3
الدوارة با�ستخدام مادة
نظف العجلة ّ
التنظيف ،كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -4اكتب
تقريرا ّ
مف�صال ّ
ً
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تقويم التمرين

في ال�شكل ( ،)7اكتب �أ�سماء الإ�شارات
لمدخل لوحة المفاتيح.

ال�شكل ()7
تمارين للممارسة

نفّ��ذ التماري��ن العملية الآتي��ة بطريقة العمل
الف��ردي �أو كمجموع��ات �ص��غيرة ف��ي
الم�شغل� ،أو ح�سب توجيهات المعلم:
ثم ّ
فك
 �أح�ض��ر ف���أرة ميكانيكية �ض��وئيةّ ،الغط��اء الخارج��ي له��ا كما في ال�ش��كل
(.)8
ال�شكل ()8

 �أكمل الجدول الآتي:الرقم
1
2
3
4
5

ا�سم المك ّون

الوظيفة
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قيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
ثم ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتها ّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()14-1

�ضبط �إعدادات �شا�شات العر�ض
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

المكونات الداخلية ل�شا�شة العر�ض.
تتعرف
ّ
 ّ ت�ضبط �إعدادات �شا�شة العر�ض.م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 حقيبة عدة يدوية. جهاز حا�سوب. �شا�شة عر�ض (.)LCD �شا�شة عر�ض (.)CRTالرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ
فك الغطاء الخارجي ل�شا�شة العر�ض،
-1
المبينة في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

المكونات الداخلية ل�شا�ش��ة
تع��رف
-2
ّ
ّ
العر�ض ( ،)LCDالمبينة في ال�ش��كل
( ،)2ثم املأ الجدول (:)1

ال�شكل ()2
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الرقم
1
2
3
4
5

ا�سم المك ّون

الوظيفة

� -3ضبط دقة ال�شا�شة
زر الفارة الأيمن على � ّأي منطقة من �سطح المكتب.
ا�ضغط ّ
 -4اختـــــــــــر خ�صـــــــــــائ�ص
( ،)Propertiesكمــــــا فـــــي
ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

 -5فــي ال�شـــكل ( ،)4اختـــر
�إعدادات (.)Setting

ال�شكل ()4
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 -6ف��ي ال�ش��كل ( ،)5اخت��ر
�إعــــــ��دادات الألــــــــ��وان
ث��م اخت��ر
(ّ ،)Color Setting
(.)Highest 32 Bit

ال�شكل ()5

حدد دقة ال�شا�شة ( ،)Screen Resolutionبما يتالءم مع موا�صفات بطاقة العر�ض ،و�شا�شة
-7
ّ
العر�ض.
 -8ا�ض��بط ال�ص��ورة الموجودة
على ال�شا�شة في ال�شكل (،)6
م�ستخد ًما مفاتيح التحكم.

ال�شكل ()6

 -9تتبع المراحل الم�س�ؤولة عن
المبينة في ال�شكل
الأعطال
ّ
ثم قم ب�صيانتها.
(ّ ،)7

ال�شكل ()7

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -10اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
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تقويم التمرين

في ال�شكل ( ،)8اكتب �أ�سماء الإ�شارات الكهربائية على مقب�س (� )VGAشا�شة العر�ض.

ال�شكل ()8
تمارين للممارسة

نفّ��ذ التمارين العملي��ة الآتية بطريق��ة العمل الفردي
�أو كمجموع��ات �ص��غيرة في الم�ش��غل� ،أو ح�س��ب
توجيهات المعلم:
المكونات الداخلية ل�شا�شة العر�ض (،)CRT
تعرف
ّ
 ّثم املأ الجدول (:)2
كما في ال�شكل (ّ ،)9
الرقم

المك ّون

ال�شكل ()9

الوظيفة

قيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
ثم ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتها ّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()15-1

�صيانة �أعطال جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

ت�شخ�ص �أعطال جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي وت�صونها.
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 لحام ق�صدير. �أقرا�ص �صلبة تحوي: nنظام الت�شغيل.
 nتعريف بطاقة ال�صوت.
 nتعريف بطاقة العر�ض.
 nبرامج فح�ص الفيرو�سات.
 nبرامج ال�صيانة.

 جهاز حا�سوب. رقاقات ذاكرة (.)RAM بطاقة عر�ض. وحدة تغذية. بطاقة �صوت. م�شغالت �أقرا�ص �صلبة ومدمجة. كبالت لم�ش ّغالت الأقرا�ص. حقيبة عدة يدوية. جهاز متعدد القيا�س الرقمي(.)DMM -كاوي لحام.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أولاً  :العطل(“ :)1جهاز الحا�سوب ال يعمل وم�صباح بيان
التغذية غير م�ضاء”
ّ
فك الغطاء الجانبي ل�صندوق جهاز الحا�سوب با�ستخدام
-1
ّ
ثم ا�سحب
المفك الم�ص ّلب ,كما في ال�شكل(�/1أ)ّ ،

(�أ)

الغطاء الجانبي ل�صندوق جهاز الحا�سوب كما في ال�شكل
(/1ب).

(ب)

ال�شكل ()1
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ّ
فك البراغي الخا�صة بوحدة التغذية
-2
ّ
المفك الم�ص ّلب،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

 -3ان��زع وح��دة التغذي��ة من �ص��ندوق
الجهاز ،كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

حدد و�ص�لات وح��دة التغذية على
-4
ّ
اللوحة الأم ،كما في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 -5ان��زع و�ص�لات التغذية م��ن اللوحة
الأم ،كما في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5
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� -6ص��ل الط��رف الأخ�ض��ر ف��ي وحدة
التغذي��ة مع الط��رف الأ�س��ود ،حتى
تعمل وحدة التغذية ،من غير و�صلها
مع اللوحة الأم ،كما في ال�شكل (.)6
� -7صل وحدة التغذية بم�صدر الفولطية
ثم ق�س الفولطيات على
المتناوبةّ ،
مخرج وحدة التغذية ،كما في
دون في دفترك
ثم ّ
ال�شكل (ّ ،)7
القراءات التي ح�صلت عليها.

ال�شكل ()6

ال�شكل ()7

ّ
المثبتة لوح��دة التغذية
-8
فك البراغ��ي ّ
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)8
ال�شكل ()8

 -9افحـــ�ص العنا�صـــــر الإلكترونيــــــة
المكونــة لوحدة التغذية
والكهربائيــة
ّ
والمبينة فـــي ال�شـــكل (,)9
الآتيــة،
ّ
متعدد القيا�س الرقمي،
با�ستخدام جهاز ّ
ثم ا�ستبدل التالف منها.
مفتاح الت�شغيل ,الم�صهرات ,المقاومات
الحرارية ,مقاومات الحماية ,مروحة
التبريد ,الموا�سعات الإلكتروالتية.

ال�شكل ()9
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ثانيًا :العطل(“ :)2جهاز الحا�سوب ال يعمل وم�صباح بيان التغذية م�ضاء”
 -1افح�ص اللوحة الأم باتباع الخطوات الآتية:
�أ  -ت� ّأكد من عدم وجود دارة ق�ص��ر نتيجة مالم�س��ة � ّأي جزء من الجانب ال�سفلي للوحة
الأم مع الج�سم المعدني ل�صندوق الحا�سوب.
المثبتة على اللوحة الأم.
ب -افح�ص الموا�سعات الإلكتروالتية ّ
مكونات �إلكترونية تالفة.
جـ -افح�ص اللوحة الأم بح ًثا عن � ّأي ّ
مثبتة ب�شكل �سليم.
د  -ت�أكد من �أنّ الدارات المتكاملة جميعها ّ
 -2ت�أكد من تثبيت المعالج ,ومروحة التبريد.

مثبتة في ال�شقوق بال�شكل ال�صحيحّ ,
ثم �أعد
فك الرقاقات ّ
 -3ت�أكد من �أنّ رقاقات الذاكرة ّ
تركيبها.
بدل رقاقات الذاكرة في حال ا�ستمر العطل.
ّ -4
مثبتة في ال�شق الخا�ص بها بال�شكل ال�صحيحّ ,
فك بطاقة
 -5ت�أكد من �أنّ بطاقة العر�ض ّ
ثم �أعد تركيبها.
العر�ض ّ
بدل بطاقة العر�ض في حال ا�ستمر العطل.
ّ -6

ثالثًا :العطل(“ : )3جهاز الحا�سوب يعمل على �إعادة الت�شغيل با�ستمرار”
 -1افح�ص الجهاز من الفيرو�سات ,با�ستخدام برامج فح�ص الفيرو�سات.
حدث نظام الت�شغيل ,وفي حال ا�ستمر العطل ,فيجب الآتي:
-2
ّ
مثبتة ب�شكل �صحيح.
�أ  -افح�ص مروحة تبريد المعالج ,وت�أكد من �أنها ّ
ب -افح�ص مروحة تبريد وحدة التغذية.
جـ -افح�ص مفتاح �إعادة الت�شغيل.
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راب ًعا :العطل(“ : )4عدم ظهور � ّأي بيانات على �شا�شة العر�ض”
 -1افح�ص رقاقات الذاكرة الرئي�سة ( ,)RAMباتباع الخطوات الآتية:
مثبتة في ال�شقوق بال�شكل ال�صحيحّ ،
وفك الرقاقات،
�أ  -ت� ّأكد من �أنّ رقاقات الذاكرة ّ
ثم �أعد تركيبها.
ّ
بع�ضا.
ب -ت�أكد من �أنّ رقاقات الذاكرة متوافقة مع بع�ضها ً
بدل رقاقات الذاكرة في حال ا�ستمر العطل.
جـّ -
 -2افح�ص بطاقة العر�ض باتباع الخطوات الآتية:
مثبتة في ال�شق الخا�ص بها بال�شكل ال�صحيح ،وفك بطاقة
�أ  -ت�أكد من �أنّ بطاقة العر�ض ّ
ثم �أعد تركيبها.
العر�ضّ ،
بدل بطاقة العر�ض في حال ا�ستمر العطل.
بّ -
 -3افح�ص اللوحة الأم ,و في حال ا�ستمر العطل ,فيجب ا�ستبدالها.
خام�سا :العطل(“ : )5جهاز الحا�سوب في حالة تعليق (”)Hang
ً
 -1افح�ص رقاقات الذاكرة الرئي�سة ( ,)RAMباتباع الخطوات الآتية:
مثبتة في ال�شقوق بال�شكل ال�صحيحّ ،
وفك الرقاقات،
�أ  -ت� ّأكد من �أنّ رقاقات الذاكرة ّ
ثم �أعد تركيبها.
ّ
بع�ضا.
ب -ت� ّأكد من �أنّ رقاقات الذاكرة متوافقة مع بع�ضها ً
بدل رقاقات الذاكرة في حال ا�ستمر العطل.
جـّ -
مثبتة في ال�شق الخا�ص بها بال�شكل ال�صحيح ،وفك بطاقة
 -2ت�أكد من �أنّ بطاقة العر�ض ّ
ثم �أعد تركيبها.
العر�ض ّ ,
بدل بطاقة العر�ض في حال ا�ستمر العطل.
ّ -3
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�ساد�سا :العطل (“ : )6جهاز الحا�سوب ال يحمل نظام الت�شغيل”
ً
 -1ت� ّأكد من �إعدادات البيو�س (�أولوية تحميل النظام).
 -2ت� ّأكد من كبل البيانات الخا�ص بم�شغل الأقرا�ص ال�صلبةّ ,
ثم �أعد تركيبه,
وفك الكبلّ ,
وبدل الكبل �إذا ا�ستمر العطل.
ّ
 -3ت� ّأكد من �ضبط القفاز الخا�ص بتعريف م�شغل الأقرا�ص ال�صلبة
والموجود على م�شغل الأقرا�ص ال�صلبة.

(Slave

,)Master,

جرب م�شغل �أقرا�ص �صلبة يحوي نظام ت�شغيل.
 -4في حال ا�ستمر العطلّ ,
�ساب ًعا :العطل (“ : )7جهاز الحا�سوب ال ي�صدر �صوتًا م�سمو ًعا على ال�سماعة”
ال�سماعات مت�صلة بالمنفذ الخا�ص بها في جهاز الحا�سوب.
 -1ت� ّأكد من �أنّ
ّ
 -2ت� ّأكد من �أنّ بطاقة ال�صوت معرفة ب�شكل �سليم.
 -3ت� ّأكد من �أنّ مفتاح ال�صوت من �شريط الأدوات غير مو�ضوع على الو�ضع (.)Mute
ال�شق الخا�ص بها بال�شكل ال�صحيحّ ,
وفك بطاقة
مثبتة في
ّ
 -4ت� ّأكد من �أنّ بطاقة ال�صوت ّ
ثم �أعد تركيبها.
ال�صوت ّ
 -5في حال �أن بطاقة ال�صوت من النوع المدمج مع اللوحة الأم ,فنفذ ما ي�أتي:
�أ  -ت� ّأكد من �أنّ بطاقة ال�صوت المدمجة معرفة ب�شكل �سليم.
جرب بطاقة �صوت.
بّ -
جـ -ت�أكد من �إعدادت البيو�س.
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -6اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
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تقويم التمرين

 -1لماذا ت�ستخدم المروحة في وحدة التغذية؟
مبردات حرارية على بع�ض الترانز�ستورات في وحدة التغذية؟
 -2لماذا ت�ستخدم ّ
 -3اذكر احتماالت كل من الأعطال الآتية في جهاز الحا�سوب:
المدون على �شا�شة العر�ض غير �صحيح.
�أ  -حجم الذاكرة
ّ
ب  -ظهور حروف غريبة على �شا�شة العر�ض.
جـ  -عدم ظهور �شيء على �شا�شة العر�ض حتى بعد الت�أكد من �صالحية بطاقة العر�ض
والذاكرة الرئي�سة.
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
لديك �أجهزة حا�سوب بها الأعطال الآتية ,قم ب�صيانتها ,واكتب الخطوات التي اتّبعتها في
�إجراء ال�صيانة:
 عدم قدرة جهاز الحا�سوب على التحميل من م�شغل الأقرا�ص المدمجة. ظهور ر�سالة ( )Insufficient Memoryعلى �شا�شة العر�ض عند ت�شغيل جهاز الحا�سوب.قيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
ثم ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتها ّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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التقويم الذاتي
يمكنني بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
عنا�صر الأداء

الرقم
ّ � 1
لمكونات الحا�سوب ال�شخ�صي.
أفك الأجزاء الرئي�سة
ّ
2

مكونات اللوحة الأم في جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي.
�أتفقّد ّ

3
4

� ّأثبت اللوحة الأم على �صندوق جهاز الحا�سوب.

�أفح�ص اللوحة الأم.

5

� ّأثبت المعالج الميكروي على اللوحة الأم.

6
7

� ّأثبت رقاقات الذاكرة ( )RAMعلى اللوحة الأم.

� ّأثبت بطاقات العر�ض وال�شبكة وال�صوت على اللوحة الأم.

8

� ّأثبت م�شغالت الأقرا�ص ال�صلبة والمدمجة على �صندوق جهاز
الحا�سوب.

9

� ّأثبت وحدة التغذية على �صندوق جهاز الحا�سوب.

ّ � 10أثبت الكبالت المختلفة مع اللوحة الأم.
� 11أ�ضبط �إعدادات ال�سيمو�س .CMOS

أ�شخ�ص �أعطال وحدة التغذية و�أ�صلحها.
ّ � 12
� 13أنظف لوحة المفاتيح و الف�أرة.
� 14أ�ضبط �إعدادات �شا�شة العر�ض.
أ�شخ�ص �أعطال جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي و�أ�صلحها .
ّ � 15
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مقبول جيّد ممتاز

الوحدة الثانية
البرمجيات

• هل تعمل �أجهزة الحا�سوب من غير �أنظمة الت�شغيل؟
• ما الفيرو�س؟

مكونات جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي ،وكما هو معلوم لديك �أنّ
تعرفت في الوحدة الأولى ّ
ّ
انت�شارا وا�س ًعا فقد �أ�صبحت في كل موقع ،وال يمكن اال�ستغناء عنها
�أجهزة الحا�سوب انت�شرت
ً
ب� ّأي حال من الأحوال ،وذلك لما تقوم به من �أعمال وتطبيقات كثيرة� ،إ�ضافة �إلى ما تتمتع به
جدا ،بالإ�ضافة
من قدرة عالية في �إجراء العمليات الح�سابية وغيرها من العمليات في وقت ق�صير ً
معدات الحا�سوب
�إلى تخزين البيانات وا�سترجاعها ،ومعالجتها بدقة و�سرعة عالية ،ولت�شغيل ّ
بد من توافر ما يعرف ببرمجيات الحا�سوب على اختالف
وا�ستخدامها ا�ستخدا ًما فاعلاً  ،فال ّ
�أنواعها وت�صنيفاتها ،حيث ّ
المكمل للمكونات المادية للحا�سوب.
ت�شكل البرمجيات الجزء
ّ
بالمكونات البرمجية (نظام الت�شغيل ،البرمجيات ،الفيرو�سات)،
تبحث هذه الوحدة
ّ
وتن�صيب نظام الت�شغيل ،وتهيئة الأقرا�ص ال�صلبة ،وتن�صيب البرامج الم�ضادة للفيرو�سات ،و�أعطال
البرمجيات.
يتوقع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن :
تتعرف �أنظمة الت�شغيل المختلفة.
 ّتتعرف البرمجيات الخا�صة بجهاز الحا�سوب.
 ّتتعرف البرمجيات الخا�صة ب�صيانة جهاز الحا�سوب.
 ّتو�ضح مفهوم الفيرو�سات والبرامج الم�ضادة لها.
 ّ تهيئ الأقرا�ص ال�صلبة.تن�صب �أنظمة الت�شغيل على جهاز الحا�سوب.
 ّ ت�ستخدم البرمجيات المختلفة في �صيانة �أجهزة الحا�سوب.تن�صب البرامج الم�ضادة للفيرو�سات.
ّ -
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بد من توافر البرمجيات ،لكن ما
معدات الحا�سوب وا�ستخدامها ا�ستخدا ًما فاعلاً  ،ال ّ
لت�شغيل ّ
البرمجيات؟ وما ت�صنيفاتها؟
يتم ت�شغيلها داخل جهاز الحا�سوب  ،وت�ص ّنف �إلى:
البرمجيات :مجموعة من البرامج ّ

 -1برمجيات نظم الت�شغيل

مجموعة من البرامج المتخ�ص�صة للإ�شراف على عمل جهاز الحا�سوب.
معدات الحا�سوب والحزم التطبيقية وت�شرف
�أ  -نظام الت�شغيل :مجموعة من الأوامر تتحكم في ّ
ومعدات الحا�سوب.
عد نظام الت�شغيل الو�سيط بين الم�ستخدم
ّ
عليها وتدعمها ,حيث ُي ّ
ب  -وظائف نظام الت�شغيل :يتحكم نظام الت�شغيل في تنفيذ البرامج ،وتوجيه عمل وحدات
الحا�سوب المختلفة ،وتتلخ�ص وظائفه في ما ي�أتي:
 .1الإ�شراف على عمل جهاز الحا�سوب.
�	.2إدارة الملفات و�إن�شا�ؤها وفتحها وتعديلها وا�ستدعا�ؤها وحفظها.
المتنوعة للإدخال والإخراج والتخزين واال�سترجاع.
 .3التحكم في العمليات
ّ
 .4ترتيب �أولويات تنفيذ البرامج.
�	.5إدارة الذاكرة الرئي�سة.
مكونات �أ�سا�سية ،هي:
يتكون نظام ت�شغيل من ثالثة ّ
جـ  -المك ّونات الأ�سا�سية لنظام الت�شغيلّ :
 .1ملفات النظام ( :)System Fileتنفذ هذه الملفات الوظائف الأ�سا�سية جميعها التي
ويتم تحميلها في
يقوم بها نظام الت�شغيل ،وال يمكن تعديلها من قبل الم�ستخدمّ ،
ذاكرة الحا�سوب عند بدء الت�شغيل.
 .2واجهة الم�ستخدم ( :)User Interfaceتتيح للم�ستخدم التفاعل مع جهاز الحا�سوب،
ومن الأمثلة عليها �سطح المكتب (في �أنظمة الت�شغيل ويندوز) ،ويوجد نوعان من
واجهات الم�ستخدم ,هما:
ن�ص
الن�صية :حيث ت�سـتخدم فـي هـذه الواجهة لوحة المفاتيح لكتابة ّ
أ�  .الواجهة ّ
الأوامر المراد من الحا�سوب تنفيذها ،كما في نظام الت�شغيل (.)DOS
ب.الواجهة الر�سومية :تظهـر البرامج والملفات في هذه الواجهة على �شكل �صور
�أو رموز( �أيقونات) ،كما في نظام الت�شغيل ويندوز.
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 .3البرامج الملحقة وبرامج الخدمة ( :)Accessoriesبرامج تحتوي على العديد من
البرامج الممكن ا�ستخدامها في ت�صحيح �أخطاء نظام الت�شغيل ،ومنها �أدوات النظام
(.)System Tools
د � -أنواع نظم الت�شغيل :ت�ص ّنف �أنظمة الت�شغيل من حيث قدرتها على ت�شغيل �أكثر من برنامج
للم�ستخدم نف�سه في الوقت نف�سه �إلى �أنظمة متعددة المهام ( ،)Multi-Taskingو�أنظمة
وحيدة المهام ( ،)Single-Taskingكما ت�ص ّنف �أنظمة الت�شغيل من حيث قدرتها على
ال�سماح لأكثر من م�ستخدم بت�شغيل برامجها في الوقت نف�سه �إلى �أنظمة متعددة
للم�ستخدمين ( ،)Multi-Userو�أنظمة وحيدة الم�ستخدم ( ،)Single-Userومن الأمثلة
على نظم الت�شغيل ال�شائعة ما ي�أتي:
 .1نظام الت�شغيل دو�س (.)Disk Operating System: DOS
يعد من �أنظمة الت�شغيل ذات �أ�سلوب الواجهة
 .2نظام ت�شغيل النوافذ (ّ :)Windows
الر�سومية ,حيث يتيح ا�ستخدام تقنية الف�أرة والرموز ال�صورية ،وظهر هذا النظام
أهمها:
بعدة �إ�صدارات من � ّ

(Windows 98), (Windows 95), (Windows 3.11), (Windows 3.1), (Windows 7),
)(Windows XP), (Windows Millenium

 .3نظام ت�شغيل �آبل ماكنتو�ش ( :)Mac OSنظام ت�شغيل خا�ص ب�أجهزة �آبل ماكنتو�ش،
يتميز عن نظام النوافذ بقدرته وكفاءته في التعامل مع ال�صور والر�سوم.
 .4نظام ت�شغيل يونك�س ( :)UNIXي�ستخدم هذا النظام في �أجهزة الحا�سوب التي تعمل
كخادم ( )Serverوالتعامل مع ال�شبكات.
� .5أنظمة ت�شغيل ال�شبكات :ال تختلف �أنظمة ت�شغيل ال�شبكات عن �أنظمة الت�شغيل
الأخرى �إال �أنها مهي�أة بحيث ت�سمح لأجهزة الحا�سوب المت�صلة بال�شبكة بتبادل
المعلومات فيما بينها ،واال�ستفادة من الموارد المتوافرة ,مثل الطابعة �أو الأقرا�ص
المدمجة ،بالإ�ضافة �إلى �أنّ لها قدرات �أمنية لمنع الت�سلل �أو العبث بالأجهزة ...
وغيرها ،ومن الأمثلة على �أنظمة ت�شغيل ال�شبكات نظام النوافذ ( ،)Windows NTو
( )Windows 2000و ( )Windows 2003و (.)Windows Server 2008
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مكونات الحا�سوب التي ال تحتاج �إلى برامج ت�شغيل.
 -1اذكر ّ
 -2طابعة لها برنامج ت�شغيل (ويندوز ملينيوم) ،هل يمكن تعريف هذه الطابعة على نظام ت�شغيل
ويندوز ( )XPبا�ستخدام برنامج الت�شغيل نف�سه؟

 -2البرمجيات التطبيقية

برامج ت�ساعد على �إن�شاء كثير من التطبيقات المختلفة التي ي�ستطيع � ّأي �شخ�ص ا�ستخدامها،
حيث تتوافر هذه التطبيقات في المجاالت جميعها ,مثل الهند�سة والريا�ضيات والر�سم ،ومن
هذه البرمجيات:
�أ  -الحزم البرمجية :مجموعة من البرمجيات المتكاملة والمتعددة الأغرا�ض ,مثل حزمة
البرامج المكتبية (. )Microsoft Office
ب  -برامج ت�صميم �أنظمة قواعد البيانات :ت�ستخدم هذه البرامج في بناء قواعد البيانات  ,مثل
الأنظمة الحا�سبية ،ومن هذه البرمجيات �أوراكل (.)Oracle
جـ  -برامج تن�سيق الو�سائط المتعددة وتن�سيق ال�صور والر�سم الهند�سي :ت�ستخدم هذه البرامج في
ت�صميم البرامج التعليمية ،ومن هذه البرمجيات )Macromedia Flash( :وبرنامج الر�سم
الهند�سي ( ،)Auto Cadوبرنامج الت�صميم الر�سومي ثالتي الأبعاد (.)3D Studio

-3لغات البرمجة

مجموعة من التعليمات والقواعد التي ت�ستطيع من خاللها كتابة برنامج معين ,حيث ت�ستخدم
هذه البرامج في بناء �أنظمة الحا�سوب �سواء نظم الت�شغيل �أو البرامج التطبيقية ,ويمكن ت�صنيف
لغات البرمجة �إلى الآتي:
�أ  -لغات الم�ستوى المتدني ,ومنها:
 .1لغة الآلة :الم�ستوى النهائي ل ّأي لغة برمجة ت�ستخدم مع الحا�سوب  ،وهي اللغة
الم�صممة باللغات الأخرى �إلى لغة الآلة،
التي يفهمها الحا�سوب لتحويل البرامج
ّ
ت�سمى
وتتكون من الرقمين
المحوالت �أو المترجمات،
ّ
ّ
با�ستخدام برامج خا�صةّ ،
(.)0 , 1
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معبرة عن اللغة الإنجليزية للتعبير عن
 .2لغة التجميع :ت�ستخدم هذه اللغة اخت�صارات ّ
يتكون منها البرنامج.
العمليات التي ّ
تعد هذه اللغات �سهلة ،وذلك لأنها ت�ستخدم الكلمات
 .3لغات عالية الم�ستوىّ :
مف�سر لترجمة هذه البرامج
الإنجليزية ،حيث تحتاج هذه اللغات �إلى مترجم �أو ّ
وتنفيذها،ومن هذه اللغات لغة (تيربو با�سكال) ،ولغة ( ،(C++ولغة (كويك
بي�سك).
ب  -لغات البرمجة الحديثة :تت�شابه مع لغات البرامج ال�سابقة في عملية ترجمة البرنامج
المكتوب ،ومن �أهم هذه اللغات لغات البرمجة المرئية ،ومن برامجها (الفيجيوال
أي�ضا لغات الذكاء
بي�سك) ،و(جافا) ،و( فيجيول  ،)C++ومن لغات البرمجة الحديثة � ً
ال�صناعي  ,وهي اللغة التي ت�ستخدم في التحكم ال�صناعي مثل (.)PLC

 -4البرمجيات الخا�صة ب�صيانة جهاز الحا�سوب

يتوافر العديد من البرمجيات التي ت�ستخدم في حماية جهاز الحا�سوب من الفيرو�سات  ،كما
تتوافر العديد من البرمجيات التي ت�ستخدم في الفح�ص و�إجراء ال�صيانة لجهاز الحا�سوب,
ومن هذه البرمجيات:
�أ  -برام��ج الحماي��ة من الفيرو�سات :ت�س��تخدم هذه البرامج في حماية جهاز الحا�س��وب من
الفيرو�س��ات ،ومن هذه البرمجي��ات ( ،)Norton Antivirusو ( ،)MacAfee Antivirusو
(.)AVG Antivirus
ب  -البرامج الم�ساعدة :ت�ستخدم هذه البرامج في �إدارة جهاز الحا�سوب والملفات وتنظيم
�أدائه ،ومن هذه البرامج برامج �ضغط الملفات ( ،)WinZipوبرامج ت�شغيل ال�صوت

وال�صورة ( ،)Media Playerوبرامج التعامل مع ملفات ( )PDFمثل (.)Acrobat Reader

جـ  -برامج ال�صيانة :ت�ستخدم هذه البرامج في �صيانة �أجهزة الحا�سوب ،ومن هذه البرامج
برنامج ( )Doctor Nortonالذي ي�ستخدم في فح�ص القر�ص ال�صلب و�صيانته ،وبرنامج
( )Norton Utilitiesالذي ي�ستخدم في فح�ص القر�ص ال�صلب و�صيانته �أي�ض ًا ،وبرنامج
( )C Cleanerالذي ي�ستخدم في تنظيف القر�ص ال�صلب من الملفات غير المرغوب
بها ،وبرنامج ( )Partition Magicالذي ي�ستخدم في تهيئة القر�ص ال�صلب وتق�سيمه.
130

الوحدة الثانية  :البرمجيات

يتم تن�صيبها في جهاز
د  -برامج الت�شغيل ( :)Driversبرامج تنتجها ال�شركات ال�صانعةّ ،
المكونات المادية الم�ضافة (بطاقة
تعرف
ّ
الحا�سوب لتتيح لنظام الت�شغيل في الحا�سوب ّ
ال�ص��وت ،وبطاق��ة ال�شا�ش��ة ،والطابع��ة،
وغيرها) والتعامل معها ،حيث يلعب برنامج هل تحتاج مكونات الحا�سوب ك ّلها
الت�ش��غيل دور الو�س��يط بي��ن نظام الت�ش��غيل �إلى برامج ت�شغيل؟
والمكونات المادية.
ّ

 -1ما الفرق بين المعلومات والبيانات؟اذكر اً
مثال على كل منها.
 -2ما مهام نظام الت�شغيل؟
عدد �أنواع البرمجيات.
ّ -3

ثانيًا  :تهيئة القر�ص ال�صلب

تهيئة القر�ص ال�صلب ( )Formating the HDDهي �إعادة تجهيز القر�ص ال�صلب.

� -1أنواع التهيئة

يوجد نوعان من التهيئة ,هما:

�أ  -التهيئ��ة الفيزيائي��ة (:)Physical Formating
يتم في هذا النوع من التهيئة تق�س��يم �أقرا�ص
ّ
القر���ص ال�ص��لب �إلى عنا�ص��ره الأ�سا�س��ية
(الم�س��ارات ،والقطاعات ،والأ�سطوانات)
كما هو مبين في ال�شكل(.)1- 2
يتم تحديد �أماكن بداية
وخالل عملية التهيئة ّ
القطاع��ات والم�س��ارات ونهايته��ا ،وعادة
تتم هذه التهيئة من قبل ال�ش��ركات ال�صانعة،
ّ
حي��ث تعرف هذه التهيئة بتهيئة الم�س��توى
المنخف�ض (.)Low Level Formating

القطاع

الأقرا�ص

الم�سار

ال�شكل ( :)1- 2تق�سيم القر�ص ال�صلب.
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يتم في هذه التهيئة و�ضع نظام الملفات ،مثل
ب  -التهيئة المنطقية (ّ :)Logical Formating
مما يتيح لنظام الت�شغيل ا�ستخدام الم�ساحة
( )FAT32 ، NTFSعلى القر�ص ال�صلبّ ،
التخزينية الموجودة على القر�ص ال�صلب في قراءة الملفات والبيانات وتخزينها،
تتم هذه التهيئة
وتعرف هذه التهيئة بتهيئة الم�ستوى العالي (ّ ،)High Level Formating
فيزيائيا.
بعد تهيئة القر�ص
ًّ

 -2البرامج الم�ستخدمة في عملية التهيئة

ت�ستخدم في عملية تهئية القر�ص ال�صلب مجموعة من البرامج ،ومن هذه البرامج برنامج
( )FDISKوبرنامج ويندوز (نظام الت�شغيل) ،وبرنامج ( ،)Magic Partitionوبرنامج (.)EZ

 -3تق�سيم القر�ص ال�صلب ()HDD Partition

بعد تهيئة القر�ص ال�صلب ،نلج أ� �إلى تق�سيمه ،ثم تهيئة الأق�سام الناتجة ،وهناك ثالثة �أنواع
لتق�سيمات القر�ص ال�صلب ،هي:
�أ  -الق�ســم الأ�ســا�ســي ( :)Primary Partitionيحتوي هذه الق�ســــم علــــــى نظــــام
الت�شــغيل الم�ستخدم (مثل الويندوز) بالإ�ضافة �إلى � ّأي ملفات �أو بيانات �أخرى ,مثل
( ،)My Documents, Program Filesحيث يجب تهيئة الق�سم الأ�سا�سي � اً
أول بنظام ملفات
منا�سب لنظام الت�شغيل الم�ستخدم ،وذلك قبل تن�صيب نظام الت�شغيل ،ولو كان القر�ص
واحدا منها فقط �سيعمل ,ويكون
ال�صلب يحتوي على العديد من الأق�سام الأ�سا�سية ,ف�إن
ً
�سيتم تحميل نظام الت�شغيل منه عند بدء ت�شغيل الحا�سوب.
ً
متاحا لال�ستخدام ،وهو الذي ّ

ب  -الق�سم الممتد ( :)Extended Partitionيحتوي هذا الق�سم على العديد من الأق�سام
المنطقية ،وال يمكن �أن ي�ستخدم الق�سم الممتد في تخزين البيانات ،بل يجب تق�سيمه
�إلى عدد من الأق�سام المنطقية التي يمكن ا�ستخدامها في تخزين البيانات.
جـ  -الق�سم المنطقي ( :)Logical Partitionيوجد هذا الق�سم داخل الق�سم الممتد ،ويحتوي
على ملفات عادية و بيانات و�أنظمة ت�شغيل مثل ( ،)OS/2, LINUX, Windows NTحيث
يتم تق�سيم القر�ص ال�صلب للأ�سباب الآتية:
ّ
 .1ا�ستخدام �أكثر من نظام ت�شغيل.
 .2ا�ستخدام الم�ساحة التخزينية الموجودة على القر�ص ال�صلب ب�أف�ضل �شكل ممكن.
 .3ت�أمين الملفات ب�شكل �أكبر.
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 -4ت�سمية �أق�سام القر�ص ال�صلب

تختلف ت�سمية الأقرا�ص ال�صلبة من نظام ت�شغيل لآخر ،وقد تتعدد طرق الت�سمية في ذات
نظام الت�شغيل اعتما ًدا على م�ستوى الت�شغيل ،فعلى �سبيل المثال  :في واجهة الم�ستخدم في
�أنظمة (ويندوز) ،تبد�أ ت�سمية �أق�سام القر�ص ال�صلب بالحرف ( ،)Cثم باقي حروف الأبجدية
دائما ( ,)Cثم ت�أخذ باقي
الإنجليزية ( ,)D E F G Hوي�أخذ الق�سم الأ�سا�سي �أول حرف ً
ثم ( )Eوهكذا ،وعلى فر�ض �أنّ هناك �أكثر من قر�ص �صلب
الأق�سام المنطقية الحروف (ّ )D
مو�صولة مع بع�ضها في الوقت نف�سه ,ف�سيتم ت�سمية الأق�سام ،حيث �إنّ الق�سم الأ�سا�سي
�ست�سمى
�سيتم التحميل النظام منه �سي�أخذ الحرف ( ،)Cوبعد ذلك
ّ
الخا�ص بالقر�ص الذي ّ
الأق�سام المنطقية الخا�صة بالقر�ص الأول (ّ � )F,E,Dأما الق�سم الأ�سا�سي في القر�ص الثاني,
فتبد�أ ت�سميته حيث تنتهي حروف الق�سم الأول (.)I,H,G

� -5سجل الإقالع الرئي�س ()Master Boot Record: MBR
البد من تحديد بداية ونهاية كل ق�سم منطقي موجود
ّ
على القر�ص ال�صلب ,وتُكتب هذه المعلومات في
مكان ما من القر�ص ال�صلب؛ حتى ي�ستطيع نظام
تعرفها ك�أق�سام منف�صلة ،و يقوم بهذه العملية
الت�شغيل ّ
منطقيا ،حيث
البرنامج الذي يق�سم القر�ص ال�صلب
ًّ
ي�سمى �سجل
�إنّ �أول قطاع في بداية كل ق�سم منطقي ّ
الإقالع ( ,)Boot Recordوتُكتب فيه المعلومات كلها
المتعلقة بمكان بداية الأق�سام المنطقية ونهايتها ،كما
تم تحميل الجهاز
ّ
يحدد القر�ص ال�صلب الن�شط (الذي ّ
في�سمى
منه)ّ � .أما �سجل الإقالع للق�سم الأ�سا�سي,
ّ
�سجل الإقالع الرئي�س ,ويحتوي على برنامج يخبر
جهاز الحا�سوب ماذا يفعل ليبد�أ التعامل مع القر�ص
تتغير المعلومات الموجودة في �سجل
ال�صلب ،وال ّ
أبدا في �أثناء عمل الجهاز.
الإقالع الرئي�س � ً

�سجل الإقالع (:)Boot Record
�أول قطاع في بداية كل ق�سم
منطقي ،و ُتكتب عليه المعلومات
كلها المتعلقة بمكان بداية الأق�سام
تحدد
المنطقية ونهاياتها ،كما
ّ
القر�ص الن�شط وهو الذي يجب
�أن يوجد نظام الت�شغيل.

بع�ض الفيرو�س��ات تن�س��خ نف�سها
في �سجل الإقالع الرئي�س ،وتقوم
دائما
ب�إتالفه ،ل��ذا يجب الحر�ص ً
ع��ى ا�س��تخدام برنام��ج م�ض��اد
للفيرو�سات لمنع حدوث ذلك.
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ثالثًا :الفيرو�سات
يتم �إنتاجها
مجموعة من التعليمات البرمجية ّ
خ�صي�صا وترفق نف�سها ببرنامج �أو ملف لتتمكن من
ً
االنت�شار من حا�سوب �إلى �آخر ،وتتمكن هذه البرامج
من تدمير البرامج والمعلومات �أو �إ�صابة الأجهزة
بالخلل بعدة طرق ,فمنها ما يبد أ� بالعمل مبا�شرة عند
الإ�صابة وبع�ضها عند تنفيذ بع�ض الأوامر ،والبع�ض
الآخر عندما يحين التوقيت والتاريخ المبرمج �سلفًا،
تتميز هذه الفيرو�سات بقدرتها على التكاثر
كما ّ
واالنتقال من جهاز �إلى �آخر عن طريق الملفات
المتبادلة بين الم�ستخدمين ،وت�ستهدف الفيرو�سات
البرامج الآتية:

من م�ؤ�شرات وجود الفيرو�سات في
الحا�سوب انخفا�ض �أداء الحا�سوب
ب�شكل ملحوظ.

تنتقل الفيرو�سات �إلى جهاز الحا�سوب
تحمل
مع البيانات والبرمجيات التي ّ
�إلى الحا�سوب من مواقع الإنترنت �أو
الأقرا�ص ال�صلبة �أو المدمجة �أو ذاكرة
فال�ش.

• البرامج التنفيذية ,مثل).ovl, .drv, .sys, .bin, .ddl, .vbx, .exe, .com( :

• البرامج التحميلية ,مثل)Boot Record, Master Boot, FAT, Partition Table( :

� -1أنواع الفيرو�سات

يتم ت�صنيف الفيرو�سات على �أ�سا�س طريقة هجومها (طريقة الإ�صابة بها) ,ومنها:
ّ
يعد من �أقدم الفيرو�سات المعروفة لدى الم�ستخدمين ,فقد
�أ ّ :)Boot Sector Virus( -
كانت هذه الفيرو�سات ت�صيب القر�ص ال�صلب ،وتنت�شر من خالل القر�ص ال�صلب من
م�ستخدم �إلى �آخر.
ب  :)File Infector Virus( -هذا النوع من الفيرو�سات يلحق نف�سه كملف في � ّأي برنامج
تنفيذي ,ويتميز هذا النوع من الفيرو�سات بقدرته على االنت�شار بعدة طرق وب�سرعة
عالية ،منها الأقرا�ص ال�صلبة ،والذاكرة المتنقلة ( ،)Flash Memoryور�سائل البريد
الإلكتروني .
يتميز هذا النوع ب�سرعة االنت�شار بين الم�ستخدمين خا�صة �أنه قادر
جـ ّ :)Macro Viruses( -
على االنت�شار في �أثناء تحميل البرامج �أو تنزيلها من �شبكة الإنترنت.
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� -2أ�شهر الفيرو�سات
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يوجد عدة �أنواع من الفيرو�سات ،ومن �أهمها:
تعد من �أ�سرع الفيرو�سات التي انت�شرت في عام
�أ  -فيرو�س ميلي�سا (ّ :)Melissa Virus
1999م ,وهي من نوع (ماكرو فيرو�س) ومتخ�ص�صة في �إ�صابة البريد الإلكتروني،
وينت�شر هذا الفيرو�س عن طريق االلت�صاق في برامج الن�صو�ص كملحق في ر�سالة البريد
الإلكتروني.
يعد �أخطر الفيرو�سات؛ لأنه قادر على م�سح القر�ص ال�صلب
ب  -فيرو�س (ّ :)CIH Virus
و�إ�صابة البرنامج الأ�سا�سي الم�س�ؤول عن وحدات الإدخال والإخراج لجهاز الحا�سوب،
مما قد يت�سبب في تلف اللوحة الأم.
ّ
جـ  -فيرو�س الحب ( :)Love Virusم�شابه لفيرو�س ميلي�سا ،ولكنه متخ�ص�ص في �إ�صابة برنامج
مايكرو�سوفت (�أوت لوك).

 -3الوقاية من الفيرو�سات

�أف�ضل الطرق للوقاية من الفيرو�س الح�صول على برنامج متخ�ص�ص �ضد الفيرو�سات مع متابعة
تحديث البرنامج ب�شكل م�ستمر ،وكذلك الحذر من فتح الملفات الملحقة في الر�سائل
الإلكترونية.

 -4البرامج الم�ضادة للفيرو�سات

تهديدا
برامج تحمي جهاز الحا�سوب من هجمات الفيرو�سات وبقية البرامج التي ت�شكل
ً
أمنيا على المعلومات ،ويمكن �أن تحدد هذه الملفات ال�ضارة القادمة من � ّأي م�صدر مثل
� ًَّ
وتثبت هذا
الأقرا�ص المدمجة ،والأقرا�ص اللينة ،والذاكرة المتنقلة ،والر�سائل الإلكترونيةّ ،
البرامج في القر�ص ال�صلب ،حيث تعمل على م�سح �أو تعطيل عمل البرامج المهددة ل�سالمة
الجهاز،وهناك طريقتان لت�شغيل برامج الفيرو�سات:
تلقائيا عند ت�شغيل البرامج �أو ن�سخ
�أ 	-الت�شغيل المبا�شر :يعمل البرنامج الم�ضاد للفيرو�سات
ًّ
الملفات �أو تنزيل الملفات من الإنترنت.
يتم ت�شغيل البرنامج الم�ضاد للفيرو�س من قبل الم�ستخدم للبحث عن
ب	-الت�شغيل عند الطلبّ :
الفيرو�سات في الأقرا�ص ال�صلبة والمرنة والمدمجة والذاكرة المتنقلة ،ليقوم البرنامج
ب�إزالة هذه الفيرو�سات �أو التخل�ص منها.
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 -5ن�صائح عا ّمة حول برامج الفيرو�سات

دائما على �شراء البرامج الم�ضادة للفيرو�سات من �شركة متخ�ص�صة ,تقوم
يجب الحر�ص ً
بخدمة التحديث الدائم مجا ًنا عبر �شبكة الإنترنت لمدة عام على الأقل من تاريخ �شراء
البرنامج ،وتحديث البرنامج ب�شكل دوري؛ لأن هناك الكثير من الفيرو�سات الجديدة التي
قد تنت�شر ،والطريقة الوحيدة لتجنب الإ�صابة بالفيرو�سات هي ا�ستمرارية التحديث للبرنامج
مع �إجراء الك�شف الكامل للملفات الموجودة في الجهاز كلها بعد كل تحديث ،ومن
المفاهيم غيرال�صحيحة بين الم�ستخدمين على م�ستوى العالم  ,االعتقاد ب�أنّ اقتناء برنامج
�صحيحا,
م�ضاد للفيرو�سات يمنع هجوم الهاكرز والمخترقين ويحمي منه ،وهذا طب ًعا لي�س
ً
حيث �إن هذه البرامج تحميك فقط من الفيرو�سات (الديدان و�أح�صنة طروادة) ،وت�ستطيع
تعرف معظم الفيرو�سات.

 -6طرق انتقال الفيرو�سات

اً
انتقال للفيرو�سات ،وذلك ل�سهولة �إ�ضافتها كملفات
تعد الر�سائل الإلكترونية من �أكثر الو�سائل
ّ
م�صدرا
ويعد ن�سخ البرامج المقلدة
جداّ ،
ملحقة و�سرعة انت�شارها على ال�شبكة في زمن ق�صير ًّ
ً
�آخر للفيرو�سات� ،إ�ضافة �إلى �أنَّ هناك فيرو�سات قد تنت�شر من خالل برامج تقوم بتحميلها من
خالل �شبكة الإنترنت �أو الأقرا�ص ال�صلبة �أو الأقرا�ص المدمجة �أو الذاكرة المتنقلة.
�أعطال البرمجيات

في كثير من الأحيان يتعطل جهاز الحا�سوب ب�سبب وجود خلل في نظام الت�شغيل �أو في
أهم
أهم مظاهر �أعطال البرمجيات هو بطء جهاز الحا�سوبّ � ،أما � ّ
البرامج التطبيقية ،ومن � ّ
الأ�سباب التي تجعل جهاز الحا�سوب بطيئ ًا فهي:
 -1التحميل لبع�ض البرامج غير المهمة.
 -2وجود �أخطاء �أو تلف في �إحدى ملفات النظام المحملة على جهاز الحا�سوب.
 -3وجود فيرو�س في جهاز الحا�سوب.
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 -1اختر الإجابة ال�صحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
( )1الجهاز الذي يحتاج �إلى برنامج ت�شغيل خارجي هو:
ب  -القر�ص ال�صلب.
				
�أ  -الطابعة.
د  -القر�ص المدمج.
			
جـ -القر�ص المرن.
يعد نظام ت�شغيل:
مما ي�أتي ّ
( )2واحد ّ
			
�أ  -معالج الن�صو�ص.
جـ  -عار�ض ال�صور 			.د

ب -لغة بي�سك.
 -ويندوز()XP

مكونات نظام الت�شغيل:
مما ي�أتي من ّ
( )3واحد ّ
ب MS-DOS -
�أ  -ملفات النظام			.
د  -مايكرو�سوفت �إك�سل.
جـ -مايكرو�سوفت وورد		.
م�صممة للعمل تحت نظام:
( )4حزمة مايكرو�سوفت �أوفي�س
ّ
ب UNIX -
				
�أ .MS-DOS -
د � -آبل ماكنتو�ش.
جـ -ويندوز(			.)XP
(� )5أف�ضل الطرق للوقاية من الفيرو�سات هي:
�أ  -الح�صول على برنامج متخ�ص�ص �ضد الفيرو�سات.
ب -الح�صول على برنامج متخ�ص�ص �ضد الفيرو�سات مع متابعة تحديث البرنامج
ب�شكل دوري.
جـ -عدم و�صل الجهاز ب�شبكة الإنترنت.
د  -عدم تبادل المعلومات عن طريق الذاكرة المتنقلة (.)Flash Memory
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� -2ضع �إ�شارة �صح �أو خط�أ �أمام كل من العبارات الآتية:
تعد ( )Boot Sector Virusمن �أحدث الفيرو�سات المعروفة لدى الم�ستخدمين.
أ� ّ ) ( -
ب  ) ( -ت�ستهدف الفيرو�سات البرامج التنفيذية.
جـ  ) ( -برمجيات النظم برمجيات تتحكم في �أجهزة الحا�سوب المختلفة.
تعد من برمجيات الأغرا�ض العامة.
د  ) ( -برامج معالج الن�صو�ص ّ
هـ  ) ( -توزيع المعدات الم�شتركة على الم�ستخدمين في ال�شبكة �إحدى وظائف نظام
الت�شغيل.
مما ي�أتي ،واذكر �أمثلة على كل منها:
عرف كلاً ّ
ّ -3
أ�  -لغات البرمجة.

ب -البرمجية.
جـ -البرمجيات التطبيقية.
 -4ما الفيرو�س؟ ما �أنواعه؟ وما طرق الوقاية منه؟
وعدد �أهم وظائفه.
ّ -5
و�ضح المق�صود بنظام الت�شغيلّ ،
 -6اذكر ثالثة �أ�سباب ت�ؤدي �إلى بطء جهاز الحا�سوب.
 -7اذكر تق�سيمات القر�ص ال�صلب،مع تو�ضيح كل ق�سم.
و�ضح المق�صود ب�سجل الإقالع الرئي�س.
ّ -8
يتم ت�سمية القر�ص ال�صلب؟
 -9كيف ّ

 -10ما البرامج التي ت�ستهدفها الفيرو�سات؟
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التدريب العملي
القطاع

الأقرا�ص

الم�سار

تق�سيم القر�ص ال�صلب وتهيئته با�ستخدام نظام الت�شغيل ()Windows XP

تمرين()1-2

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تهيئ القر�ص ال�صلب با�ستخدام نظام الت�شغيل (.)Windows XP تق�سم القر�ص ال�صلب با�ستخدام نظام الت�شغيل (.)Windows XPم�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 قر�ص مدمج يحتوي على نظام ت�شغيل(.)Windows XP

 -جهاز حا�سوب.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :تق�سيم القر�ص ال�صلب
محرك الأقرا�ص الذي يحتوي على نظام الت�شغيل (.(Windows XP
� -1ضع القر�ص المدمج في ّ
� -2ش ّغل جهاز الحا�سوب� ،سيظهر
ال�شكل ( ,)1ثم يبد�أ البرنامج
بفح�ص القر�ص ال�صلب ،كما
في ال�شكل (.)2
ال�شكل ()1

ال�شكل ()2
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 -3ا�ضغط ( )Enterفي ال�شكل
(.)3

ال�شكل ()3

 -4ا�ض��غط ( )F8ف��ي ال�ش��كل
(.)4

ال�شكل ()4

 -5ا�ض��غط الح��رف ( )Cف��ي
ال�ش��كل (� ،)5س��يظهر في
المرب��ع حج��م القر���ص
ال�صلب الكلي.

ال�شكل ()5
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حـــدد م�س��ـــاحة القــر�ص
-6
ّ
ال�ص��لـــب فــــي المربـــع
المخ�ص�ص ,وذلك بتق�سيمه
�إل��ى ق�س��مين مت�س��اويين
( )C&Dفي ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6

 -7ا�ضغط ( )Enterفي ال�شكل
(.)7

ال�شكل ()7

ال�شكل ()7

 -8ا�ضغط الحرف ( )Cفي
ال�شكل (.)8

ال�شكل ()8
ال�شكل ()8
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 -9ا�ضغط الحرف ( )Enterفي
ال�شكل (.)9

ال�شكل ()9

ثانيًا :التهيئة
 -1ا�ضغط ( )Enterفي ال�شكل
(.)10

ال�شكل ()10

 -2ا�ضغط ( )Enterفي ال�شكل
( ،)11ثم تابع ما يظهر في
ال�شكل (.)12

ال�شكل ()11
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(�أ)

(ب)

(جـ)

(د)
ال�شكل ()12
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مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

ق�سم القر�ص ال�صلب؟
 -1لماذا ُي ّ
 -2ما الفرق بين التق�سيم با�ستخدام نظام الملفات (� )FAT32أو ()NTFS؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
 احذف جدول التق�سيم الذي �أن�ش�أته في التمرين ال�سابق.جديدا يحتوي على �أربعة قطاعات مت�ساوية.
 �شكل جدول تق�سيمً
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كماي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()2-2

تن�صيب نظام ت�شغيل ()Windows XP
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

تن�صب نظام الت�شغيل على القر�ص ال�صلب.
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 قر�ص مدمج يحتوي على نظام ت�شغيل(.)Windows XP

� -صندوق جهاز الحا�سوب.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

-1

�ش ّغل جهاز الحا�سوب .

� -2ضــع قــر�ص الأعــداد فـي
م�شغل الأقرا�ص المدمجة
) ،)CD-ROMيظهر ال�شكل
(.)1
ال�شكل ()1

 -3ا�ضغط مفتاح ( ،)Enterفي
ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

146

الوحدة الثانية :التدريب العملي
الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -4ا�ضغــط مفتــاح ( ،)F8فــي
ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

 -5ا�ضـــغـــط ( ،)Enterفـــي
ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 -6اختر الأمر الثالث ( ،)Format the Partition Using the NTFS File Systemفي ال�شكل
(.)5

ال�شكل ()5
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 -7تتبع خطوات التن�صيب ،في ال�شكل
(.)6

(�أ)

(ب)

(جـ)

(د)
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(هـ)

(و)
ال�شكل ()6

 -8ا�ضغط على خيار تحديد الموقع واللغة المطلوبة في ال�شكل ( ،)7ثم ا�ضغط (.)Next

ال�شكل ()7
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� -9أدخ��ل اال�س��م ،وا�س��م المنطقة
�أو البل��دة� ،أو الدولة في ال�ش��كل
ثم ا�ضغط (.)Next
(ّ ،)8

ال�شكل ()8

� -10أدخ��ل رق��م ن�س��خة الوين��دوز
( )Product Keyف��ي الخان��ات
ثم ا�ضغط
المبينة في ال�شكل (ّ )9
ّ
(.)Next

ال�شكل ()9

� -11أدخل ا�س��م الجهاز في ال�ش��كل
ثم ا�ضغط (.)Next
(ّ ،)10

ال�شكل ()10
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 -12ق��م ب�إع��داد الوق��ت والتاري��خ،
ثم ا�ض��غط
ف��ي ال�ش��كل (ّ ،)11
(.)Next

ال�شكل ()11

 -13تابـــع خطــوات التن�صيـب ،فــي
ال�شكل (.)12

(�أ)

(ب)

(جـ)
ال�شكل ()12
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مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -14اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

هل ت�ستطيع تن�صيب ( )Win98على الجهاز نف�سه بعد تن�صيب ()Win XP؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
ن�صب نظامي الت�شغيل ( )Win XPو ( )Win 7عليه.
ثم ّ
� -أح�ضر جهاز حا�سوبّ ،

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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نعم
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تمرين()3-2

تعريف بطاقات ال�صوت والعر�ض وال�شبكة
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

تعرف بطاقة ال�صوت.
 ّتعرف بطاقة العر�ض.
 ّتعرف بطاقة ال�شبكة.
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 قر�ص مدمج يحتوي على برنامج تعريف  -جهاز حا�سوب.بطاقة ال�صوت.
 قر�ص مدمج يحتوي على برنامج تعريفبطاقة العر�ض.
 قر�ص مدمج يحتوي على برنامج تعريفبطاقة ال�شبكة.
الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :تعريف بطاقة ال�صوت
� -1ضع القر�ص المدمج الخا�ص في م�شغل الأقرا�ص المدمجة .
 -2ا�ض��غط عل��ى ( )Startف��ي
ث��م اخت��ر
ال�ش��كل (ّ ،)1
(.)Control Panel

ال�شكل ()1
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 -3ا�ضــــغـــــط �أيـــقـــونـــــة
( ،)Add Hardwareفــــ��ي
ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

 -4اختر الأم��ر المظلل باللون
الأحمر في ال�ش��كل (،)3
ثم ا�ضغط (.)Next
ّ

ال�شكل ()3

 -5ا�ضغط ( ،)Nextفي ال�شكل
(.)4

ال�شكل ()4
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 -6اخ�تر الأمر املظل��ل باللون
(،)5ثم
الأحمر يف ال�شكل
ّ
ا�ضغط (.)Next

ال�شكل ()5

 -7اخــــــــــــ�تر
 )Hardwareيف ال�ش��كل
ثم ا�ضغط (.)Next
(ّ ،)6
(Add New

ال�شكل ()6

 -8اخ�تر الأم��ر املظل��ل يف
ثم ا�ض��غط
ال�ش��كل (ّ ،)7
(.)Next

ال�شكل ()7
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-9

اختر الأمر (Sound ,Videos

 )and game controllerفي
ثم ا�ضغط
ال�شكل (ّ ،)8
(.)Next

ال�شكل ()8

 -10ا�ض��غط ( )Have Diskف��ي
ثم ا�ض��غط
ال�ش��كل (ّ ،)9
(.)Next

ال�شكل ()9

 -11ا�ض��غط ( ،)Browsesف��ي
ال�شكل (.)10

ال�شكل ()10
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 -12اختــر م�شـــغــل القـــر�ص
المدمج في ال�شكل (،)11
ثم ا�ضغط (.)Open
ّ

ال�شكل ()11

 -13اختر ( )Soundفي ال�شكل
ثم ا�ضغط (.)Open
(ّ ،)12

ال�شكل ()12

 -14اخت��ر ( )HD Audioف��ي
ثم ا�ضغط
ال�ش��كل (ّ ،)13
(.)Open

ال�شكل ()13
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ثانيًا :تعريف بطاقة العر�ض
كرر الخطوات ( )7-1ال�سابقة.
ّ -1
ثم ا�ضغط (.)Next
 -2اختر ( )Display Adapterفي ال�شكل (ّ ،)14

ال�شكل ()14

 -3ا�ضغط ( ،)Have Diskفي ال�شكل (.)15

ال�شكل ()15
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 -4ا�ض��غط ( ،)Browsesف��ي
ال�شكل (.)16

ال�شكل ()16

 -5اختـــر م�ش��ــغل القـــر�ص
المدمج في ال�شكل (،)17
ثم ا�ضغط (.)Open
ّ

ال�شكل ()17

 -6اختر ( )Driversفي ال�شكل
ثم ا�ضغط (.)Open
(ّ ،)18

ال�شكل ()18
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ثم ا�ضغط (.)Open
 -7اختر ( )NVIDIAفي ال�شكل (ّ ،)19

ال�شكل ()19

ثالثًا :تعريف بطاقة ال�شبكة
كرر الخطوات ( )7-1من �أول.
ّ -1
ثم ا�ضغط (.)Next
 -2اختر ( )Network Adapterفي ال�شكل (ّ ، )20

ال�شكل ()20
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 -3ا�ض��غط ( )Have Diskف��ي
ال�شكل (.)21

ال�شكل ()21

 -4ا�ض��غط ( ،)Browsesف��ي
ال�شكل (.)22

ال�شكل ()22

 -5اختــر م�ش��ــغل القــــر�ص
المدمج في ال�شكل (،)23
ثم ا�ضغط (.)Open
ّ

ال�شكل ()23
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مف�ص ً
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -6اكتب
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

مثبتة على اللوحة الأم� ،أو على فتحات التو�سع؟
هل يختلف تعريف البطاقات� ,إذا كانت ّ

162

الوحدة الثانية :التدريب العملي

فح�ص الحا�سوب من الفيرو�سات با�ستخدام برنامج ( )AVG Antivirusتمرين()4-2
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

تن�صب برنامج فح�ص الفيرو�سات ).)AVG Antivirus
 ّ تفح�ص الحا�سوب من الفيرو�سات با�ستخدام برنامج (.) AVG Antivirusم�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 -برنامج فح�ص الفيرو�سات.

 -جهاز حا�سوب.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :تن�صيب برنامج فح�ص الفيرو�س
� -1ضع القر�ص المدمج الخا�ص ببرنامج فح�ص الفيرو�سات في م�شغل الأقرا�ص المدمجة.
 -2ا�ضغط على �أيقونة (،)AVG
في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

 -3تابع عملية التن�ص��يب ،في
ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2
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 -4ا�ض��غط الأم��ر (،)Accept
في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

 -5ا�ضغط ( ،)Nextفي ال�شكل
(.)4

ال�شكل ()4

(،)5ثم ا�ضغط ( ،) Nextوتابع ما يظهر في ال�شكل
 -6ا�ضغط ( )Quick Installفي ال�شكل
ّ
(.)6

ال�شكل ()5
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ثم ا�ضغط ( ،)Nextوتابع ما يظهر في ال�شكل (.)8
 -7اختر الجزء المظلل في ال�شكل (ّ ، )7

ال�شكل ()7

ال�شكل ()8

ثانيًا :فح�ص جهاز الحا�سوب
من الفيرو�سات
 -1ا�ض��غط �أيقونة ( )AVGفي
ال�ش��كل ( ،)9الموج��ودة
على �سطح المكتب.
ال�شكل ()9

 -2اختــــر �أيقونـــ��ة
 )Computer Scanفــــ��ي
ال�ش��ــكل ( ،)10وذلــك
لفح�ص جهاز الحا�س��وب
كلــ��ه� ،أو اختــ��ر (Scan
)Specific Files or Folder
لفحــ�ص مل��ف �أو مجلــد
معين.
(Whole

ال�شكل ()10
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ثم
 -3اختر م�شغل الأقرا�ص المراد فح�ص الملفات �أو المجلدات فيه في ال�شكل (ّ ،)11
تابع ما يظهر في ال�شكل (.)12

ال�شكل ()11

ال�شكل ()12

مف�ص ً
 -4اكتب
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
تقريرا ّ
ال ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ما فائدة تن�صيب برامج فح�ص الفيرو�سات على الجهاز؟
 -2اذكر �أ�شهر الفيرو�سات التي تنتقل �إلى جهاز الحا�سوب.
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تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
ن�صب برامج فح�ص الفيرو�سات الآتية على جهاز الحا�سوب:
 ّ. )Avira Antivirus( n
.)Avasti Antivirus ( n
.)Norton Antivirus( n
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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التقويم الذاتي
يمكنني بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
عنا�صر الأداء
الرقم
�أعم��ل على تهيئة القر�ص ال�ص��لب وتق�س��يمه با�س��تخدام نظام
1
الت�شغيل (.)Windows XP
2
3
4
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أن�صب نظام الت�شغيل (.)Windows XP
� ّ

أعرف بطاقات ال�صوت والعر�ض وال�شبكة.
� ّ

�أفح�ص الحا�س��وب من الفيرو�س��ات با�س��تخدام برنامج (AVG

.)Antivirus

مقبول جيّد ممتاز

الوحدة الثالثة

الناسوخ والطابعات

تطور الحا�سوب الرئي�س في تح�سين �أداء و�سائل الطباعة؟
• ما دور ّ
يعد جهاز النا�سوخ من و�سائل نقل البيانات ال�سريعة والم�ضمونة؟
• هل ّ

المكونات المادية لجهاز الحا�سوب ال�شخ�صي،
تعد الطابعات والما�سحات ال�ضوئية من
ّ
ّ
أهم �أجهزة الإدخال،
أهم �أجهزة الإخراج  ،بينما ّ
حيث ّ
تعد الما�سحات ال�ضوئية �أحد � ّ
تعد �أحد � ّ
فقد غدت هذه الأجهزة �ضرورية من �أجل �إنجاز الأعمال المكتبية كطباعة التقارير والجداول
والر�سوم ،وحفظ الوثائق وتخزينها ،وتختلف الطابعات من حيث النوع وطريقة العمل والكلفة،
يعد جهاز النا�سوخ
�إذ �إن طبيعة الوظيفة
تعد العامل الأ�سا�س في انتقائها ،كما ّ
المرجوة من الطابعة ّ
ّ
أهم التجهيزات المكتبية ،فقد �أ�صبح اليوم من الأجهزة المهمة في عملية
(الفاك�سميلي) من � ّ
أبدا لما له من خدمات جليلة
ق�صر الم�سافات
االت�صاالت والتي ال ي�ستغنى عنها � ً
متطورة ،ولأنه ّ
ّ
بين المدن والدول واخت�صرها.
تبحث هذه الوحدة مبد�أ عمل الما�سح ال�ضوئي ،و�أنواعه
والمكونات الرئي�سة له ووظيفة كل
ّ

أي�ضا مبد أ� عمل الطابعات و�أنواعها ،والمكونات الرئي�سة لها ووظيفة كل منها،
منها ،وتبحث � ً
والمكونات الرئي�سة له ،ووظيفة
كما تبحث هذه الوحدة مبد أ� عمل جهاز النا�سوخ (الفاك�سميلي)
ّ
كل منها ،كما تطرقت الوحدة �إلى الأعطال ال�شائعة في هذه الأجهزة وت�شخي�صها و�صيانتها.
يتوقع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن :
تتعرف كيفية عمل الما�سح ال�ضوئي.
 ّالمكونات الرئي�سة للما�سح ال�ضوئي ووظيفة كل منها.
تتعرف
ّ
 ّتتعرف الأعطال ال�شائعة في جهاز الما�سح ال�ضوئي وم�سبباتها.
 ّكيفية عمل الطابعة.
تتعرف ّ
 ّالمكونات الرئي�سة للطابعة ووظيفة كل منها.
تتعرف
ّ
 ّتتعرف الأعطال ال�شائعة في الطابعة وم�سبباتها.
 ّكيفية عمل جهاز النا�سوخ.
تتعرف ّ
 ّالمكونات الرئي�سة لجهاز النا�سوخ ووظيفة كل منها.
تتعرف
ّ
 ّتتعرف الأعطال ال�شائعة في جهاز النا�سوخ وم�سبباتها.
 ّ ت�ش ّغل جهاز الما�سح ال�ضوئي وتو�صله مع جهاز الحا�سوب. ّالمكونات الرئي�سة لجهاز الما�سح ال�ضوئي ,وتعيد تجميعها.
تفك
ّ
ت�شخ�ص �أعطال جهاز الما�سح ال�ضوئي ,وت�صلحها.
ّ -

170

الوحدة الثالثة  :النا�سوخ والطابعات

 ت�ش ّغل الطابعة ,وتو�صلها مع جهاز الحا�سوب. ّالمكونات الرئي�سة للطابعة ,وتعيد تجميعها.
تفك
ّ
 ّتفك مجموعة الإ�شعاع الليزري ( )Laser Unitفي الطابعة ,وتعيد تجميعها.

ت�شخ�ص �أعطال الطابعة ,وت�صلحها.
 ّ ت�ش ّغل جهاز النا�سوخ ,وتو�صله مع جهاز الحا�سوب. ّالمكونات الرئي�سة لجهاز النا�سوخ وتعيد تجميعها.
تفك
ّ
 ّتفك مجموعة الإ�شعاع الليزري ( )Laser Unitفي جهاز النا�سوخ ,وتعيد تجميعها.
ت�شخ�ص �أعطال جهاز النا�سوخ ,وت�صلحها.
ّ -
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� اً
أول :الما�سح ال�ضوئي
ويعد
ي�شكل جهاز الما�سح ال�ضوئي (� )Scannerأحد الملحقات ال�ضرورية للحا�سوب،
ّ
المهمة في الأعمال المكتبية ،حيث ت�أتي �أهمية الما�سحات ال�ضوئية من تمكين
من الأجهزة
ّ
تم معالجتها
الم�ستخدمين من تحويل الوثائق وال�صور �إلى ملفات يتعامل معها الحا�سوب ل َت ّ
تحول
وحفظها وطباعتها �أو ن�شرها على الإنترنتّ ،
وتعد الما�سحات ال�ضوئية من الأجهزة التي ّ
المعلومات التماثلية (� )Analogueإلى رقمية (.)Digital

� -1أنواع الما�سحات ال�ضوئية

تتوفر �أنواع مختلفة من الما�سحات ال�ضوئية ،من �أهمها:

�أ  -الما�سح ال�ضوئي الأ�سطواني ( :)Drum Scannerيعمـل هـذا الما�سـح من خالل تثبيت
ثم يخرج �ضوء من داخل الأ�سطوانة لي�ضيء الورقة,
الورقة على �أ�سطوانة زجاجيةّ ,
ح�سا�س لل�ضوء ي�سمى �أنبوبة ت�ضخيم الفوتونات ()Photomultiplier Tube
ويقوم جهاز ّ
بتحويل ال�ضوء المنعك�س �إلى تيار كهربائي.
ب  -الما�سح ال�ضوئي ذو التغذية اليدوية ( :)Sheet-Fed Scannerيعمل هذا الما�سح من خالل
�سحب الورقة داخل الما�سح لتتعر�ض لم�صدر �ضوئي ثابت ،وتتميز ب�صغر حجمها
وت�ستخدم مع �أجهزة الحا�سوب المحمولة.
جـ  -الما�سح ال�ضوئي الم�سطح ( :)Flatted Scannerهذا النوع من الما�سحات هو الأكثر
ا�ستخدا ًما ,ويعمل من خالل تثبيت الورقة المراد م�سحها وتخزينها في جهاز الحا�سوب
داخل الما�سح ,وتبقى ثابتة مكانها ,ويم�سح �ضوء الما�سح الورقة.
د  -الما�سح ال�ضوئي اليدوي ( :)Handheld Scannerيقوم هذا الما�سح بم�سح الوثيقة بطريقة
يدوية ،وهذا النوع من الما�سحات ال يعطي �صورة عالية الجودة مثل تلك التي توفرها
الما�سحات الم�سطحة.

 -2مك ّونات الما�سح ال�ضوئي

يتكون الما�سح ال�ضوئي من الأجزاء الرئي�سة الآتية:
ّ
�أ  -ال�سطح الزجاجي� :سطح زجاجي �شفاف ونقي ،ال يعك�س
ال�ضوء على الإطالق ,وي�سمح بنفاذ كامل ال�ضوء �سواء
يتم و�ضع الوثيقة عليه كما
ال�ساقط �أو المنعك�س ،حيث ّ
في ال�شكل (.)1-3
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�سطح زجاجي
�شفاف

ال�شكل ( :)1 -3ال�سطح الزجاجي.

ب  -م�صدر لل�ضوء :م�صباح فلورو�سنت �أبي�ض �أو من نوع
زينون ،كما في ال�شكل ( ،)2-3يعمل على �إ�ضاءة
الورقة ب�إ�ضاءة بي�ضاء وكثيفة بزاوية معينة؛ حتى ينعك�س
ال�ضوء على جهاز مزدوج ال�شحنة.
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م�صدر
ال�ضوء

ال�شكل ( :)2 -3م�صدر �ضوئي.

جـ  -مح�� ّول الإ�ش��ارة التماثلي��ة �إل��ى رقمي��ة ( :)Analogue to Digital Converter: ADCدارة
يتم الح�ص��ول عليها من جهاز مزدوج ال�شحنة
�إلكترونية تحول الإ�ش��ارة التماثلية التي ّ
�إلى �إ�شارة رقمية.
محرك الخطوة ( :)Stepper Motorيعمل هذا المحرك
د ّ -
المحرك
ويبين ال�شكل ()3-3
على تحريك وحدة الم�سحّ ،
محرك الخطوة الم�ستخدم في �أجهزة الم�سح ال�ضوئي.
ّ
محرك الخطوة.
ال�شكل (ّ :) 3-3

هـ  -حزام نقل الحركة :ي�ستخدم هذا الحزام في نقل الحركة
ويبين ال�شكل (،)4-3
من
المحرك �إلى وحدة الم�سحّ ،
ّ
�أحد �أنواعها.
و  -منافذ التو�صيل :ت�ستخدم في نقل الإ�شارة من الما�سح �إلى
حزام نقل الحركة
أهم هذه المنافذ منفذ التوازي ال�شكل ( :)4-3حزام نقل الحركة.
جهاز الحا�سوب ،ومن � ّ
( )Parallelومنفذ (.)USB
ز  -لوحة التحكم ( :)Control Boardدارة �إلكترونية تقوم بالوظائف الآتية:
ليتم تحديد هوية
� .1إر�سـال بيانات التعريـف بجهـاز الم�سـح �إلـى جهـاز الحا�سـوبّ ,
الجهاز وت�سهيل عملية الك�شف التلقائي عن الجهاز.
 .2ا�سـتقبال الأوامر من جهاز الحا�سوب لتحديد
يتم
الدقة وم�ساحة الم�سح ،وبنا ًء على ذلك ّ
تحديد بداية الم�سح و�سرعة المحرك.
لوحة
محرك الخطوة .
التحكم
� .3إ�صدار الأوامر �إلى ّ
يبين ال�شكل ( )5-3لوحة التحكم.

ال�شكل ( :)5-3لوحة التحكم.
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تتكــ��ون
ح  -وح��دة الم�س��ح (:)Scanning Unit
ّ
وحــ��دة الم�س��ــح كمــ��ا هـ��و مبيـ��ن فــي
ال�شــكل ( )6-3من:
 .1مجموعة من المرايا (.)Mirrors
 .2مجموعة من العد�سات (.)Lens
مر�شحات (.)Filters
ّ .3
ال�شكل( :)6-3وحدة الم�سح.

يعد جهاز مزدوج ال�شحنة
ط  -جهاز مزدوج ال�شحنة (ّ :)Charge Coupled Device :CCD
ويتكون من
أهم جزء في الما�سح ال�ضوئي،
ّ
� ّ
مكونة من �آالف الثنائيات ال�ضوئية
م�صفوفة ّ
الح�سا�سة لل�ضوء الم�صنوعة من المواد �شبه
ّ
المو�صلة ( )Semiconductorsمرتّبة على
ال�شكل( :) 7-3جهاز مزدوج ال�شحنة.
�شكل �صفوف متوازية ،كما هو مبين في
ال�شكل (.)7-3
يتم تحرير �شحنة كهربائية
عند �س��قوط ال�ضوء المنعك�س عن الوثيقة على هذه الثنائيات ّ
كمية ال�ض��وء
كمية ال�ض��وء ال�س��اقطة عليه ،فكلما كانت ّ
من الثنائي تتنا�س��ب طرد َّي َا مع ّ
ال�ساقطة على الثنائي كبيرة ,كانت ال�شحنة المتحررة �أكبر.

 -3عملية الم�سح ال�ضوئي

يو�ضح ال�شكل ( ) 8-3طريقة التقاط الما�سح ال�ضوئي لل�صورة ،والتي تتم كما ي�أتي:
ّ

أ�  -تو�ضع الورقة �أو ال�صورة المراد م�سحها على الزجاج العلوي للما�سح.
ب  -ير�سل الحا�سوب �إ�شارات �إلى لوحة التحكم ( )Control Boardتتعلق بالدقة ومعلومات
عن كيفية عمل المحرك و�سرعته.
جـ  -تقوم لوحة التحكم بتجهيز وحدة الم�سح ،وو�ضعها في و�ضع ا�ستعداد لبدء عملية
الم�سح.
د -
تحددها لوحة التحكم.
تتحرك وحدة الم�سح على طول ال�صورة المراد م�سحها ب�سرعة ّ
ّ
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هـ -
تتحرك وحدة الم�سح حيث يقوم م�صدر
ّ
ال�ضوء الموجود بالما�سح ب�إ�ضاءة ال�صورة
المراد م�سحها من �أ�سفل.
مر�آة
و  -ي�ص��طدم م�ص��در ال�ض��وء بال�ص��ورة ,ث��م
م�صباح
ينعك���س �إلى عد�س��ة الما�س��ح ( )Lensمن
مر�آة
خالل مجموعة من المرايا.
عد�سة
يمر ال�ضوء من خالل عد�سات الما�سح �إلى
زّ -
جهاز مزدوج ال�شحنة
جهاز مزدوج ال�شحنة.
كمية
ح -يق��وم جهاز مزدوج ال�ش��حنة بقيـا�س ّ
�إلى محول الإ�شارة
ال�ضوء المنعك�سة عن ال�صورة وتحويلها �إلى
ال�شكل ( :)8-3طريقة التقاط الما�سح ال�ضوئي
محول
لل�صورة.
فولطيات تماثلية ،وبعد ذلك يعمل ّ
الإ�ش��ارة على تحويل ه��ذه الفولطيات �إلى
محول الإ�شارة �إلى
يتم �إر�سال الإ�شارات الرقمية ( )Digital Signalsمن
ّ
قيم رقميةّ ،
ثم نقلها �إلى الحا�سوب.
لوحة التحكم ّ
الوثيقة

 -4نقل ال�صورة

تم
بعد عملية الم�س��ح ال ّ
بد �أن تُنقل ال�ص��ور التي ّ
توجد �أنواع حديثة من الما�سحات
م�س��حها �إلى جهاز الحا�س��وب ،وهو الأمر الذي
ال�ض��وئية ت�س��تخدم تكنولوجب��ا
يتم عن طريق الكبل المو�صول بين جهاز الما�سح
ّ
الم�سح ال�ض��وئي الرقمي المبا�شر
ال�ض��وئي والحا�س��وب ،حي��ث يمك��ن تو�ص��يل
الحا�سوب بالما�سح ال�ضوئي عن طريق العديد من
().
منافذ الحا�سوب ,وهي:
يعد هذا المنفذ الأ�سرع في نقل البيانات.
�أ  -منفذ (ّ :)FireWire
ب  -منفذ (� :)USBسهل اال�ستخدام و�سريع في نقل البيانات.
يتم
يتم تركيب بطاقة �إ�ضافية داخل الحا�سوب ,ثم ّ
جـ  -منفذ ( :)SCSIال�ستخدام هذا المنفذ ّ
تو�صيل الما�سح ال�ضوئي بالبطاقة.
ويعد هذا النوع الأبط�أ في نقل البيانات.
د  -منفذ التوازي (ّ :)Parallel
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 -5معايير الما�سح ال�ضوئي

هناك العديد من المعايير التي يجب �أخذها بالح�سبان عند �شراء الما�سح ال�ضوئي ،ومن هذه
المعايير:
�أ  -الدقة ( :)Resolutionيق�صد بها عدد النقاط في البو�صة (.)Dot Per Inch :DPI
تتفاوت الما�سحات ال�ضوئية فيما بينها من حيث درجة نقاء ال�صورة وو�ضوحها� ،إذ
الحد الأدنى لنقاء ال�صورة في �أغلب �أجهزة الم�سح ال�ضوئي هو ( )300نقطة في
�إنّ
ّ
المج�سات في ال�صف الواحد.
البو�صة (بك�سل) ،وهو ما يتحدد بعدد
ّ
ب  -ال�سرعة ( :)Speedيق�صد بال�سرعة الزمن الالزم لم�سح ورقة من حجم معين ،وبدقة معينة.
يتم م�سحها (.)Scanned Area
جـ  -الم�ساحة التي ّ

 -6البرامج المرفقة مع الما�سح ال�ضوئي

بد من توافر برامج تمكن �أجهزة
لكي تعمل الما�سحات ال�ضوئية مع �أجهزة الحا�سوب  ،ال ّ
تعرف الما�سحات ،وتنفيذ التطبيقات جميعها التي يمكن تنفيذها من قبل
الحا�سوب من ّ
الما�سحات ال�ضوئية ،ومن هذه البرامج:
يتم دعم الما�سح ال�ضوئي ببرامج لخدمة ال�صور وتوثيقها و�ضغطها،
�أ  -البرامج التطبيقيةّ :
ومـن �أهـم البرامـج التـي ترفـق معهـا بـرامج تحويـل
ن�ص حرفـي
ّ
النـ�ص الم�صـور �إلـى ّ
()Optical Character Recognition : OCR
فقرا في
ّ
وتعد اللغة العربية من �أكثر اللغات ً
هذه البرمجيات ،وفي حالة وجودها ,ف�إنّ الأخطاء الناتجة مرتفعة الن�سبة ,والخطوط
التي يتم ك�شفها محدودة ,بل �إنّ تقنيات اكت�شاف خط اليد بالحروف العربية ال تزال
غير متوافرة.
ب  -برنامج الت�شغيل ( :)Driverمعظم الما�سحات تعمل على برنامج ت�شغيل متعارف عليه هو
( ،)Technology Without An Interesting Name: TWAINحيث يعمل هذا البرنامج على
تعريف الما�سح على نظام الت�شغيل في جهاز الحا�سوب.

يبين الجدول ( )1-3بع�ض �أعطال الما�سح ال�ضوئي،
�أعطال الما�سح ال�ضوئي و�أ�سبابها ومعالجتهاّ :
و�أ�سبابها المحتملة ،ومعالجتها.
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الجدول (� :)1-3أعطال الما�سح ال�ضوئي ،و�أ�سبابها المحتملة ،ومعالجتها.

العطل

الرقم

ال�سبب المحتمل

الما�سح ال�ضوئي في حالة عدم

ت�شغيل.
يتعرف الما�سح
 -1جهاز الحا�س��وب ال ّ
الكبل بين الحا�سوب
ال�ضوئي.
والما�سح ال�ضوئي رديء

�إجراءات الإ�صالح
ت�شغيل الما�سح ال�ضوئي.
تبديل الكبل.

التو�صيل �أو معطل.
عطل في مجموعة الحركة.
-2

ظه��ور �ص��ورة �س��وداء عل��ى �شا�ش��ة عطل في جهاز مزدوج
العر�ض.

ال�شحنة.
محول
عطل في دارة ّ
الإ�شارة.

 -3ظهور ال�صورة ب�ألوان قاتمة.

�صيانة مجموعة الحركة.
تبديل جهاز مزدوج
ال�شحنة.
محول الإ�شارة.
�صيانة دارة ّ

تلف م�صدر ال�ضوء.

تبديل م�صدر ال�ضوء.

ات�ساخ المر�آة العاك�سة.

تنظيف المر�آة العاك�سة.

محركات الخطوة في �أجهزة الم�سح ال�ضوئي؟
 -1لماذا ت�ستخدم ّ
 -2اذكر �أنواع الم�صابيح الم�ستخدمة في وحدة التعري�ض ال�ضوئي الم�ستخدمة في الما�سح

م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ,ابحث عن الما�سحات ال�ضوئية التي ت�ستخدم عملية الم�سح ال�ضوئي
المبا�شر ،ثم ناق�ش ذلك مع زمالئك.
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ثانيًا :الطابعات

تعد الطابعات من وحدات الإخراج التي �أ�صبحت �ضرورية لال�ستخدام مع جهاز الحا�سوب،
ّ
وال يمكن اال�ستغناء عنها ،وت�صنف ح�سب نوعها �إلى ثالثة �أنواع ،هي :طابعات الليزر ،والطابعات
تعد طابعات الليزر من �أكثر الطابعات ا�ستخدا ًما
وانت�شارا
النقطية ،والطابعات النافثة للحبر ،حيث ّ
ً
نظرا ل�سرعتها ،ومعالجتها لأوامر الطباعة ،وقلة تكلفة الطباعة.
ً
هناك �أمور يجب مراعاتها عند اختيار الطابعة ،كالدقة والألوان وال�سرعة وحجم الوثيقة،
حيث �إنّ الطريقة ال�صحيحة الختيارها تكون بمعرفة احتياجك �أو ًال.

 -1المك ّونات الرئي�سة للطابعة

تتكون الطابعات على اختالف �أنواعها و�أحجامها من الوحدات الرئي�سة الآتية:
ّ
�أ  -وحدة التزود بالطاقة الكهربائية ( :)Power Supply Unitالوحدة الم�س�ؤولة عن ت�أمين
فولطيات الت�شغيل المنا�سبة لمكونات الطابعة المختلفة .
ب  -وحدة التحكم ( :)Control Unitتمتلك الطابعات وحدة تحكم �إلكترونية وظيفتها
المكونات المختلفة لطابعة ،والتحكم في عملها ،والتن�سيق بين الطابعة
التن�سيق بين
ّ
وجهاز الحا�سوب ،وتحتوي هذه الوحدة على معالج دقيق (،)CPUووحدة ذاكرة
( ،)Biosووحدة ذاكرة ( ،)ROMووحدة ذاكرة (.)RAM
محرك كهربائي
يتكون هذا النظام من
جـ  -نظام تغذية الورق (:)Paper Feed System
ّ
ّ
ومجموعة من العجالت والم�س ّننات والأ�سطوانات ،ووظيفته �سحب الورق وتنظيم
دخوله للطابعة ،و�ضبط �سيره وت�أمين خروجه في �أثناء عملية الطباعة.
والمبينات ،ووظيفتها
تتكون من مجموعة من المفاتيح
د  -لوحة التحكم (ّ :)Control Panel
ّ
تهيئة الطابعة للعمل  ،والتحكم في عملها.
هـ  -ر�أ�س الطباعة ( :)Printing Headالم�س�ؤول عن تنفيذ الطباعة وفق الأوامر ال�صادرة عن
وحدة المعالجة المركزية والتحكم.

� -2أنواع الطابعات

ت�ص ّنف الطابعات �إلى:
�سميت بهذا اال�سم؛ لأنها ت�ستخدم ر�أ�س الطباعة
�أ  -الطابعات النقطية (ّ :)Dot Matrix Printers
الذي يحتوي على عدد من الدبابي�س ( )Pinsال�صغيرة ،والتي تقوم بالطرق على ال�شريط
الحبري ،الذي ينتقل بذلك �إلى الورقة المطبوعة .يبين ال�شكل ( )9-3طابعة نقطية.
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يحت��وي ر�أ�س الطباعة على (� )9أو ()24
دبو�س��ا مثب ًت��ا ف��ي الر�أ�س ،يتحك��م فيها
ً
لتتم طباعة �ش��كل الحرف
برنامج خا�ص ّ
في �أثن��اء حرك��ة الر�أ���س والورقة ،حيث
تزداد دق��ة الطباعة بازدياد عدد الدبابي�س
في ر�أ�س الطباعة.
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تقوم الطابعة النقطية بطباعة كل �ص��فحة
على �ش��كل مجموع��ة من النق��اط ،كما
وتعد ال�ص��فحة
ف��ي ال�ش��كل (ّ ،)10-3
المر�س��لة �إل��ى الطابع��ة على �أنها �ص��ورة
تت�ألف م��ن مجموعة من النق��اط ،وتبد أ�
الطابعة طباعتها من الأعلى �إلى الأ�س��فل
ال�شكل ( :) 10-3كيفية ت�شكل ر�أ�س الطباعة.
�س��طرا ,وكل �س��طر يت�أل��ف م��ن
�س��طرا
ً
ً
مجموع��ة م��ن النق��اط ،لذل��ك ال تُطبع
الأحرف ب�شكلها الكامل مبا�شرة ،و�إنما
ُيطب��ع كل ح��رف على مراح��ل عدة من ت�ستخدم الطابعات النقطية في الأعمال
الأعلى �إلى الأ�سفل.
المكتبي��ة ،مث��ل طباع��ة الك�ش��وف،
 .1مبــد�أ عمــل الطابعـــة :يعتمــد مبــد أ� والفواتير ،وذلك لأنها قادرة على �إنتاج
عمل الطابعة النقطية على تحريك �أكثر من ن�سخة في الوقت نف�سه.
الدبابي�س الموجودة في ر�أ�س الطباعة
عن طريق مغناطي�س كهربائي ،حيث يقوم هذا المغناطي�س بجذب الدبابي�س باتجاه
�شريط التحبير ,ثم تعود �إلى مكانها بو�ساطة زنبرك بعد زوال الت�أثير المغناطي�سي.
 .2تنفيـذ �أمـر الطباعـة :عنـد ال�ضغـط على �أمر الطباعة في الحا�سوب ،تنفذ الخطوات
الآتية:
المثبت على الحا�سوب البيانات �إلى
�أ  .ير�سل برنامج الطابعة (ّ )Print Driver
معالج الطابعة ( )CPUعبر ال�سلك المت�صل بين الحا�سوب والطابعة.
ب .يعمل معالج الطابعة على:
ال�شكل ( :)9 -3الطابعة النقطية.
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 الت�أكد من �أنّ الطابعة مت�صلة بالحا�سوب ( أ� ّنها جاهزة للطباعة). معالجة البيانات وترجمتها .جـ .تخزن البيانات في ذاكرة الطابعة (.)RAM
د  .ي�ش ّغل معالج الطابعة ما ي�أتي:
ويحركه عبر محور الطابعة.
محرك ر�أ�س الطباعة,
 ّّ
محرك تحريك الورقة وتجهيز الورقة في المكان المخ�ص�ص للبدء بالطباعة.
 ّث��م تب��د�أ الطابع��ة العم��ل بتحريك
الورق��ة ور�أ���س الطباع��ة و�ش��ريط
التحبي��ر ،وتت��م طباع��ة البيان��ات
ح�س��ب تدفّقها من الحا�سوب �إلى
ذاك��رة الطابع��ة ،كما ه��و مبين في
ال�شكل (.)11-3

ال�شكل (� :) 11-3آلية عمل الطابعة النقطية.

تع��د الطابعات النقطية عالية ال�ض��جيج ،وبطيئة العمل ،وذات دقة طباعة منخف�ض��ة،
ّ
جدا (�شريط الحبر غير مكلف).
لكن كلفة الطباعة فيها منخف�ضة ًّ
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يبين الجدول ( )2-3بع�ض �أعطال الطابعة النقطية ،و�أ�سبابها المحتملة،
�أعطال الطابعات النقطيةّ :
ومعالجتها.
الجدول (� :)2-3أعطال الطابعة النقطية ،و�أ�سبابها المحتملة ،ومعالجتها.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

ظهور بق��ع من الحبر على انح��راف ذراع فج��وة ر�أ���س تحري��ك ذراع فجوة ر�أ���س الطباعة
-1
وو�ضعه في مكانه ال�صحيح.
الطباعة عن مكانه.
الورقة.
 -2الطباعة باهتة (فاتحة)

نفاذ الحبر من �شريط الطباعة.

تبديل �شريط الطباعة.

تلف مفتاح الت�شغيل.

�صيانة مفتاح الت�شغيل.

قط��ع في كب��ل الكهرب��اء �أو عدم تفقد كب��ل الكهرباء وا�س��تبداله عند
ال�ضرورة.
التيار الكهربائي ال ي�ص��ل تركيبها بال�شكل ال�صحيح.
-3
تبديل الم�صهر التالف.
احتراق م�صهر الحماية.
�إلى الطابعة.
عـدم تو�ص��يـل الطابعـ��ة بالخـط
الطابع��ة ال تعم��ل عل��ى
(.)On Line
 -4الرغم م��ن و�ص��ول التيار
عط��ل في كب�لات التو�ص��يل مع تبدي��ل كبالت التو�ص��يل م��ع جهاز
الكهربائي �إليها.
الحا�سوب.
جهاز الحا�سوب.
ال�ضغط على المفتاح (.)On Line

تداخ��ل ف��ي طباع��ة تح�ش��ير ف��ي مج��رى (�س��كك)
-5
حركة ر�أ�س الطباعة.
الحروف.
الن�ص .ات�ساخ ر�أ�س الطباعة �أو تلفه.
 -6خطوط بي�ضاء في ّ
الن���ص مقطوع من الأعلى انح��راف ذراع فج��وة ر�أ���س
ّ
-7
الطباعة عن مكانه.
�أو من الأ�سفل.
ظه��ور فراغ��ات ف��ي
-8
الحروف المطبوعة.

ات�ساع ر�أ�س الطباعة.

تنظيف �سكك ر�أ�س الطباعة وتزييتها.
تنظي��ف الر�أ���س بقليل م��ن الكحول
الطبي �أو ا�ستبداله.
تعديل ر�أ�س الطباعة.
تنظيف ر�أ�س الطباعة.
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تعد طابعات ب�سيطة التركيب والعمل مقارنة
ب  -الطابعات النافثة للحبر (ّ :)Ink Jet Printers
تعقيدا من الناحية الميكانيكية .بد�أت الطابعة
بالطابعات النقطية� ,إذ �إ ّنها �أقل كتلة و�أقل
ً
النافثة للحبر باالنت�شار لأنها �سهلة التركيب وال�صيانة ,ولقدرتها على �إنتاج �صور ملونة
عالية الدقة ,كما �أنها �أقل
�ضجيجا من الطابعات النقطية و�أكثر �سرعة في الطباعة.
ً
تعمل الطابعة النافثة للحبر على نفث قطرات متناهية
في ال�صغر من الحبر على الورق لطباعة الن�صو�ص �أو
ر�سم ال�صورة ،ويمكن الح�صول على طباعة ملونة
يبين ال�شكل
�أوغير ملونة في هذا النوع من الطابعاتّ .
( ) 12-3طابعة نافثة للحبر .

ال�شكل ( :) 12-3طابعة نافثة للحبر.

يو�ض��ح
 .1مكو ّنــــات الطابعـــةّ :
تغذية الورق
ال�ش��ـــكل (� )13-3
أهـــــ��م
دارة تحكم
ّ
عبوة الحبر
المكون��ات الأ�سا�س��ية للطابعة
ّ
كبل
محرك ر�أ�س الطباعة
النافثة للحبر ،حيث تتكــون من
ر�أ�س الطباعة وعبوة الحبر (The
ال�صورة المطبوعة
،)Head and Ink Cartridge
حزام
خروج الورقة
عربة
بكرات خروج محرك تغذية
يحتوي الل��وح الأمام��ي لر�أ�س
الر�أ�س
الورق
الورق
الفوهات
الطباعة على ع�شرات ّ
ال�شكل ( :) 13-3مكونات الطابعة النافثة للحبر.
يت��م ترتيب هذه
النافث��ة للحبرّ ،
الفوهات على �ش��كل خط م�ستقيم ،حيث يعتمد
ّ
عدده��ا عل��ى دق��ة الطابع��ة و�س��رعتهـا ،وعـادة
فوهة،
تمتل��ك عبـ��وة الحبـ��ر الأ�س��ـود (ّ )128
فوهـة.
وتمتـل��ك عبـوة الحبـر الملونـ��ة (ّ )136
ال�شكل ( :)14 -3ر�أ�س الطباعة.
يبيـن ال�شـكل ( )14-3ر�أ�س الطباعة.
ّ
الورق
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معظم الطابعات النافثة للحبر الحديثة
ت�س��تخدم عبوتي��ن من الحب��ر ،عبوة
ملون
مل��ون ،وعب��وة حبر غي��ر ّ
حبر ّ
(�أ�سود)،كما في ال�شكل (.)15-3

ال�شكل( :) 15-3عبوة حبر ملون وعبوة حبرغير ملون.

تكون عبوة الحبر في معظم الطابعات مدمجة مع ر�أ�س الطباعة ،وعليه ,يتم الحفاظ
على جودة الطباعة نتيجة ا�ستبدال ر�أ�س الطباعة مع عبوة الحبر ب�شكل متكرر.
�ضخ
يمتلك ر�أ�س الطباعة ثقوب ًا دقيقة ًّ
يتم ّ
جدا ّ
الحبر منها باتجاه الورقة .يبين ال�شكل ()16 -3
عبوة حبر.
 .2مبد�أ عمل الطابعة :تعمل الطابعات النافثة
للحبر ،ب�إحدى التقنيات الآتية:
ال�شكل (:)16 -3عبوة حبر.
�أ  .التقنية الحرارية ( :)Thermalعند و�صول المعلومات الـمراد طباعتها من جهاز
تيارا
الحا�سوب �إلى لوحة التحكم الموجودة في الطابعة ،تر�سل لوحة التحكم ً
كهربائيا �إلى مقاومة الت�سخين ،لتبد�أ المقاومة بمروره ب�إر�سال �إ�شعاعات حرارية
ًّ
الفوهة ،فيت�ش��كل عدد من الفقاعات
الفوهة ،ويب��د�أ الحبر بالغليان في ّ
خالل ّ
التي تتحد في النهاية لت�ش��كل فقاعة كبي��رة تعمل على دفع نقطة من الحبر عبر
الفوهة �إلى �سطح الورقة ،كما في ال�شكل (.)17-3
ّ
عن�صر ت�سخين
الحبر
فوهة الر�أ�س
ّ

تيار
كهربائي

المعلومات المراد
طباعتها
مقاومة

ي�سخن الحبر
الحرارة
لإ�صدار فقاعات
فقاعة الحبر
نقطة الحبر

عبوة الحبر

فقاعة الحبر
ال�شكل( :)17-3طريقة عمل ر�أ�س الطباعة.
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يو�ض��ح ال�شـكل
ب .تقنيـة الإجهـاد الكهربائـي (البيزوكهربائيـة) (ّ :)Piezoelectric
( )18 -3عمل ر�أ�س الطباعة الذي ي�س��تخدم محل��ول �إجهاد كهربائي لنفث
الفوهة ،وهذا المحلول هو بلورة ( )Crystalتهتز عند تغذيتها ب�شحنة
الحبر عبر ّ
كهربائية �ص��غيرة ،وي�ؤدي
محلول �إجهادي كهربائي
اهتزازها للخارج �إلى دفع
الفوهة
نقطة من الحبر عبر ّ
خزان الحبر
�أنبوبة
الى �س��طح الورقة ،وي�ؤدي
الفوهة
ّ
اهتزاز البلورة للداخل �إلى
�س��حب الحبر من الخزان
فوهة نفث الحبر
ّ
الفوهة.
�إلى �أنبوبة ّ
ال�شكل ( :)18 -3عمل ر�أ�س الطباعة با�ستخدام
محلول �إجهاد كهربائي.

جـ  .الجريان الم�ستمر ( :)Continuous Flowفي هذه التقنية ي�ستمر الحبر بالجريان
يتم �شحن نقاط
متغيرة ال�شحنة ,حيث ّ
داخل ر�أ�س الطباعة وعبر حجرة ّ
الحبر التي تندفع �إلى الورقةّ � ،أما النقاط غير الم�شحونة فتعود �إلى عبوة الحبر
ال�ستخدامها من جديد.
 .3تنفيذ �أمر الطباعة :عند ال�ضغط على �أمر الطباعة في الحا�سوب ،تنفذ الخطوات الآتية:
المثبت علـى الحا�سـوب البيانات �إلـى
�أ  .ير�سـل برنامـج الطابعـة (ّ )Print Driver
معالج الطابعة ( )CPUعبر الكبل الوا�صل بين الحا�سوب والطابعة.
ب .يعمل معالج الطابعة على:
 الت�أكد من �أنّ الطابعة مت�صلة بالحا�سوب (�أ ّنها جاهزة للطباعة). معالجة البيانات وترجمتها .جـ .تخ ّزن البيانات في ذاكرة الطابعة (.)RAM
د  .ي�شغل معالج الطابعة كل من:
محرك ر�أ�س الطباعة ,ويحركه عبر محور الطابعة.
 ّمحـرك تحريـك الورقـة وتجهيـز الورقــة فـي المكـان المخـ�صـ�ص للبــدء
ّ
بالطباعة.
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ثم تبد أ� الطابعة في العمل بتحريك الورقة ور�أ�س الطباعة ،ليقوم بر�سم البيانات
ّ
ح�سب تدفقها من الحا�سوب �إلى ذاكرة الطابعة ،ويتولى البرنامج التحكم في الحبر
والألوان وتحريك الورقة كلما انتهى الر�أ�س من م�سح ال�سطر ،وتتكرر العملية �إلى
�أن تُر�سم البيانات كلها المر�سلة من الحا�سوب.
� .4أن��واع الطابعة النافثة للحبر :توج��د �أنواع عدة من الطابع��ات النافثة للحبر ،منها:
�أ  .طابعات الحبر ال�صلب (� :)Solid Ink-Jetأحبار هذا النوع من الطابعات ت�أتي
يتم تذويبه
على �شكل �ألواح ,فعند ت�شغيل الطابعة ,ف�إن جز ًءا من هذه الألواح ّ
يتم نفثه على الورقة
ثم ّ
بو�ساطة الحرارة ،فيتحول الحبر �إلى الحالة ال�سائلةّ ,
ُمرر الورقة على �أ�سطوانة
حيث يجف في مكانه ب�شكل فوري ،بعد ذلك ت ّ
باردة لتثبيت الحبر ب�شكل دائم.
ب .طابعات الت�صعيد ال�صبغي ( :)Dye Sublimation Printersيعتمـد مبـد�أ عمـل
هـذا النـوع مــن الطابعات على تحويل المادة من حالة �إلى �أخرى دون المرور
حول الحبر في هذه الطابعة �إلى بخار من غير المرور
بمراحل
ّ
التحول ،حيث ُي َّ
أنواعا خا�صة من
بحالة ال�سائل التي ت�سبق البخار ،وت�ستخدم هذه الطابعات � ً
بالتحول ب�شكل
الحبر �ضمن عوامل ت�سخين فائقة ومركزة ,ت�سمح للحبر
ّ
مبا�شر من حالة ال�صلب �إلى البخار.
يوجه �إلى الورقة,
البخار الناتج من عملية
ويتحول �إلى الحالة
التحول هذه َّ
ّ
ّ
ال�صلبة مرة �أخرى.
جـ .طابعات ال�شمع الحراري ( :)Thermal Wax Printersت�ستخدم هذه الطابعات
في طباعة ال�صور على الكروت البال�ستيكية مثل بطاقات االئتمان ،وهناك
الكثير مـن الت�شابـه بطريقـة الطباعـة الم�سـتخدمــة بهــذه الطابعــات مــع
طابعــات ( .)Dye Sublimationوالفرق الأ�سا�سي �أنّ المادة الم�ستخدمة للحبر
ليجف على الورقة.
هي ال�شمع الذي ُيذاب �إلى الحالة ال�سائلة
ّ
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يبين الجدول ( )3-3بع�ض �أعطال الطابعة النافثة للحبر ،و�أ�سبابها
�أعطال الطابعات النافثة للحبرّ :
المحتملة ،ومعالجتها.
الجدول (� : )3-3أعطال الطابعة النافثة للحبر ،و�أ�سبابها المحتملة ،ومعالجتها.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

الطابعة مف�ص��ولة عن م�صدر التغذية تفقّد م�ص��ــدر التغذيــ��ة وكبــل
الكهرباء.
الكهربائية.
فتحة تغذية الورق خالية من الورق .تغذية الطابعة بالورق.

 -1الطابعة ال تعمل.

ورقة عالقة في مجموعة التغذية.

�إزالة الورق��ة العالقة في مجموعة
التغذية.

نفاذ الحبر.

تبديل عبوة الحبر.

مفت��اح تهيئ��ة الطابع��ة في و�ض��عية و�ض��ع مفت��اح تهيئ��ة الطابعة في
و�ضعية الت�شغيل.
الإطفاء (عدم الت�شغيل).
غطاء الطابعة غير محكم الإغالق� .إغالق غطاء الطابعة.

عب��وة الحبر غي��ر مثبتة ف��ي مكانها تركيب عب��وة الحبر ف��ي مكانها
بال�شكل ال�صحيح.
ال�صحيح.

الطابعة ال ت�ستجيب لجهاز االت�ص��ال بي��ن الطابع��ة وجه��از الت�أكد من �سالمة التو�صيل وتبديل
-2
الكبل عند ال�ضرورة.
الحا�سوب معطل.
الحا�سوب.
الطابع��ة تطب��ع ج��ز ًءا من
-3
الحروف.

بع�ض فتحات نفث الحبر مغلقة.

تنظيف فتحات نفث الحبر.

ر�أ���س الطابع��ة مثبت��ة ب�ش��كل غي��ر �إع��ادة تركي��ب ر�أ���س الطابع��ة
بال�شكل ال�صحيح.
�صحيح.

الطابعة تتوق��ف �أحيا ًنا في الكبل الوا�ص��ل بي��ن الطابعة وجهاز
-4
الحا�سوب رديء.
�أثناء عملية الطباعة.

تبديل الكبل.

ال��ورق يتعثر ف��ي الطابعة ال��ورق الم�س��تخدم ف��ي الطباع��ة ا�س��ـــتخـــــدام ورق مطابـــــ��ق
-5
للموا�صفات.
مخالف لموا�صفات الطابعة.
(تح�شير الورق).
ظه��ور خ��ط �أبي���ض ف��ي
-6
الأ�سطر المطبوعة.

بع�ض فتحات نفث الحبر مغلقة.

 -7الطابعة ال تطبع بالألوان .عبوة الحبر الملونة فارغة.
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تنظيف فتحات نفث الحبر.
ا�ستبدال عبوة الحبر الملونة.

تتم ال�صيانة الوقائية بالخطوات الآتية:
ال�صيانة الوقائية للطابعة النافثة للحبرّ :
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 .1ف�صل الطابعة من خالل المفتاح المخ�ص�ص لذلك.
 .2معظ��م الطابعات تحتوي على �أدوات مدمجة معه��ا لتنظيف نافثات ر�أ�س الطباعة،
فيجب ا�ستخدامها بانتظامّ � ،أما في حالة عدم وجود هذه الأدوات ،فيجب ّ
فك عبوة
ثم تنظيفها با�س��تخدام قطعة قما�ش (خالية من الوب��ر) مع قليل من الكحول،
الحب��ر ّ
وم�سح ر�أ�س الطباعة بلطف وباتجاه واحد.
يمت�ص
 .3ا�س��تخدام نوعي��ة ورق الطابعات النافث��ة للحبر ،حيث �إنّ ال��ورق العادي ال
ّ
م�شوهة �أو
�ضبابية.
الحبر في الطابعة وحيدة اللون ,وقد تكون النتيجة ّ
ّ
يتجمع الغبار وقطع الورق ال�صغيرة تحت م�سار الورق في الطابعة ،لذلك
 .4يمكن �أن ّ
يجب فح�ص الطابعة با�ستمرار و�إزالة الأوراق والغبار با�ستخدام الهواء الم�ضغوط.

هل يمكن �إعادة تعبئة عبوات الحبر في الطابعة النافثة للحبر؟
تقريرا عن مبد�أ
المخت�صة في الطابعات ،واعمل
ارجع �إلى مكتبة المدر�سة ،وابحث في المراجع
ّ
ً
عمل الطابعات النافثة للحبر التي تعمل بتقنية الإجهاد الكهربائي.
تعد الطابعات الليزرية من �أف�ضل الطابعات ،وذلك
جـ  -الطابعات الليزرية (ّ :)Laser Printers
ن�سبيا.
لقدرتها على �إنتاج �صور �أحادية اللون �أو ّ
ملونة عالية الجودة ومنخف�ضة الكلفة ًّّ
تتميز هذه الطابعات ب�سرعة الطباعة �،إذ يمكن �أن ت�صل �سرعة الطابعات المكتبية �إلى
ّ
جدا ت�صل �إلى ع�شرات
(� )20صفحة في الدقيقة ،كما �أنّ دورة الخدمة فيها عالية ًّ
جدا في �أثناء الطباعة و ال ت�صدر
الآالف من ال�صفحات �شهر ًّيا ،عدا ذلك فهي هادئة ًّ
جا� ،إال �أنّ هذه الطابعات مرتفعة الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى من الطابعات،
�ضجي ً
تتميز بانخفا�ض كلفة الطباعة لكل �صفحة.
لكنها بالمقابل ّ
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�شعاعا ليزر ًّيا في عملية
ت�ستخدم هذه الطابعات
ً
�سطرا
�سطرا
الطباعة ,وتطبع ال�صفحة كاملة ولي�س
ً
ً
كما في الأنواع الأخرى ،ولهذا ال�سبب تحتاج طابعة
الليزر �إلى ذاكرة داخلية ( )1 Mbyteعلى الأقل ،و�سعة
دورا في �سعر الطابعة .يبين ال�شكل
الذاكرة تلعب ً
( )19 -3طابعة ليزرية.

ال�شكل ( :) 19-3طابعة ليزرية.

تتكـون الطابعـات الليزريـة مـن الأجـزاء
المكونات الأ�سـا�سـية للطابعـات الليزرية:
.1
ّ
ّ
الأ�سا�سية الآتية ،كما في ال�شكل (:)20-3
( )1دارة التحكم الإلكترونية
الح�سا�سة
( )2الأ�سطوانة
ّ
(� )3سلك الكورونا
(� )4شعاع الليزر
الدوارة
( )5المرايا ّ
( )6وحدة التظهير
( )7الحبر
( )8وحدة تغذية الورق
(� )9صينية تغذية الورق
( )10وحدة نقل ال�صورة وف�صل الورقة
( )11وحدة التنظيف
( )12وحدة التثبيت

مكونات الطابعة الليزرية.
ال�شكل (ّ :)20-3

الح�ســا�ســة لل�ضــوء (:)Drum
�أ .الأ�ســـطوانــة
ّ
�أ�سطوانة م�صنوعة من الألومنيوم مغطاة بمادة
ح�سا�سة لل�ضوء ،حيث �إنّ جزيئات المادة
ّ
الح�سا�سة لل�ضوء تكت�سب �شحنة كهربائية
ّ
معينة على هيئة ال�صفحة المراد طباعتها.
الح�سا�سة
يبين ال�شكل ( )21-3الأ�سطوانة
ّ
لل�ضوء.
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ال�شكل ( :) 21-3الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء.
ّ

الوحدة الثالثة  :النا�سوخ والطابعات

ب� .أ�سالك ال�شحن (الكورونا) :توجد مجموعتان من �أ�سالك ال�شحن (الكورونا),
هما:
الح�سا�سـة لل�ضـوء :يكــون
 �س��ــلك الكورونـا الخـا�ص ب�شـحن الأ�سـطوانـةّ
الح�سا�سة لل�ض��وء وال يالم�سها ,عند
جدا من الأ�س��طوانة
قريبا ًّ
ّ
هذا ال�س��لك ً
جدا في هذا ال�س��لك ،ي�ش��حن �سلك الكورونا ب�شحنات
مرور فولطية عالية ًّ
�س��البة ،وعليه ي�شحن الهواء المحيط بالأ�س��طوانة
الح�سا�سة لل�ضوء ،وعندما
ّ
يتم �شحن �سطحها
تقترب هذه ال�ش��حنات من الأ�س��طوانة
الح�سا�سة لل�ضوءّ ،
ّ
ب�شحنات �سالبة منتظمة تتراوح بين (� 500إلى  )1000فولط.
 �س��ـلك الكورونـا الخـا�ص ب�شـحن الـورق :يعمـل هـذا ال�سـلك علـى �شحنالورقة ب�ش��حنة موجبة ،حيث تعمل هذه ال�شحنة على انتزاع جزيئات الحبر
من الأ�سطوانة ونقلها �إلى الورقة.
جـ .وحدة ال�شعاع الليزري ( :)Laser Beamيقـوم ال�شـعاع الليزري بر�سم ال�صفحة
الح�سا�س��ة لل�ضوء كن�س��خة موجبة ,ويتم ذلك
المراد طباعتها على الأ�س��طوانة
ّ
عندما ي�صطدم �شعاع الليزر ب�سطح الأ�سطوانة م�ؤديًا �إلى تفريغ �شحنة النقاط التي
ا�ص��طدم بها �أو تنخف�ض �ش��حنة هذه النقاط �إلى ( ،)100Vوبهذا تكون ال�صفحة
مطبوعة على الأ�سطوانة على �شكل �شحنات قيمتها (.)100V
جدا تكت�سب �شحنة كهربائية تتراوح بين (200
د  .الحبر ( :)Tonerبودرة ناعمة ًّ
و  )500فولط ،هذه ال�شحنة الموجبة ت�سبب انتقال الحبر �إلى الأ�سطوانة.
هـ� .ش��فرات التنظيف ( :)Cleaning Bladeتعمل هذه ال�شفرات على �إزالة بقايا الحبر
الح�سا�سة لل�ضوء بعد انتهاء عملية الت�صوير الكاملة؛
والغبار الورقي عن الأ�سطوانة ّ
وذلك لتهيئتها للن�سخة التالية (�أي لدورة الن�سخ �أو لدورة الطباعة الجديدة).
�إن عملي��ة التنظيف �ض��رورية قبل بداية � ّأي دورة ن�س��خ �أو طباعة جديدة ،وفي
حال عدم حدوث هذه الخطوة قبل كل دورة ن�سخ �أو طباعة ,ف�إن خلفية ال�صور
(الن�سخة) ت�صبح مظلمة وغير نظيفة ,وهذه العملية هي العملية النهائية للتخل�ص
من �آثار عملية الن�سخ المنتهية.
المثبت ( :)Fuserيتـ�ألف مـن �أ�س��ـطوانتين ،الأولى �أ�س��ـطوانة ال�ضغـط ،والثانيـة
وّ .
المثبت دمج الحبر بالورقة.
�أ�سطوانة الت�سخين ،وظيفة ّ
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 .2مبد�أ عمل الطابعة الليزرية :عند ت�شغيل الطابعة وتنفيذ �أمر الطباعة في جهاز
تمر عملية الطباعة بالمراحل الآتية:
الحا�سوب ّ
تتم تهيئة ال�صورة للطباعة
أ�  .مرحلة معالجة ال�صورة (ّ :)Raster Image Processing
عن طريق معالج الخطوط الأفقية لل�صورة (،)Raster Image Processor: RIP
مدمجا في الطابعة ،حيث �إنّ المادة المراد طباعتها تكون
والذي يكون عادة
ً
مكتوبة بطريقة م�شفرة ب�إحدى اللغات الخا�صة بتو�صيف ال�صفحات لتتمكن
الطابعة من التعامل معها ،ومن �أ�شهر هذه اللغات لغة (،)Adobe PostScript
�إ�ضافة �إلى لغة �أوامر الطابعة (.)Printer Command Language: PCL
يقوم معالج الخطوط با�ستخدام البيانات المكتوبة ب� ّأي من هذه اللغات لتحويلها
ليتم نقل هذه الخريطة بعد ذلك
�إلى خريطة نقطية لل�صفحة المراد طباعتهاّ ،
�إلى ذاكرة الطابعة ( ،)Memory Rasterوبعد اكتمال عملية المعالجة وانتقال
البيانات �إلى الذاكرة ،تكون الطابعة م�ستعدة لإر�سال الكم من البيانات النقطية
�إلى الورقة في ت�سل�سل متوا�صل.
�أ�سطوانة ال�شحن االبتدائية
ب .مرحل��ة ال�ش��حن (:)Conditioning
عنـــد و�ص��ـــل التيار الكهربائـــي
تيار متناوب
الأ�سطوانة
للطابعـــ��ة تبـ��د�أ وحـدة ال�ش��حـن
الح�سا�سة لل�ضوء
تيار مبا�شر
( ،)Charging Unitب�شحن الأ�سطوانة
ا�ستعداداً لعملية الطباعة ،وفي هذه
يتم �شحن �سطح الأ�سطوانة
المرحلة ّ
ال�شكل ( :)22-3مرحلة ال�شحن.
الح�سا�س��ة ( )Drumب�ش��حنة �سالبة
ّ
منتظمة بو�ساطة وحدة ال�شحن الرئي�سة ,وت�ستخدم لهذه الغاية �أ�سالك الكورونا
ت�سمى �أ�سطوانة ال�شحن الرئي�سة (,)Primary Charge Roller: PCR
�أو �أ�س��طوانة ّ
تعمل هذه الأ�س��طوانة على تدفق ال�ش��حنات الكهربائية �إلى �س��طح الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء نتيجة �شحن �أ�سطوانة ال�شحن بفولطيـة عاليـة ،وبفعـل ات�صـال
ّ
يتم تزويدها بال�شحنات
�أ�سـطوانة ال�شـحن ب�سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سةّ ،
ّ
مبين في ال�شكل (.)22-3
ال�سالبة ،كما هو ّ
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جـ  .مرحلة الكتابة ( :)Writingعند تنفيذ �أمر الطباعة ،تنتقل المعلومات المراد
طباعتها من جهاز الحا�سوب �إلى وحدة التحكم ( )Control Circuitفي الطابعة
والتي تعمل بدورها على ت�شغيل وحدة �أ�شعة الليزر ( ,)Laser Unitحيث تعمل
ه��ذه الوح��دة عل��ى
الليزر
�شعاع
الحبر
وحدة التثبيت
توجيه �ش��عاع من الليزر
المرايا والعد�سات
نح��و م��ر�آة م�ض��لعة،
الأ�سطوانة
وتك��ون ه��ذه الم��ر�آة وحدة تغذية الورق
قابلة للدوران بو�س��اطة
ال�شكل ( :)23 -3مرحلة الكتابة.
مح��رك خا���ص به��ا،
كما تعمل على �إعادة توجيه �شعاع الليزر نحو مجموعة من العد�سات والمرايا
الأخرى ،والتي تقوم بدورها ب�إ�س��قاط �أ�ش��عة الليزر على �أماكن محددة م�سبقًا
يمر بطول
على �سطح الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة ،وي�سقط �شعاع الليزر بزاوية تجعله ّ
مبين في ال�شكل (.)23 -3
ال�سطح الأفقي للأ�سطوانة ،كما هو ّ

ت�ستمر الأ�سطوانة في الدوران خالل عملية الم�سح ،وتعمل البيانات المتدفقة
المكونة
من الذاكرة بت�شغيل �أو �إيقاف �شعاع الليزر لي�شكل النقاط والفجوات
ّ
لل�صورة على �سطح الأ�سطوانة .و ت�ستخدم بع�ض الطابعات الثنائيات الباعثة
لل�ضوء ( )Light Emitting Diodes: LEDلم�سح عر�ض الأ�سطوانة بد ًال من
ت�سمى طابعات ليزرية).
وحدة الليزر (هذه الطابعات ال ّ

�شعاعا دقيقًا حتى مع الم�سافات الطويلة ،وهذا
ي�ستخدم الليزر ب�سبب توليده
ً
ال�شعاع يعمل على عك�س �شحنة الأجزاء البي�ضاء من ال�صورة المراد طباعتها
ً
تاركا الأجزاء غير البي�ضاء م�شحونة ب�شحنتها الكهر�ستاتيكية ال�سالبة على �سطح
الح�سا�سة ,وذلك لتتمكن تلك الأجزاء الم�شحونة من التقاط ذرات
الأ�سطوانة
ّ
الحبر فيما بعد.

المتكونة علـى
يـتم تحويـل ال�صــورة الكامنـة
ّ
د  .مرحـلة التظهير (ّ :)Developing
ذرات الحبر ( )Tonerمن
�سـطح الأ�سطـوانة �إلى �صـورة حبرية ،وذلك بانتقال ّ
وحدة التظهير(� )Developerإلى �سطح الأ�سطوانة ،حيث تنجذب حبيبات الحبر
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الم�ش��حونة ب�ش��حنة معاك�س��ة
ل�ش��حنة ال�ص��ورة الكامن��ة �إل��ى
المناطق الم�ش��حونة من �س��طح
الأ�سطوانة ,فتتكون عليه �صورة
م��ن الحب��ر تع��رف بال�ص��ورة
الحبري��ة ،وال�ش��كل ()24-3
يبين مرحلة التظهير.

ال�شكل ( :)24-3مرحلة التظهير.

هـ  .مرحلة نقل ال�صورة ( :)Image Transferقبل �أن تُنقل ال�صورة الكامنة على �سطح
يتم خاللها تغذية ورقة من مجموعة
الأ�سطوانة ،هنالك مرحلة ما قبل نقل ال�صور ّ
الح�سا�سة فـــــي مرحلـة
تغذية الورق ( )Paper Trayمبا�ش��رة باتجاه الأ�سطوانة
ّ
التظهيــر ,ويتم ال�سحب بو�ساطة بكــرات تغذيــة الورق (،)Roller Assembly
بعـــ��د تغذيــة الورقــة وتظهير ال�ص��ورة الكامنة تبد أ� مرحلــة نقــل ال�ص��ورة,
وفــي هــذه المرحلة تُنقل ال�ص��ورة الحبرية من �س��طح الأ�سطوانة على الورقة
التي يكون وجهها الخلفي م�ش��حو ًنا ب�ش��حنة معاك�س��ة ل�شحنة الحبر لتجذب
يتم �ش��حنها بو�س��اطة �س��لك خا�ص بال�شحن
حبيبات الحبر �إلى الورقة ,حيث ّ
يبين ال�شكل ( )25 -3مرحلة نقل ال�صورة.
(ّ .)Charging Wire

الورقة

الحبر

الأ�سطوانة
الح�سا�سة

الحبر المنقول

بكرة النقل
ال�شكل ( : )25 -3مرحلة نقل ال�صورة.

يوجد �أنواع من الطابعات الليزرية
ت�ستخدم ثنائيات باعثة لل�ضوء بدل
�شعاع الليزر في عملية تكوين ال�صورة
على �سطح الأ�سطوانة.

يتم تثبيت
و  .مرحلة التثبيت ( :)Fusingبعد انتهاء مرحلة نقل ال�صورة وف�صل الورقة ّ
ال�ص��ورة المنقولة على الورقة ،وت�شكيل �ص��ورة ثابتة على الورق ،وللح�صول
على �ص��ورة ثابتة ب�ش��كل جيد وقوي ,فيجب �أن ُيذاب الحبر ليندمج ب�ش��كل
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أهمية عملية التثبيت لمحتوى الن�سخة بعد
جي��د ب�ألياف الورق ،ومن هنا تبرز � ّ
وتتم �آلية تثبيت ال�صورة الحبرية على الورق
مرحلة نقل ال�صورة الحبرية عليهاّ ،
المكونة
بتغذية الورقـة المحملة بجزيئات الحبر في مجموعة التثبيت ()Fuser
ّ
من �أ�سطوانة تحتوي على م�سخن ( ،)Heat Rollerوالذي يعمل على �إذابة ذرات
الحبر لتندمج في �ألياف الورقة ,وبم�ساعدة �أ�سطوانة ال�ضغط ()Pressure Roller
الت��ي تقوم عل��ى تثبيت الحبر
الم��ذاب ف��ي م�س��ام الورقة،
الم�سخن
لتك��ون المخرج��ات م��ن
الحبر
الن�س��خ ذات كف��اءة عالية من
الورقة
بكرة ال�ضغط
حيث ثب��ات المحتوى وعمر
طويــ��ل للم��ادة المن�س��وخة
يبين ال�ش��كل
عل��ى الورق��ةّ .
ال�شكل ( :)26 -3مرحلة التثبيت.
( )26-3مرحلة التثبيت.
ز  .مرحلة التنظيف ( :)Cleaningعندما تنتهي الطابعة من عملية الطباعة ،تقوم
�شفرة من البال�ستيك الناعم ( )Cleaning Bladeذات �شحنة كهربائية محايدة،
الح�سا�سة من � ّأي حبر فائ�ض من عملية الطباعة ،كما
بتنظيف �سطح الأ�سطوانة
ّ
هو مبين في ال�شكل ( ،)27-3وتنقله �إلى وعاء مخ�ص�ص لذلك ،ثم يقوم
م�ص��باح خا���ص ب�إزال��ة � ّأي
�شفرة التنظيف
�ش��ـــحنـات كهــر�ســـتاتيكية
�أ�سطوانة ال�شحن
االبتدائية
زائدة عن �س��طح الأ�س��طوانة
الأ�سطوانة
الح�سا�سة.
ّ
الح�سا�سة
ال�شكل ( :) 27-3مرحلة التنظيف.

الح�سا�سة ب�شكل عر�ضي ,وذلك
قد يتبقى بع�ض من الحبر على �سطح الأ�سطوانة ّ
في حاالت ا�ستثنائية مثل انح�شار ورقة في الطابعة في �أثناء عملية الطباعة,
تتم
حيث يكون الحبر جاه ًزا للثبات على الورقة ،وحيث �إنّ هذه العملية لم ّ
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الح�سا�سة ,وتعاد عملية الطباعة
�إذ يجب �أن يم�سح الحبر عن �سطح الأ�سطوانة
ّ
من جديدُ ،ي�ضاف �إلى ذلك � ّأن الحبر المفقود ال يمكن �إعادة ا�ستخدامه مرة
�أخرى؛ لأنه يكون قد اختلط بالأو�ساخ والزغب الناتج من الورق ،ولكي نح�صل
على �صورة مطبوعة بجودة عالية ,فيجب �أن ُي�ستخدم حبر نقي ونظيف؛ ل ّأن
�إعادة ا�ستخدام الحبر �ستت�سبب في �صورة ذات �أجزاء ملطخة� ،أو حبر غير مثبت
جي ًدا على �سطح الورقة.
ّ

الملونة ( :)Colour Laser Printerت�شبه فكرة عملها فكرة عمل الطابعات الليزرية
الطابعة الليزرية ّ
مرة للون الأ�سود وثالث مرات
مراتّ ,
تمر بالمراحل �سابقة الذكر �أربع ّ
العادية� ,إال � ّأن الورقة ّ
للألوان الأ�سا�سية الثالثة:الأرجواني والأزرق ال�سماوي والأ�صفر ,حيث يفرز برنامج الطابعة
الألوان لل�صفحة المطلوب طباعتها من الحا�سوب ,ويطبع كل لون ب�شكل منف�صل وفي مرحلة
منف�صلة ,وفي النهاية نح�صل على الورقة مطبوعة بالألوان نف�سها التي تظهر على �شا�شة الحا�سوب.

 .3خ�صائ�ص الطابعات الليزرية
يتحـرك ب�سـرعة كبيرة لر�سم
تعـد طابعـات الليزر الأ�س��ـرع؛ لأن �ش��ـعاع الليزر
�أ ّ .
ّ
الح�سا�سة لل�ضوء.
بيانات ال�صفحة على الأ�سطوانة
ّ
تعـد تكلفـة ت�ش��ـغيلـها � ّ
أقــل مــن الطابعــات النافثـة للحبـر ،ولذلـك ت�سـتخدم
بّ .
الطابعات الليزرية في الم� ّؤ�س�سات والمكاتب وخا�صة في طباعة الوثائق.
جـ  .قـدرة طابعـة الليزر علـى العمل على نظام ال�ش��بكات ,بحيث يمكن لأكثر من
م�ستخدم الطباعة با�ستخدام طابعة ليزر مركزية.
د  .ت�ص��ـل د ّقة الطباعة بو�ساطة طابعة الليزر �إلى درجة تماثل �صور الكاميرا ,وهذا
يعود �إلى حزمة الليزر المركزة.
� .4أعط��ال الطابع��ات الليزرية :يبين الج��دول ( )4-3بع�ض �أعط��ال الطابعة الليزرية،
و�أ�سبابها المحتملة ،ومعالجتها.
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الجدول (� : )4-3أعطال الطابعة الليزرية  ،و�أ�سبابها المحتملة ،ومعالجتها.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

الت�أكد من تو�ص��يل الطابعة ب�ش��كل جيد بم�صدر
 -1الطابعة ال تعمل ،وال يظهر � ّأي �ض��وء ع��دم و�ص��ول التي��ار الفولطية الكهربائية.
الكهربائي للطابعة.
زر الت�شغيل.
على ّ
الت�أكد من مفتاح ت�شغيل الطابعة في حالة (.)ON
الت�أكد من تو�صيل كبل الطابعة بجهاز الحا�سوب.

الطابعة ال ت�س��تجيب لأم��ر الطباعة ،ف�ش��ل باالت�ص��ال بي��ن
-2
وتظهر ر�سالة ( )Errorعلى الجهاز .الطابعة والجهاز.
ّ
ف��ك الكب��ل ( ،)USB or LPTو�إع��ادة تركيب��ه
و�إعادة ت�شغيل الطابعة.

يجب الت�أكد من :
 عدم و�ض��ع الطابعة على و�ض��عية (� Offlineأوا�س��تلمت الطابعة �أوام��ر للطباعة �إال الطابع��ة لي�س��ت بحالة
.)Pause
-3
التنفيذ للطباعة.
�أنها ال تخرج الورق.
 �أنّ الطابعة معرفة بالطابعة االفترا�ضية (Default.)Printer
ا�ستبدال وحدة الحبر.

 -4تظهر الطباعة ب�شكل فاتح.
ورجها برفق لتحريك الحبر
خلل في وحدة الحبر� .إخراج وحدة الحبرّ ,
المتك ّتل بداخلها.
مما ي�ؤدي تحري��ك ال��ورق عن بع�ض��ه لتجنب االلت�ص��اق،
 -5ت�س��حب الطابعة �أكثر م��ن ورقة في رطوبة الورق ّ
وو�ضع الورق بمكان دافئ لتجنب الرطوبة.
اللت�صاقه ببع�ضه.
اللحظة نف�سها.
الت�أكد من وجود الورق داخل الطابعة.

ال�ض��وء البرتقال��ي الموج��ود عل��ى
�إ�ش��ارة من الطابعة بعدم
 -6الطابع��ة يعم��ل ب�ش��كل متقط��ع
فتح باب الطابعة ،و�سحب وحدة التحبير ،و�إعادة
ا�ستعدادها للطباعة.
(يرم�ش).
تركيبها ،و�إغالق الباب ب�شكل محكم.
ال��ورق غي��ر مطاب��ق
ا�ستخدام الورق المطابق لموا�صفات الطابعة.
لموا�صفات الطابعة.
حافظ��ة ال��ورق مثبت��ة
ّ �صيانة مجموعة التثبيت.
ب�شكل غير �سليم.
 -7تع ّثر الورق.
انثناء في دليل الورق.

�ضبط الم�سافة بين �أ�سطوانتي التثبيت وال�ضغط.

عطل في مجموعة تغذية
الورق.
عط��ل ف��ي مجموع��ة
�صيانة مجموعة التثبيت.
التثبيت.

�صيانة مجموعة ال�شحن.

 -8خروج الورقة بي�ضاء.

عبوة الحبر.
نفاذ ّ

تبديل عبوة الحبر.
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تتم �إجراءات ال�صيانة وفق الخطوات الآتية:
 .5ال�صيانة الوقائية للطابعة الليزريةّ :

�أ  .ف�صل الطابعة الليزرية عن جهاز الحا�سوب.
ب� .إزالة الورق من الطابعة.
عبوة الحبر من مكانها.
جـ� .إخراج ّ
دّ .
فـك الجـزء الـذي يك�شـف مجموعـة ال�صهـر ،وتنظيـف البكـرات مـن خـالل
ّ
المنظف
م�سحها با�ستخدام قطعة من القما�ش (خالية من الوبر) مع قليل من
الذي ي�أتي مع مجموعة التنظيف �أو الكحول.
هـ .تنظيـف منطقـة ال�صهـر ،با�سـتخدام �أنبوبة التفريـغ مـع و�صلة فر�شاة ناعمة� ،أو
ا�ستخدام الهواء الم�ضغوط لنفخ الجزيئات عن منطقة ال�صهر.
و  .تنظيـف منطقة بكرات النقل ,حيث تقع تحت خ ّزان الحبر ،لذلك يجب ّ
فك
خ ّزان الحبر وو�ضعه في مكان منا�سب ,ثم تنظيف البكرات با�ستخدام �أنبوب
التفريغ مع و�صلة فر�شاة ناعمة� ،أو ا�ستخدام الهواء الم�ضغوط لنفخ جزيئات
المنطقة.
ز  .فح�ص م�سار الورق ،وتنظيف بكرات التلقيم با�ستخدام فر�شاة ناعمة.
عبوة الحبر �إلى مكانها.
ح� .إعادة ّ
ط  .تنظيف الطابعة من الخارج ،من خالل م�سحها با�ستخدام قطعة قما�ش ومنظف
�سائل.
لتجف قبل و�ضع حاوية
ي .بعد تنظيف الطابعة من الخارج ،يف�ضل االنتظار دقائق
ّ
الورق وو�صلها بالم�صدر الكهربائي.
ك � .إذا ا�سـتخدمت �شرائح تنظيف في تنظيف الطابعة الليزرية ،فيتم �إدخال �شريحة �أو
اثنتين داخل الطابعة ،واتباع التعليمات خلف ال�شريحة لتنظيف العنا�صر داخل
تغير فيها خ ّزان الحبرّ � ،أما
الحبر ,ويجب �أن تمرر �شريحة التنظيف في كل مرة ّ
تلوث ال�صورة المطبوعة ,فا�ستخدم �شريحة تنظيف لتنظيف
�إذا كانت الطابعة ّ
خ ّزان الحبر وبكرات النقل وبكرات ال�صهر.
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�أ  -دقّة الطباعة :تقا�س د ّقة الطباعة بعدد نقاط الحبر الممكن طباعتها �ضمن م�ساحة من
الورقة ت�ساوي البو�صة (�أن�ش) ،ووحدة القيا�س هي ( ،)Dot-Per-Inch:DPIفك ّلما زاد
كمية الحبر الم�صروفة على
عدد النقاط ,كانت جودة الطباعة �أف�ضل ,وكلما زادت ّ
الورقة الواحدة ,زادت كلفة ال�صفحة الواحدة.
ب � -سرعة الطابعة :تقا�س �سرعة الطابعة بعدد ال�صفحات الممكن طباعتها في الدقيقة ،حيث
تعتمد �سرعتها على الد ّقة الم�ستخدمة وعلى حجم ال�صفحة ,وفيما �إذا كانت الطباعة
ملونة �أو �أحادية اللون ،فمثلاً في الطابعات النافثة للحبر ,توجد �سرعتان للطابعة ،هما
ّ
ال�سرعة عند الطباعة باللون الأ�سود ،و�سرعة الطباعة عند ا�ستخدام الألوان ،حيث
ملونة.
تنخف�ض �سرعة الطباعة عند ازدياد الدقة وعند ا�ستخدام طباعة ّ
كمية الورق الممكن و�ضعها في الطابعة ح�سب نوع الطابعة ونوع
جـ � -سعة الورق :تختلف ّ
الورق.

 -4المنافذ والكبالت

معظـم الطابعات الحديثة ت�ستخدم المنفذ ( )USBبالإ�ضافة �إلى المنفذ الفرعي ( ,)LPTفعند
ُحول من ت�سل�سلية �إلى تفرعية,
و�صل الطابعة مع منفذ ( ,)USBف�إنّ عملية تبادل البيانات ت ّ
وبالعك�س بين الطابعة والحا�سوب ،فيتم
تنظيمها من قبل برامج تحكم الطابعة ،وعلى
الرغم من �أنّ هذا الناقل ت�سل�سلي� ،إال �أنه ُيوفّر
(�أ) المنفذ الفرعي
(ب) الو�صلة الخا�صة
ن�سبيا ومنا�سبة لمعظم
معدالت نقل عالية
ّ
()LBT
بالمنفذ ()LBT
ًّ
الأجهزة المحيطة .يذكر �أنّ الناقل ()USB
يبين
ّ
حالياّ ،
يعد من �أحدث النواقل الموجودة ًّ
ال�شكل ( )28-3المنافذ والو�صالت.
(د) الو�صلة الخا�صة
(جـ) منفذ ()USB
بالمنفذ ()USB
ال�شكل ( :)28 -3المنافذ والو�صالت.

�إذا كان في الحا�سوب منفذ للأ�شعة تحت
الحمـــراء ( ،)Infrared: IrDAفمـــن الممـــكن
تو�صيل الطابعة بوحدة مواءمة مع الأ�شعة تحت الحمراء ,لي�صبح بعدها االت�صال الال�سلكي
جدا مقارنة بباقي �أنماط االت�صال.
بين الحا�سوب والطابعة ممك ًنا ،ويكون هذا االت�صال بطي ًئا ًّ
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ثالثاً :جهاز النا�سوخ (الفاك�س)
المهمة ،والذي ُي ّ
مكننا من �إر�سال
يعد جهاز النا�سوخ ( )Fax Machineمن الأجهزة المكتبية
ّ
ّ
�أو ا�ستقبال الن�صو�ص والر�سومات والت�صاميم خالل دقائق من جهاز �إلى �آخر في � ّأي مكان في
العالم ,وذلك با�ستخدام خط الهاتف.
يعد النا�سوخ من الأجهزة �سهلة اال�ستخدام ويقوم بوظائف متعددة ,مثل ا�ستخدامه كجهاز
ّ
هاتف �أو طابعة �أو �آلة ت�صوير وثائق.

 -1المك ّونات الرئي�سة لجهاز النا�سوخ

يتكون جهاز النا�سوخ من:
ّ
�أ  -وحدة الم�سح ال�ضوئي ( :)Scanning Unitتعمل هذه الوحدة على تحويل ال�ضوء
المنعك�س عن ال�شريحة الم�ضاءة من الوثيقة المراد �إر�سالها �إلى �إ�شارة كهربائية تماثلية،
محول تماثلي/رقمي بتحويل هذه الإ�شارة �إلى بيانات رقمية تمثل عنا�صر الوثيقة
ويقوم ّ
الأ�صلية ،وتخزن بيانات ال�صورة الرقمية في ذاكرة ق�سم معالجة ال�صورة.
يتم
ب  -وحدة الطباعة ( :)Printing Unitت�ستخدم هذه الوحدة في طباعة الر�سائل التي ّ
ا�ستقبالها.
جـ  -الم�ضمان ( :)Modemي�ستخدم الم�ضمان في نقل البيانات الرقمية عبر خطوط الهاتف
العادي �إلى �إ�شارات يمكن لخط الهاتف التعامل معها ،كما يقوم ب�إعادة تحويل البيانات
�إلى �إ�شارات رقمية.
د  -وحدة معالجة البيانات والتخزين ( :)Data Processing Unitتعمل هذه الوحدة على معالجة
البيانات ,مثل تح�سين جودتها ،وت�صغير ال�صور والتخزين ،حيث تحتوي على:
 .1وحدة معالجة مركزية (.)CPU
 .2ذاكرة قراءة وكتابة (.)RAM
 .3ذاكرة التخزين والكتابة (.)Store And Forward:SAF
ُمرر وحدة ( )CPUالبيانات �إلى الم�ضمان الذي
هـ  -وحدة التعديل ( :)Modulation Unitت ّ
يمررها �إلى
يعمل على تعديلها ,بحيث ت�صبح مالئمة للإر�سال عبر خطوط الهاتفّ ،
ثم ّ
وحدة االت�صال الهاتفي.
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و  -اللوحة الرئي�سة ( :)Mother Boardتحتوي على دارات �إلكترونية للتحكم في عمل
الجهاز.
ز  -وحدة التغذية ( :)Power Supplyتغذية دارات الجهاز المختلفة بالفولطيات المنا�سبة.
أهم و�سائل �إدخال البيانات في عمليتي الإر�سال واال�ستقبال.
ح -لوحة المفاتيحّ :
تعد من � ّ

 -2مبد�أ عمل جهاز النا�سوخ

يعمل جهاز النا�سوخ كما ي�أتي:
يقوم الما�سح ال�ضوئي بم�سح الر�سالة �أو ال�صورة ،وتحويلها �إلى بيانات رقمية تُخ ّزن في ذاكرة
الجهاز ،وتُر�سل البيانات الرقمية بو�ساطة الم�ضمان عبر خط الهاتف �إلى جهاز النا�سوخ
الم�ستقبل.
ويعمل جهاز النا�سوخ الم�ستقبل ب�إعادة ت�شكيل الر�سالة من الإ�شارات الم�ستقبلة ،وتخزينها
ثم تحويلها على �شكل ن�سخة مطبوعة بو�ساطة وحدة طباعة ليزرية كما في
في ذاكرة الجهازّ ،
�آالت ت�صوير الوثائق الرقمية� ،أو الطابعات النافثة للحبر.

 -3م�سار البيانات في �أثناء الإر�سال

تالحظ من ال�شكل ( )29-3عملية �إر�سال البيانات ،وتتم في المراحل الآتية:
�أ  -مرحل��ة الم�س��ح ال�ضوئ��ي :تحت��وي �أجهزة
الما�سح ال�ضوئي
النا�س��وخ عل��ى ما�س��ح �ض��وئي رقم��ي
( )Scannerي�ستخدم جها ًزا مزدوج ال�شحنة
CCD
(� ،)CCDأو نظام الم�س��ح ال�ضوئي الرقمي
وحدة
المبا�شر ( .)CISتعمل وحدة ( )CDDكما
ذاكرة
معالجة
CPU
()SAF
ال�صورة
في �آالت ت�صوير الوثائق على تحويل ال�ضوء
ناقل بيانات
المنعك�س عن ال�شريحة الم�ضاءة من الوثيقة
المراد �إر�سالها �إلى �إ�شارة كهربائية تماثلية،
�إلى خط وحدة
ويقوم مح��ول تماثلي/رقمي بتحويل هذه
االت�صال
المودم
الهاتف الهاتفي
الإ�ش��ارة �إل��ى بيانات رقمية تمثل عنا�ص��ر
ال�شكل ( :) 29-3م�سار البيانات في �أثناء الإر�سال.
الوثيقة الأ�ص��لية ،وتخزن بيانات ال�صورة
الرقمية في ذاكرة ق�سم معالجة ال�صورة.
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تتم معالجة البيانات الخا�صة بال�صورة
ب  -مرحلة معالجة البيانات (ال�صورة) :في هذه المرحلة ّ
مثل تح�سين جودتها ب�أدوات برمجية مماثلة للأدوات الم�ستخدمة في برامج الر�سومات
في الحا�سوب ،كما يمكن ت�صغير ال�صورة بحذف جزء من عنا�صرها لتالئم حجم
الورق الموجود في جهاز اال�ستقبال.
جـ  -مرحلة التخزين :بعد االنتهاء من معالجة ال�صورة ،تُ�ضغط البيانات وتخ ّزن في ذاكرة
(Forward:SAF

 ,)Store Andحيث تُ�ضغط البيانات بطرق مختلفة

التخزين والنقل
لتقليل حجمها الذي �ستخ ّزن به ،كما تخ ّزن في هذه الذاكرة بيانات الر�سالة التي يتم
ا�ستقبالها لحين طباعتها.
د  -مرحلة ا�ستعادة البيانات من ذاكرة ( :)SAFفي هذه المرحلة تُر�سل البيانات من ذاكرة
(� )SAFإلى وحدة التحكم المركزية (.)CPU
هـ  -مرحلة �ضغط البيانات :في هذه المرحلة تقوم وحدة المعالجة المركزية ب�ضغط البيانات

( )Data Compressionح�سب الطريقة الم ّتبعة في بروتوكول االت�صال المتفق عليها مع
جهاز النا�سوخ الم�ستقبل في الجهة الأخرى ،وذلك لتخفي�ض حجم البيانات المر�سلة؛
بهدف اخت�صار الوقت الم�ستغرق في الإر�سال.
ُمرر وحدة ( )CPUالبيانات �إلى المودم الذي يعمل
و  -مرحلة التعديل :في هذه المرحلة ت ّ
يمررها �إلى وحدة
على تعديلها ,بحيث ت�صبح مالئمة للإر�سال عبر خطوط الهاتف ،ثم ّ
االت�صال الهاتفي التي تر�سلها �إلى جهاز النا�سوخ الم�ستقبل عبر خط الهاتف.

 -4م�سار البيانات في �أثناء اال�ستقبال

يتم �إر�سال فاك�س �إلى الجهاز ،ف�إن مق�سم الهاتف في المنطقة ير�سل �إ�شارة رنين �إلى
عندما ّ
ثم
النا�سوخ ،وتقوم وحدة المعالجة المركزية في الجهاز بمراقبة كا�شف �إ�شارة الرنينّ ،
تقوم بتفعيل ا�ستقبال الر�سالة بعد عدد من الرنات .وفي حال برمجة النا�سوخ لال�ستقبال
اليدوي ،فلن تُفح�ص �إ�شارة الرنين ،ولن ي�ستقبل الجهاز �إال في حال قيام الم�ستخدم بالر ّد
ثم ال�ضغط على مفتاح البدء في لوحة التحكم في عملية اال�ستقبال.
على المكالمةّ ،
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تالحظ من ال�شكل ( )30 -3عملية ا�ستقبال
وتتم هذه العملية في المراحل
البياناتّ ,
الآتية:
�أ  -مرحلة التر�شيح ( :)Filteringفي هذه
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المودم

وحدة
خط
االت�صال
الهاتفي الهاتف
ذاكرة ()SAF

CPU

ناقل البيانات

المرحلة ت�ستقبل وحدة االت�صال
الهاتفي الإ�شارة الكهربائية التي تحمل
وحدة
الطباعة
مررها عبر
بيانات ر�سالة النا�سوخ ،ف ُت ّ
ال�شكل ( :) 30-3م�سار البيانات في �أثناء اال�ستقبال.
مر�شح لإزالة � ّأي ترددات غير مرغوب
تمررها �إلى المودم.
بهاّ ،
ثم ّ
ب  -مرحلة تعديل الإ�شارة الم�ستقبلة :في هذه المرحلة يقوم المودم بفك وا�ستخال�ص البيانات
الرقمية التي تم ّثل الر�سالة المر�سلة وتخزينها في ذاكرة (.)SAF
جـ  -مرحلة التخزين :في هذه المرحلة تحفظ بيانات الر�سالة الم�ستقبلة في ذاكرة (،)SAF
ل�ضمان عدم �ضياعها في حالة نفاذ حبر الطابعة� ،أو تعطلها� ،أو لأن الر�سالة �سرية،
خا�ص من الم�ستقبل لطباعتها.
وتحتاج �إلى �أمر
ٍّ
فك �ضغط بيانات الر�سالة :في هذه المرحلة تعمل وحدة التحكم المركزية على ّ
د  -مرحلة ّ
فك
�ضغط بيانات الر�سائل الم�ستقبلة الم�ضغوطة ،و�إعادة ت�شكيل بيانات الر�سالة ،وحفظها
تمهيدا لطباعتها.
في الذاكرة
ً
تمهيدا لطباعتها،
هـ  -مرحلة الطباعة :قبل تمرير بيانات الر�سالة �إلى واجهة وحدة الطباعة
ً
تقوم وحدة التحكم المركزية بتح�سين دقّة الر�سالة ح�سب نوع الطباعة الم�ستخدمة في
جهاز النا�سوخ.

 -5معايير �أجهزة النا�سوخ

ت�صنف معايير النا�سوخ �إلى �أربع مجموعات ،هي:
�أ  -المجموعة الأولى ( :)G1و�ضعت في عام (1972م) ،وتمكن �أجهزة النا�سوخ التماثلية
من �إر�سال ر�سالة حجم ( )A4في زمن مقداره ( )6دقائق.
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ب  -المجموعة الثانية ( :)G2و�ضعت في عام (1976م) ،وتمكن �أجهزة النا�سوخ التماثلية
من �إر�سال ر�سالة حجم ( )A4في زمن مقداره ( )3دقائق.
جـ  -المجموعة الثالثة ( :)G3و�ضعت في عام (1980م) ،وتمكن �أجهزة النا�سوخ الرقمية
مع مودم من �إر�سال ر�سالة حجم ( )A4في زمن يتراوح من ن�صف دقيقة �إلى �أقل من
�شيوعا في �أنحاء العالم في الوقت الحا�ضر.
دقيقة واحدة ،وهي �أكثر �أنماط النا�سوخ
ً
وت�ستخدم فاك�سات مجموعة ( )G3معايير �سرعات المودم في �إجراء ات�صاالتها.
د  -المجموعة الرابعة ( :)G4و�ضعت في عام (1984م) ،وتمكن �أجهزة النا�سوخ الرقمية

من �إر�سال ر�سالة حجم ( )A4في زمن مقداره ( )3ثوانٍ  ،با�ستخدام �شبكات الهاتف
الرقمية ( )ISDNو�شبكات البيانات عالية ال�سرعة.

 -6وحدات الطباعة في �أجهزة النا�سوخ

أهمها:
ت�ستخدم مع �أجهزة النا�سوخ وحدات مختلفة لطباعة البيانات على الورق ,ومن � ّ
�أ  -وحدات الطباعة النافثة للحبر :في هذا النوع من الطابعات ،يعمل ر�أ�س الطباعة على نفث
نقاط الحبر ال�سائل على �سطح الورقة لت�شكيل الر�سالة �أو ال�صورة المطبوعة ،ويتحرك
محرك خطوة وحزام من
ر�أ�س الطباعة � ًّ
أفقيا على عر�ض الورقة لطباعة خط بو�ساطة ّ
تمهيدا للطباعة.
المطاط ،ثم تقوم �أ�سطوانات تغذية الورق بتغذية الورق �إلى الأمام
ً
ب  -وحدات الطباعة الليزرية :ي�ستخدم ال�شعاع الليزري في تكوين ال�صورة الكامنة على
الح�سا�سة ،بالطريقة نف�سها الم�ستخدمة في �آالت ت�صوير الوثائق والطابعات
الأ�سطوانة
ّ
يتميز بجودة طباعة عالية.
الليزرية ،وي�ستخدم هذا النوع الورق العادي ،حيث ّ
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يبين الجدول ( )5-3بع�ض �أعطال جهاز النا�سوخ ،و�أ�سبابها المحتملة،
�أعطال جهاز النا�سوخّ :
ومعالجتها.
الجدول (� : )5-3أعطال جهاز النا�سوخ ،و�أ�سبابها المحتملة ،ومعالجتها.

الرقم

العطل

تظهر عل��ى لوحة التحكم
في جهاز النا�س��وخ عبارة
-1
��� ف��ي خط االت�ص��ال
خط أ
(.)Line Error

ال تُ�س��مع نغم��ة ات�ص��ال
 -2عند رفع الوح��دة اليدوية
(�سماعة الهاتف).

الجهاز مو�ص��ول بم�صدر
التغذي��ة الكهربائية ولكن
-3
عملية الإر�سال واال�ستقبال
تتم.
ال ّ

ال�سبب المحتمل

ف�ص��ل في �سلك نقل الإ�شارة الهاتفية
من مقب�س خ��ط الهاتف () TEL Line
في الجه��از �إلى المقب���س الموجود
في الجدار.
 الوح��دة اليدوي��ة غي��ر مو�ص��ولةبالمقب���س ال�ص��حيح ف��ي جه��از
النا�سوخ.
 �س��لك التي��ار المغ��ذي لجه��ازالنا�سوخ غير مت�صل بم�أخذ التيار
الكهربائي.
 خ��ط الهاتف غير مو�ص��ول بكلم��ن مقب���س الهات��ف والمقب���س
الجداري.
 جهاز النا�س��وخ غير م�ضبوط علىو�ض��ع االت�ص��ال ال�ص��حيح لخط
الهاتف.
 ع��دم وج��ود ورق ف��ي جه��ازالنا�سوخ
 عدم ات�ص��ال جهاز النا�سوخ بخطالهاتف
 عدم �ض��بط جهاز النا�س��وخ علىالو�ضع اليدوي �أو الآلي.

 و�ض��ع الوثيقة ب�شكل غير �صحيحال ُيطبع � ّأي �شيء على جهاز
-4
بالجهاز.
النا�سوخ.
 نفاذ الحبر في جهاز الحا�سوب.جهاز النا�س��وخ ال ي�ستقبل  -عدم �ض��بط جهاز النا�س��وخ على
-5
و�ضع اال�ستقبال (.)FAX
تلقائيا.
الوثائق
ًّ

�إجراءات الإ�صالح

 فح���ص �س��لك نق��ل الإ�ش��ارةالهاتفية من مقب�س خط الهاتف
( )TEL Lineف��ي الجه��از �إلى
المقب�س الموجود في الجدار.
 الت�أك��د م��ن �أنّ الوحدة اليدويةمو�صولة بالمقب�س ال�صحيح في
جهاز النا�سوخ.
�صحة �إدخال قاب�س
 الت�أكد من ّ�س��لك التيار ف��ي م�أخ��ذ التيار
الكهربائي.
�ص��حة تو�صيل خط
 الت�أكد منّ
الهاتف بكل من مقب�س الهاتف
والمقب�س الجداري.
 الت�أك��د من �أنّ جهاز النا�س��وخم�ض��بوط على و�ض��ع االت�صال
ال�صحيح لخط الهاتف.
 الت�أك��د م��ن وج��ود ورق ف��يجهاز النا�سوخ.
 الت�أك��د م��ن ات�ص��ال جه��ازالنا�سوخ بخط الهاتف.
 الت�أكد من جهاز النا�س��وخ هلهو في و�ضع يدوي �أم �آلي.
 الت�أكد م��ن �أن الوثيقة التي يراد�إر�س��الها مو�ضوعة على الملقم
ومتجهة �إلى الأ�سفل.
عبوة الحبر.
 ا�ستبدال ّ يج��ب الت�أكد من �ض��بط جهازالنا�سوخ على و�ضع اال�ستقبال
(.)FAX
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 -1اختر رمز الإجابة ال�صحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
( )1الطابعة التي تحتاج �إلى ورق خا�ص من ورق الطباعة ،هي الطابعة:
ب  -النافثة للحبر.
					
أ�  -الليزرية.
د  -ذات الأ�سطوانة.
					
جـ -النقطية.
( )2الطابعة التي تحتاج �إلى �شريط طباعة ،هي الطابعة:
					
أ�  -الحرارية.
					
جـ  -النافثة للحبر.

ب  -المغناطي�سية.
د  -النقطية.

( )3م�صدر �أ�شعة الليزر في الطابعات الليزرية هو:
ب  -م�صباح الفلور�سنت.
				
�أ  -م�صباح الزينون.
د  -ثنائي الليزر.
				
جـ -م�صباح الهالوجيني.
( )4ت�ستقبل وحدة المعالجة المركزية والتحكم في الطابعة المعلومات من جهاز الحا�سوب
على �شكل:
ب � -إ�شارة تماثلية.
				
أ�  -رموز الطباعة.
د � -أرقام فقط.
					
جـ� -إ�شارة رقمية.
( )5وظيفة الما�سح ال�ضوئي:
يتعرفها جهاز الحا�سوب.
�أ  -تحويل ال�صورة �إلى �إ�شارات ّ
ب -ت�صوير الوثيقة.
جـ -حفظ الوثيقة.
د  -تغيير معالم الوثيقة.
( )6تعمل وحدة التحكم في الما�سح ال�ضوئي على:
ب � -ضبط �صورة المحرك.
		
�أ  -اختيار نوع ال�صورة المراد م�سحها.
د  -اختيار وحدة الم�سح.
جـ -تحديد وحدة الم�سح			.
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(� )7أقل جودة طباعة تكون في الطابعات:
					
�أ  -النافثة للحبر.
					
جـ -الليزرية.
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ب -الحرارية.
د  -النقطية.

( )8لتح�سين جودة الطباعة في الطابعة النقطية ن�ستخدم:
كربونيا.
ب� -شريط طباعة
				
�أ  -ورق طباعة ملو ًنا.
ًّ
جـ -ر�أ�س طباعة بدبابي�س � ّ
د  -ر�أ�س طباعة بدبابي�س �أكثر.
			
أقل.
( )9ت�ستخدم الطابعات النافثة للحبر الحبر:
					
�أ  -الجاف.
جـ -البودرة المخلوطة مع بودرة الحديد.
( )10من عيوب الطابعات النافثة للحبر �أنها:

�أ  -مرتفعة الثمن				.
		
جـ -ال ت�صلح لطباعة الورق المت�صل.

ب -ال�سائل.
د  -الحبر ال�سائل قليل اللزوجة.
ب -كثيرة الأعطال الميكانيكية.
د  -ارتفاع كلفتها الت�شغيلية.

( )11الطابعة التي ي�شبه عملها عمل �آلة ت�صوير الوثائق ،هي الطابعة:
					
�أ  -النقطية.
					
جـ -النافثة للحبر.

ب -الليزرية.
د  -جميع ما ذكر.

تعد الطابعات النافثة للحبر �أحد �أنواع الطابعات:
(ّ )12
					
�أ  -الت�صادمية.
					
جـ -الإلكترونية.

ب -الكهر�ستاتية.
د  -غير الت�صادمية.

( )13يوجد م�صباح التثبيت في الطابعة الليزرية عادة في:
			
�أ  -داخل �أ�سطوانة ال�ضغط.
				
جـ -علبة خا�صة بها.

ب -داخل �أ�سطوانة التثبيت.
د  -و�سط غطاء الطابعة.

( )14يتم �إر�سال البيانات في النا�سوخ من ذاكرة (� )SAFإلى وحدة :
					
�أ  -الم�سح.
					
جـ -التثبيت.

ب -المعالجة المركزية.
د  -التهيئة.
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( )15يتم حفظ البيانات في مرحلة التخزين في جهاز النا�سوخ في ذاكرة:
�أ 					 .SAF -
		
.
				
جـASF -

ب.ROM -
د .CMOS -

� -2ضع �إ�شارة �صح �أو �إ�شارة خط�أ �أمام كل من العبارات الآتية:
كليا عن العمل عند ات�ساخ �أ�سالك ال�شحن.
أ�  ) ( -تتوقف طباعة الليزر ًّ
ب ) ( -يخرج الحبر في الطابعة النافثة للحبر الحديثة على �شكل فقاعات.

جـ ) ( -تقا�س �سرعة الطابعات النقطية بعدد الكلمات المطبوعة في الثانية.
د  ) ( -تقا�س جودة الطباعة بعدد النقاط التي ت�ستطيع الطابعة طباعتها بالبو�صة المربعة
الواحدة.
هـ  ) ( -من عيوب الطابعات النقطية� ،صدور �صوت مزعج في �أثناء الطباعة.
و  ) ( -ظهور خط �أبي�ض في الأ�سطر المطبوعة في الطابعة النافثة للحبر يكون ب�سبب
بع�ض فتحات نفث الحبر المغلقة.
ز  ) ( -خروج الورقة بي�ضاء في الطابعة الليزرية ب�سبب عطل في مجموعة تغذية الورق.
ح  ) ( -ظهـور فراغـات في الحروف المطبوعة في الطابعة النقطية ب�سبب ات�ساخ ر�أ�س
الطباعة.
ط  ) ( -يحوي ر�أ�س الطباعة في الطابعة النقطية على مجموعة من الدبابي�س الدقيقة
الثابتة.
عبوة الحبر هي الطابعة الليزرية.
ي ) ( -الطابعة الذي يعد ر�أ�س الطباعة فيها
ً
جزءا من ّ

 -3اذكر وظيفة كل مما ي�أتي في الطابعة الليزرية:
			
الح�سا�سة لل�ضوء.
أ�  -الأ�سطوانة
ّ
جـ� -أ�سطوانات التثبيت				.

ب -ثنائي الليزر.
د � -أ�سطوانات �سحب الورق.

الح�سا�سة لل�ضوء با�ستخدام ثنائي
تتم عملية الكتابة على الأ�سطوانة
ّ -4
و�ضح مع الر�سم كيف ّ
ّ
الليزر في الطابعة الليزرية.
 -5اذكر مراحل طباعة الوثيقة في الطابعة الليزرية ،مع تو�ضيح عمل كل مرحلة باخت�صار.
مكونات الما�سح ال�ضوئي ،ثم ا�شرح مبد�أ عمله مع الر�سم.
 -6اذكر ّ
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و�ضح مع الر�سم ،م�سار بيانات الإر�سال في جهاز النا�سوخ.
ّ -7
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 -8اذكر الأ�سباب المحتملة للأعطال الآتية في الطابعات:
�أ  -الطابعة ال تعمل.
ب -الورقة تخرج بي�ضاء.
جـ -ظهور خطوط بي�ضاء في ال�صفحة.
د  -الطابعة ال ت�سحب الورق.
 - 9اذكر التقنيات الم�ستخدمة في الطابعة النافثة للحبر ،مع تو�ضيح كل منها.
 -10اذكر �أنواع الما�سحات ال�ضوئية مبي ًنا خ�صائ�ص ّ
كل منها.

مكونات وحدة الم�سح ( )Scanning Unitفي الما�سح ال�ضوئي.
 -11اذكر ّ
المكونات الرئي�سة للطابعات ووظيفة ّ
كل منها.
 -12اذكر
ّ

مبي ًنا
 -13اذكر المنافذ الم�ستخدمة في نقل البيانات من الما�سح ال�ضوئي �إلى جهاز الحا�سوب ّ
خ�صائ�ص ّ
كل منها.
 -14اذكر معايير ت�صنيف �أجهزة النا�سوخ.

مكونات الطابعة النافثة للحبر الم�شار �إليها بالأرقام
 -15في ال�شكل ( ،)31-3اكتب �أ�سماء ّ
(.)13-1

ال�شكل ( :) 31-3م�سار البيانات في �أثناء اال�ستقبال.
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التدريب العملي

الح�سا�سة
الأ�سطوانة ّ

�سلك الكورونا

ثنائي الليزر
المرايا

تمرين()1-3

تو�صيل الما�سح ال�ضوئي بجهاز الحا�سوب
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

تو�صل الما�سح ال�ضوئي مع جهاز الحا�سوب.
 ّتعرف الما�سح ال�ضوئي على جهاز الحا�سوب.
 ّ ت�ش ّغل الما�سح ال�ضوئي.م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 -قر�ص تعريف الما�سح ال�ضوئي.

 جهاز حا�سوب. ما�سح �ضوئي. -كبالت تو�صيل خا�صة بالما�سح ال�ضوئي.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :تعريف الما�سح ال�ضوئي
� -1صل الما�سح ال�ضوئي بمنفذ ( )USBفي جهاز الحا�سوب .
� -2ضع قر�ص تعريف الما�سح ال�ضوئي في م�ش ّغل الأقرا�ص المدمجة.
ثم اختر (.)Control Panel
 -3ا�ضغط ( )Startفي ال�شكل (ّ ،)1

ال�شكل ()1
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 -4ا�ضغط �أيقونة ( )Add Hardwareفي ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

ثم تابع ما يظهر في ال�شكل (.)4
 -5ا�ضغط ( )Nextفي ال�شكل (ّ ,)3

ال�شكل ()4

ال�شكل ()3

ثم
 -6اختر الأمر (،)yes, I have already connected the hardwareكما في ال�شكل (ّ ،)5
ا�ضغط (.)Next

ال�شكل ()5
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ثم ا�ضغط (.)Next
 -7اختر ( )Add New Hardwareفي ال�شكل (ّ ,)6

ال�شكل ()6

ثم
 -8اختر الأمر ( ،)Install the Hardware that I manually Selectكما في ال�شكل (ّ ،)7
ا�ضغط (.)Next

ال�شكل ()7

ثم ا�ضغط (.)Next
 -9اختر (.)Imaging devicesفي ال�شكل (ّ ،)8

ال�شكل ()8
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 -10اختر ( )Hard diskفي ال�شكل (.)9

ال�شكل ()9

 -11ا�ضغط ( )Browsesفي ال�شكل (.)10

ال�شكل ()10

ثم ا�ضغط (.)Open
 -12اختر م�شغل القر�ص المدمج في ال�شكل (ّ ،)11

ال�شكل ()11

213

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ثم تابع ما يظهر في ال�شكل (.)13
ثم ا�ضغط (ّ ،)Open
 -13اختر ( )Driverفي ال�شكل (ّ ،)12

ال�شكل ()12

ال�شكل ()13

ثانيًا  :ت�شغيل الما�سح ال�ضوئي
� -1صل الما�سح ال�ضوئي بجهاز الحا�سوب .
 -2ا�ضغط �أيقونة الما�سح ال�ضوئي من �سطح المكتب ،في ال�شكل (.)14

ال�شكل ()14
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ثم تابع ما يظهر في ال�شكلين (.)17-16
 -3ا�ضغط ( )Previewفي ال�شكل (ّ ،)15

ال�شكل ()15

ال�شكل ()16

ال�شكل ()17
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ثم تابع ما يظهر في ال�شكل (.)19
 -4ا�ضغط ( )Scanفي ال�شكل (ّ ،)18

ال�شكل ()18

ال�شكل ()19

تقويم التمرين

يثبت جهاز الحا�سوب برنامج ت�شغيل الما�سح ال�ضوئي؟
 -1ما الذي يجب فعله �إذا لم ّ
 -2لماذا َّ
تنظف زجاجة التعري�ض للما�سح ال�ضوئي قبل و�ضع ال�صورة عليها؟
 -3ما الفرق بين مرحلة الم�سح الأولي ومرحلة الم�سح النهائي؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
أنواعا مختلفة من الما�سحات ال�ضوئية المختلفة.
عرف � ً
 ّثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.
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ُف ّك المك ّونات الداخلية للما�سح ال�ضوئي و�إعادة تركيبها

تمرين()2-3

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تف ّالمكونات الداخلية للما�سح ال�ضوئي ،وتعيد تركيبها.
ُك
ّ
مكونات الما�سح ال�ضوئي.
 تتفقّدّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

األدوات والتجهيزات

المواد

 ما�سح �ضوئي. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1ف ّ
ُك الغطاء العلوي للما�سح ال�ضوئي
با�ستخدام المفك الم�ص ّلب ،كما في
ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ُك الغطاء الجانبي للما�سح ال�ضوئي با�ستخدام المف ّ
 -2ف ّ
ُك الم�ص ّلب كما في ال�شكل (�/2أ)،
ثم انزع الغطاء الجانبي كما في ال�شكل (/2ب).
ّ

(�أ)

ال�شكل ()2

(ب)
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 -3ارفع الغطاء العلوي للما�سح ال�ضوئي
كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

-4
المكونات الداخلية للما�سح ال�ضوئي ،المبينة في ال�شكل (.)4
حدد
ّ
ّ

ال�شكل ()4

ثم املأ الجدول ( )1الآتي:
ّ
المك ّون

الوظيفة

 -5ف ّ
ُك وحدة الم�سح  ،با�ستخدام
المفك الم�ص ّلب كما في ال�شكل
(.)5

ال�شكل ()5
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المبينة
حدد
-6
ّ
ّ
المكونات الداخلية لوحدة الم�سحّ ،
ثم املأ الجدول ( )2الآتي:
في ال�شكل (ّ .)6

ال�شكل ()6

الوظيفة

المك ّون

 -7ف ّ
ُك جهاز مزدوج ال�شحنة با�ستخدام المفك الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7

� -8أعد تجميع الما�سح ال�ضوئي الذي فككته.

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -9اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ما نوع الم�صباح الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
 -2ما نوع المحرك الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
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تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:

ال�شكل ()8

حدد وظيفة ّ
ل الجدول الآتي:
ثم ام أ
 ّكل من ّ
المبينة في ال�شكل (ّ ،)8
مكونات الما�سح ال�ضوئي ّ
الوظيفة

المك ّون

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.
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تمرين()3-3

�صيانة الما�سح ال�ضوئي
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

ت�شخ�ص بع�ض الأعطال ال�شائعة في الما�سح ال�ضوئي.
ّ
 ت�صلح بع�ض الأعطال ال�شائعة في الما�سح ال�ضوئي.م�ستلزمات تنفيذ التمرين
األدوات والتجهيزات

المواد

 ما�سح �ضوئي. جهاز حا�سوب. جهاز متعدد القيا�س الرقمي. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :م�صباح التعري�ض ال�ضوئي ال ي�ضيء
 -1ف ّ
ُك الغطاء العلوي للما�سح ال�ضوئي
با�ستخدام المفك الم�ص ّلب ،كما في
ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

ُك الغطاء الجانبي للما�سح ال�ضوئي با�ستخدام المف ّ
 -2ف ّ
ُك الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (�/2أ)،
ثم انزع الغطاء الجانبي ،كما في ال�شكل (/2ب).
ّ

(�أ)

ال�شكل ()2

(ب)
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 -3ارفع الغطاء العلوي للما�سح ال�ضوئي
كما في ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

 -4ف ّ
ُك وحدة الم�سح ال�ضوئي با�ستخدام
المفك الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل
(.)4

ال�شكل ()4

 -5انزع وحدة الم�سح ،كما في ال�شكل
(.)5

ال�شكل ()5

 -6افح���ص فولطي��ة طرف��ي م�ص��باح
التعري�ض ،كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6
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 -7افح�ص م�ص��باح التعري�ض با�ستخدام
جه��از متع��دد القيا���س الرقم��ي في
و�ض��ع الأوم ،كما في ال�ش��كل (,)7
ثم ا�س��تبدل م�صباح التعري�ض �إذا كان
ّ
تالفًا.
ال�شكل ()7

ا:محرك الخطوة ال يعمل
ثانيً
ّ
 -1ف ّ
ُ��ك
مح��رك الخط��وة با�س��تخدام
ّ
المفك الم�ص�� ّلب ،كما في ال�ش��كل
( ،)8وا�ستبدل المحرك �إذا الحظت
�أنه ال يعمل.

ال�شكل ()8

� -2أعد تجميع الما�سح ال�ضوئي الذي فككته.

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -3اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ما نوع الم�صباح الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
 -2ما قيمة الفولطية بين طرفي م�صباح التعري�ض؟
المحرك الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
 -3ما نوع
ّ
 -4ما قيمة الفولطية التي تغذي محرك الخطوة؟
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تمارين للممارسة

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
ووا�ضحة كما ي�أتي:
مما ي�أتي:
ما�سحا
 اح�ضرً
ثم ا�ستبدل كلاً ّ
�ضوئيا ّ
ًّ
محرك الخطوة.
ّ n
 nم�صباح التعري�ض.
 nالمرايا.
 nالعد�سة.
� nأحزمة نقل الحركة.
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.
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تمرين()4-3

تو�صيل الطابعة بجهاز الحا�سوب
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تو�صل الطابعة بجهاز الحا�سوب.تعرف الطابعة في نظام الت�شغيل.
 ّ ت�ش ّغل الطابعة.م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 -قر�ص تعريف الطابعة.

 جهاز حا�سوب. طابعة. -كبالت تو�صيل خا�صة بالطابعة.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :تعريف الطابعة
� -1صل الطابعة بمنفذ ( )USBفي جهاز الحا�سوب.
� -2ضع قر�ص تعريف الطابعة ،في م�شغل الأقرا�ص المدمجة.
ثم اختر (.)Control Panel
 -3ا�ضغط ( )Startفي ال�شكل (ّ ،)1

ال�شكل ()1
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 -4ا�ضغط �أيقونة ()Add Hardware
في ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

ثم تابع ما يظهر في ال�شكل (.)4
 -5ا�ضغط ( )Nextفي ال�شكل (ّ ،)3

ال�شكل ()3

-6

ال�شكل ()4

اختر الأمر (yes, I have already

،)connected the hardware
ث��م
كم��ا ف��ي ال�ش��كل (ّ ،)5
ا�ضغط (.)Next

ال�شكل ()5
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 -7اخت��ر ()Add New Hardware
ثم ا�ض��غط
في ال�ش��كل (ّ ،)6
(.)Next

ال�شكل ()6

 -8اخت��ر الأم��ر

(Install the

Hardware that I manually

ثم
 )Selectف��ي ال�ش��كل (ّ ،)7
ا�ضغط (.)Next

ال�شكل ()7

 -9اخت��ر ( )Printerف��ي ال�ش��كل
ثم ا�ضغط (.)Next
(ّ ،)8

ال�شكل ()8
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 -10اختر ( )Hard diskفي ال�شكل
(.)9

ال�شكل ()9

 -11ا�ضغط ( )Browsesفي ال�شكل
(.)10

ال�شكل ()10

 -12اختر م�شغل القر�ص المدمج
ثم ا�ضغط
في ال�شكل (ّ ،)11
(.)Open

ال�شكل ()11
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ثم تابع ما يظهر في ال�شكل
ثم ا�ضغط (ّ ،)Open
 -13اختر ( )Englishفي ال�شكل (ّ ،)12
(.)13

ال�شكل ()12

ال�شكل ()13

ثانيًا  :ت�شغيل الطابعة
� -1صل الطابعة بجهاز الحا�سوب.
ثم
 -2افتح الملف المراد طباعتهّ ،
اختر من ملف طباعة ،كما في
ال�شكل (.)14

ال�شكل ()14

حدد نوع الطابعة المفعلة في
-3
ّ
ال�شكل (.)15

ال�شكل ()15
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حدد خيارات الطباعة (طباعة
-4
ّ
كل ال�ص��فحات� ،أو ال�ص��فحة
الحالي��ة� ،أو التحدي��د ،اختيار
ع��دد الن�س��خ للطباع��ة ...
وغيرها) في ال�شكل (.)16

ال�شكل ()16
تقويم التمرين

ّ -1بين كيف يمكنك طباعة ال�صفحات الفردية وال�صفحات الزوجية.
		
 -2كيف يمكنك طباعة �أربع �صفحات في �صفحة واحدة؟
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تمرين()5-3

ّ
فك المك ّونات الداخلية للطابعة النقطية و�إعادة تركيبها
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تف ّالمكونات الداخلية للطابعة النقطية ,وتعيد تركيبها.
ُك
ّ
المكونات الداخلية للطابعة النقطية.
 تتفقّدّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
األدوات والتجهيزات

المواد

 طابعة نقطية. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1ف ّ
ُك الغطاء العلوي للطابعة النقطية،
كما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

المكونات الداخلية للطابعة النقطية،
حدد
-2
ّ
ّ
ل الجدول ()1
(.)2ثم ام أ
المبينة في ال�شكل
ّ
ّ
الآتي:
ال�شكل ()2

المك ّون

الوظيفة
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 -3انزع �ش��ريط الحبر ،كما في ال�ش��كل
(.)3

ال�شكل ()3

 -4ف ّ
ُك ر�أ�س الطباعة با�ستخدام المفك
الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 -5ف ّ
ُك محرك �ش��ريط الحبر با�س��تخدام
المفك الم�ص�� ّلب ،كما في ال�ش��كل
(.)5

ال�شكل ()5

ثم �أعد تجميعها.
 -6ا�ستبدل القطع التالفة الموجودة في الطابعةّ ،

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -7اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
تقويم التمرين

 -1كم عدد الإبر الموجودة في ر�أ�س الطباعة؟
المحركات الم�ستخدمة في الطابعة النقطية؟ وما وظيفة ٍّ
كل منها؟
 -2كم عدد
ّ
 -3ما �إجراءات تحرير �شريط الطباعة ّ
وفكه؟
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نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:

ال�شكل ()6

ثم املأ الجدول الآتي:
 ّحدد وظيفة مفاتيح التحكم للطابعة النقطية المبينة في ال�شكل (ّ ،)6
مفتاح التحكم

الوظيفة

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()6-3

�إ�صالح الأعطال ال�شائعة في الطابعة النقطية
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

وتحدد �أ�سبابها.
ت�شخ�ص �أعطال الطابعة النقطية،
ّ
ّ
 ت�صلح �أعطال الطابعة النقطية ،وت�ستبدل القطع التالفة. ّالمكونات الداخلية للطابعة النقطية.
تنظف
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 لحام ق�صدير. -كحول.

 طابعة نقطية. جهاز متعدد القيا�س الرقمي. كاوي لحام ( )40-30واط. �شافط لحام. -حقيبة عدة يدوية.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :الطابعة ال تعمل
 -1اف�صل التيار كهربائي عن الطابعة.
-2
-3
-4
-5
-6

افح�ص م�صدر التغذية الكهربائية.
افح�ص تو�صيل الو�صلة الكهربائية الوا�صلة بين الطابعة وم�صدر التغذية الكهربائية.
ا�ستبدل الو�صلة �إذا كانت تالفة.
وجربها.
�شغل الطابعة ّ
اف�صل التيار الكهربائي عن الطابعة �إذا ا�ستمر العطل.

 -7ف ّ
ُك الغطاء العلوي للطابعة،كما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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-8
-9
-10
-11
-12

افح�ص مفتاح الت�شغيل با�ستخدام جهاز متعدد القيا�س الرقمي ،وا�ستبدله �إذا كان تالفًا.
تفقّد نقاط تو�صيل مفتاح الت�شغيل ،و�أعد لحامها.
افح�ص الأ�سالك الوا�صلة بين مفتاح الت�شغيل ووحدة تزويد الطاقة الكهربائية.
افح�ص م�صهر الحماية ،وا�ستبدله �إذا كان تالفًا.
�شغل الطابعة ،ونفّذ عملية الفح�ص التجريبي لها.

ثانيًا :تح�شير الورق في الطابعة
 -1اف�صل التيار كهربائي عن الطابعة.

 -2تفقّد فتحة تغذية الورق ،وتحقّق من عدم وجود عوالق فيها.

 -3تحقّ��ق م��ن �أن مفتاح اختي��ار تغذية
ال��ورق في و�ض��عه ال�س��ليم ،كما في
ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2

 -4افح���ص بك��رات �س��حب ال��ورق،
وتحقّق من �أنها تدور بحرية ،كما في
ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3

 -5تفقّ��د مجموعة تغذية ال��ورق ،و�أزل
العوال��ق الموج��ودة فيه��ا ،كم��ا في
ال�شكل (.)4
ال�شكل ()4
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-6
-7
-8
-9
-10
-11
-1

-2

تف ّقد �سيور نقل الحركة ،وا�ستبدل التالف منها.
تف ّقد براغي تثبيت مجموعة تغذية الورق.
ّ
نظف �أ�سطح بكرات �سحب الورق بورقة برداخ ناعمة.
افح�ص الأ�سالك الكهربائية المغذية لمحرك تغذية الورق.
افح�ص المحرك ،وتح ّقق من عدم وجود تلف في ملفاته.
،وجربها ،وتح ّقق من زوال العطل .
�ش ّغل الطابعة
ّ
ثالثاً :عربة ر�أ�س الطباعة ال تتحرك
اف�صل التيار الكهربائي عن الطابعة.
ف ّ
ُك الغطاء العلوي للطابعة ،كما في ال�شكل (.)1

 -3تفقّ��د عرب��ة ر�أ���س الطباع��ة ،و�أزل
العوالق ،كما في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5

ّ -4
نظف �أ�سطوانة انزالق العربة ،وز ّيتها،
كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6

 -5تفقّ��د �س��ير نق��ل الحرك��ة المت�ص��ل
بالعربة ،و�أعد تثبيت��ه في مكانه ،كما
في ال�شكل (.)7
ال�شكل ()7
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-6
-7
-8
-9
-10
-11

ف ّ
ُك محرك العربة.
تف ّقد بكرات نقل الحركة،وا�ستبدل التالف منها.
افح�ص المحرك ،وا�ستبدله عند ال�ضرورة.
تف ّقد �أ�سالك التو�صيل الكهربائية المغذية للمحرك.
�أعد لحام نقاط تو�صيل �أ�سالك المحرك المت�صلة باللوحة الإلكترونية.
وجربها ،وتح ّقق من زوال العطل .
�ش ّغل الطابعةّ ،

راب ًعا  :الطابعة تعمل ،والحروف ال تطبع على الورقة
 -1تفقد �شريط الطباعة ،وا�ستبدله �إذا كان تالفًا،
كما في ال�شكل (.)8

ال�شكل ()8

 -2تح ّقق من حرية حركة �شريط الطباعة� ،أمام ر�أ�س الطباعة.
ّ -3
نظف ر�أ�س الطباعة.
 -4افح�ص الو�صلة الكهربائية (ال�شريط) بين ر�أ�س الطباعة واللوحة الإلكترونية ،وا�ستبدلها
عند ال�ضرورة.
تتبع خطوط التو�صيل النحا�سية الموجودة على اللوحة الإلكترونية ،وتح ّقق من
ّ -5
تو�صيلها ،كما في ال�شكل (.)9

ال�شكل ()9
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 -6افح�ص ملفات ر�أ�س الطباعة ،وا�ستبدلها �إذا كانت تالفة.
 -7ق�س الفولطية المغذية لر�أ�س الطباعة با�ستخدام جهاز متعدد القيا�س الرقمي.
ق�س الفولطيات جميعها على مخرج وحدة تزويد الطاقة الكهربائية ،وطابقها مع
-8
موا�صفات الطابعة.
� -9ش ّغل الطابعة ،وتح ّقق من زوال العطل.
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً

تقويم التمرين

 -1ما الأعطال المحتملة نتيجة اهتراء �شريط الطباعة؟
 -2لماذا ّ
جدا؟
تنظف �سطح بكرات �سطح الورق بورقة برداخ ناعمة ًّّ
 -3ما الأعطال المحتملة نتيجة ارتخاء �سيور نقل الحركة في الطابعة؟
 -4اذكر الأعطال المحتملة نتيجة ا�ستخدام ورق غير مطابق لموا�صفات الطابعة.
تمارين للممارسة

نفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
مبي ًنا الخطوات
 لديك طابعة نافثة للحبر لوحة التحكم الخارجية فيها ال تعمل �،أ�صلح العطلّ ،بالتف�صيل.
مبي ًنا الخطوات
 لديك طابعة نافثة للحبر ال ت�ستجيب لجهاز الحا�سوب� ،أ�صلح العطلّ ،بالتف�صيل.
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.
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تمرين()7-3

ّ
فك المك ّونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر و�إعادة تركيبها
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تف ّالمكونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر ،وتعيد تركيبها.
ُك
ّ
المكونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر.
 تتفقّدّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
األدوات والتجهيزات

المواد

 طابعة نافثة للحبر. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1ف ّ
ُ��ك الغطاء العل��وي للطابع��ة النافثة
للحبر �إلى الأعلى با�س��تخدام المفك
الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

المكونات الداخلية للطابعة ،كما في
حدد
-2
ّ
ّ
ثم املأ الجدول ( )1الآتي:
ال�شكل (ّ ،)2

ال�شكل ()2

المك ّون

الوظيفة
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 -3انزع عبوات الحبر العادية والملونة ،كما في ال�شكل (.)3

(�أ)

(ب)

(جـ)

(د)
ال�شكل ()3

 -4ف ّ
ُك م�س�� ّننات نقل الحركة با�ستخدام
المف ّ
ُك الم�ص�� ّلب ،كما في ال�ش��كل
(.)4
ال�شكل ()4

 -5ف ّ
ُ��ك المح��رك با�س��تخدام المف��ك
الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5
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 -6انزع بكرات �سحب الورق ،كما في
ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6

ثم �أعد تجميعها.
 -7ا�ستبدل القطع التالفة الموجودة في الطابعة ّ ،
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -8اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً

تقويم التمرين

ّ -1بين كيف يمكنك تنظيف ر�أ�س الطباعة.
المحركات الم�ستخدمة في الطابعة النافثة للحبر؟ وما وظيفة كل منها؟
 -2كم عدد
ّ
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�إ�صالح الأعطال ال�شائعة في الطابعة النافثة للحبر
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

وتحدد �أ�سبابها.
ت�شخ�ص �أعطال الطابعة النافثة للحبر,
 ّّ
 ت�صلح �أعطال الطابعة النافثة للحبر ,وت�ستبدل القطع التالفة. ّالمكونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر.
تنظف
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 لحام ق�صدير. -كحول.

 طابعة نافثة للحبر. جهاز متعدد القيا�س الرقمي. كاوي لحام ( )40-30واط. �شافط لحام. -حقيبة عدة يدوية.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :الطابعة تعمل ولكن الورقة تخرج بي�ضاء
 -1اف�صل التيار كهربائي عن الطابعة.
 -2افتح الغطاء العلوي للطابعة ،كما في
ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

 -3انزع عبوات الحبر من مكانها ،كما
في ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2
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 -4نظـــف فتحـــات خــ��روج الحبـــر
با�س��تخدام مادة التنظيف المنا�س��بة،
كما في ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3

رج عب��وات الحبر ،وتحقّ��ق من �أن
-5
ّ
الحبر يخرج م��ن الفتحات ،كما في
ال�شكل (.)4
ال�شكل ()4

 -6ا�ستبدل عبوة الحبر �إذا كانت فارغة.
وجربها.
� -7أعد ت�شغيل الطابعةّ ،
ثانيًا :الطابعة ال ت�سحب الورق من �صينيّة التغذية
 -1تحقّق من عدم وجود ورقة متوقّفة �أمام فتحة دخول الورق.
ّ -2
نظف مجرى �سير الورق في الطابعة ،و�أزل العوالق منه.
�صينية التغذية  ،وتحقّق من عدم الت�صاقه.
� -3أخرج الورق جميعه من
ّ
�صينية التغذية تب ًعا لقيا�س الورق الم�ستخدم
 -4ا�ضبط دليلي توجيه الورق (تحديد قيا�سه) في ّ
في الطباعة.
كمية الورق
ّ
جهز �صينية التغذية بالورق المطابق لموا�صفات الطابعة ،وتحقّق من �أنّ ّ
-5
الم�ستخدم ال تتعدى م�ستوى فتحة دخوله.
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 -6افتح الغطاء العلوي للطابعة،وتفقّد �أ�سطوانات �سحب الورق,كما في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5

 -7ا�ستبدل �أ�سطوانات �سحب الورق �إذا وجدتها تالفة �أو مل�ساء.
،وجربها ،وتحقّق من زوال العطل.
� -8ش ّغل الطابعة
ّ
ثالثًا :المادة المطبوعة غير وا�ضحة
�	 -1أعد تثبيت الطابعة وتهيئتها للعمل مع جهاز الحا�سوب.
جرب الطابعة ,وافح�ص المادة المطبوعة.
-2
ّ
ّ -3
نظف فتحات نفث الحبر في ر�أ�س الطباعة �،إذا الحظت وجود خطوط عري�ضة �سوداء
على الورقة.
�شحم العمود (ال�سكة) الذي يتحرك عليه ر�أ�س الطباعة� ،إذا الحظت بق ًعا من الحبر على
-4
ّ
الورقة.
 -5ا�ستبدل و�صلة التوازي �أو (� ،)USBإذا ا�ستمر العطل.
جرب الطابعة على جهاز حا�سوب �آخر،وتحقّق من تح�سن جودة الطباعة.
-6
ّ
يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -7اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
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تقويم التمرين

 -1ما الأعطال المحتملة في كل من الحاالت الآتية؟
�أ  -عدم نزع ال�شريط الال�صق عن فتحة خروج الحبر من عبوة الحبر.
ب -ان�سداد بع�ض فتحات نفاذ الحبر في ر�أ�س الطباعة.
 -2ما الإجراءات التي تقوم بها لإ�صالح الأعطال الآتية؟
مبين مفتاح الت�شغيل ي�ضيء ب�شكل متقطع.
�أ ّ -
ب -ظهور بقع من الحبر على الورقة.
ت�شخ�ص كلاً من الأعطال الآتية؟
 -3كيف ّ
	�أ  -نفاذ الحبر.
ب -حدوث عطل ميكانيكي في نظام تغذية الورق.
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
 لديك طابعة نافثة للحبر تطبع باللون الأ�سود فقط�،أ�صلح العطل ،مبي ًنا الخطوات بالتف�صيل. لديك طابعة نافثة للحبر ت�سحب �أكثر من ورقة �،أ�صلح العطل ،مبي ًنا الخطوات بالتف�صيل.ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.
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ّ
فك المك ّونات الداخلية والخارجية للطابعة الليزرية و�إعادة تركيبها

تمرين()9-3

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تف ّالمكونات الداخلية للطابعة الليزرية وتعيد تركيبها.
ُك
ّ
المكونات الداخلية للطابعة الليزرية.
 تتفقّدّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 طابعة ليزرية. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1ف ّ
الح�سا�سة لل�ضوء والحبر (كارتريج) ،كما في ال�شكل (.)1
ُك مجموعة الأ�سطوانة
ّ

ال�شكل ()1

 -2ف ّ
ُك الغطاء الخلفي للطابعة با�ستخدام
المفك الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل
(.)2
ال�شكل ()2
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 -3ف ّ
ُك الغطاء الجانبي للطابعة با�ستخدام
المفك الم�ص�� ّلب ،كما في ال�ش��كل
(.)3
ال�شكل ()3

 -4ف ّ
ُك الغطاء العلوي للطابعة با�ستخدام
المفك الم�ص�� ّلب ،كما في ال�ش��كل
(.)4
ال�شكل ()4

ل الجدول ( )1الآتي:
ثم ام أ
حدد
-5
ّ
ّ
المكونات الداخلية للطابعة ،كما في ال�شكل(ّ ،)5

ال�شكل ()5

المك ّون

الوظيفة
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ّ
 -6ف ّ
المفك
ُ��ك وحدة الليزر با�س��تخدام
الم�ص�� ّلب ،كما ف��ي ال�ش��كل (،)6
المكونات الداخلية.
وتعرف
ّ
ّ
ال�شكل ()6

 -7ف ّ
ُ��ك بكرة �س��حب ال��ورق ،كما في
ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7

 -8ف ّ
ُك البراغي المحددة في ال�شكل ()8
با�ستخدام المف ّ
وتعرف
ُك الم�ص ّلبّ ،
المحركات وبكرات نقل الحركة.
ّ
ال�شكل ()8

ثم �أعد تجميعها.
 -9ا�ستبدل القطع التالفة الموجودة في الطابعةّ ،

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها .
 -10اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ما نوع المنفذ الم�ستخدم في الطابعة التي قمت ّ
بفكها؟
 -2كم عدد المحركات الم�ستخدمة في الطابعة الليزرية؟ وما وظيفة كل منها؟
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تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:

ال�شكل ()9

مكونات دارة التغذية في الطابعة الليزرية التي قمت ّ
المبينة في ال�شكل
 ّحدد ّ
بفك �أجزائها ّ
ثم املأ الجدول الآتي:
(ّ ،)9
الوظيفة

المك ّون

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.
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�إ�صالح الأعطال ال�شائعة في الطابعة الليزرية

تمرين()10-3

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

وتحدد �أ�سبابها.
ت�شخ�ص �أعطال الطابعة الليزرية,
 ّّ
 ت�صلح �أعطال الطابعة الليزرية ،وت�ستبدل القطع التالفة. ّالمكونات الداخلية للطابعة الليزرية 		.
تنظف
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 لحام ق�صدير. -كحول.

 طابعة ليزرية. جهاز متعدد القيا�س الرقمي. كاوي لحام ( )40-30واط. �شافط لحام. -حقيبة عدة يدوية.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :الطابعة ال تعمل
� -1ش ّغل الطابعة.
 -2اف�صل التيار الكهربائي عن الطابعة ،ا�سحب القاب�س من م�صدر التغذية الكهربائية في
مبينات الت�شغيل بعد ت�شغيل الطابعة.
حالة عدم �إ�ضاءة ّ

 -3ق�س فولطية م�صدر التغذية با�ستخدام جهاز متعدد القيا�س الرقمي.
 -4افح�ص و�صلة القاب�س (الو�صلة الكهربائية) الذي يربط الطابعة بم�صدر التغذية ،وا�ستبدله
�إذا كان تالفًا.

وجربها ،و�أكمل التمرين �إن ا�ستمر العطل.
� -5ش ّغل الطابعةّ ،
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الح�سا�سة ,كما في ال�شكل (.)1
 -6افتح غطاء الطابعة،و�أخرج وحدتي التظهير والأ�سطوانة
ّ

ال�شكل ()1

ُك الغطاء الخلفي للطابعة من جهة فتحة دخول القاب�س با�ستخدام المف ّ
 -7ف ّ
ُك الم�ص ّلب,
كما في ال�شكل(.)2

ال�شكل ()2

 -8افح�ص مفتاح الت�شغيل ،وتحقّق من �صالحيته.
 -9افح�ص قاطع التيار (الم�صهر) الموجودة على لوحة تزويد الطاقة الكهربائية ،وا�ستبدله
�إذا كان تالفًا.
 -10افح�ص ثنائيات وح��دة تزويد الطاقة
الكهربائي��ة ،وا�س��تبدلها �إذا كان��ت
تالفة ,كما في ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3
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 -11افح�ص �إ�شارات الخرج لوحدة تزويد الطاقة الكهربائية ،وطابقها مع تلك الواردة في
دليل �صيانة الطابعة.
مكونات الطابعة.
� -12أعد تركيب ّ

،وجربها عن طريق مفاتيح التحكم ،وتحقّق من زوال العطل.
� -13ش ّغل الطابعة
ّ
ثانيًا :الطباعة ال تظهر على الورقة
 -1اف�صل التيار الكهربائي عن الطابعة �إذا ا�ستمر العطل.
 -2افتح الغطاء العلوي للطابعة ،و�أخرج
عبوة الحبر ،وتحقّق من نزع ال�شريط
البال�ستيكي الذي يغلق فتحة خروج
الحبر ,كما في ال�شكل (.)4
ال�شكل ()4

قديما.
 -3انظر �إلى تاريخ انتهاء �صالحية الحبر ،وا�ستبدله �إذا كان ً

مقطوعا.
 -4تف ّقد �سلك ال�شحن ،وا�ستبدله �إذا وجدته
ً
الطابعة،وجربها عن طريق لوحة التحكم.
� -5ش ّغل
ّ

� -6ش ّغل الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب �إذا اجتازت الفح�ص التجريبي في البند ال�سابق.
 -7راجع برنامج تهيئة الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب.
� -8صل الطابعة بجهاز حا�سوب �آخر �إذا ا�ستمر العطل.
� -9ش ّغل الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب الجديد ،وتح ّقق من زوال العطل.
ثالثًا :تح�شير الورق في الطابعة
توقف الورقة في منطقة التغذية
 -1اف�صل التيار الكهربائي عن الطابعة.
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� -2أخرج �صينية التغذية من مكانها ,كما في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5

� -3أخرج الورقة العالقة في الطابعة.
،وحركه.
� -4أخرج الورق جميعه من ال�صينية
ّ

�صينية التغذية ،وركّ بها في مكانها.
� -5أعد الورق �إلى
ّ
وجربها وتح ّقق من زوال العطل.
� -6ش ّغل الطابعةّ ،

 -7ا�ستبدل الورق الم�ستخدم في الطباعة �إذا ا�ستمر العطل.
� -8صل الطابعة بجهاز حا�سوب �آخر �إذا ا�ستمر العطل.
� -9ش ّغل الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب الجديد ،وتح ّقق من زوال العطل.
توقف الورقة في منطقة النقل �أو التثبيت
 -1اف�صل التيار الكهربائي عن الطابعة ،وا�سحب القاب�س من م�صدر التغذية.
 -2ا�ضغط مفتاح الإعتاق لفتح غطاء الطابعة.
الح�سا�س��ة
� -3أخرج وحدة الأ�س��طوانة
ّ
من الطابعة ,كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6
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� -4أخرج وحدة التظهير من الطابعة,
كما في ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7

� -5أخرج الورقة المتو ّقفة في الطابعة.
 -6ركّ ب وحدة التظهير في مكانها.
الح�سا�سة بفوطة جافة ،وتج ّنب لم�س �سطح
نظف الجهة الخلفية لوحدة الأ�سطوانة
ّ -7
ّ
الح�سا�سة.
الأ�سطوانة
ّ

هز وحدة الأ�سطوانة
مرات.
ّ -8
ّ
الح�سا�سة وهي في و�ضع �أفقي (ّ )5-4
الح�سا�سة في مكانها.
 -9ركّ ب وحدة الأ�سطوانة
ّ
� -10أغلق الطابعة.
وجربها ،وتح ّقق من زوال العطل.
� -11ش ّغل الطابعةّ ،
توقف الورقة في منطقة الخروج
� -1أخرج الورقة المتوقفة.

كرر الطباعة ،وتح ّقق من زوال العطل.
ّ
قائما.
افتح غطاء الطابعة �إذا بقي العطل ً
الح�سا�سة من الطابعة.
�أخرج وحدة الأ�سطوانة
ّ
�أخرج وحدة التظهير من الطابعة.
�أخرج الورقة المتو ّقفة من الطابعة.
تف ّقد منطقة خروج الورق ،و�أزل ق�صا�صات الورق و� ّأي عوالق �أخرى.
ركّ ب وحدة التظهير في مكانها.
الح�سا�سة في مكانها.
ركّ ب وحدة الأ�سطوانة
ّ

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
وجربها للتح ّقق من زوال العطل.
� -10ش ّغل الطابعةّ ،
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يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -11اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ما الأ�سباب المحتملة لتوقف الورق في منطقة التغذية؟
 -2لماذا ين�صح بعدم ا�ستخدام الحبر القديم في الطابعات؟
 -3هل تحتاج الطابعة �إلى �إعادة تهيئة بعد ربطها بجهاز حا�سوب جديد؟ لماذا؟
 -4كيف تفح�ص طابعة الليزر عن طريق لوحة التحكم؟
 -5كيف تخرج الورقة المتوقفة في منطقة التثبيت في طابعة الليزر؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
مبي ًنا الخطوات بالتف�صيل.
 لديك طابعة ليزر جودة الطباعة فيها متدنية� ،أ�صلح العطلّ ،مبي ًنا الخطوات
عبوة الحبر فيها ،ا�ستبدل ّ
 لديك طابعة ليزر بحاجة �إلى ا�ستبدال ّعبوة الحبرّ ،
بالتف�صيل.
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.
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فك المك ّو ّنات الداخلية والخارجية لجهاز النا�سوخ (الفاك�س) و�إعادة تركيبها تمرين()11-3
ّ
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تف ّالمكونات الداخلية والخارجية للنا�سوخ ،وتعيد تركيبها.
ُك
ّ
مكونات النا�سوخ.
 تتفقّد ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 جهاز نا�سوخ. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1ف ّ
ُك الغطاء الخارجي للنا�سوخ
با�ستخدام المفك الم�ص ّلب ،كما في
ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ّ
 -2ف ّ
ثم ا�سحبه بعناية ،كما في
ُك الغطاء الخلفي للنا�سوخ با�ستخدام
المفك الم�ص ّلبّ ،
ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2
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 -3ف ّ
الورق،ثم ارفعه بعناية بعد ف�صله عن �صينية الورق ،كما في ال�شكل (.)3
ُك دليل
ّ

ال�شكل ()3

 -4ف ّ
ُك الغطاء العلوي لحامل الورق
ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 -5ف ّ
ُك وحدة نقل ال�ص��ورة با�س��تخدام
ّ
مكوناتها،
المفك الم�ص�� ّلب
ّ
وحدد ّ
كما في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5

 -6ف ّ
ُك بكرات �سحب الورق ،كما في ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6
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ّ
 -7ف ّ
المفك الم�ص ّلب ،كما في ال�شكل (.)7
ُك وحدة الم�سح با�ستخدام

ال�شكل ()7

 -8ف ّ
الح�سا�سة
ُك مجموعة الأ�سطوانة
ّ
لل�ضوء والحبر ،كما في ال�شكل (.)8
ال�شكل ()8

 -9ف ّ
ُك �أ�سطوانة التثبيت العلوية ،كما في ال�شكل (.)9

ال�شكل ()9

 -10ف ّ
ُك �أ�سطوانة التثبيت ال�سفلية ،كما
في ال�شكل (.)10

ال�شكل ()10
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 -11ف ّ
ُك اللوحة الإلكترونية،كما في
ال�شكل (.)11

ال�شكل ()11

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -12اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ما �أجزاء وحدة الم�سح؟
 -2ما نوع الم�صباح الم�ستخدم في وحدة التعري�ض؟
 -3ما �أجزاء وحدة تثبيت ال�صورة؟
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�إ�صالح الأعطال ال�شائعة في جهاز النا�سوخ (الفاك�س)

تمرين()12-3

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

ت�شخ�ص �أعطال النا�سوخ ،وتحدد �أ�سبابها.
 ّ ت�صلح �أعطال النا�سوخ ،وت�ستبدل القطع التالفة. ّالمكونات الداخلية للنا�سوخ .
تنظف
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 لحام ق�صدير. -كحول.

 جهاز نا�سوخ. جهاز متعدد القيا�س الرقمي. كاوي لحام ( )40-30واط. �شافط لحام. -حقيبة عدة يدوية.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

أول :النا�سوخ ال ي�ستقبل المعلومات
� اً
 -1تفقد تو�صيل قاب�س �سلك خط الهاتف في خط (.)TEL Line
 -2ت�أكد من وجود ورق في النا�سوخ.
 -3ت�أكد من و�ضع الجهاز في حالة ا�ستقبال ( يدوي� ،آلي).
تتم طباعة البيانات على الورقة في حالة اال�ستقبال
ثانيًا :ال ّ
 -1ت�أكد من � ّأن الوثيقة مو�ضوعة على المل ّقم بالو�ضع ال�سليم.
عبوة الحبر.
 -2تف ّقد ّ

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -3اكتب
تقريرا ّ
مف�صلاً ّ
ً
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تقويم التمرين

 -1ما الأ�سباب المحتملة لتوقف الورق في منطقة التغذية؟
 -2كيف تخرج الورقة المتوقفة في منطقة التثبيت في جهاز النا�سوخ؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
مبي ًنا الخطوات بالتف�صيل.
 لديك جهاز نا�سوخ ال ي�ستقبل الوثائقتلقائيا� ،أ�صلح العطلّ ،
ًّ
مبي ًنا الخطوات بالتف�صيل
 -لديك جهاز نا�سوخ يطبع الوثيقة ب�شكل باهت� ،أ�صلح العطلّ ،

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفّك الخا�ص.

261

التقويم الذاتي
يمكنني بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
عنا�صر الأداء
الرقم
� 1أو�صل الما�سح ال�ضوئي بجهاز الحا�سوب.
ّ � 2
المكونات الداخلية للما�سح ال�ضوئي ،و�أعيد تركيبها.
أفك
ّ
3

أ�شخ�ص �أعطال الما�سح ال�ضوئي ،و�أ�صلحها.
� ّ

5

� ّ
المكونات الداخلية للطابعة النقطية ،و�أعيد تركيبها.
أفك
ّ

4
6
7

�أو�صل الطابعة بجهاز الحا�سوب.

أ�شخ�ص بع�ض الأعطال ال�شائعة في الطابعة النقطية ،و�أ�صلحها.
� ّ

� ّ
المكونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر ،و�أعيد تركيبها.
أفك
ّ

أ�شخ�ص بع�ض الأعطال ال�شائعة في الطابعة النافثة للحبر،
� ّ
8
و�أ�صلحها.
� ّ
المكونات الداخلية والخارجية للطابعة الليزرية ،و�أعيد
أفك
ّ
9
تركيبها.
أ�شخ�ص بع�ض الأعطال ال�شائعة في الطابعة الليزرية ،و�أ�صلحها.
ّ � 10

� ّ
المكونات الداخلية والخارجية لجهاز النا�سوخ ،و�أعيد
أفك
ّ
11
تركيبها.
أ�شخ�ص الأعطال ال�شائعة في جهاز النا�سوخ ،و�أ�صلحها.
ّ � 12
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مقبول جيّد ممتاز

الوحدة الرابعة
آلة تصوير الوثائق
الكهرستاتيكية

• كيف يمكننا الح�صول على ن�سخ من الوثائق المطلوبة دون وجود �آالت ت�صوير الوثائق؟
• ما الظواهر التي ُبني عليها مبد�أ عمل �آالت ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتية؟

تطورا �سري ًعا في مجال الأجهزة المكتبية ،وخا�صة �آالت ت�صوير
�شهدت ال�سنوات الما�ضية
ً
الوثائق الكهر�ستاتيكية ،ومع التطور ال�سريع في ال�صناعات الإلكترونية ،بد�أت الآالت الرقمية
متنوعة كال�سرعات العالية والأحجام
بالظهور ,ف�أ�صبحت تتوافر بموا�صفات فنية متطورة  ،ومزايا ّ
متعددة الوظائف الرقمية التي تمتاز بتقنيتها العالية
ثم ظهرت الآالت ّ
والأ�شكال المختلفة ،ومن ّ
و�سرعتها وجودتها  ،والتي تعمل كما�سح �ضوئي وطابعة وفاك�سميلي و�آلة ت�صوير وثائق ،وقد
ات�سع انت�شار هذه الآالت حتى دخلت معظم المكاتب ،والم� ّؤ�س�سات ،والمدار�س والجامعات,
�إذ إ� ّنها من الأجهزة ال�ضرورية في كل موقع من مواقع العمل والدرا�سة والأبحاث ؛ وذلك ب�سبب
قدرتها على ت�سهيل الكثير من الأعمال ،وم�ساهمتها في تطوير العلوم والمعارف والتكنولوجيا.
يخ�ص البرمجيات وبع�ضها يتعلق
تتعر�ض الأجهزة المكتبية لكثير من الأعطال ،بع�ضها
ّ
بالمكونات المادية ،وب�سبب هذه الأعطال ف�إنها تحتاج �إلى �صيانة دورية وعالجية.
ّ
لذا تبحث هذه الوحدة في �أنواع �آالت ت�صوير الوثائق ( التماثلية والرقمية) ،والأجزاء الرئي�سة
فيها ووظيفة كل منها ،ومراحل ت�صوير الوثيقة ،وو�سائل نقل الحركة ،ووحدات التخزين
وت�شخي�ض �أعطالها و�إ�صالحها.
يتوقع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن :
تتعرف �أنواع �آالت ت�صوير الوثائق وكيفية عملها وموا�صفاتها الفنية.
 ّتتعرف لوحة الت�شغيل لآلة ت�صوير الوثائق والمفاتيح الم�ستخدمة في عملية الت�صوير.
 ّتتعرف الأجزاء الرئي�سة في �آلة ت�صوير الوثائق ووظيفة كل منها.
 ّتتعرف مراحل ت�صوير الوثيقة.
 ّتتعرف و�سائل نقل الحركة المختلفة في �آالت ت�صوير الوثائق.
 ّتتعرف وحدات التخزين الم�ستخدمة في �آلة ت�صوير الوثائق.
 ّتتعرف الأعطال الرئي�سة في �آلة ت�صوير الوثائق وم�سبباتها.
 ّ ت�ش ّغل �آلة ت�صوير الوثائق با�ستخدام مفاتيح تحديد الوظائف وت�ضبطها. ّتفك وحدة التعري�ض ال�ضوئي في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
 ّتفك مجموعة الإ�شعاع الليزري ( )Unit Laserفي �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
 ّتفك مجموعة تغذية الورق في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
 ّتفك مجموعة ال�شحن في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
 ّتفك مجموعة التنظيف في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
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 ّالح�سا�سة في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
تفك مجموعة الأ�سطوانة
ّ
 ّتفك مجموعة التظهير في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
 ّتفك مجموعة التثبيت في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تجميعها.
 تتتبع مراحل ت�صوير الوثيقة. تتتبع و�سائل نقل الحركة في �آلة ت�صوير الوثائق. ّتفك وحدات التخزين الم�ستخدمة في �آلة ت�صوير الوثائق ,وتعيد تركيبها.
 تنزع وحدة الطباعة في �آلة ت�صوير الوثائق ،وتركبها.ت�شخ�ص �أعطال �آلة ت�صوير الوثائق ،وت�صلحها.
ّ
�ضعت �أول فكرة لآلة الطباعة في القرن الخام�س ع�شر� ،إال �أن الن�سخ عليها كان ي�ستغرق مدة
ُو
ْ
ال تقل عن �شهرين ،وبقي الحال هكذا حتى ظهرت الآالت النا�سخة التي ت�ستخدم تقنية الن�سخ
الجاف بو�ساطة الكهرباء من قبل العالم الألماني جورج كر�ستوفليت�شتنبرج ( ،)Lichtenbergوبعد
كبيرا في تطوير عمل الآالت النا�سخة.
ذلك بذل ت�شي�ستركارل�سون(ً )Carlson
جهدا ً
ت�صنف �آالت ت�صوير الوثائق التي ت�ستخدم النظام الكهر�ستاتيكي في عملها �إلى:
• �آالت ت�صوير الوثائق التماثلية ) :)Analogue Copiersظهرت �آالت ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتيكية
التي ت�ستخدم الورق العادي في الأ�سواق العالمية في القرن الما�ضي ،ومن �أهم التقنيات الفنية
عو�ضا عن الحبر ال�سائل ،وميزة
التي �أدخلت على هذا النوع من الآالت ،ا�ستخدام بودرة الحبر ً
التكبير والت�صغير.
• �آالت ت�صوير الوثائق الرقمية ( :)Digital Copierت�شبه هذه الآالت في معظم �أجزائها الآالت
يحول
التماثلية مع االختالف بتقنية ت�صوير الوثيقة  ،حيث �إنها ت�ستخدم الم�سح ال�ضوئي الذي ّ
�صورة الوثيقة المراد ن�سخها �إلى بيانات رقمية ،ي�ستخدمها ال�شعاع الليزري في تكوين ال�صورة
الكامنة على �سطح الأ�سطوانة.
الملونة عن الآالت ذات اللون
• �آالت ت�صوير الوثائق الملونة ( :)Colored Copierتختلف الآالت
ّ
الواحد بتوفر نظام خا�ص لمزج الألوان الأ�سا�سية للحبر ,وهي (الأ�صفر ،والأرجواني ،والأزرق
ال�سماوي ،والأ�سود).
• �آالت ت�صوير الخرائط ( :)Large Format Copierت�شبه في عملها �آالت ت�صوير الوثائق
الكهر�ستاتيكية ،ولكنها تختلف في حجم الورق الم�ستخدم لت�صوير الخرائط ،حيث ت�ستخدم
�أحجام ورق �أكبر.
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تقريرا
م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ابحث عن �أنواع الآالت المتوافرة في ال�سوق المحلي ،واكتب
ً
عن ذلك ،وناق�شه مع زمالئك.

� اً
أول :المك ّونات الرئي�سة لآلة ت�صوير الوثائق
تتكون �آلة ت�صوير الوثائق من:

 -1المك ّونات الداخلية والخارجية

المكونات الداخلية والخارجية لآلة الت�صوير.
تالحظ من ال�شكل ()1-4
ّ

غطاء زجاجة الت�ص��وير :ي�س��تخدم في تغطية الوثيقة
()1
الأ�صلية.
�ص��ينية تغذية ال��ورق الجانبي��ة يدويًا:لتغذي��ة �أنواع
()2
خا�صة من الورق يدو ًّيا.
غطاء تحرير الورق العالق :ي�ستخدم في �إزالة الورق
()3
العالق (العلوي،ال�سفلي).
م�ؤ�ش��رات قيا�س الورق :ي�س��تخدم في تحديد قيا�س
()4
الورق الم�ستخدم في الدرج.
( )6+5درج تغذية الورق :ي�ستخدم في تغذية ورق الت�صوير.
الغط��اء الأمام��ي :ي�س��تخدم ف��ي حماي��ة الأج��زاء
()7
الداخلية ،وفي ت�سهيل القيام ب�أعمال ال�صيانة.
(� )14+8ص��ينة ا�ستقبال الن�سخ :ت�س��تخدم في ا�ستقبال الن�سخ
الم�صورة وترتيبها.
ّ

()9
()10
()11
()12
()13
()15

لوحة الت�ش��غيل :ت�ستخدم في الت�شغيل والتحكم في
العمليات المطلوبة من الآلة.
زجاجة الت�ص��وير الأ�سا�س��ية :ت�س��تخدم في و�ض��ع
الوثيقة الأ�صلية لإجراء عملية الم�سح لها.
تدريج قيا�س الوثيقة الأ�ص��لية :ي�س��تخدم في �ضبط
مكان و�ض��ع الوثيقة الأ�ص��لية على زجاجة الأ�صل
للت�صوير.
�أ�سطوانة تغذية الوثيقة الأ�صلية :ت�ستخدم في ت�سهيل
حرك��ة الوثيق��ة الأ�ص��لية خالل تغذيته��ا من جهاز
التغذية الآلي.
منطق��ة الم�س��ح :منطقة الم�س��ح ال�ض��وئي للوثيقة
الأ�صلية لدى تغذيتها من جهاز التغذية الآلي.
مفتاح الت�شغيل  :ي�ستخدم في ت�شغيل الآلة و�إطفائها.

المكونات الداخلية والخارجية لآلة ت�صوير الوثائق.
ال�شكل (:)1-4
ّ
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 -2لوحة الت�شغيل ()Operation Panel
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والح�سا�س ،وهي المفتاح لكل
تعد لوحة الت�شغيل في �آلة ت�صوير الوثائق الجزء الأ�سا�سي
ّ
ّ
العمليات التي تنفذها الآلة  ،وتختلف لوحات الت�شغيل من �آلة لأخرى ومن موديل لآخر،
اعتما ًدا على العمليات التي تقوم بها الآلة ،ومع تطور تقنيات الت�صوير من الآالت التماثلية
يبين ال�شكل ( )2-4الأجزاء الرئي�سة للوحة
�إلى الآالت الرقميةّ ،
تطورت لوحات الت�شغيلّ ،
الت�شغيل في �إحدى �آالت ت�صوير الوثائق.
وفي ما ي�أتي �أهم مفاتيح لوحة الت�شغيل ووظيفة كل منها:
�أ  -مــــــفــــتـــــاح العمــــليـــــات للم�ســـــتخـــدم
(ُ :)User Function Buttonي�س��تخدم ف��ي
تحدي��د حج��م ال��ورق ،ون��وع الجارور
الم�س��تخدم ،وو�ض��ع �أو ت�س��جيل ال�ضبط
المطلوب.

ب  -مفت��اح �إلغ��اء الحال��ة (:)Function Clear
ُي�ستخدم في �إلغاء حاالت الت�شغيل جميعها
من قبل الم�س��تخدم والعودة �إلى حالة الآلة
الأ�صلية.
جـ  -مفتاح الإيقاف (ُ :)Stopي�ستخدم في �إيقاف الطباعة �أو الم�سح ال�ضوئي.
د  -مفتاح البدء ( ُ :) Startي�ستخدم في �إعطاء �أمر بدء الت�شغيل.

ال�شكل ( :)2-4الأجزاء الرئي�سة للوحة الت�شغيل.

هـ  -مفاتيح الأرقام
ال�صور.
و  -مفتاح الإلغاء (ُ :)Clearي�ستخدم في تعديل عدد الن�سخ المطلوبة للت�صوير.
ز  -م�صباح الخط�أ (ُ :)Error Lampي�ضيء الم�صباح باللون الأحمر في حال حدوث خط�أ،
�أو الحاجة لتعديالت �أو �إجراء ال�صيانة للآلة.
تو�ضح عمليات الت�صوير بر�سائل مكتوبة ورموز.
ح -لوحة اللم�س (ّ :)Touch Panel
(Keys

 :)Digitalتُ�ستخدم في �إدخال الأرقام والأعداد المطلوبة من
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 -3الوحدات الداخلية

تالحظ من ال�شكل (� )3-4أهم
الوحدات الداخلية لآلة ت�ص��وير
الوثائق.

 -4الأغطية والأبواب الخارجية

وحدة التعري�ض
وحدة ال�شحن الرئي�سة

وحدة التنظيف

وحدة التثبيت

وحدة التظهير والتحبير

()Covers and Doors

وحدة التهيئة

وحدة النقل والف�صل

تُ�س��تخــدم للمحافظــ��ة علــ��ى
ال�شكل ( :)3-4الوحدات الداخلية لآلة ت�صوير الوثائق.
المكون��ات الداخلي��ة و�إظه��ار
ّ
�ش��كل خارجي منا�س��ب للآلة ،يمكن ّ
فك الأغطية ب�س��هولة للو�ص��ول �إلى الأجزاء الداخلية
بهدف �إجراء ال�صيانة وا�ستبدال القطع للآلة.
الح�سا�سة لل�ضوء
وحدة الأ�سطونة ّ

 -5الأجهزة الإ�ضافية ()Machine Option

يتم ا�س��تخدامها مع الآلة لرفع كفاءته��ا ،وتعتمد �أنواع الملحقات
الملحقات الإ�ض��افية التي ّ
الإ�ض��افية ف��ي الآلة على حاجة الم�س��تخدم ،مثل جه��از تغذية الوثائق الآل��ي ،وجهاز قلب
ال�صورة ،وجهاز فرز ال�صور.

ثانيًا :مبد�أ عمل �آلة ت�صوير الوثائق

الذرات �أن
در�ست في مبحث الفيزياء �أنّ المواد جميعها
ذرات ،وب�إمكان هذه ّ
تتكون من ّ
ّ
الذرات الم�شحونة �أيونات ،وتتحرك
تكت�سب �شحنة كهربائية موجبة �أو �شحنة
�سالبة،وت�سمى ّ
ّ
الأيونات بفعل ال�شحنات الكهربائية التي تحملها  ،ف�إما �أن تتنافر �إن كانت تحمل ال�شحنات
الكهربائية نف�سها� ،أو تتجاذب �إن كانت تحمل �شحنات كهربائية مختلفة ,ويحدد نوع ال�شحنة
كمية ال�شحنة التي يحملها الأيون فتحدد فولطيته،وكلما
الكهربائية التي يحملها الأيون قطبيته ّ �،أما ّ
زادت فولطية الأيون ،زادت مقدرته على جذب الأيونات المخالفة له في القطبية � ،أو زاد تنافره
مع الأيونات الم�شابهة له في القطبية،وتعرف هذه الظاهرة بالكهر�ستاتيكة �أو الكهرباء ال�ساكنة.
الح�سا�سة لل�ضوء الم�ص ّنعة من �أ�شباه المو�صالت ،تعمل على توليد �أزواج �إ�ضافية
�إنّ بع�ض المواد ّ
من الإلكترونات والفجوات ،عند �سقوط ال�ضوء عليها،حيث تعتمد مو�صلية �أ�شباه المو�صالت
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على كثافة الإ�شعاع ال�ضوئي ال�ساقط على �سطح المادة �شبه المو�صلة ،وبما �أنّ حامالت ال�شحنة
تزداد مع كثافة ال�ضوء ال�ساقط ,ف�إنّ مو�صلية المادة �شبه المو�صلة تزداد ،وعليه تقل مقاومتها
جدا ،وتكون عازلة
وت�صبح مو�صلة للكهرباء� ،أما في الظالم ف�إن قيمة المقاومة تكون عالية ًّ
للكهرباء.
وتعددت �أ�شكال �آالت ت�صوير الوثائق وحجومها وموا�صفاتها �،إال �أنها
تنوعت ّ
وبالتالي مهما ّ
الح�سا�سة لل�ضوء ،ومن
جميعها تعتمد في عملها على الظاهرة الكهر�ستاتيكية وخ�صائ�ص المواد
ّ
هنا جاءت ت�سميتها ب�آالت الت�صوير الكهر�ستاتيكية ،حيث �إنّ تقنية ت�صوير الوثائق تعتمد اعتما ًدا
ا�سا لل�ضوء,
أ�سا�سيا على مبد�أ الكهر�ستاتيكية ,التي ت�ستخدم في �أ�سا�س عملها
ً
ح�س ً
�سطحا ّ
مبا�شرا و� ًًّ
ً
الذي يتم �شحنه في الظالم ب�شحنات كهربائية منتظمة �أحادية القطبية.
الوثيقة

ت�ستخدم �آلة ت�صوير الوثائق �أ�سطوانة
ح�سا�س��ة لل�ض��وء
م�ص��نعة م��ن م��ادة ّ
عد�سة
حبر موجب ال�شحنة
م�صدر �ضوئي �شحنات كهربائية منظمة
( ،)Photoconductiveفعند ت�شغيل الآلة
يتم �شحن �سطحها في الظالم
في البداية ّ
الح�سا�سة لل�ضوء
الأ�سطونة ّ
ب�شحنات كهربائية منتظمة ،وعند و�ضع
ت�سرب �شحنة المناطق الم�ضيئة
الوثيقة الأ�صلية على زجاجة التعري�ض،
ال�شكل ( :)4-4مبد�أ عمل �آلة ت�صوير الوثائق.
كماهو مبين في ال�شكل ( ،)4-4تبد�أ
مجموعة التعري�ض بم�سح الوثيقة الأ�صلية من خالل تعري�ضها ل�شعاع �ضوئي حاد من م�صباح
التعري�ض ،وينعك�س هذا ال�ضوء من المناطق البي�ضاء في الوثيقة الأ�صلية خالل النظام الب�صري
الح�سا�سة لل�ضوء،
المكون من المرايا الم�ضلعة والعد�سة ،وتنقل معلوماتها �إلى �سطح الأ�سطوانة
ّ
ّ
ونتيجة لذلك ت�صبح المناطق المناظرة للمناطق البي�ضاء من الوثيقة مو�صلة للكهرباء ،وتت�سرب
�شحنتها �إلى الأر�ض� ،أما المناطق المناظرة للمناطق ال�سوداء فتبقى عازلة وتحتفظ ب�شحنتها ،وبما
فتتكون
الح�سا�سة لل�ضوء م�شحونة ب�شحنات كهربائية بو�ساطة �أ�سالك الكورونا،
�أنّ الأ�سطوانة
ّ
ّ
ن�سخة كامنـة (�صورة من ال�شحنات الكهربائية للوثيقة الأ�صلية على �سطح الأ�سطوانة) ،وب�سبب
لذرات الحبر وال�شحنات الكهربائية ل�سطح الأ�سطوانة ،تنجذب
تعاك�س ال�شحنات الكهربائية ّ
مكونة �صورة حبرية طبقًا للأ�صل عن الوثيقة .وفي وقت
ّ
ذرات الحبر على �سطح الأ�سطوانة ّ
متزامن مع تكوين ال�صورة على �سطح الأ�سطوانة ،يتم تغذية ورقة الت�صوير من مجموعة تغذية
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الورق ،حيث ت�شحن �أ�سالك الكورونا الورقة ب�شحنة كهربائية معاك�سة ل�شحنة الأ�سطوانة،
لتجذب الحبر
المكون لل�صورة عن �سطح الأ�سطوانة لورقة الت�صوير ،بعد ذلك تخرج الورقة من
ّ
مجموعة التظهير مطبوع عليها معلومات الوثيقة الأ�صلية .ولتثبيت ال�صورة الحبرية على �سطح
يتم تغذية
يتم �صهر الحبر و�ضغطه ليمتزج مع الألياف الورقية ،وفي المرحلة النهائية ّ
الورقةّ ,
الورقة لتثبيت المعلومات عليها بو�ساطة مجموعة التثبيت ،وتخرج ن�سخة طبق الأ�صل للوثيقة
الأ�صلية من مجموعة الخروج في �صينية ا�ستقبال الن�سخ المطبوعة.
أهم الأجزاء الرئي�سة والم�ساعدة
قبل البدء ب�شرح تفا�صيل عملية ت�صوير الوثيقة ،ال ّ
تعرف � ّ
بد من ّ
في �إتمام هذه العملية.
 -1الأ�سطوانة
تعد الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء محور العمليات التي يتم من
الح�سا�سة لل�ضوءّ :
ّ
ّ
وتعد
خاللها �إنتاج ال�صور و�إ�صدارها �إلى الورق� ،صورة طبق الأ�صل عن الوثيقة الأ�صلية،
ّ
الأ�سطوانة الجزء الرئي�س في �آلة ت�صوير الوثائق،
وتتكون هذه الأ�سطوانة من �أ�سطوانة من
ّ
ح�سا�سة لل�ضوء من �أ�شباه المو�صالت ,مثل (مادة ال�سيلينيوم،
الألومنيوم �أو النيكل مغلفة بطبقة ّ
�أو الجرمانيوم� ،أو ال�سيليكون) ،حيث تمتاز هذه المواد بقدرتها على تو�صيل الكهرباء
تتعر�ض لل�ضوء ،و�شدة عزلها للكهرباء في الظالم ،وهكذا ف�إنّ الأ�سطوانة تكون عازلة
عندما ّ
تمت�ص الفوتونات
للكهرباء في الظالم ،ولكن عندما ت�سقط عليها فوتونات ال�ضوء ،ف�إنها
ّ
وتتحرر الإلكترونات مما يجعلها مو�صلة للكهرباء.
المتكونة على �سطح الأ�سطوانة،
تعمل الإلكترونات ال�سالبة على معادلة ال�شحنة الموجبة
ّ
تتعر�ض لل�ضوء م�شحونة ب�شحنة موجبة لت�شكل ال�صورة ،وعليه ,ف�إن وظيفة
لتترك المناطق التي ّ
الأ�سطوانة نقل محتوى الوثيقة الأ�صلية �إلى ورقة الت�صوير مكونة ن�سخة طبق الأ�صل عنها.
الح�سا�سة لل�ضوء �إلى:
الح�سا�سة لل�ضوء من حيث المادة ّ
ت�ص ّنف الأ�سطوانات ّ

أهمها �أ�سطوانة كبريتيد
�أ  -الأ�سطوانات غير الع�ضوية ( :)Inorganic Photoconductorsومن � ّ
الكادميوم ،و�أ�سطوانة ال�سيلينيوم.

ب  -الأ�ســطوانـــات الع�ضويـــة ( :)Organic Photoconductors: OPCت�ستخدم الأ�سطوانات
وتتكون الأ�سطوانة الع�ضوية
الع�ضوية في �آالت ت�صوير الوثائق الحديثة،
الح�سا�سة
ّ
ّ
لل�ضوء من مجموعة من الطبقات ،كما هو مبين في ال�شكل ( ،)5-4وهي:
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 .1طبقـــ��ة نقـ��ل ال�ش��ـحنة
( Charge Transfer Layerطبقة توليد ال�شحنات
طبقة الكهرمان
 :):CTLوظيفته��ا نق��ل
طبقة االرتكاز
ال�شحنة المتولدة في طبقة
ال�شحنات المولدة
ال�شحنات المنقولة
توليد ال�ش��حنة �إلى �سطح
الح�سا�سة
(ب) مقطع للأ�سطوانة ّ
(�أ) مقطع عر�ضي بين الطبقات الداخلية للأ�سطوانة
الأ�س��ـــطوانة ،وتثبيـــت
الح�سا�سة لل�ضوء.
ال�شكل ( :)5-4طبقات الأ�سطوانة
ّ
ال�شحنات الكهربائية.
 .2طبقـة توليـد ال�شحنة ( :)Charge Generation Layer :CGLوظيفتها توليد ال�شحنات
تعر�ضها لل�ضوء ،وتقوم بعزل ال�شحنات الكهربائية وتحتفظ بها،
الكهربائية عند ّ
ت�سرب ال�شحنات لقاعدة الألومنيوم في حال الظالم ،وال�سماح بانتقال
ومنع ّ
ال�شحنات للقاعدة في حالة ال�ضوء.
 .3الطبقـة ال�سـفلية ( :)Under Layer :ULوظيفتهـا منع ال�شحنات الكهربائية المتولدة
في طبقة توليد ال�شحنات من الت�سرب �إلى الأر�ض ،واالحتفاظ بال�شحنات
الكهربائية،ومنع انتقال الإلكترونات ب�سهولة �إلى قاعدة الألومنيوم.
 .4طبقـة القاعـدة :وهـي �أ�سـطوانة مـن الألومنيوم �أو حزام من النيكل ،وظيفتها توليد
�شحنات معاك�سة لل�شحنات المتولدة على الطبقة العلوية  ،تثبت الطبقات الثالث
الجيدة؛ لأنها م�صنعة من الألومنيوم ،وتعمل على
الأخرىّ ،
وتعد من المو�صالت ّ
تفريغ ال�شحنات الكهربائية �إلى الأر�ض.
طبقة نقل ال�شحنات

طبقة نقل ال�شحنات
الكهربائية

يبي��ن ال�ش��كل ( )6-4الأ�س��طوانة
ّ
الع�ضوية.
يبين الج��دول ( )1-4بع�ض
كم��ا ّ
الح�سا�سة لل�ضوء
�أعطال الأ�سطوانة
ّ
و�أ�سبابها المحتملة وطرق عالجها.

ال�شكل ( :)6-4الأ�سطوانة الع�ضوية.
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الرقم

الح�سا�سة لل�ضوء و�أ�سبابها المحتملة وطرق عالجها.
الجدول (� :)1-4أعطال الأ�سطوانة
ّ

العطل

ال�سبب المحتمل

 -1اهتراء �سطح الأ�سطوانة .

انتهاء عمرها الت�شغيلي.

 -2ظهور جروح وخدو�ش

تح�شير الورق.

متغيرة على �سطح
بمواقع ّ

الح�سا�سة.
الأ�سطوانة
ّ
 -3ظهور بقع على �سطح
الأ�سطوانة.
 -4التواء الأ�سطوانة.

عدم �صالحية جهاز التنظيف.
عوامل خارجية.
تراكم حبيبات الحبر (البودرة)
على �سطح الأ�سطوانة.

�إجراءات الإ�صالح

تبديل الأ�سطوانة.

�صيانة جهاز التنظيف.

�صيانة نظام تغذية الورق.
تفقد الآلة.

ا�ستبدال الأ�سطوانة.

تنظيف الأ�سطوانة.

ت�سرب الرطوبة �إلى داخل الآلة .ت�شغيل الآلة في مكان خال من الرطوبة.
ّ

عوامل خارجية.

تبديل الأ�سطوانة.

� -2أ�سالك الكورونا ()Corona Wires
�أ�سالك رفيعة م�صنوعة من التنج�ستن َ
المذ ّهب ،تعمل على تزويد المراحل المختلفة من �آلة
ت�صوير الوثائق بال�شحنات الكهربائية (ال�سالبة� ،أو الموجبة) ،حيث تغذى هذه الأ�سالك
بفولطية عالية ،يبين ال�شكل (� )7-4أ�سالك الكورونا.

ال�شكل (� :)7-4أ�سالك الكورونا.
 -3الم�صابيح ()Lamps

ت�ستخدم م�ص��ابيح الهالوجين في
الملون��ة و�آالت
�آالت الت�ص��وير
ّ
الت�صوير عالية ال�سرعة.

تتـنوع الم�ص��ابيـح الم�س��ـتخدمة فـي �آل��ة ت�ص��ويـر الوثائـق،حيـث تقوم بع��دة وظائف تب ًعا
ّ
للمرحلة التي تعمل بها ،ومن �أنواع الم�صابيح الم�ستخدمة في �آالت ت�صوير الوثائق م�صباح
الفلور�سنت ( ،)Fluorescent Lampوم�صباح الهالوجين ( ،)Halogen Lampوم�صباح الزينون
ميزات الم�ص��ابيح الم�س��تخدمة في �آالت ت�ص��وير
( ،)Xenon Lampيبي��ن الجدول (ّ )2-4
الوثائق.
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ميزات الم�صابيح الم�ستخدمة في �آالت ت�صوير الوثائق.
الجدول (ّ : )2-4

المميزات

م�صباح الفلور�سنت

م�صباح الهالوجين

م�صباح الزينون

كثافة ال�ضوء

منخف�ض

مرتفع

منخف�ض

الخيال

�ضيق

وا�سع

�ضيق

درجة الحرارة

كبيرة

�صغيرة

كبيرة

اال�ستقرار عند بدء الت�شغيل

�ضعيف

جيد

جيد

الحرارة الناتجة

منخف�ضة

عالية

جدا
منخف�ضة ًّ

الكلفة

قليلة

مرتفعة

جدا
قليلة ًّ

 -4العد�سات والمرايا
تح��وي �آلة ت�ص��وير الوثائ��ق على مجموعة م��ن المرايا
م�ض��لعة ال�ش��كل ،والت��ي تتح��رك داخ��ل مجمـوع��ة
التعـري�ض؛ لتوجيه �أ�ش��عة ال�ض��وء ال�صادرة عن الم�صباح
ال�ضوئي ،وتجميعها في العد�سة ،لتكوين �صورة مركزة
الح�سا�سة لل�ضوء ،حيث يمكن
ووا�ضحة على الأ�سطوانة ّ
تعديل و�ضع العد�س��ة بالن�سبة للأ�سطوانة للح�صول على
تكبير �أو ت�صغير للن�سخ ،يبين ال�شكل (� )8-4أحد �أنواع
العد�سات والمرايا الم�ستخدمة في �آالت الت�صوير.

ال�شكل ( :)8-4المرايا والعد�سات.

 -1اذكر ا�ستخدامات كل من:
ب -م�صابيح الزينون.
�أ -م�صابيح الفلور�سنت			.
لذرات الحبر معاك�سة لل�شحنات الكهربائية على �سطح الأ�سطوانة
 -2تكون ال�شحنات الكهربائية ّ
الح�سا�سة لل�ضوء ،علل ذلك.
ّ
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الح�سا�سة لل�ضوء،
م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ,ابحث عن ت�أثير العوامل البيئية الآتية على الأ�سطوانة
ّ
ثم ناق�ش ذلك مع زمالئك.
 - 4الرطوبة.
 -3الغازات.
 -2الحرارة.
 -1ال�ضوء.

ثالثًا:مراحل الت�صوير في �آلة ت�صوير الوثائق التماثلية
تمر عملية ت�صوير الوثائق بثماني مراحل متتابعة يحكمها نظام �إلكتروني ,يعمل على تن�سيق
ّ
عمل وحدات الآلة الرئي�سة المختلفة ,لإنجاز عملية الت�صوير بدقة وجودة عالية؛ لتكوين ن�سخة
يبين ال�شكل (َ )9-4مراحل ت�صوير الوثيقة في �آلة ت�صوير الوثائق التماثلية.
طبقًا للوثيقة الأ�صليةّ ،

ء

ء
ء

ء

ء

ء

ال�شكل ( :)9-4مراحل ت�صوير الوثيقة في �آلة ت�صوير الوثائق التماثلية.

وفي ما ي�أتي مبد�أ عمل كل مرحلة من هذه المراحل:

 -1مرحلة ال�شحن ()Charge

الح�سا�سة (ا�ستعدا ًدا
عند و�صل الآلة بم�صدر التيار الكهربائي يتم �شحن �سطح الأ�سطوانة
ّ
للن�سخ الجديدة ) ب�شحنات �أحادية القطبية وبم�ستوى عالٍ من ال�شحنـــــــات (الموجبة �أو
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ال�سالبة) المنتظمة بو�ساطة وحدة ال�شحن الرئي�سة ، ،حيث تتراوح قيمة الفولطية الكهربائية
الالزمة ل�شحن �سطح الأ�سطوانة من (� )5500إلى ( )6000فولط تب ًعا لنوع الآلة.
�أ  -مك ّونات مرحلة ال�شحن ،تتك ّون مرحلة ال�شحن من:
�	.1أ�سالك الكورونا مع ال�شبكة �أو �أ�سطوانة ال�شحن.
 .2وحدة الفولطية العالية

الح�سا�سة لل�ضوء :ت�ستخدم طرق عدة ل�شحن
ب  -الطرق الم�ستخدمة في �شحن الأ�سطوانة
ّ
أهمها:
الأ�سطوانة
الح�سا�سة ,ومن � ّ
ّ
يعد ال�شحن بو�ساطة �أ�سالك الكورونا من �أكثر
� .1أ�سالك الكورونا (ال�شحن عن بعد)ّ :
�شيوعا  ،ومن �أنواعه:
�آليات ال�شحن
ً

تـزود وحـدة الفولطيـة العالية �سلك وحدة ال�شـحن الرفيع
�أ  .الكورونا ال�سالبةّ :
مما ي�ؤدي �إلى �شحن جزيئات الهواء المحيط
بفولطية كهربائية �سالبة عالية ًّ
جداّ ،
الح�سا�س للأ�سطوانة
بال�سلك ،وهذه الجزيئات تعمل على �شحن ال�سطح
ّ
الح�سا�سة ب�شحنة كهربائية �سالبة ،حيث ت�ؤدي هذه ال�شحنة �إلى توليد �شحنة
ّ
موجبة بالت�أثير على �أ�سطوانة الألومنيوم ،كما هو مبين في ال�شكل (.)10-4
�سلك الكورونا
ال�شبكة

محول الفولطية العالية
الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء
ّ

الح�سا�سة لل�ضوء
المادة ّ
قاعدة الألومنيوم

ال�شكل ( :)10-4ال�شحن با�ستخدام الكورونا ال�سالبة.

نتيج��ة التفري��غ الكهربائ��ي ل�س��لك
الكورونا تتكون كمي��ة من الأوزون
(.)O3

تزود وحدة الفولطية العالية �سلك وحدة ال�شحن الرفيع
ب .الكورونا الموجبةّ :
مما ي�ؤدي �إلى �شحن جزيئات الهواء
بفولطية كهربائية موجبة عالية ًّ
جداّ ،
الح�سا�س للأ�سطوانة
المحيط بال�سلك ،وهذه الجزيئات تعمل على �شحن ال�سطح ّ
الح�سا�سة لل�ضوء ب�شحنة كهربائية موجبة ،حيث ت�ؤدي هذه ال�شحنة �إلى توليد
ّ
�شحنة �سالبة بالت�أثير في �أ�سطوانة الألومنيوم ،كما في ال�شكل ( .)11-4
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�سلك الكورونا
ال�شبكة

محول الفولطية العالية

الح�سا�سة لل�ضوء
الأ�سطوانة ّ

الح�سا�سة لل�ضوء
المادة ّ
قاعدة الألومنيوم

تعد كمية الأوزون ( )O3التي تنتجها
ّ
�أ�س��طوانة ال�ش��حن قليل��ة ،لذل��ك ال
تحتاج وحدة �أ�س��طوانة ال�شحن �إلى
مر�شح.

ال�شكل ( :)11-4ال�شحن با�ستخدام الكورونا الموجبة.

جـ .نظـام ال�سـكـروتـرون :ي�ســـتخــدم
ه��ذا النظ��ام ف��ي وح��دة ال�ش��حن
ف��ي �آالت ت�ص��وير الوثائق ل�ض��مان
توزيع ال�ش��حنات الكهربائيـــة على
وحدة الفولطية
�ســـطح الأ�س��طوانة بانتظام ،حيث
الح�سا�سة
الأ�سطوانة
ّ
العالية
تم ا�س��تبدال �أ�س�لاك الكورونا بهذا ال�شكل ( :)12-4وحدة ال�شحن التي ت�ستخدم
ّ
نظام ال�سكروترون.
النظ��ام؛ لأن تي��ار تفري��غ الكورونا
ال�سالبة على امتداد �سلك ال�شحن يكون غير منتظم ،يبين ال�شكل ()12-4
وحدة ال�شحن التي ت�ستخدم نظام ال�سكروترون.
 .2ال�شحن با�ستخدام �أ�سطوانة ال�شحن ( :)Primary Charge Roller: PCRتعتمد هذه
الآلية على تدفّق ال�شحنات الكهربائية �إلى �سطح �أ�سطوانة ال�شحن،كما في ال�شكل
( ،)13-4وذلك بتوليد فولطيات
كهربائي��ة عالي��ة عل��ى �س��طحها،
ونتيجة الت�صالها ب�سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء
الأ�سطوانة
ّ
�أ�سطوانة
ّ
الح�سا�س��ة لل�ض��وء ,يت��م تزوي��د وحدة توليد
ال�شحن
الح�سا�س��ة بال�شحنات الفولطية العالية
الأ�س��طوانة
ّ
ال�س��البة ،حي��ث ي�س��تخدم التي��ار
المبا�ش��ر (الم�س��تمر) لتزوي��د
الأ�سطوانة ب�شحنات كهربائية ثابتة
ال�شكل ( :)13-4ال�شحن با�ستخدام �أ�سطوانة ال�شحن.
وم�ستقرة.
�شبكة ال�سكروترون
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الت�شوهات
الملوثات (�أو�ساخ ،غبار ،حبر� ،أك�سدة)� ،أو
جـ � -أعطال مرحلة ال�شحن� :إنّ
ّ
ّ
انخفا�ضا في جودة الت�صوير ،حيث
(انحناء ،قطع) في �سلك ال�شحن �أو ال�شبكة ت�سبب
ً
�إنّ عدم القيام بال�صيانة ال�صحيحة والمنتظمة لوحدة ال�شحن الرئي�سة هي من �أكثر
الأ�سباب ال�شائعة ,التي ت�ؤدي �إلى م�شاكل في جودة الت�صوير ،يبين الجدول ()3-4
�أعطال مرحلة ال�شحن.
الجدول (� :)3-4أعطال مرحلة ال�شحن.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

انقطاع �س��لك ال�ش��حن في وحدة ال�شحن تبديل �سلك ال�ش��حن المقطوع في
وحدة ال�شحن الرئي�س.
الرئي�س.

ال�صورة ال تظهر على تفريغ كهربائي لل�ش��حنات ب�سبب التما�س
-1
بين �سلك ال�شحن والأر�ض.
نهائيا.
الورقة ًّ
ارتخاء �شديد في �سلك ال�شحن ,مما يجعله
يالم�س قاعدة وحدة ال�شحن المعدنية.

عزل �سلك ال�شحن عن الأر�ض.
ال�شد في �سلك ال�شحن.
�ضبط ّ

ات�ساخ �س��لك ال�ش��حن في وحدة ال�شحن تنظيف �س��لك ال�ش��حن ف��ي وحدة
الرئي�س.
ال�شحن الرئي�س.

 -2ظهور خطوط غير ات�ساخ �شبكة ال�سكروترون.
منتظمة على ال�صورة.
ت�أك�سد �أ�سالك ال�شحن.

تنظيف �شبكة ال�سكروترون.
تنظيف �أ�سالك ال�شحن.

ارتخاء في �أ�سالك ال�شحن.

تبديل �أ�سالك ال�شحن.

انقط��اع �س��لك ال�ش��حن ومالم�س��ته,
الح�سا�سة.
لأ�سطوانة الت�صوير
ّ

تبديل �سلك ال�شحن المقطوع.

ارتخاء كبير في �س��لك ال�شحن ،مما يجعله
الح�سا�سة.
قريبا من �سطح الأ�سطوانة
ّ
ً

�ضبط �شدّ �سلك ال�شحن.

ظهور بقع �سوداء على رطوبة عالية داخل الآلة وحول الأ�سطوانة و�ض��ع الآلة في مكان جاف وعدم
-3
ال�صورة.
ف�صلها عن الكهرباء.
الح�سا�سة.
ّ
تراك��م الحب��ر عل��ى �س��طح الأ�س��طوانة
الح�سا�سة نتيجة لعطل في جهاز التنظيف.
ّ

الح�سا�سة،
مواد مو�صلة حول الأ�س��طوانة
ّ
مثل الغبار �أو برادة الحديد �أو ال�سوائل.

�صيانة جهاز التنظيف.
جيدا.
تنظيف الآلة ً
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تتعر�ض �أ�سالك ال�شحن �إلى الت�أك�سد واالت�ساخ
الناتج من الحبر المتناثر داخل الآلة مع مرور
الزمن  ،في�ؤدي ذلك �إلى تزايد تركيز ال�شحنات
الكهربائية في الأماكن الم ّت�سخة منه ،ونتيجة
لذلك يحدث عدم انتظام في توزيع ال�شحنات
الكهربائية على �سطح الأ�سطوانة ،في�ؤدي
ذلك �إلى ظهور خطوط �سوداء في ال�صورة.

ل�ضمان انتظام ال�شحنات الكهربائية على
الح�سا�سة ,يجب تهوية
�سطح الأ�سطوانة
ّ
جيدا ،ولهذه الغاية ت�ستخدم
وحدة ال�شحن ً
وتزود المروحة بمر�شح
مروحة تهوية ،
ّ
(فلتر) �أوزون يعمل على التخل�ص من
الأوزون الناتج من التفريغ الكهربائي.

الح�سا�سة؟
 -1ماذا ينتج من عدم انتظام توزيع ال�شحنات الكهربائية على �سطح الأ�سطوانة
ّ
 -2ما ت�أثير الأوزون في الأ�سطوانة
الح�سا�سة؟
ّ
نهائيا على الورقة؟
 -2ما �أ�سباب عدم ظهر ال�صورة ًّ
م�ستخدم ًا �شبكة الإنترنت ,ابحث عن كيفية عمل نظام ال�سكروترون الم�ستخدم في وحدة
ثم ناق�ش ذلك مع زمالئك.
ال�شحن الرئي�سةّ ،

 -2مرحلة التعري�ض ()Exposure

تعد مرحلة التعري�ض المرحلة الثانية من مراحل الت�صوير ،والتي تقوم بم�سح محتوى الوثيقة
ّ
الح�سا�سة لل�ضوء.
الأ�صلية بو�ساطة النظام الب�صري ،ونقلها �إلى �سطح الأ�سطوانة
ّ
تتكون هذه المرحلة كما في ال�شكل ( ،)14-4من الأجزاء الآتية:
�أ -مك ّونات مرحلة التعري�ضّ :
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(ب) ال�شكل العملي لوحدة التعري�ض

()1
()4
()7
()10
()13
()16

(�أ) مك ّونات وحدة التعري�ض

م�صباح التعري�ض
المر�آة الثانية
المر�آة الرابعة
قاعدة المرايا ( 2و ) 3
محرك المرايا
مج�س التحكم في مو�ضع المرايا

()2
()5
()8
()11
()14
()17

عاك�س
المر�آة الثالثة
المر�آة الخام�سة
قاعدة م�صباح التعري�ض
محرك المرايا ( 4و )5
مج�س التعري�ض الأوتوماتيكي للعد�سات
ّ

()3
()6
()9
()12
()15

المر�آة الأولى
العد�سات
المر�آة ال�ساد�سة
قاعدة المرايا ( 4و )5
مج�س التحكم في مو�ضع
ّ
العد�سات

مكونات مرحلة التعري�ض وال�شكل العملي.
ال�شكل (ّ :)14-4

أهم الأجزاء:
وفي ما ي�أتي �شرح لوظيفة � ّ
 .1اللوح الزجاجي :لوح زجاجي ذو نفاذية عالية لل�ضوء ،تو�ضع الوثيقة المراد ت�صويرها
عليه.
مثبت على عربة الما�سح ال�ضوئي المتحرك،
 .2م�صباح التعري�ض :م�صباح هالوجيني ّ
يقوم بم�سح الوثيقة المراد ن�سخها ب�شعاع قوي في �أثناء عملية الت�صوير.
 .3مجموعة المرايا :يبلغ عددها من �أربع �إلى �ست مرايا ,تعمل على توجيه الأ�شعة نحو
الح�سا�سة.
ثم �إلى �سطح الأ�سطوانة
العد�سةّ ،
ّ
 .4العد�سة :ت�ستخدم في تجميع الأ�شعة وتركيزها قبل �إ�سقاطها على �سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سة ،وت�ستخدم الآن الألياف ال�ضوئية في �صنع العد�سات ،بحيث تبدو العد�سة
ّ
يمر من خاللها ال�ضوء المنبعث عن الوثيقة الأ�صلية نحو الأ�سطوانة
وك�أنها م�سطرة ّ
الح�سا�سة.
ّ
ب  -مبد�أ عمل مرحلة التعري�ض :يعمل النظام الب�صري في مرحلة التعري�ض في �آالت ت�صوير
الوثائق التماثلية ،على م�سح الوثيقة الأ�صلية بعد و�ضعها على زجاجة التعري�ض
�ضوئيا كما في ال�شكل ( ،)15-4وذلك بت�سليط �ضوء �ساطع
م�سحا
()Original Glass
ً
ًّ
من م�صباح التعري�ض ( )Exposure Lampعلى الوثيقة المراد ن�سخها ،وينعك�س هذا
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ال�ضوء عن الأماكن البي�ضاء في الوثيقة،
من خالل مجموعة من المرايا الم�ض ّلعة
( )Mirror Assembliesليتجم��ع ف��ي
العد�س��ة التي تقوم على تجميع ال�ضوء
وعك�س��ه عل��ى �س��طح الأ�س��طوانة
الح�سا�س��ة الم�ش��حونة ب�ش��حنات
ّ
مت�س��اوية ،لتتك��ون عليه��ا �ص��ورة
ال�شكل ( :)15-4مرحلة التعري�ض.
كامن��ة للوثيق��ة (بكام��ل موا�ص��فاتها
بع�ضا
ومحتواها) ،وتفقد الأ�س��طوانة ً
من �شحناتها بفعل فوتونات ال�ضوء في المناطق التي ي�سقط عليها ال�ضوء فقط ،وت�صبح
ت�سرب ال�شحنات الكهربائية
بع�ض المناطق من �سطح الأ�سطوانة مو�صلة ،مما ي�ؤدي �إلى ّ
�إلى الأر�ض� ،أما المناطق ال�سوداء التي ال تتعر�ض لل�ضوء ,فتحتفظ بال�شحنات الكهربائية
ال�ساكنة.
تم تطوير النظام الب�صري في �آالت ت�صوير الوثائق لتتمكن من تكبير ال�صورة وت�صغيرها ،بحيث
�أمكن تكبير الوثيقة الأ�صلية �أو ت�صغيرها في الآالت الحديثة بن�سب متعددة من (� )%50إلى
( )%200بدرجة خطوة (� ،)%1أي �أنّ الآلة تحتوي على ( )151درجة ت�صغير وتكبير,
أفقيا بو�ساطة محرك الخطوة ,والذي
ولتحقيق التكبير والت�صغير في الآلةّ ,
فيتم تحريك العد�سة � ًّ
ي�سمح بالتحكم في ن�سب الت�صغير �أو التكبير بدقة عالية ،وذلك لتحقيق البعد الب�ؤري المنا�سب
يتم تحريك المرايا من �أجل المحافظة على دقة التركيز.
الح�سا�سة ،بينما ّ
بين العد�سة والأ�سطوانة ّ

يبين ال�شكل ( )16-4طريقة انتقال ال�صورة
الح�سا�سة عبر النظام الب�صري
�إلى الأ�سطوانة
ّ
تعد
المكون من المرايا والعد�سات ,حيث ّ
ّ
عملية الإ�سقاط الخطوة الثانية من مرحلة
التعري�ض ال�ضوئي ،وينتج منها تكوين
ال�صورة الكامنة للوثيقة الأ�صلية على �سطح
الح�سا�سة.
الأ�سطوانة
ّ
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العد�سة

المر�آة

ال�صورة على الأ�سطوانة
ال�شكل ( :)16-4طريقة انتقال ال�صورة �إلى الأ�سطوانة
الح�سا�سة عبر النظام الب�صري.
ّ
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المج�سات الم�ستخدمة في مرحلة التعري�ض
جـ -
ّ
،يتح�س���س �ش��دة ال�ضوء
ح�س��ا�س لل�ض��وء
.1
ّ
مج�س التعري�ض ( :)Image Sensorثنائي ّ
ّ
ال�ص��ادر من م�صباح التعري�ض ،وينتج �إ�شارة تغذية راجعة ت�ستخدمها وحدة التحكم
�شدة �إ�ضاءة م�صباح التعري�ض.
المركزية في تنظيم ّ
يتح�س�س
ح�س��ا�س لل�ض��وء،
.2
ّ
مج�س كثافة ال�ص��ورة ( :)Image Density Sensorثنائي ّ
ّ
�شدة �ضوء التعري�ض المنعك�س عن الوثيقة الأ�صلية لينتج �إ�شارة تغذية راجعة تعبر عن
ّ
كثافة الوثيقة الأ�ص��لية ،وت�س��تخدم وحدة التحكم المركزية هذه الإ�شارة في تنظيم
�شدة �إ�ضاءة م�صباح التعري�ض � ًّآليا.
المج�س
مج���س مو�ض��ع الما�س��ح ال�ض��وئي ( :)Home Position Sensorيقوم ه��ذا
.3
ّ
ّ
بالتحكم في مو�ضع الما�سح ال�ضوئي.
ت�شوهات (ال�شقوق) في
د � -أعطال مرحلة التعري�ض� :إنّ
ّ
الملوثات ( �أو�ساخ  ،رطوبة) �أو ّ
يبين
النظام الب�صري ت�سبب عرقلة النعكا�س ال�ضوء ,وخف�ض في جودة الت�صويرّ ،
الجدول (� )4-4أعطال مرحلة التعري�ض.
الجدول (� :)4-4أعطال مرحلة التعري�ض.

الرقم

العطل

م�صباح التعري�ض ال�ضوئي
-1
ال يعمل.

ال�سبب المحتمل
انتهاء العمرالت�شغيلي.

 -2القاطع الحراري ال يعمل .عطل في مراوح التبريد في الآلة.
 -3تدني جودة ال�صورة.

�إجراءات الإ�صالح

تبدي��ل الم�ص��باح وف��ق تعليم��ات
ال�شركة ال�صانعة.
�صيانة مراوح التبريد.

ات�ساخ المرايا والعد�سات.

�إج��راء ال�ص��يانة الدوري��ة للنظ��ام
الب�صري في �آلة الت�صوير.

ك�سر في م�س ّنن محرك العد�سة.

تبديل الم�س ّنن المك�سور.

عطل في محرك العد�سة.

�صيانة محرك العد�سة.

�ضبط �آلية ت�صغير العد�سة.

نظام التكبير والت�صغير ال عطل في �آلية ت�صغير العد�سة.
-4
يعمل.
�ش��د �س��لك تحريك العد�سة
�ض��بط ّ
قطع �أو ارتخاء في �سلك تحريك العد�سة.
وتبديله عند ال�ضرورة.
عط��ل �إلكترون��ي ف��ي وح��دة التحكم
فح�ص وحدة التحكم المركزية.
المركزية.
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()1-4

ابحث في المراجع المتخ�ص�صة في الآالت المكتبية والمتوافرة في مكتبة المدر�سة ،عن كيفية
التحكم في الم�صابيح الم�ستخدمة في مرحلة التعري�ض.
ّبين كيف يتم التحكم بتكبير ال�صورة وت�صغيرها في �آلة ت�صوير الوثائق.

 -3مرحلة التظهير ()Development

الح�سا�سة �إلى
المتكونة على �سطح الأ�سطوانة
يتم في هذه المرحلة تحويل ال�صورة الكامنة
ّ
ّ
ّ
�صورة حبرية.
�أ  -مك ّونات وحدة التظهير
.1حاويـــــة المظهـــر (الديفـــلوبـــر)
( :)Developer Boxوعاء بال�ستيكي
ي�شكل ج�سم مجموعة التظهير،
كما في ال�شكل (.)17-4

ال�شكل ( : )17-4حاوية المظهر.

أهمها:
يبين ال�شكل ()18-4
ّ
المكونات الداخلية لوحدة التظهير ،ومن � ّ

(� )1أ�سطوانةخلط المظهر
( )4لولب تحريك المظهر
( )7مر�شح (فلتر)

(� )2أ�سطوانة الخلط الممغنطة
(� )5شفرة تنظيم المظهر
ح�سا�سة لل�ضوء
(� )8أ�سطوانة ّ

( )3لولب نقل المظهر
( )6مج�س تركيز الحبر
( )9وحدة تزويد الحبر

مكونات وحدة التظهير.
ال�شكل (ّ :)18-4
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المظه��ر وتغذيته �إلى
� .2أ�س��طوانة خل��ط المظه��ر( :)Paddale Rollerتعمل على حمل
ّ
الأ�سطوانة الممغنطة ،وهي تدور با�ستمرار بفعل محرك وحدة التظهير �،أو المحرك
الرئي�س للآلة.
� .3أ�سطوانة الخلط الممغنطة (�:)Magnetic Development Rollerأ�سطوانة من الألومنيوم
تحتوي بداخلها على مغناطي�س دائم ,تقوم بجذب وتجميع الناقل المغطى بحبيبات
المظهر والحبر على �ش��كل فر�ش��اة
مكون��ة بذلك طبقة منتظمة من مخلوط
ّ
الحب��ر ّ
الح�سا�سة؛ مما ي�س��مح بانتقال حبيبات الحبر �إلى �سطح
تالم�س �س��طح الأ�س��طوانة
ّ
الأ�سطوانة
الح�سا�سة ،وتغطية ال�صورة الكامنة وتحويلها �إلى �صورة حقيقية.
ّ
 .4لولب تحريك المظهر ( :)Developer Agitatorيعمل على خلط المظهر ,مما ي�ؤدي
�إلى �شحن حبيبات الحبر والحامل ب�شحنات متعاك�سة القطبية.
� .5ش��فرة تنظيم المظهر ( :)Doctor Bladeم�سطرة ناعمة م�صنوعة من الألومنيوم تعمل
المظهر والحبر بانتظام على �س��طح الأ�سطوانة ,كما تعمل على
على توزيع مخلوط
ّ
المظهر.
المظهر الزائد و�إعادته �إلى �آلية خلط
ق�ضب
ّ
ّ
مج�س �إلكتروني يعمل على ا�ست�شعار
مج�س تركيز الحبر (:)Toner Density Sensor
.6
ّ
ّ
المظهر والحبر.
ن�سبة الحبر في مخلوط
ّ
تزود الأ�سطوانة المغناطي�سية بفولطية االنحياز الالزمة.
 .7وحدة فولطية االنحيازّ :
ذراع خلط الحبر
 .8وحدة تزويد الحبر (:)Toner Supply Unit
تعمــل عــلى تزويــد وحــدة التظهيـــر
بكمية الحبر الالزمة على �شكل دفعات
ّ
�صغيرة ،بحيث تبقى ن�سبة الحبر �إلى
�أ�سطوانة
الحامل في وحدة التظهير ثابتة ,يبين تزويد الحبر
ال�شكل ( )19-4وحدة تزويد الحبر.
ب  -مب��د�أ عم��ل مرحل��ة التظهي��ر :يتم في ه��ذه المرحلة
تحويل ال�ص��ورة الكامن��ة
المتكونة على �س��طح
ّ
ذرات الحبر من وحدة التظهير
الأ�سطوانة
الح�سا�سة �إلى �صورة حبرية ،وذلك بانتقال ّ
ّ

ال�شكل ( : )19-4وحدة تزويد الحبر.

283

مبين في ال�شكل ( ،)20-4حيث �إنّ حبيبات الحبر
�إلى �سطح الأ�سطوانة ،كما هو ّ
الم�شحونة ب�شحنة معاك�سة ل�شحنة ال�صورة الكامنة تنجذب �إلى المناطق الم�شحونة من
�سطح الأ�سطوانة ,فتتكون عليها �صورة من الحبر تعرف بال�صورة الحبرية.
مغناطي�س

الح�سا�سة
الأ�سطوانة
ّ

فولطية
االنحياز

هل ينق�ص �أو ي�ستهلك المظهر
في مخلوط المظهر والحبر؟

فر�شاة مغناطي�سية

الناقل الحبر

ال�شكل( :)20-4انتقال حبيبات الحبر �إلى �سطح
الح�سا�سة.
الأ�سطوانة
ّ

جـ -
المج�سات الم�ستخدمة في مرحلة التظهير
ّ

عبوة الحبر ,وي�شعر وحدة المعالجة
مج�س
مج�س نفاذ الحبر:
.1
يتح�س�س الحبر في ّ
ّ
ّ
ّ
المركزية عند نفاده ،وعند ذلك تقوم وحدة المعالجة المركزية بتفعيل م�ؤ�شر نفاد
الحبر على لوحة الت�شغيل.
مج�س تركيز الحبر.
.2
ّ

د � -أعطال مرحلة التظهير� :إنّ �ضعف ال�صيانة الوقائية في وحدة التظهير ي�ؤدي �إلى م�شاكل
كثيرة؛ وذلك ب�سبب �صعوبة �إجراء التنظيف بعد ان�سكاب الحبر داخل �آلة الت�صوير،
يبين الجدول ()5-4
لذلك تكمن �أهمية ال�صيانة الوقائية في هذا الجزء من �آلة الت�صويرّ ،
�أعطال مرحلة التظهير.
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الجدول (� :)5-4أعطال مرحلة التظهير.

الرقم

ال�سبب المحتمل

العطل

�إجراءات الإ�صالح

تناث��ر الحب��ر عل��ى قاع��دة الآل��ة وورق
تنظي��ف الآل��ة ،وتبدي��ل �أ�س��طوانة
الت�صوير؛ ب�س��بب اهتراء المادة الإ�سفنجية
تزويد الحبر.
في �أ�سطوانة تزويد الحبر.
ع��دم انتظام عم��ل محرك الحبر؛ ب�س��بب
�صيانة مج�س ا�ست�شعار الحبر.
عطل في مج�س ا�ست�شعار الحبر.
 -1تلوث (ات�ساخ) ال�صورة .زي��ادة ن�س��بة الحبر ف��ي مخل��وط المظهر منع التناثر في مادة المظهر ،و�ضبط
عيار منظم المظهر في الآلة.
والحبر ب�سبب تناثر مادة المظهر.
تراك��م مخل��وط المظه��ر والحب��ر عل��ى
تنظي��ف الآلة ،و�ض��بط عي��ار منظم
الأ�س��طوانة الممغنطة نتيجة اختالف عيار
المظهر.
منظم المظهر.
عطل في دارة االنحياز الكهربائي.

�صيانة دارة االنحياز الكهربائي.

 -2ال�ص��ورة تظه��ر فاهية
ع��دم كفاي��ة الحبر ف��ي مخل��وط المظهر �صيانة محرك الحبر ،و�إ�ضافة الحبر
(فاتحة) جداً.
�إلى وحدة الحبر.
والحبر نتيجة عطل في محرك الحبر.
ع��دم انج��ذاب جزيئ��ات الحب��ر نح��و
فح���ص دارة االنحي��از الكهربائ��ي
الح�سا�سة؛ ب�سبب عطل في دارة
الأ�سطوانة
ّ
و�صيانتها.
ظه��ور خ��ط �أبي�ض على االنحياز الكهربائي.
-3
تبديل الحبر بحبر الآلة الخا�ص بها.
ا�ستخدام حبر غير منا�سب.
ال�صورة.

وج��ود ج�س��م غري��ب بي��ن الأ�س��طوانة تنظيف مجموع��ة التظهير ,والت�أكد
من عدم وجود �أج�سام غريبة فيها.
الممغنطة ومنظم المظهر.
تفق��د ترو�س نقل الحرك��ة ,وتبديل
ال�ص��ورة ال تظه��ر نهائيا
ًّ عدم دوران الأ�سطوانة الممغنطة.
-4
التالف منها.
على الورقة.
الت�أكد من �س�لامة محام��ل ارتكاز
تدرجات �س��وداء
 -5ظهور ّ
عدم انتظام دوران الأ�سطوانة الممغنطة .الأ�س��طوانة الممغنط��ة ,وتبدي��ل
على ال�صورة.
التالف منها.

ّبين تركيب كل من:
 -2الناقل
 -1الحبر		
مكوناتها وطريقة
م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ،ابحث في وحدات التظهير �أحادية العن�صر من حيث ّ
عملها،ثم ناق�ش ذلك مع زمالئك.
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 -4مرحلة نقل ال�صورة ()Transfer

تتكون هذه المرحلة من مرحلتين ,وهما كما في ال�شكل (.)21-4
ّ
عند ت�صميم نظام نقل ال�صورة
تك��ون ق��وة ج��ذب الورق��ة
لحبيبات الحبر �أعلى بكثير من
الح�سا�سة
ّ
قوة جذب الأ�سطوانة ّ
لها.

المرحلة الثانية
الورق
المرحلة الأولى
ال�شكل ( :)21-4مرحلة تغذية ال�صورة ونقلها.

يتم في هذه المرحلة تغذية الورقة من
المرحلة الأولى (ما قبل نقل ال�صورة "تغذية الورق")ّ :
الح�سا�سة قبل نقل ال�صورة �إليها.
مجموعة تغذية الورق مبا�شرة باتجاه الأ�سطوانة
ّ
المرحلة الثانية (نقل ال�صورة) :يتم في هذه المرحلة �شحن ال�سطح الخلفي للورقة ب�شحنة كهربائية
قطبيتها معاك�سة لقطبية حبيبات الحبر ،وعليه يتولد بالت�أثير �شحنة معاك�سة لها بالقطبية على
الح�سا�سة والم�صنوعة من الألومنيوم ،مما يت�سبب بالت�صاق الورقة على
قاعدة الأ�سطوانة
ّ
�سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سة.
ّ
تتكون مرحلة نقل ال�صورة من:
�أ  -مك ّونات مرحلة نقل ال�صورةّ :
الح�سا�سة.
 .1الأ�سطوانة
ّ
 .2وحدة الفولطية العالية.
 .3وحدة ال�شحن (�سلك الكورونا).

ب  -طرق نقل ال�صورة �إلى الورقة ،توجد طرق عدة لنقل ال�صورة �إلى الورقة ,منها:
تـزود
� .1سلك الكورونا :بعد تغذيـة الورق ّ
الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء
ّ
وح��دة الفولطيـ��ة العاليـة �س��لك وحدة
ورقة
�ش��ـحن نقـل ال�ص��ورة بفولطية كهربائية
وحدة الفولطية
العالية
مما ي���ؤدي ال��ى ت�أي��ن جزيئات
عالي��ةّ ،
�سلك
اله��واء المحيطة بال�س��لك ،حيث تعمل
الكورونا
الجزيئات على �ش��حن ال�س��طح الخلفي
ال�شكل ( :)22-4مرحلة نقل ال�صورة.
286

الوحدة الرابعة � :آلة ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتيكية

للورقة ،كما في ال�شكل ( ،)22-4وتتولد بالت�أثير �شحنة معاك�سة لها في القطبية على
الح�سا�سة ،وبما �أن قطبية ال�شحنات على ال�سطح الخلفي للورقة
قاعدة الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة،
المكونة لل�صورة على �سطح الأ�سطوانة
معاك�سة لقطبية حبيبات الحبر
ّ
ّ
لتكون �صورة عليها.
قوة الجذب نحو الورقة ّ
فتنتقل حبيبات الحبر بفعل ّ
 .2حزام النقل (� ،)Transfer Beltأو �أ�سطوانة النقل ( :)Transfer Rollerت�ستخدم �آالت
الت�صوير الحديثة حزام النقل بد ًال من �سلك الكورونا.
�أعطال مرحلة النقل� :إجراءات ال�صيانة ل�شاحن النقل ت�شبه �إجراءات ال�صيانة في ال�شاحن الرئي�س.
يبين الجدول (� )6-4أعطال مرحلة النقل.
ّ
الرقم

العطل

ال�صورة ال تظهر على
-1
نهائيا.
الورقة ًّ
ظهور خطوط غير
-2
منتظمة على ال�صورة.

الجدول (� :)6-4أعطال مرحلة النقل.

�إجراءات الإ�صالح

ال�سبب المحتمل

تبديل �سلك ال�شحن المقطوع في
انقطاع �سلك ال�شحن في وحدة �شحن
وحدة �شحن نقل ال�صورة.
نقل ال�صورة.
ات�ساخ �سلك ال�شحن في وحدة �شحن نقل تنظيف �سلك ال�شحن في وحدة
�شحن نقل ال�صورة.
ال�صورة.

-5مرحلة ف�صل الورقة ()Separation

يتم ف�صل الورقة عن الأ�سطوانة بعد نقل ال�صورة الحبرية للورقة ,وتف�صل
في هذه المرحلة ّ
الح�سا�سة ,وتكمل م�سارها �إلى مجموعة التثبيت.
تلقائيا عن الأ�سطوانة
الورقة
ّ
ًّ
تتكون مرحلة ف�صل الورقة من:
�أ  -مك ّونات مرحلة ف�صل الورقةّ :
الح�سا�سة.
 .1الأ�سطوانة
ّ
 .2وحدة �شاحن الف�صل (�سلك الكورونا).
 .3وحدة الفولطية العالية.
الأ�سطوانة الح�سا�سة

ب  -مبد�أ عمل مرحلة ف�صل الورقة :في هذه المرحلة
يتم ف�صل الورقة عن الأ�سطوانة بعد نقل
ّ
يتم تغذية
ال�صورة الحبريّة على الورقة ،حيث ّ
�سلك وحدة ال�شحن الخا�ص بف�صل الورقة
(�سلك الكورونا) بفولطية عالية متناوبة،
مبين في ال�شكل ( ،)23-4ونتيجة
كما هو ّ

ّ

ورقة محملة
بال�صورة المنقولة

�سلك
الكورونا

وحدة
الفولطية
العالية

�شاحن الف�صل

ال�شكل ( :)23-4مرحلة ف�صل الورقة.
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لذلك يتولد مجال كهربائي متناوب يعمل على معادلة ال�شحنات الكهربائية العالقة
بالورقة لذلك تف�صل الورقة ،وت�ستخدم مجموعة من �أظافر الف�صل في م�ساندة ف�صل
الورقة لتغذية الورقة �إلى مجموعة التثبيت.
جـ � -أعطال مرحلة الف�صل� :إجراءات ال�صيانة ل�شاحن الف�صل هي �إجراءات ال�صيانة نف�سها في
ال�شاحن الرئي�س ،يبين الجدول (� )7-4أعطال مرحلة الف�صل
الجدول (� :)7-4أعطال مرحلة الف�صل.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

-1

تعليق الورق.

عطل �شاحن الف�صل.

�إجراءات الإ�صالح

تنظيف �سلك ال�شحن.
ا�ستبدال �سلك ال�شحن.

-6مرحلة التثبيت ()Fusing

تعمل هذه المرحلة على تثبيت ال�صورة الحبرية على ورقة الت�صوير.
تتكون هذه المرحلة،كما في ال�شكل ( ،)24-4من:
�أ  -مك ّونات مرحلة التثبيتّ :
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

مغذي الزيت
الورقة المن�سوخة
�أ�سطوانة ال�ضغط
�أظافر الف�صل
منظم الحرارة
م�صباح الت�سخين
�أ�سطوانة الت�سخين

مكونات مجموعة التثبيت.
ال�شكل (ّ :)24-4

مجوفة وتحتوي
� .1أ�سطوانة الت�سخين (الأ�سطوانة العلوية)� :أ�سطوانة من الألومنيوم
ّ
فـي تجويفهـا علــى م�صبـاح هالوجيـني ,يعمــل علـى ت�ســخينها �إلــى درجة حـرارة
ذرات الحبر و�إذابتها مع
(� °)200-180س ،وذلك ح�سب �سرعة الآلة لتثبيت ّ
�ألياف الورقة ،وتغ ّلف هذه الأ�سطوانة بطبقة خارجية من التيفلون المقاوم لاللت�صاق.
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� .2أ�سطوانة
ال�ضغط (الأ�سطوانة ال�سفلية)� :أ�سطوانة من المطاط ال�سيليكوني تعمل
ِ
على تثبيت الحبر المذاب في م�سامات الورقة (للح�صول على ن�سخة ورقية ذات
كفاءة عالية من حيث ثبات المحتوى) ،وذلك عن طريق توليد �ضغط التثبيت بين
وتزود �أ�سطوانة ال�ضغط في �آالت ت�صوير الوثاق ذات ال�سرعة العالية
الأ�سطوانتينّ ،
بم�صباح ت�سخين.
 .3منظم الحرارة :يعمل على
تح�س�س درجة حرارة �أ�سطوانة الت�سخين ،حيث يتم
ّ
التحكم في عمله من قبل وحدة المعالجة المركزية للمحافظة على درجة حرارة
الأ�سطوانة العلوية.
 .4الم�صهر الحراري :م�صهر يو�صل على التوالي مع م�صباح الت�سخين ،يعمل على
ف�صل التغذية عن م�صباح الت�سخين.
� .5أظافر ف�صل الورقة� :أظافر عظمية ،تعمل على منع الت�صاق الورقة �أو التفافها حول
�أ�سطوانتي وحدة التثبيت.
� .6أ�سطوانة التنظيف� :أنبوبة مملوءة بالزيت ,تعمل على تنظيف �أ�سطوانة التثبيت
ال�سفلية من بقايا الحبر.
ب  -مبد�أ عمل مرحلة التثبيت :بعد االنتهاء من مرحلة نقل ال�صورة وف�صل الورقة ,يجب �أن يتم
تثبيت ال�صورة المنقولة على الورقة ،وللح�صول على �صورة ثابتة ب�شكل جيد وقوي
على الورقة ,فيجب �إذابة الحبر ليندمج ب�ألياف الورق ،وتتم هذه العملية بتغذية الورقة
بين الأ�سطوانتين ,حيث تعمل �أ�سطوانة الت�سخين على �إذابة حبيبات الحبر في �ألياف
الورقة ,بينما تعمل �أ�سطوانة ال�ضغط على دمج حبيبات الحبر وتثبيتها على الورقة ،كما
هو مبين من ال�شكل (.)25-4
()1
()2
()3
()5+4
()6

م�صباح الت�سخين
�أ�سطوانة ال�ضغط
�أظافر الف�صل
�أ�سطوانة الت�سخين
الورقة

ال�شكل ( :)25-4مرحلة التثبيت.
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جـ � -أعطال مرحلة التثبيت :يبين الجدول (� )8-4أعطال مرحلة التثبيت.
الجدول(� : )8-4أعطال مرحلة التثبيت.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

اندماج بع�ض الأق�سام ت�آكل طبقة التيفلون على �سطح �أ�سطوانة ا�ستبدال �أ�سطوانات التثبيت وفق تعليمات
-1
ال�شركة ال�صانعة.
التثبيت العلوية.
في ال�صورة.
ّ
خلوها
فك مجموعة التثبيت ,والت�أكد من ّ
من الأج�سام الغريبة.
ظه��ور خط��وط غير
-2
منتظمة على ال�صورة.

خد�ش (جرح) طبقة التيفلون.

التحقق من �سالمة �أظافر الف�صل.

�ضبط عيار ال�ضغط بين �أ�سطوانتي التثبيت.
ا�ستبدال الأ�سطوانة التالفة.

�س��هولة م�س��ح الحبر
-3
عن ال�صورة.

�ضعف ال�ض��غط بين �أ�سطوانتي التثبيت �ضبط عيار ال�ض��غط بين �أ�سطوانتي التثبيت
العلوية وال�سفلية.
العلوية وال�سفلية.
تلف محامل �أ�سطوانات التثبيت.

ا�ستبدال المحامل التالفة.

تلف المحامل.

ا�ستبدال المحامل التالفة.

م�ص��باح التثبيت ال ي�س��خن �أ�س��طوانة التحقق من �سالمة منظم الحرارة وا�ستبدال
التثبيت �إلى درجة الحرارة المنا�سبة .م�صباح التثبيت.

� -4س��ماع �صوت مزعج ك�سر في �إحدى م�س ّننات نقل الحركة .ا�ستبدال الم�س ّننات التالفة.
في مجموعة التثبيت.
عدم تع�ش��يق قاب���ض مجموعة التثبيت �ص��يانة نظ��ام نق��ل الحرك��ة ,وت�ش��حيم
المحامل والم�س ّننات.
مع م�س ّننات الآلة.
تلـــــ��ف محامـــــ��ل عدم �إجراء ال�صيانة الدورية للآلة.
-5
التثبيت.
أ�سطوانات
�
عدم انتظام درجة حرارة الآلة.

ت�شحيم المحامل.

التحقق من �سالمة منظم الحرارة.

اهتراء �أظافر الف�صل.

ا�ستبدال الأظافر التالفة.

اختالف عيار دليل الورق.

�ضبط عيار دليل الورق.

ت�ش��حيم �أ�س��طوانتي التثبي��ت العلوي��ة
وال�سفلية ,و�ضبط ال�ضغط بينهما.

 -6تح�ش��ير ال��ورق ف��ي عدم دوران �أ�سطوانات التثبيت.
مجموعة التثبيت.
اهتراء �أ�سطوانات التثبيت.

ا�ستبدال الأ�سطوانات التالفة.

 -7تلف منظم الحرارة .كثرة ا�ستخدام الآلة.

ا�ستبدال المنظم

تنظيف الآل��ة ,و�إزالة العوائ��ق من مجرى
وجود عوائق في مجرى �سير الورق.
�سير الورق.
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الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

االرتف��اع المفاج��ئ ف��ي التي��ار
الكهربائي.
ات�س��اخ منظ��م الحرارة
ّ
وتك��ون طبقة تنظيف ّ
منظم الحرارة.
تلـــــف الم�ص��هــــر عازلة على �سطحه.
-8
منظم الحرارة ل�س��طح �ضبط الم�س��افة بين ّ
ع��دم مالم�س��ة ّ
منظم الحرارة و�سطح
الحراري.
�أ�سطوانة التثبيت
�أ�سطوانة التثبيت
فح���ص ال��دارات الكهربائي��ة ف��ي الآل��ة
تما�س كهربائي في الآلة.
و�صيانتها.
الت�أكد من �سالمة م�صدر التغذية.

ما وظيفة كل من ما ي�أتي في وحدة التثبيت:
 -2منظم الحرارة.
		
 -1م�صباح التثبيت.
()2-4

ابحث في المراجع المتخ�ص�صة في الآالت المكتبية والمتوافرة في مكتبة المدر�سة ،عن �أ�سباب
ا�ستخدام زيت ال�سيليكون في مرحلة التثبيت.

-7مرحلة التنظيف ()Cleaning

بعد االنتهاء من عملية الن�سخ تكون بقايا الحبر والغبار الورقي موجودة على �سطح الأ�سطوانة,
تتم هذه العملية بو�ساطة مجموعة
ولال�ستعداد للن�سخة الجديدة ،فيجب �إزالتها ،حيث ّ
التنظيف وتُزال هذه البقايا عن الأ�سطوانة بعد انتهاء عملية الت�صوير الكاملة ،وذلك لتهيِئة
الأ�سطوانة للن�سخة التالية (�أي لدورة الن�سخ الجديدة) ،وهي عملية �ضرورية قبل بداية � ّأي
دورة ن�سخ،حتى ال تخرج خلفية الن�سخة مظلمة وغير نظيفة ،كما �أنها عملية نهائية للتخل�ص
من �آثار عملية الن�سخ المنتهية ،وتتم عملية التنظيف ب�إحدى الآليات الآتية:
�أ � -شفرة التنظيف (� :)Cleaning Bladeشفرة مطاطية م�ستطيلة ال�شكل تالم�س �سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء ،حيث تقوم هذه ال�شفرة بق�شط حبيبات الحبر عن �سطح الأ�سطوانة.
ّ

ب  -الأ�سطوانة الممغنطة :تحتوي �أ�سطوانة التنظيف المغناطي�سية على مغناطي�سات دائمة،
وتكون مغطاة بطبقة من حامل التنظيف الذي يحمل �شحنة �سالبة ،وعندما تدور
الح�سا�سة ،ف�إنها تجذب حبيبات
الأ�سطوانة الممغنطة بالقرب من �سطح الأ�سطوانة
ّ
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تزود �أ�سطوانة التنظيف المغناطي�سية بفولطية انحياز �سالبة
الحبر الموجبة �إليها ،كما ّ
تمنحها القدرة على جذب المزيد من حبيبات الحبر الموجبة �إليها.
جـ  -ا�ستخدام فر�شاة التنظيف :تزيل فر�شاة التنظيف الحبر الزائد بعد �إتمام عملية الن�سخ ،قبل
تنظيف الأ�سطوانة بال�شفرة المعاك�سة ،حيث تزيل الفر�شاة الحبر الذي يظهر على �سطح
ثم يجمع الحبر بن�صل التنظيف ,ويقوم عمود النقر و�أ�سطوانة النقر ب�إزالة
الأ�سطوانةّ ،
عبوة الحبر بو�ساطة لولب الحبر،
الحبر
ميكانيكيا عن فر�شاة التنظيف ,ثم ُينقل الحبر �إلى ّ
ًّ
عك�سيا بعد كل عملية
ولإزالة الحبر المتراكم في حافة ن�صل التنظيف ،تُدار الأ�سطوانة
ًّ
الح�سا�سة با�ستخدام فر�شاة التنظيف.
ت�صوير ،يبين ال�شكل ( )26-4تنظيف الأ�سطوانة
ّ

()1
()2
()3
()4
()5

فر�شاة التنظيف
ال�شفرة المعاك�سة
عمود النقل
�أ�سطوانة النقر
لولب الحبر

١

٢

في بع�ض �آالت الت�صوير ُيعاد ا�ستخدام
الحبر الم�ستخدم بعد تنظيفه.

ت�ستبدل �ش��فرة التنظيف في كل مرة
٥ ٤
٣
ت�س��تبدل فيها الأ�س��طوانة
الح�سا�سة
ّ
الح�سا�سة با�ستخدام فر�شاة التنظيف .لل�ضوء.
ال�شكل ( :)26-4تنظيف الأ�سطوانة
ّ

�أعطال مرحلة التنظيف :يبين الجدول (� )9-4أعطال مرحلة التنظيف.
الجدول (�:)9-4أعطال مرحلة التنظيف.

الرقم

العطل

ظهور خط��وط طولية على
-1
ال�صورة.

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

وجود خدو�ش في �شفرة التنظيف .ا�ستبدال �شفرة التنظيف.

ا�ستبدال �شفرة التنظيف.
اهتراء �شفرة التنظيف.
 -2ال�صورة غير وا�ضحة.
ّ
ف��ك ال�ش��فرة ،وو�ض��ع بودرة خا�ص��ة
ظه��ور خط��وط عر�ض��ية
انعكا�س الجزء المطاطي من ال�شفرة.
-3
عليها.
(تم�شيح في ال�صورة).
�ص��يانة مجموع��ة التنظي��ف ،والت�أكد
ظه��ور بق��ع �س��وداء عل��ى
ت�سرب الحبر من مجموعة التنظيف .من �س�لامة لول��ب نقل الحب��ر الراجع
-4
ّ
ال�صورة.
وم�س ّننات تحريكه.
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م�صباح التهيئة

عملية تجهيز الأ�س��طوانة لدورة ن�سخ جديدة عن طريق
�إزالة ال�شحنات المتبقّية على �سطح الأ�سطوانة بعد انتهاء
مرحل��ة التنظيف ،ال�س��تقبال عملية ن�س��خ جديدة ،كي
ال ت�ؤثر في عملية �ش��حن الأ�س��طوانة لل�صورة الجديدة،
و ُي�س��تخدم �ض��وء لتقلي��ل مقاوم��ة الأ�س��طوانة ،الأمر
ال�شكل ( :)27-4مرحلة التهيئة.
الذي ي���ؤدي �إل��ى التخل�ص من بقايات ال�ش��حنات عن
الح�سا�سة،
الأ�س��طوانة ،وتعتمد �آلية التهيئة الم�س��تخدمة على نوع الأ�س��طوانة ونوع المادة
ّ
� ّأما �أكثر الأ�س��اليب الم�س��تخدمة في تهيئة الأ�سطوانة ،فهو ا�س��تخدام م�صباح �ضوئي كما في
ال�ش��كل ( ،)27-4وتعمل �آلية التهيئة على ت�سليط �ض��وء الم�صباح ب�شكل متوازٍ على �سطح
الح�سا�س��ة لل�ض��وء ,وذلك بالتزامن مع دوران الأ�س��طوانة ،حيث تحافظ عملية
الأ�س��طوانة
ّ
التهيئة على ا�ستقرار ح�سا�سية الأ�سطوانة وتوازنها قبل مرحلة �إلقاء ال�ضوء عليها لإجراء عملية
ن�سخ جديدة.
الأ�سطوانة
الح�سا�سة
ّ

من �أنواع الم�صابيح الم�ستخدمة في التهيئة الثنائيات الم�شعة لل�ضوء ،وم�صابيح الكاثود
البارد ،وم�صابيح النيون ،وم�صابيح الفلور�سنت .تُ�ستخدم مر�شحات الأ�شعة فوق البنف�سجية
مع الم�صابيح في مرحلة التهيئة ،وذلك تب ًعا لنوع الآلة وعمليات الن�سخ والخ�صائ�ص ال�ضوئية،
يبين الجدول (� )10-4أعطال مرحلة التهيئة.
الجدول (� : )10-4أعطال مرحلة التهيئة.

الرقم

العطل

ال�سبب المحتمل

�إجراءات الإ�صالح

تداخل (محارف) من �صورة �سابقة على عطل في م�صباح التهيئة .ا�ستبدال م�صباح التهيئة.
-1
ال�صورة الحالية.

الح�سا�سة؟
ما �أهمية تهيئة �سطح الأ�سطوانة
ّ
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راب ًعا :و�سائل نقل الحركة المختلفة في �آالت ت�صوير الوثائق
بد من تغذية الورقة من درج
حتى تتحقق مراحل ت�صوير الوثيقة في �آلة ت�صوير الوثائق ،ال ّ
الورق �أو من الممر الجانبي ،ونقلها عبر الآلة لإنجاز مرحلة نقل ال�صورة من الوثيقة الأ�صلية الى
ورقة الت�صوير ،ومن ثم �إخراج الورقة خارج الآلة ،ويتم ذلك من خالل حركة بكرات ال�سحب
بد من توافر ثالثة عنا�صر رئي�سة ،هي :م�صدر الحركة
والتغذية والنقل ،ولتحقيق �آلية الحركة ،ال ّ
(المحرك) ،وو�سائل نقل الحركة (قواب�ض ،بكرات ،ترو�س) ،والأجزاء المتحركة (الأ�سطوانات).
يو�ضح ال�شكل ( )28-4كيفية نقل الحركة في �إحدى �آالت ت�صوير الوثائق من م�صدر
ّ
الحركة الرئي�س (المحرك) �إلى وحدات الآلة المتحركة جميعها (�أ�سطوانات وحدة التغذية،
�أ�سطوانة التثبيت� ،أ�سطوانات وحدة التعري�ض ال�ضوئي) ،با�ستخدام و�سائل نقل الحركة ( الترو�س،
البكرات ،ال�سيور ،القواب�ض).
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14

وحدة التثبيت
المحرك الرئي�س
البكرة الأولى
البكرة الثانية
وحدة التغذية الجانبية
وحدة التغذية العلوية
تر�س �أ�سطوانة التغذية
وحدة التغذية ال�سفلية
�أ�سطوانة التغذية للدرج2
�أ�سطوانة التغذية للدرج1
�أ�سطوانة الت�سجيل
الأ�سطوانة المغناطي�سية
الح�سا�سة لل�ضوء
الأ�سطوانة
ّ
�أ�سطوانة النقل

ال�شكل ( :)28-4نواقل الحركة في �إحدى �آالت الت�صوير.

ت�ستخدم طرق عدة في نقل الحركة في �آالت ت�صوير الوثائق ،منها:
• طريقة االحتكاك :تنتقل الحركة من العن�صر القائد �إلى العن�صر المقاد باالحتكاك بينهما.
بع�ضا,
• طريقة التع�شيق :تنتقل حركة التر�س القائد �إلى التر�س المقاد بتداخل �أ�سنانهما مع بع�ضها ً
ومن �أنواعها الترو�س.
• طريقة النقل المبا�شر:من �أب�سط الطرق و�أكثرها كفاءة؛ لقلة فقد القدرة في �أثناء النقل.
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• طريقة ال�سيور �أو ال�سال�سل :في هذه الطريقة تكون عنا�صر نقل الحركة متباعدة ,ويربط بينها
عن�صر تمرير الحركة ،مثل ال�سيور �أو ال�سال�سل.
يتم اختيار الطريقة المالئمة لنقل الحركة ح�سب ما يتالءم وو�ضعية نقل الحركة التي يرغب
ّ
فيها ،كتغيير ال�سرعة بالزيادة �أو النق�صان �أو تغيير محور الدوران �أو تغيير اتجاه الحركة.
و�سائل نقل الحركة :ت�ستخدم و�سائل كثيرة في نقل الحركة في �آالت الت�صوير ،ومن �أهمها:

 -1القواب�ض ()Clutch

�إحــدى و�س��ـائل نقـل الحركــة الميكانيكيـة ،تعمـل علـى
و�صل الحركة الدورانية �أو ف�صلها كما هو مبين في ال�شكل
تتك��ون من جز�أين �أ�سا�س��يين� ،أحدهما
( ,)29-4حي��ث
ّ
يع�ش��ق الجزء القائ��د مع الجزء
قائ��د والآخر مقاد ،حيث ّ
المقاد عن طريق ذراع خا�ص في �أثناء الت�شغيل.
ومن �أنواع القواب�ض الم�ستخدمة في �آلة ت�صوير الوثائق ما ي�أتي:

ال�شكل(:)29-4القواب�ض.

�أ  -القواب�ض الكهرمغناطي�سية ( :)Electromagnetic Clutchesيعتمد مبد�أ عمل هذه القواب�ض
عل��ى م��رور التي��ار الكهربائي ف��ي ملف كهربائ��ي  ،حي��ث يتولد مجال مغناطي�س��ي
يعم��ل عل��ى الت�ص��اق ال�ص��فيحة المتحركة
دوار بو�ساطة تر�س ب�صفيحة
المرتبطة بمحور ّ
القاب�ض ,بفعل قوى الجذب التي تعمل على
نقل الحركة من �صفيحة الحركة �إلى محور
الأ�سطوانة عبر �صفيحة القاب�ض ،يبين ال�شكل
ال�شكل ( :)30-4القاب�ض الكهرمغناطي�سي.
( )30-4القاب�ض الكهرمغناطي�سي.
ب  -القواب�ض الزنبركية :يعمــل القابــ�ض الزنبركــي
علـــــى و�ص��ـــل الحـركــة وف�ص��ـلهــا عـــن
العن�ص��ر الميكانيكي المو�ص��ول ب��ه ،حيـث
يتركب القاب���ض الزنبركي ،كما في ال�ش��كل
( ،)31-4م��ن محور مو�ص��ول مع م�ص��در
ال�شكل ( :)31-4القاب�ض الزنبركي.
الحركة بو�س��اطة و�سيلة نقل الحركة ,فعندما
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�شد زنبرك القاب�ض بو�ساطة ظفر القاب�ض ،تُنقل الحركة من المحور �إلى الأ�سطوانة
ُي ّ
المو�صول بها ,وهذه حالة الو�صل ،ولف�صل الحركة عن الأ�سطوانةُ ,ي�سحب ظفر القاب�ض
تمدد زنبرك القاب�ض ,فيكمل المحور حركته ,وتتوقف الأ�سطوانة عن
مما ي�ؤدي �إلى ّ
الدوران.
جـ  -القواب�ض الزنبركية المحددة لعزم الدوران :ت�شبه في تركيبها القاب�ض الزنبركي ،والغر�ض
منها لي�س و�صل الحركة وف�صلها عن العن�صر الميكانيكي المو�صول به ,و�إنما تحديد
عزم دوران الأ�سطوانة �أو � ّأي جزء ميكانيكي مرتبط به.

د  -الملف اللولبي :يعمل الملف اللولبي على تحويل الطاقة الكهربائية �إلى ميكانيكية ،وهو
المتحكم في عمل القاب�ض الزنبركي من خالل �سحب ظفر القاب�ض الذي يعمل على
�شد �أو ارتخاء زنبرك القاب�ض.
ّ

�أمثلة على القواب�ض الم�ستخدمة في �آلة ت�صوير الوثائق:

�أ  -بكرة تغذية الورق :يقوم القاب�ض الم�س��تخدم مع بكرة
تغذية الورق ب�إي�صال الحركة لأ�سطوانة تغذية الورق
لتغذية الآلة بالورقة ،بعد ذلك يقوم القاب�ض بف�ص��لها
يبين ال�ش��كل (-4
عن م�ص��در الحركة (المحرك)ّ ،
 )32ا�ستخدام القاب�ض مع بكرة تغذية الورق.

ال�شكل ( :)32-4ا�ستخدام القاب�ض مع
بكرة تغذية الورق.

ّ
يتحكم القاب�ض الم�ستخدم
ب � -أ�سطوانة ت�سجيل الورق:
مع �أ�سطوانة الت�سجيل في حركة �أ�سطوانة الت�سجيل،
كما في ال�شكل (.)33-4
ال�شكل ( :)33-4القاب�ض الم�ستخدم
مع �أ�سطوانة الت�سجيل.
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تعم��ل عل��ى تقليل االحت��كاك بين نقاط
التالم���س للأجزاء المتحركة في الأعمدة
ال��دوارة حيث ت�ص��نع م��ن م��واد تمتاز
ّ
بمعام��ل احت��كاك قلي��ل ,مث��ل المعادن
يو�ضح
والبال�س��تك والمطاط ال�صناعيّ ،
ال�شكل( :)34-4ا�ستخدام البطانات في �آالت ت�صوير
الوثائق.
ال�ش��كل ( )34-4ا�س��تخدامها ف��ي
�أ�سطوانة التثبيت ,بحيث تربط بين محور الأ�سطوانة والمحمل الكروي.

-3المحامل ()Bearings

�أدوات ميكانيكية ت�سمح بحركة دورانية �أو خطية مقيدة بين
الدوار
جز�أين ،وت�ستخدم في تقليل االحتكاك بين العمود ّ
والمكان الثابت الذى يدور به العمود لزيادة الكفاءة ,وتقليل
االهتراء ,وزيادة الطاقة الإنتاجية عند �سرعات عالية ,وتجنب
الحرارة الزائدة ,كما �أن لها قدرة على ربط جز�أين من
معدنين مختلفين مثل معدن مع معدن �أو معدن مع بال�ستيك،
ومن �أهم انواع المحامل الم�ستخدمة في �آلة ت�صوير الوثائق
المحامل الكروية والمحامل الأ�سطوانية ,يو�ضح ال�شكل
( )35-4ا�ستخدام محمل كروي في �أ�سطوانة التثبيت.

�أ�سطوانة التثبيت
محمل
كروي

ال�شكل ( :)35-4ا�ستخدام
المحمل الكروي في �آالت الت�صوير.

 -4الترو�س ()Gears

بع�ضا ،بحيث
عجالت م�س ّننة تنقل الحركة من خالل تع�شيق �أ�سنان الترو�س مع بع�ضها ً
ُي�ستخدم تر�سان �أحدهما مرتبط بم�صدر الحركة ,والآخر بالمكان المراد نقل الحركة له،
ت�ستخدم في نقل الحركة ولعك�س اتجاه الدوران دون حدوث انزالق ،وتختلف �أنواع
الترو�س الم�ستخدمة في نقل الحركة ح�سب و�ضع محور الدوران ،فمن الممكن �أن تكون
متوازية �أو مت�صالبة �أو متعامدة ح�سب �شكل ال�سن ،وتمتاز الترو�س بنقل عزوم الدوران العالية
ب�سرعة ثابتة ،وب�سهولة �صيانتها ،وعليه ف�إنها ت�صنف الى الأنواع الآتية:
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�أ  -الترو�س العدلة ذات الأ�سنان الم�ستقيمة :ت�ستخدم في نقل الحركة بين الأعمدة المتوازية.
ب  -الترو�س المخروطية :ت�ستخدم في نقل الحركة بين الأعمدة المتقاطعة .
جـ  -الترو�س الحلزونية :ت�ستخدم في نقل الحركة بين الأعمدة المت�صالبة والمتعامدة.
د  -الترو�س الدودية :ت�ستخدم في زيادة القدرة المنقولة �أو تقليلها وفي نقل الحركة ببطء
وبقدرات منخف�ضة.
ومن الأمثلة على ا�ستخدام الترو�س في �آلة ت�صوير الوثائق لنقل الحركة �إلى الأعمدة
والأ�سطوانات الدوارة ما ي�أتي:
�أ  -الترو�س ذات الأ�سنان الم�ستقيمة الم�ستخدمة في
نقل الحركة �إلى �أ�سطوانات وحدة التثبيت,
حيــث ينقــل التــر�س الحركـة مــن المحــرك
الرئيــ�س �إلــى �أ�ســطوانة التثبيــت و�أ�ســطوانة
ال�ضغــط و�أ�ســطوانة التنظيف ،كمـا في ال�شكل
(.)36-4
ب  -التر�س الحلزوني الم�ستخدم في وحدة التظهير,
حيث ينقل الحركة �إلى �أ�سطوانة التظهير من
محرك الحبر الذي يعمل على نقل الحركة �إلى
ّ
العمود اللولبي داخل حاوية المظهر؛ لإتمام
عملية خلط الحبر بالمظهر ،كما في ال�شكل
(.)37-4
جـ  -التر�س الدودي :ي�ســتخدم فــي تحريـك �صينية
الورق ,حيث يقوم بنقل الحركة من المحرك
�إلــى �أ�ســطوانة عمــود رفــع �صينيــة الــورق,
حتــى تبقــى الــورق علـى م�ستوى فتحة تغذية
الورق �إلى �آلة ت�صوير الوثائق كما في ال�شكل
(.)38-4
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ال�شكل ( :)36-4الترو�س ذات الأ�سنان
الم�ستقيمة.

ال�شكل ( :)37-4التر�س الحلزوني
الم�ستخدم في وحدة التظهير.

ال�شكل ( :)38-4التر�س الدودي.

 -5البكرات
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ت�ستخدم البكرات في نقل الحركة بين محورين  ،ويتكون نظام نقل الحركة با�ستخدام
البكرات من بكرتين و�سير (ق�شاط)� ،إحدى البكرتين هي عن�صر قائد والمرتبطة بم�صدر
الحركة (المحرك)� ،أما الأخرى التي ت�ستقبل الحركة ,فهي بكرة مقادة ،وال�سير هو عن�صر
تمرير ,وت�ستخدم البكرات في تغيير اتجاه القوة �أو نقل الحركة الدورانية من الم�صدر،
رئي�سا في و�سيلة النقل بالبكرات.
وتعد ال�سيور
ويتمتع نظام البكرات بكفاءة عاليةّ ،
عن�صرا ً
ً
ومن الأمثلة على ا�ستخدام الأق�شطة في �آلة ت�صوير
الوثائق ,ا�ستخدام الق�شاط الم�س ّنن ()Timing Belt
في وحدة التعري�ض ال�ضوئي ,بحيث تنقل الحركة
الدورانية �إلى وحدة الما�سح ال�ضوئي،كما في ال�شكل
ّ
(.)39-4
ال�شكل ( :)39-4الق�شاط الم�س ّنن في
وحدة التعري�ض.

 -1علل:
تنوع ا�ستخدام �أنواع مختلفة من و�سائل نقل الحركة في �آالت الت�صوير.
�أ ّ -
ب -ا�ستخدام الترو�س الدود ّية في �صينية تغذية الورق.
 -2ما الفرق بين البطانات ( )Bushingsوالمحامل ()Bearings؟
 -3هل تحتاج الترو�س في �آلة ت�صوير الوثائق �إلى الت�شحيم؟ ولماذا؟
 -4ما مبد�أ عمل القاب�ض الكهرمغناطي�سي؟
 -5ما م�صدر �إ�شارة التحكم في القواب�ض في �آلة ت�صوير الوثائق؟

خام�سا :مك ّونات نظام تغذيةالورق ونقله
ً

تبد�أ عملية الت�صوير بدخول الورقة في الآلة ،وتنتهي بخروجها منها ،وفي �أثناء ذلك يقوم
نظام تغذية الورق ب�سحب ورقة واحدة ،وتحريكها ونقلها من مرحلة الى �أخرى من مراحل
عملية الت�صوير .
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 -1م�سار الورق ()Paper Path

خط �سير الورقة داخل الآلة ومرورها
في مراحل معالجة الن�سخ من نقطة
مرورا
البداية (من درج الورق)،
ً
ب�صينية
ومنتهيا
بمراحل المعالجة
ً
ّ
ا�ستقبال الن�سخ ،ويمكن �أن يكون
هناك �أكثر من م�صدر لتزويد الورق
ال�شكل ( :)40-4م�صادر تغذية الورق.
(�أكثر من درج ) في الآلة نف�سها،
كما في ال�شكل ( .)40-4وفي الحاالت كلها ,يتم تغذية ورقة واحدة في كل مرة.
تتنوع م�سارات الورق في �آالت ت�صوير الوثائق من م�سار ب�سيط وم�سار معقّد تب ًعا لحجم الآلة
ّ
يبين ال�شكل ( )41-4المخطط ال�صندوقي لخط �سير الورقة
ونوع الإ�ضافات الملحقة بهاّ ،
داخل �آلة الت�صوير.
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ال�شكل ( :)41-4المخطط ال�صندوقي لخط �سير الورقة داخل �آلة الت�صوير.

هناك نوعان من م�سارات الورق في �آالت ت�صوير الوثائق ،هما:
يتم تغذية الورق في الجزء ال�سفلي من
�أ  -الم�سار العمودي ( :)Vertical Pathفي هذا الم�سار ّ
الآلة ،حيث تبد�أ عملية الت�صوير ب�سحب ورقة واحدة من درج الورق ،ونقلها بو�ساطة
�أ�سطوانات نقل الورق �إلى �أ�سطوانات الت�سجيل (التزامن) ,فتعمل هذه الأ�سطوانات
الح�سا�سة بتزامن دقيق ي�ضمن و�ضع ال�صورة على
على تلقيم الورقة �إلى الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة ،تعمل منظومة
الورقة بال�شكل ال�صحيح ،وبعد ف�صل الورقة عن الأ�سطوانة
ّ
نقل الورق على نقلها �إلى وحدة التثبيت التي تنقلها بدورها �إلى خارج الآلة.

ب  -الم�سار الأفقي ( :)Horizontal Pathفي هذا الم�سار تنتقل الورقة من درج الورق �إلى
ويعد م�سار الورق الأفقي من �أف�ضل التقنيات
�صينية ا�ستقبال الن�سخ ب�شكل عر�ضي،
ّ
الم�ستخدمة في نقل الورق ,حيث �إنه يق ّلل من حدوث تعليق (تح�شير) في الورق ،كما
ي�ؤدي �إلى زيادة �سرعة نقل الأوراق ذات الأوزان العالية.
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نظام متكامل ودقيق يعمل على نقل الورقة في مراحل الت�صوير الثمانية ب�شكل متزامن ،حيث
يعمل هذا النظام على التقاط ورقة واحدة من درج م�صدر تخزين الورق  ،وهو �إما �أن يكون
المكونات
ويتكون هذا النظام من
جانبيا للتغذية اليدوية،
ممرا
ّ
ّ
ًّ
درج تغذية �أو �صينية تغذية �أو ًّ
الأ�سا�سية الآتية:
�أ  -م�صادر تغذية الورق :توجد م�صادر عدة لتغذية الورق في �آالت ت�صوير الوثائق ،منها:
� .1صينية التلقيم اليدوي (� :)Manual Feed Trayصينية بال�ستيكية جانبيـة (كا�سيت)
قابلة للطي ،وهي مغلقة في العادة وتُفتح عند الحاجة للن�سخ على �أنواع خا�صة من
ويتم تزويدها يدو ًّيا بهذا الورق ،حيث
الورق (كالكرتون وال�شفافيات الحرارية)ّ ،
تت�سع هذه
ال�صينية ()50-1
ّ
ورق��ة ح�س��ب ن��وع الآل��ة،
وتوفر فتح��ة التلقيم اليدوي
م�ستقيما للورق ،كما
م�سارا
ً
ً
ت�س��تخدم هذه
ال�ص��ينية عند
ّ
الت�ص��وير عل��ى ال��ورق ذي
الأحجام غير القيا�سية �أو عند
ال�شكل(� :)42-4صينية التلقيم اليدوي.
الت�صوير اليدوي على وجهي
الورقة ،كما في ال�شكل (.)42-4
� .2صينية الورق ( :)Paper Trayت�ستخدم �صواني الـورق كم�ستودعات عالية ال�سعة
ويتم تغذيتها بالورق عن طريق �إزالتها من
لتغذية الورق ذي الأحجام القيا�سيةّ ،
تزود ب�أوراق ت�صوير �أبي�ض
الآلة ،ثم �إعادة تركيبها في حامل �أو مدخل ال�صينية ّ ،
وزن ( )80-60غرام وبحجم ( )A4 ،A3ذات �سعات تتراوح من (� )250إلى
( )1000ورقة ،تحتوي ال�صواني جميعها على لوحة معدنية في �أ�سفلها ترفع الورقة
للأعلى في حال تغذية الورق بو�ساطة ت�أثير ذراع �ضغط �أ�سفل اللوحة المعدنية ،كما
في ال�شكل (.)43-4
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ال�شكل (� :)43-4صينية الورق.

ب � -أنواع �صواني الورق :توجد �أنواع من �صواني الورق الم�ستخدمة في �آالت الت�صوير،
ومنها:
 .1جارور الورق :جارور ي�س��تخدم في تخزين �أوراق الن�س��خ البي�ض��اء ,وينزلق داخل
الآلة على �س��كك خا�ص��ة ،كما في ال�شكل ( ،)44-4وي�س��تخدم فـي تغذيـة ورق
الت�صوير بوزن ( )80-60غرا ًما ،ويتوافر ب�سعات �صغيرة من ()500- 250
ورقة ،و�سعات كبيرة تتراوح من (-1000
 )2000ورق��ة ،وي�س��تخدم �أوراق�� ًا ذات
تزود �آلة ت�ص��وير
قيا���س( )A4, A3يمكن �أن ّ
الوثائق بدرجي��ن لتخزين وتغذي��ة الورق،
كم��ا يمك��ن �إ�ض��افة مجموعة �أخ��رى من
ال�شكل (� :)44-4أدراج تغذية الورق.
�أدراج التخزي��ن والتغذية لآالت الت�ص��وير
تب ًع ًا لحجم العمل المطلوب من الآلة.
� .2صينيــة الــورق عاليــة ال�ســعة :ت�ستخدم في
الآالت ال�سريعة ,وتتجاوز طاقتها اال�ستيعابية
( )1000ورقة كما في ال�شكل (.)45-4

� -3آليات �سحب (التقاط الورق)

ال�شكل( :)45-4جارور الورق.

تعمل هذه الآلية على �سحب ورقة واحدة من �صينية الورق �أو من فتحة التلقيم اليدوي،
ونقلها بو�ساطة بكرات نقل الورق �إلى �أ�سطوانات الت�سجيل ،ويوجد �أنواع عدة منها:
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�أ � -آليــة الأ�سـطوانــة ال�ساحبـة والأ�سـطوانــة العاك�سـة
( :)Feed and Reverse Roller: FRRتعتم��د
هذه الآلية على ثالث �أ�سطوانات,هي� :أ�سطوانة
التق��اط الورق��ة ،و�أ�س��طوانة تغذي��ة الورق��ة،
و�أ�س��طوانة الف�صل العك�س��ي ,كما تالحظ من
ال�شكل (.)46-4

الوحدة الرابعة � :آلة ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتيكية
�أ�سطوانة التقاط الورقة

�أ�سطوانة التغذية

�أ�سطوانة الف�صل

ال�شكل (� :)46-4آلية الأ�سطوانة ال�ساحبة
والأ�سطوانة العاك�سة.

قبل ت�شغيل �آلة الت�صوير ،تكون �أ�سطوانة الف�صل العك�سي غير مالم�سة للورقة ،وعند
ال�ضغط على مفتاح البدء تنزلق �أ�سطوانة التقاط الورقة للأ�سفل ،اللتقاط الحافة العلوية
من الورقة وتغذيتها بين �أطراف �أ�سطوانة التغذية و�أ�سطوانة الف�صل العك�سي ،وفي الوقت
نف�سه و�صول حافة الورقة �إلى �أ�سطوانة التغذية ،وتحجز �أ�سطوانة االلتقاط الورقة التالية
حتى ال ت�صل �إلى �أ�سطوانة تغذية الورقة ،وعليه تقوم �أ�سطوانة التغذية و�أ�سطوانة ف�صل
الورقة العك�سي بتغذية الورقة الى الآلة ,وهكذا.
يتم تركيب
ب � -آلية قاب�ض االنزالق :في هذه الآلية ّ
�أ�سطوانة الف�صل ( )Separation Rollerعلى
قابـ�ض االنــزالق ،وتالحــظ مــن ال�شـكل
مكونات القاب�ض االنزالقي.
(ّ )47-4
�إن عزم الدوران الم�ستمر في هذه الآلية
يمنع التغذية المزدوجة؛ لأنه يتجاوز
معامل االحتكاك بين الورقة والأخرى،
ال�شكل ( :)47-4القاب�ض االنزالقي.
وهذا النوع من قاب�ض االنزالق ال يتطلب
الت�شحيم.
ولبادة
جـ  -نظام لبّادة االحتكاك (:)Pad Friction
ّ
تتكون هذه الآلية من �أ�سطوانة االلتقاط ّ
يتم �سحب �أول ورقة من
(و�سادة) االحتكاك ،وعندما تدور �أ�سطوانة تغذية الورق ّ
جارور تغذية الورق ،وب�سبب قوة االحتكاك ،ف�إنه يمنع �سحب الورقة التالية ،حيث
قوة االحتكاك
قوة االحتكاك �أعلى بكثير بين الورقة الثانية ولبادة االحتكاك من ّ
تكون ّ
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بين الورقة الأولى والورقة الثانية ،فتنزلق
الورق��ة الأول��ى ،ويت��م تغذيته��ا ,وتبقى
الورقة الثانية ملت�ص��قة بلبادة االحتكاك،
كما في ال�شكل (.)48-4

�أ�سطوانة
التغذية
لبادة
االحتكاك

جارور
الورق

ال�شكل (� :)48-4آلية لبادة االحتكاك.

د � -آلية �أ�سطوانة االحتكاك ( :)Roller Frictionتعمل هذه الآلية بمبد�أ العمل نف�سه الذي تعمل
تتكون هذه الآلية من عن�صرين رئي�سين ,هما �أ�سطوانة
به �آلية لبادة االحتكاك ,حيث
ّ
التغذية و�أ�سطوانة االحتكاك.
ت�سمى
هـ � -آلية حزام الف�صل (ّ :)Belt Separation
أي�ضا �آلية حزام االحتكاك ،تعمل هذه الآلية
� ً
على تغذية �أول ورقة من �أ�سفل مجموعة
الورق (لي�س من الأعلى بعك�س التغذية من
�أدراج الورق) ،وت�ستخدم هذه الآلية في
ّ
مغذيات الأ�صل الآلية ( ،)ADFو�أجهزة
الن�سخ على الوجهين .تالحظ من ال�شكل
مكونات �آلية حزام الف�صل,
()49-4
ّ
تتكون من عن�صرين ,هما� :أحزمة
حيث
ّ
الف�صل ،و�أ�سطوانات االلتقاط.
و � -آلية الزاوية الفا�صلة (:)Corner Separator
�آلية ب�سيطة وموثوقة لف�صل الورقة العلوية
عن باقي الورق خالل تغذية ورق الت�صوير،
يتم ا�ستخدامها مع �أ�سطوانة تغذية
وعادة ما ّ
ن�صف دائرية في �آالت الت�صوير ذات
ال�سرعات المنخف�ضة والمتو�سطة.

�أ�سطوانة التغذية

�أحزمة الف�صل

ال�شكل ( :)49-4مكونات �آلية حزام الف�صل.

زاوية الف�صل

�أ�سطوانة التغذية

زنبرك

ال�شكل (� :)50-4آلية الزاوية الفا�صلة.

تالحظ من ال�شكل (� )50-4أنه عندما يعمل الزنبرك بدفع مجموعة الورق في درج
ورق الت�صوير �ضد الجانب ال�سفلي من زاوية الف�صل ،تعمل �أ�سطوانة التقاط الورق
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على دفع الورقة للأمام ،وتقوم زاوية الف�صل ب�إعاقة حركة الورقة التالية ,حيث تعمل
�أ�سطوانة التقاط الورق على �إجبار الورقة للتقدم �إلى الأمام ,و�أن تكون حافتها العلوية
باتجاه حافة زاوية الف�صل وبو�ضع م�ستقلّ � ،أما باقي الأوراق في درج الأوراق ،فيكون
اتجاهها �إلى الأ�سفل ،ولدى ا�ستمرار تغذية الورق  ،ف�إنّ حافة الورقة العلوية تتحرر من
زاوية الف�صل ،وعند تغذية الورقة الأولى تعمل زاوية الف�صل على �إعاقة تغذية الورقة التي
تليها وهكذا.

� -4آليات الت�سجيل ()Registration

الح�سا�سة في اللحظة التي تكون
ت�ستخدم �أ�سطوانات الت�سجيل في تلقيم الورقة �إلى الأ�سطوانة
ّ
يتم ا�ستغالل �آلية الت�سجيل
فيها الأ�سطوانة
الح�سا�سة جاهزة لنقل ال�صورة �إلى الورقة  ،كما ّ
ّ
في تعديل � ّأي انحراف قد يحدث للورق في �أثناء عملية تغذيته ونقله ،وهناك �أنواع عدة من
�آليات الت�سجيل  ،منها:
�أ  -الت�سجيل با�ستخدام الحاجز :ت�ستخدم هذه
الآلية حاج ًزا لت�أخير الورقة عند �أ�سطوانات
الت�سجيل التي تدور با�ستمرار؛ وذلك
لتحقيق التوافق الذي يتنا�سب مع توقيت
عملية الت�صوير ،حيث تعمل �أ�سطوانات
ترحيل الورق على نقل الورق �إلى حاجز
الت�سجيل عند مقدمة �أ�سطوانات الت�سجيل،
كما في ال�شكل (.)51-4

�أ�سطوانة الت�سجيل

حاجز الت�سجيل
مرحل الت�سجيل

ال�شكل ( :)51-4الت�سجيل با�ستخدام الحاجز.

فعند ا�صطدام الورقة بالحاجز ,ف�إن ذلك ي�ساعد على تعديل � ّأي انحراف يمكن �أن يكون
قد حدث للورقة في �أثناء عملية نقلها وتغذيتها ،وعندما يتحرك حاجز الت�سجيل وذلك
تتحرر الورقة وتنتقل �إلى �أ�سطوانات الت�سجيل التي تعمل بدورها على
المرحل,
بفعل
ّ
ّ
الح�سا�سة ،وت�ستخدم هذه الطريقة ب�شكل رئي�س مع الأجهزة بطيئة
نقلها �إلى الأ�سطوانة
ّ
ال�سرعة.
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ب � -آلية �أ�سطوانات الت�سجيل المتزامنة :ت�ستخدم معظم �آالت الت�صوير �أ�سطوانات الت�سجيل
الح�سا�سة ،في اللحظة التي تكون فيها الأ�سطوانة
لتلقيم الورقة �إلى الأ�سطوانة
الح�سا�سة
ّ
ّ
جاهزة لنقل ال�صورة �إلى الورقة ،و�إزالة االنحراف.
�أ�سطوانات الت�سجيل

مج�س
تالح��ظ من ال�ش��كل ( )52-4و�ض��ع
ّ
الت�س��جيل قب��ل �أ�س��طوانات الت�س��جيل ،عن��د
بمج�س الت�س��جيل,
ا�ص��طدام مقدم��ة ال��ورق
ّ
يعمل قاب�ض الت�س��جيل على ف�ص��ل �أ�سطوانات
الت�سجيل ،ولكن �أ�سطوانات الترحيل ت�ستمر في
ال�شكل (� :)52-4آلية عمل �أ�سطوانات
مما ي�ؤدي �إلى ا�صطدام
الدوران لفترة وجيزةّ ,
الت�سجيل المتزامنة.
مقدم��ة الورقة ب�أ�س��طوانات الت�س��جيل ,وهذا
ي�سهم في تعديل � ّأي انحراف يمكن �أن يكون قد حدث للورقة في �أثناء عملية تغذيتها
ونقلها.
يقوم قاب�ض الت�سجيل بعد ذلك بو�صل �أ�سطوانات الت�سجيل ,حيث تبد�أ بالدوران وتعمل
على نقل الورقة �إلى الأ�سطوانة
الح�سا�سة في اللحظة المنا�سبة.
ّ
مج�س الت�سجيل

-5مج�سات الورق
ّ

المج�سات على امتداد م�سار الورق لت�ساعد هذه
تزود �آالت ت�صوير الوثائق بالعديد من
ّ
ّ
المج�سات على تنظيم عملية �سحب الورق ونقله والك�شف عن تعثره ,حيث تعمل هذه
ّ
مج�س,
المج�سات ب�إ�شعار وحدة التحكم المركزية بالإ�شارات الالزمة والمطلوبة من كل
ّ
ّ
لكي يتم التحكم في العملية المطلوبة ،حيث تقوم وحدة المعالجة المركزية بفح�ص جاهزية
المج�سات الم�ستخدمة على طول م�سار الورقّ � ،أما �أهم
المج�سات ،ويعتمد عدد
هذه
ّ
ّ
المج�سات الم�ستخدمة فهي:
ّ

مج�سات نظام الك�شف عن تعثّر الورق ( :)Paper Misfeeds & Jams Detectionsمجموعة
�أ ّ -
المج�سات تثبت على امتداد م�سار الورق للك�شف عن تعثر (تح�شير) الورق.
من
ّ

المج�س في تحديد حجم
مج�س حجم الورق ( :)Paper Size Sensorي�ستخدم هذا
ب-
ّ
ّ
تتعرف �آالت الت�صوير على حجم الورق الم�ستخدم بطرق
الورق الم�ستخدم ،حيث ّ
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مختلفة ،منها طريقة �صف المفاتيح الميكروية،
تالحظ من ال�شكل (� )53-4آلية ت�ست�شعر مفاتيح ميكروية
مكونة من خم�سة
حجم الورق بو�ساطة وحدة ّ
مفاتيح مكروية ،تُف ّعل المفاتيح بو�ساطة اللوح
�صينية الورق
الم�ش ّغل على �صينية الورق لكل احتمال من
ال�شكل (:)53-4مج�س حجم الورق.
االحتماالت الممكنة لو�ضع هذه المفاتيح،
معين من الورق يمكن لوحدة التحكم المركزية التعرف �إليه.
يرمز �إلى حجم ّ
لوح الت�شغيل

يزود م�صدر الورق في
جـ -
مج�س نفاد الورقّ :
ّ
يتح�س�س نفاد
بمج�س
�آالت ت�صوير الوثائق
ّ
ّ
الورق ،حيث يعمل هذا
المج�س على �إ�شعار
ّ
وحدة المعالجة المركزية عند نفاد الورق
ويبين ال�شكل ()54-4
في م�صدر الورقّ ،
مج�س نفاذ الورق.
ال�شكل (� :)54-4آلية
ّ
مج�س نفاد الورق،
الآلية التي يعمل بها
ّ
فعند نفاد الورق في ال�صينية المخ�ص�صة له ،ي�سقط ذراع ا�ست�شعار الورق �إلى الأ�سفل
عبر الفتحة الموجودة في �صفيحة حمل الورق ,مما ي�ؤدي �إلى دخوله في �شق الرابط
ال�ضوئي ,ويعمل هذا الذراع على تفعيله.
د  -الك�شف الآلي عن حجم الوثيقة الأ�صلية وانتخاب �صينية الورق :يكون عددها ()6-4
المج�سات على ا�ست�شعار عر�ض الوثيقة وطولها .
مج�سات ,تعمل هذه
ّ
ّ
مج�س ي�ست�شعر م�ستوى الورق في ال�صينية.
مج�س م�ستوى الورق:
هـ -
ّ
ّ
يتح�س�س عر�ض الورق الم�ستخدم.
مج�س عر�ض الورق:
و-
ّ
ّ

يتح�س�س �صينية التلقيم اليدوي.
مج�س
مج�س التلقيم اليدوي:
ز-
ّ
ّ
ّ

يتح�س�س و�صول الورقة �إلى �أ�سطوانة الت�سجيل.
مج�س
مج�س الت�سجيل:
ح-
ّ
ّ
ّ

�أعطال نظام تغذية الورق :يبين الجدول (� )11-4أعطال نظام تغذية الورق.
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الجدول (� :)11-4أعطال نظام تغذية الورق.

الرقم

-1

العطل

ال�سبب المحتمل

�أ�سطوانة التغذية
تدور با�ستمرار.

تح�شير الورق داخل
-3
الآلة.

ات�ساخ م�سار مطرقة الملف اللولبي.

ا�ستبدال الظفر المك�سور.
تنظيف الملف اللولبي و�ضبط عيار
المطرقة.
ا�ستبدال الزنبرك التالف.

اختالف عيار القاب�ض.

�ضبط عيار القاب�ض.

تلف زنبرك القاب�ض.

عطل في دارة التحكم المركزية.

فح�ص دارة التحكم المركزية.

اختالف عيار عجالت �سحب الورق.

�ضبط عيار عجالت �سحب الورق.
�ص��يانة مفت��اح دخ��ول ال��ورق,
وا�ستبداله عند ال�ضرورة.
ا�ستبدال مجموعة عجالت �سحب
الورق.
�ضبط عيار القاب�ض.

عطل في مفتاح دخول الورق.
اهتراء في عجالت �سحب الورق.
اختالف عيار القاب�ض.

عوائق في م�سار الورق.

 -4تح�ش��ير ال��ورق عند انثناء في حافظة الورق.
مدخل نظام التغذية.
اختالف �ضغط زنبركات حافظة الورق.
خط أ� في عيار عجالت التغذية.
عدم �صالحية دليل الورق في الحافظة.
رطوبة عالية في الورق.

الآلة ت�سحب �أكثر من
-5
ورقة واحدة.
عدم مالءمة ورق الت�صوير للآلة.
�سوء تخزين الورق و�سوء م�صنعيته.

308

ا�ستبدال الم�س ّنن التالف.

ك�سر م�س ّنن قاب�ض �أ�سطوانة التغذية.
�صيانة نظام نقل الحركة.
توقف التغذية الآلية عط��ل في نظام نقل الحركة �إلى م�س��نن قاب�ض تفقد الملف اللولبي و�ضبط عيار زنبركه.
تفقد قاب�ض ا�سطوانة التغذية.
�أ�سطوانة التغذية.
عن العمل.
عطل في الملف اللولبي.
فح�ص دارة التحكم المركزية.
عطل في دارة التحكم المركزية.
ك�سر في ظفر الملف اللولبي.

-2

�إجراءات الإ�صالح

�إزالة العوائق من م�سار الورق.

ا�ستبدال الحافظة.
�ض��بط عيار �ضغط زنبركات حافظة
الورق.
�ضبط عيار عجالت التغذية.
�ص��يانة دلي��ل ال��ورق م��ن العيوب
الميكانيكية.
ا�ستخدام الورق الجاف.
ا�س��ـــتخدام الـــ��ورق المطابــــ��ق
لموا�صفات الآلة.
مراعاة الأ�س���س والقواعد ال�س��ليمة
لتخزين الورق.

الوحدة الرابعة � :آلة ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتيكية

 -6ورق الت�صوير

ي�صنع الورق من �ألياف ال�سيليلوز التي توجد في جدران الخاليا النباتية جميعها ،عندما
ير�شح مزيج من الماء والألياف من خالل غربال �أو منخل دقيق ،تت�شابك الألياف ببع�ضها
مكونة �صفيحة رقيقة من الورق .وعندما تجفف ال�صفيحة الرقيقة المبت ّلة تن�ش�أ روابط
ً
بع�ضا ّ
ويعد
كيميائية بين الجزيئات في �ألياف ال�سيليلوز التي تعطي الورقة �صفة الرقة والقوة م ًعاّ ،
الخ�شب الم�صدر الرئي�س لألياف �صناعة الورق ,والذي ي�ستخدم في الكتابة ،والطباعة،
بحد
يعد الورق ّ
والت�صوير ،وتغليف جدران المنازل ،و�صناعة الأكيا�س ،وفي المطابخ .وال ّ
تتم وال
ذاته جز ًءا من �آلة ت�صوير الوثائق ،ولكن عمليـة الت�صوير �أو الطباعة �أو �إر�سال فاك�س ال ّ
يعد
أ�سا�سيا لإكمال المهمة.
تكتمل �إال بوجود الورق الأبي�ض ,حيث ّ
عن�صرا � ًّ
ً

�أ � -أنواع الورق  :ي�ص ّنف الورق من حيث اال�ستخدام �إلى ورق الطباعة ،وورق الت�صوير،
وورق الجرائـد ،وورق المجالت ،وورق الكرتون ،والورق المقوى.

ت��م
ب  -حج��م ال��ورق (ّ :)Paper Weight
ت�ص��نيف الورق
عالميا �إل��ى حجمين
ًّ
رئي�سين ,هما:
 .1ال��ورق المت��ري (:)Metric Paper
يو�ضح ال�شكل ( ،)55-4حجمين
ّ
من الورق المتري ()A، B
 .2ورق الر�سائل (.)Letter Paper

ء

ما وظيفة ّ
المج�سات الآتية في �آلة ت�صوير الوثائق؟
كل من
ّ
مج�س نفاد الورق.
-2
مج�س حجم الورق.
-1
ّ
ّ

ء

ال�شكل ( :)55-4الورق المتري.

مج�س م�ستوى الورق.
-3
ّ

()3-4

المتخ�ص�صة في الآالت المكتبية والمتوافرة في مكتبة المدر�سة ،واكتب
ابحث في المراجع
ّ
تقريرا عن �أنظمة التنظيم الآلي لم�ستوى الورق الم�ستخدمة في �آالت ت�صوير الوثائق.
ً
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�ساد�سا� :آلة الت�صوير الرقمية
ً
ت�شبه �آلة ت�صوير الوثائق الرقمية �آلة
ت�صوير الوثائق التماثلية �،إلاّ �أنّ �آلة ت�صوير
الوثائق الرقمية ت�ستخدم الما�سح ال�ضوئي
يبين ال�شكل
في مرحلة تعري�ض الوثيقةّ ،
( )56-4المراحل المختلفة لآلة ت�صوير
الوثائق الرقمية.

 -1مرحلة الم�سح

ال�شكل ( :)56-4المراحل المختلفة لآلة ت�صوير الوثائق الرقمية.

تتم عملية م�سح الوثيقة الأ�صلية في �آالت الت�صوير
ّ
الرقمية عن طريق �إ�سقاط ال�ضوء المنعك�س عن الوثيقة
ال�شكل ( :)57-4جهاز مزدوج ال�شحنة.
من خالل المجموعة الب�صرية (المرايا والعد�سات)
عل��ى جه��از م��زدوج ال�ش��حنة ( ،)Charge Coupled Device :CCDوال��ذي ه��و م�ص��فوفة
الح�سا�س��ة لل�ضوء ،الم�ص��نوعة من المواد �شبه المو�صلة
مكونة من �آالف الثنائيات ال�ض��وئية
ّ
ّ
( )Semiconductorsمرتّبة على �شكل �صفوف متوازية ،كما في ال�شكل (.)57-4

المبين في
تالحظ من المخطط ال�ص��ندوقي ّ
ال�ش��كل (� ،)58-4أنّ ه��ذا الجه��از يعمل
على تحويل ال�ض��وء المنعك�س ع��ن الوثيقة
المراد ن�س��خها �إل��ى �إ�ش��ارة كهربائية ،عند
�س��قوط ال�ض��وء المنعك�س ع��ن الوثيقة على
ال�شكل( :)58-4المخطط ال�صندوقي لمرحلة الم�سح
جهاز مزدوج ال�شحنة.
في �آلة ت�صوير الوثائق الرقمية.
ويكون �شكل الإ�شارة على مخرج جهاز
مزدوج ال�شحنة �إ�شارة تماثلية ،ويتم ت�ضخيم هذه الإ�شارات وتحويلها �إلى �إ�شارات رقمية
بو�ساطة محول �إ�شارة (تماثلي – رقمي) ( ،)A-Dتماثل عنا�صر الوثيقة الأ�صلية.
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الوحدة الرابعة � :آلة ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتيكية

يتم تجزئة ال�صورة في �آالت ت�صوير الوثائق الرقمية �إلى نقاط �صغيرة ( )Pixelت�سمى عنا�صر
ّ
�شدة �إ�ضاءة كل نقطة م�ضيئة من نقاط
ال�صورة ،حيث ت�ستخدم الحاالت الثنائية ( )1،0لتمثيل ّ
الوثيقة الأ�صلية� ،أي �أنّ لكل نقطة م�ضيئة قيمتين ،هما ( ،)1،0حيث يمثل اللون الأبي�ض
الحالة (� ،)0أما اللون الأ�سود ,فيمثل الحالة (.)1
تخزن بيانات ال�صورة الرقمية في ذاكرة ق�سم معالجة ال�صورة على �شكل فولطية منف�صلة
لكل نقطة �ضوئية ،وعادة ي�ستخدم قر�ص �صلب لتخزين بيانات ال�صورة الرقمية.
تُر�سل الإ�شارات الرقمية �إلى وحدة معالجة ال�صور ( ،)Image Processing Unit: IPUوفي
يتم التحكم في موا�صفات ال�صورة ،حيث ت�ستخدم ذاكرة في هذه المرحلة
هذه الوحدة ّ
في تخزين ال�صورة م�ؤق ًتا لغايات التعديل عليها ،بعد ذلك تغذى الإ�شارة �إلى وحدة التحكم
بالليزر ،وبنا ًء على بيانات ال�صورة الرقمية ،يعمل ثنائي الليزر على م�سح �سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سة من خالل المرايا الم�ض ّلعة �سريعة الحركة والعد�سات ،وتقوم كل مر�آة بعك�س
ّ
الح�سا�سة ،وب�سبب حركة المرايا ال�سريعة ,ف�إن ال�شحنات
خط ليزر على �سطح الأ�سطوانة
ّ
تغير مناطق الجهد على �سطح
تبد�أ باالختفاء عن �سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سةّ ،
ّ
مما ي�ؤدي �إلى ّ
الأ�سطوانة الح�سا�سة (ما بين مرتفع ومنخف�ض) ،والذي ي�ؤدي بدورة �إلى تكوين �صورة كامنة
الح�سا�سة.
( )Latent Imageعلى �سطح الأ�سطوانة
ّ

المفرغة من ال�شحنات على �سطح الأ�سطوانة
تر�سل حبيبات الحبر ال�سالبة �إلى المناطق
ّ
الح�سا�سة ,تعطى
الح�سا�سة؛ وب�سبب م�سح �شعاع الليزر ب�شكل متزامن ل�سطح الأ�سطوانة
ّ
ّ
�إ�شارة البدء لكتابة البيانات على �سطح الأ�سطوانة
الح�سا�سة ،ويتم هنا االحتفاظ ب�ضوء الليزر
ّ
الح�سا�سة ،ويتحكم
بتركيز من خالل العد�سة التي تقع بين المرايا الم�ضلعة و�سطح الأ�سطوانة
ّ
البعد الب�ؤري للعد�سة في تحديد التباعد ال�سليم للنقاط ال�ضوئية ( )Pixelsعلى �سطح الأ�سطوانة
تغير كل من
ّ
الح�سا�سة ،وعليه تحديد الأماكن الغامقة �أو الفاتحة للظالل الرمادية عن طريق ّ
قوة �شعاع الليزر وزمن بقاء �شعاع الليزر على كل نقطة �ضوئية.

الح�سا�سة لل�ضوء،
هناك اختالف بين الآالت الت�شابهية والرقمية من ناحية تعري�ض الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة � ،أما
فال�ضوء في الآالت الت�شابهية يتعر�ض للمناطق جميعها على �سطح الأ�سطوانة
ّ
في الآالت الرقمية ,ف�إن المناطق التي تحتوي على ال�صورة هي التي تتعر�ض لل�ضوء فقط,
ي�سمى الكتابة �إلى الأ�سود ,حيث تعمل هذه الوحدة على تعديل �شعاع الليزر ليقوم
وهذا ما ّ
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بر�سـم ال�صـورة الكامنـة علـى �سطـح الأ�سـطوانة
الح�سا�سـة
الح�سا�سـة ب�شـحن �سـطح الأ�سـطوانة
ّ
ّ
تعدل وحدة
لل�ضـوء ب�شحنـة �أحادية منتظمة ،ثم ّ
الليــزر �شعــاع الليزر لير�سـم ال�صــورة الكامنــة
الح�سا�ســــة الم�شــحون,
علـى �سطـح الأ�ســطوانة ّ
ولتفرغ �شحنة بع�ض مناطقه ح�سب معالم الوثيقة
مبين في ال�شكل
الأ�صلية المراد ت�صويرها ،كما هو ّ
(.)59-4

ال�شكل ( :)59-4عملية الم�سح.

 -2وحدة الليزر

يبين ال�شكل ()60-4
ّ
مكونات وحدة الليزر.
ّ

�أم��ا باق��ي المراح��ل
المختلفة في �آلة الت�صوير
الرقمي��ة ,فه��ي تعم��ل
تما ًم��ا كما ف��ي الآالت
التماثلي��ة التي در�س��تها
�سابقًا.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10

وحدة ثنائي الليزر
عد�سة على �شكل ()F
العد�سة الأ�سطوانية
مر�آة الأ�سطوانة
الح�سا�سة
ّ
مج�س التزامن الأول
ّ
مج�س التزامن الثاني
ّ
محرك المر�آة الم�ضلعة
عد�سة �أ�سطوانية
الأ�سطوانة
الح�سا�سة
ّ
الزجاج الواقي

ال�شكل(:)60-4مكونات وحدة الليزر.
ّ

يكونها وعددها؟
ما العالقة بين درجة و�ضوح ال�صورة وحجم النقاط الم�ضيئة التي ّ

�ساب ًعا:المك ّونات الكهربائية والإلكترونية لآالت ت�صوير الوثائق
المكونات الكهربائية والإلكترونية الآتية:
تحوي �آالت ت�صوير الوثائق على
ّ

-1وحدة التزويد بالطاقة الكهربائية ()Power Supply Unit

هي الوحدة الم�س�ؤولة عن ت�أمين فولطيات الت�شغيل الالزمة للدارات الكهربائية والإلكترونية

312

يبين ال�ش��كل ()61-4
لآل��ة ت�ص��وير الوثائقّ ،
المخط��ط ال�ص��ندوقي لوح��دة تزوي��د الطاقة
الكهربائية الم�ستخدمة في �إحدى �آالت ت�صوير
الوثائق.

الوحدة الرابعة � :آلة ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتيكية

تعم��ل ه��ذه الوح��دة عل��ى تحوي��ل الفولطية
المتناوب��ة �إل��ى فولطي��ة مبا�ش��رة (م�س��تمرة)
ّ
ومنظم��ة ،ويتم الح�ص��ول ف��ي مخرجها على
متنوع��ة لتتنا�س��ب م��ع احتياجات
فولطي��ات ّ
ال�شكل ( :)61-4المخطط ال�صندوقي لوحدة تزويد
الدارات الكهربائي��ة والإلكترونية والمنطقية,
الطاقة الكهربائية.
على �سبيل المثال :الفولطية ( )5فولط تغذي
الدارات المتكاملة ،والفولطية ( )3،3فولط تغذي المعالج ،والفولطية ( )12فولط تغذي
ومحركات المرايا) والمراوح
محركات رئي�سة،
(محرك الحبر،
المحركات المختلفة
ّ
ّ
ّ
ّ
(مراوح ال�شفط ،مراوح التبريد)ّ � ،أما الفولطية ( )24فولط ,فتغذي الم�صابيح (م�صباح
مكونات وحدة التغذية:
التعري�ض ،م�صباح التثبيت) ،ومن �أهم ّ

�أ  -مفتاح الت�شغيل الرئي�س (  :)Main Switchيعمل على و�صل التيار الكهربائي لوحدة التغذية
وف�صله.

ب  -مر�شح منع الت�شوي�ش ( :)Noise Filterيمنع الت�شوي�ش الكهربائي الناتج من الدارات
الكهربائية الخارجية من الت�أثير في عمل �آلة ت�صوير الوثائق.
جـ  -الم�صهرات :تعمل على حماية الآلة من زيادة التيار الم�سحوب ب�سبب الت�شغيل الخط�أ �أو
الأعطال التي تتعر�ض �إليها الآلة.
د  -دارة التقويم الأولية :تعمل على تقويم الفولطية المتناوبة القادمة من الم�صدر.
المقومة الخارجة من دارة التقويم الأولية.
هـ  -دارة التنعيم :تعمل على تنعيم الفولطية
ّ
و  -دارة �إلكترونية تعمل كمفتاح و�صل/ف�صل( التقطيع) :تعمل على تقطيع الفولطية العالية
المبا�شرة الخارجة من دارة التقويم الأولية ،حيث يتم تقطيع الفولطية المبا�شرة بتردد
عالٍ ي�صل �إلى  ،)20( kHzوت�ستخدم الترانز�ستورات في تقطيع الفولطية.
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 :)Stepي�ستخدم في خف�ض

ز  -محول كهربائي خاف�ض للفولطية
الفولطية الخارجة من دارة التقطيع.
ح  -دارة التقويم الثانوية :تعمل على تقويم الفولطية المتناوبة الخارجة من المحول الكهربائي
الخاف�ض للفولطية.
المقومة الخارجة من دارة التقويم الثانوية.
ط  -دارة التنعيم الثانوية :تعمل على تنعيم الفولطية
ّ
ي  -دارة التغذية العك�سية :تعمل على �ضبط تردد تقطيع الفولطية العالية المبا�شرة ,حتى
تتمكن من الح�صول على فولطية مبا�شرة في خرج وحدة التغذية التي تكون ثابتة وال
ّ
المغذاة من وحدة التغذية.
بتغير الأحمال
تتغير ّ
ّ
(Down Transformer

-2وحدة تزويد الفولطية العالية

تعمل هذه الوحدة على توفير الفولطية العالية لتزويد مراحل ال�شحن المختلفة ،ومنها دارة
�شحن الكرونا الأ�سا�سية ،ودارة �شحن كرونا النقل ،ودارة �شحن كرونا الف�صل.

-3دارات التحكم في الم�صابيح

تعمل هذه الدارات على التحكم في �شدة �إ�ضاءة الم�صابيح الم�ستخدمة في مرحلة التعري�ض،
مثل نظام التحكم في م�صباح الهالوجين �أو الفلور�سنت ،وم�صباح الت�سخين في مرحلة التثبيت.

-4لوحات التحكم

تحتوي �آلة ت�صوير الوثائق على مجموعة من لوحات التحكم ,والتي تعمل على التحكم في
العمليات المختلفة التي تقوم بها الآلة.

-5المحركات والمراوح
ّ

ت�ستخدم المحركات في تزويد الأ�سطوانات بالحركة الالزمة � ،أما المراوح ,فت�ستخدم في
تزويد المراحل المختلفة في �آلة الت�صوير بالتبريد والتهوية الالزمة.

المج�سات ()Sensors
-6
ّ

المج�سات في �آالت ت�صوير الوثائق للتحكم في عمل المراحل المختلفة ,مثل
ت�ستخدم
ّ
المج�سات الم�ستخدمة في �آالت
يبين ال�شكل ( )62-4مواقع
ّ
معرفة نفاد الحبر وغيرهاّ ،
ت�صوير الوثائق.
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ء

 -7وحدات التحكم

المج�سات الم�ستخدمة في �آلة ت�صوير الوثائق.
ال�شكل (:)62-4
ّ

المكونات المختلفة
تمتلك �آالت ت�صوير الوثائق وحدة تحكم �إلكترونية وظيفتها التن�سيق بين
ّ
جميعها لآلة الت�صوير والتحكم في عملها ،وت�أتي وحدة التحكم على �شكل اللوحة الأم
الموجودة في جهاز الحا�سوب،كما في ال�شكل (. )63-4

( )1القر�ص ال�صلب ( )2( )HDDالمعالج ( )6+3ذاكرة ( )4( )SDRAMذاكرة ( )7+5( )SRRAMذاكرة ()Flash ROM

ال�شكل ( :)63-4وحدة التحكم في �آلة ت�صوير الوثائق.
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ت�ستخدم الذاكرة في �آالت ت�صوير الوثائق المتعددة الوظائف في تخزين البيانات عند ا�ستخدام
�آلة ت�صوير الوثائق في العمليات الآتية:
تحول بيانات
�أ  -ت�صوير الوثائق والم�سح ال�ضوئي :بعد م�سح الوثيقة  -كما در�ست �سابقًا ّ -
رقمية ،ثم تخ ّزن في الذاكرة ،حيث يمكن تحرير البيانات المم ّثلة
الوثيقة �إلى بيانات ّ
يتم تحريرها �أو �إجراء
تم م�سحها ،وتبقى البيانات مخزنة في الذاكرة حتى ّ
لل�صورة التي ّ
م�سح �ضوئي لم�ستند جديد �آخر ،معظم �سعات ذاكرة �آلة ت�صوير الوثائق الرقمية تتراوح
من (� )16MBإلى (.)1GB
ب  -النا�سوخ  :ت�ستخدم هذه الذاكرة في حفظ البيانات عند ا�ستخدام �آلة ت�صوير كجهاز
نا�سوخ  ،فعلى �سبيل المثال :لإر�سال فاك�س من (� )80-60صفحة ،نحتاج �إلى ذاكرة
�سعتـهــا (.)1MB
يتم تحديد �سرعة وكفاءة � ّأي �آلة ت�صوير من خالل ذاكرة
جـ  -الطابعة (ّ :)Printer Memory
المجهزة مع �آلة ت�صوير الوثائق قد ال تكون كافية،
الطابعة؛ حيث �إن الذاكرة القيا�سية
ّ
المف�صلة �أو
ولزيادة �سرعة الطباعة ,يجب زيادة �سعة الذاكرة ,حيث تتط ّلب الوثائق
ّ
المعقّدة ذاكرة ذات �سعة عالية لمعالجة المطبوعات �أو ا�ستخدم الأقرا�ص ال�صلبة.

-8وحدات التخزين

ت�ستخدم و�سائل عدة لتخزين البيانات في �آالت
ت�صوير الوثائق ،منها:
برامج ت�شغيل �آلة ت�صوير الم�ستندات
�أ  -الذاكرة (� :)EEPROMإحدى �أنواع ذاكرة تحمل على ذاك��رة ( )EEPROMمع
يتم تخزين برامج الت�شغيل �إمكانية تحديث البرامج� ،أما تخزين
( ,)ROMحيث ّ
الم�ص��ورة �أو المطبوعة �أو
والبيانات الخا�صة ب�آلة ت�صوير الوثائق في هذه الوثائ��ق
ّ
الذاكرة ,ويمكن م�سح المعلومات المخ ّزنة الم�س��تقبلة عن طريق الفاك�س ،فتتم
في هذة الذاكرة و�إعادة برمجتها با�ستخدام على القر�ص ال�صلب.
برامج خا�صة.
تم ت�صنيعها حدي ًثا منذ عام
ب  -القر�ص ال�صلب :معظم �آالت ت�صوير الوثائق الرقمية التي ّ
�صلبا ،وهو لي�س فقط لتخزين الوثائق الم�صورة ،و�إنما
قر�صا
2000م،
تت�ضمن ً
ّ
ً
أي�ضا في تخزين الوثائق جميعها في الطباعة والما�سح ال�ضوئي والفاك�س،
ُي�ستخدم � ً
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مكملة لعمل �آلة ت�صوير الوثائق الرقمية ،كما يمكن �إزالة هذه الأقرا�ص
وهي وظائف ّ
ال�صلبة وا�ستبدالها.
ُيعد القر�ص ال�صلب و�سيلة التخزين الرئي�سة بين و�سائل التخزين المختلفة ،الذي يملك
الحجم وال�سرعة الكافيتين لتخزين البرامج الحديثة لتنفيذها ,حيث يمكن تخزين بيانات
ب�سعات عالية قد ت�صل �أحيا ًنا �إلى ( ،)1000 GBويمكن ا�سترجاع البيانات المخزنة في
القر�ص ال�صلب و�إجراء التعديل والطباعة عليها ،ثم ا�ستخراج ن�سخ منها.
جـ  -الذاكرة المتنقلة (� :)Flash Memoryإحدى �أنواع الذاكرة ,يمكن تخزين البيانات عليها
وا�سترجاعها ،وت�ستخدم مع �آالت الت�صوير الحديثة التي تحتوي منفذ (.)USB

-9منافذ �آلة ت�صوير الوثائق

يمكن ا�ستخدام �آلة ت�صوير الوثائق لأداء عدد من الوظائف المختلفة تتعلق بالوثائق ،مثل
(الم�سح ال�ضوئي ،طابعة مركزية ،نا�سوخ) ،لذا ال بد من توافر مجموعة من المنافذ في �آلة
أهمها:
ت�صوير الوثائق ،ومن � ّ
�أ  -منفذ ال�شبكة ( :)LANي�ستخدم في ربط �آلة الت�صوير مع �شبكة الإنترنت ،حيث يمكن
طباعة وثائق من جهاز الحا�سوب مبا�شرة عن طريق كبل ال�شبكة في حال ربط الآلة
ب�شبكة الإنترنت وتعريفها كطابعة مركزية� ،أو الطباعة من الإنترنت مبا�شرة.
ب  -منفذ الهاتف ( :)LINي�ستخدم في ربط الآلة بخط الهاتف ال�ستخدام الآلة كجهاز نا�سوخ.
جـ  -منفذ ذاكرة فال�ش ( :)USBي�ستخدم هذا المنفذ في �إدخال الن�صو�ص وال�صور لطباعتها
مبا�شرة من ذاكرة الفال�ش لتحميل برامج الت�شغيل الخا�صة بالآلة وتحديثها ،مع الإ�شارة
�إلى �أنّ �آالت ت�صوير الوثائق القديمة كانت ت�ستخدم بطاقات ( )Pcmciaفي تحميل
البرامج الخا�صة ب�آلة ت�صوير الوثائق وتحديثها ،وبعد ذلك ا�ستخدمت بطاقات (.)SD
د  -منفذ التوازي :ي�ستخدم في ربط جهاز الحا�سوب ب�آلة ت�صوير الوثائق ،حيث يمكن
طباعة الن�صو�ص وال�صور من جهاز الحا�سوب.

ع ّلل ما ي�أتي:
 -1تحتوي �آالت ت�صوير الوثائق الحديثة على القر�ص ال�صلب.
تخ�ص�ص ذاكرة لكل وظيفة (الطابعة ،الما�سح ال�ضوئي ،الفاك�س) في �آلة ت�صوير الوثائق.
ّ -2
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أهم البرامج التي يمكن تن�صيبها في �آلة ت�صوير الوثائق،
م�ستخد ًما �شبكة الإنترنت ,ابحث عن � ّ
تقريرا عن ذلك ،وناق�شه مع زمالئك.
واكتب
ً

 -10نظام الت�شغيل ()Operating System

مجموعة من البرامج التي تتحكم في العمليات جميعها في �آلة ت�صوير الوثائق (الم�سح،
الطباعة ،الفاك�س ،تحرير البيانات وتخزينها) ،ويدعم هذا النظام المعدات الإ�ضافية التي
يمكن �إ�ضافتها مع �آلة ت�صوير الوثائق ،ومن �أهم البرامج الم�ستخدمة في �آلة الت�صوير :
الح�سا�سة :يعمل هذا البرنامج على:
�أ  -برنامج �إعداد الأ�سطوانة ّ
وح�سا�سية �سطحها،
ومج�س كثافة ال�صورة.
الح�سا�سة لل�ضوء
ّ
� .1ضبط �إعدادات الأ�سطوانة ّ
ّ
 .2ت�شغيل عداد العمر االفترا�ضي للأ�سطوانة
الح�سا�سة.
ّ
وي�ستخدم هذا البرنامج عادة عند تركيب �آلة ت�صوير جديدة� ،أو عند ا�ستبدال
الح�سا�سة.
الأ�سطوانة
ّ
ب  -برنامج �إعداد مادة التظهير :يعمل هذا البرنامج على:
ومج�س الحبر ،وفولطية تحييز مادة التظهير.
� .1ضبط �إعدادات مادة التظهير،
ّ
عداد العمر الإفترا�ضي لمادة التظهير.
 .2ت�شغيل ّ
وي�ستخدم هذا البرنامج عادة عند تركيب �آلة ت�صوير جديدة � ،أو عند ا�ستبدال مادة
التظهير.
جـ  -برنامج �ضبط �ش ّدة التعري�ض ال�ضوئي :ي�ستخدم هذا البرنامج في التحكم في �شدة �إ�ضاءة
ذاتيا من خالل �ضبط الفولطية المطبقة عليه.
م�صباح التعري�ض ًّ
د  -برنامج تعريف الأجهزة الإ�ضافية :ي�ستخدم هذا البرنامج عند تركيب �أجهزة �إ�ضافية �إلى
�آلة الت�صوير.
ّ
التحكم
هـ  -برنامج ت�شغيل الم�ؤ�شرات كافة:ي�ستخدم هذا البرنامج في تفعيل م�ؤ�شرات لوحة
جميعها لفح�صها.
و  -برنامج فح�ص �أجزاء من الآلة :ي�ستخدم هذا البرنامج في فح�ص �صالحية �أجزاء مختلفة
مثل المحركات  ،والقواب�ض ،وم�صباح التعري�ض ال�ضوئي ،لإجراء ال�صيانة الالزمة.
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ز  -برنامج �ضبط ن�سبة تزويد الحبر :ي�ستخدم هذا البرنامج في �ضبط ن�سبة تزويد الحبر في
الآلة من خالل التحكم في
مج�س كثافة الحبر ل�ضمان توفير ا�ستهالك الحبر.
ّ
ح -برنامج �إلغاء الذاكرة و�إعادتها �إلى و�ضعها الطبيعي (�ضبط الم�صنع) :ي�ستخدم هذا البرنامج
ّ
المتحكمة في عمل �آلة ت�صوير
من قبل الفني المخت�ص في حالة وجود خلل في البرامج
الوثائق.
أهمية البرمجة في �آالت ت�صوير الوثائق.
ّبين � ّ
()4-4

ابحث في المراجع المتخ�ص�صة في الآالت المكتبية والمتوافرة في مكتبة المدر�سة ،واكتب
المبينة في الجدول �أدناه:
وظيفة البرامج ّ
البرنامج

�ضبط اللغة والورق ورقم طلب الخدمة.

الوظيفة

اختيار �أولوية م�صدر تغذية الورق.
ت�شغيل اختيار حجم الورق.
الت�شغيل الحر.
معايرة بدء الت�سجيل.
تحديد وقت الإلغاء الآلي.
تحديد طريقة عدد الن�سخ.
فح�ص درجة حرارة وحدة ال�صهر و�ضبطها.

ثامنًا� :إ�شارات حاالت الت�شغيل وحدوث �أخطاء
�ستدر�س الحقًا الإ�شارات الآتية:

�-1إ�شارات التنبيه في الآالت التماثلية

أهم �إ�شارات التنبيه في �آالت ت�صوير الوثائق التماثلية.
ّ
يو�ضح ال�شكل (ّ � )64-4
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()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11

الآلة جاهزة للت�صوير
الآلة في و�ضع الإحماء
الورقة في و�ضع طولي
الورق في و�ضع عر�ضي
ا�ستدع فني ال�صيانة
ِ
ورقة عالقة
فتح الآلة
الآلة تحتاج �إلى �صيانة
ال يوجد ورق
نفاد الحبر
علبة البودرة الزائدة ممتلئة

2 1

3

4

5

6

7
8
9
10

11

ال�شكل (� :)64-4إ�شارات التنبيه في الآالت التماثلية.

-2ر�سائل الت�شغيل (التجهيز للح�صول على ن�سخة)

يتم ت�شغيل م�صدر الطاقة للآلة تظهر ر�سائل تدل على �أن الآلة في حالة ا�ستعداد
عندما ّ
للت�شغيل ،ويتم عر�ض معلومات على ال�شا�شة الأ�سا�سية للداللة على حالة الآلة وعلى معطيات
ويتم �إظهار ذلك على �شكل ر�سائل ور�سوم تو�ضيحية،
لتثبت حاالت الت�صويرّ ,
الم�ستخدم ّ
يبين ال�شكل ( )65-4بع�ض الر�سائل التي تظهر على ال�شا�شة.
ّ

()1
()3
()5
()7
()9
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حالة الآلة الحالية (جاهزة للت�شغيل)
كب�سة �إدخال حاالت الت�شغيل
اختيار حجم الورق � ًّآليا
حالة الن�سخة ن�سبة للأ�صل
حاالت الأ�صل �صورة /ن�ص

()2
()4
()6
()8
()10

حاليا
منطقة �إظهار العمليات ّ
المثبتة وحالة الآلة ًّ
منطقة �إظهار ر�سائل ,مثل (ال�صيانة ،وقت تغيير الحبر)
حاالت الت�صغير والتكبير
ا�ستخدام الفرز والتدبي�س
التاريخ  /الورق

()11
()13
()15
()17
()19

حاالت ت�شغيل �إ�ضافات النظام (ت�صوير،
ما�سح �ضوئي ،فاك�س ،طباعة)
كب�سة التحكم في كثافة الحبر
عداد ال�صور المتبقّية
ّ
النماذج المحفوظة
مفتاح تخزين العمليات

()12
()14
()16
()18
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كب�سة ن�سخة تجريبية قبل �أخذ مجموعة كبيرة
من الن�سخ
عداد الن�سخ المطلوبة
ّ
كب�سة الم�ساعدة
مفتاح فح�ص حالة الت�شغيل الحالية

تو�ضح حالة الآلة الأ�سا�سية لإنتاج ال�صورة.
ال�شكل (� : )65 -4شا�شة الآلة التي ّ

� -3إ�شارات تعليق (تح�شير) الورق ()

تُظهر �شا�شة الآلة �إ�شارات ّ
ّ
ولكل نوع من �آالت ت�صوير الوثائق
تدل على مكان تعليق الورقة،
�إ�شارات خا�صة بها ّ
تدل على تعليق الورق.

-4الرموز الخا�صة

تُظهر �شا�شة الآلة الرموز الخا�صة بعمليات الت�صوير ،ولكل نوع من �آالت ت�صوير الوثائق
رموز خا�صة بها.

تا�س ًعا :الموا�صفات الفنية لآالت ت�صوير الوثائق

الفنية المتميزة للآالت التي تنتجها،
تتناف�س ال�شركات الم�ص ّنعة في تقديم �أف�ضل الموا�صفات ّ
تميز �آالت الت�صوير عن
الفنية التي ّ
تميزها عن ال�شركات الأخرى .وفي ما ي�أتي الموا�صفات ّ
والتي ّ
بع�ضا ،وت�ساعدك على اختيار �آلة الت�صوير التي تنا�سب حجم العمل وطبيعته:
بع�ضها ً
 -1نظام الت�صوير (system

)Copying

يحدد هذا النظام طبيعة الت�صوير الم�ستخدمة ،والنظام الم�ستخدم هو النظام الكهر�ستاتيكي
الذي ي�ستخدم الورق العادي والحبر الجاف.

 -2بنية الآلة ()Configuration

تحدد ما �إذا كانت الآلة قائمة بذاتها �أو ّ
مركبة على �سطح المكتب.

 -3نوع الوثيقة الأ�صلية ()Type of Original

يبين نوع الوثائق الأ�صلية التي يمكن للآلة ت�صويرها مثل (الورق العادي ،الكتب ،الأج�سام
ّ
الثالثية الأبعاد ،ال�شفافيات).

� -4سرعة الت�صوير ()Copy Speed

يحدد �سرعة الت�صوير بعدد الن�سخ في الدقيقة الواحدة ( )CPMلحجم ورق (.)A4
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-5زمن �أول ن�سخة ()First Output Time

يحدد زمن ا�ستخراج �أول ن�سخة ,وتقا�س جودة الآلة بقلة زمن �صدور �أول ن�سخة.

-6زمن الت�سخين (التحمية) ()Warm-Up Time

يحدد زمن جاهزية الآلة للت�صوير في بداية الت�شغيل ,وهو دليل على جودة الآلة ,حيث �إنه
كلما ّ
قل الزمن ،زادت جودة الآلة.

 -7نظام تغذية الورق ()Paper Feed System

�صينية ورق واحدة �أو
يحدد م�صادر تغذية الورق في الآلة ،حيث يمكن �أن تحوي الآلة على ّ
�أكثر ،و يعتمد عدد �صواني الورق على �سرعة الآلة ،بالإ�ضافة �إلى ملقّم يدوي جانبي للورق
( )Bypass Trayب�سعة تتراوح من ( )80-1ورقة تب ًعا لنوع الآلة ،ويمتاز الملقم الجانبي
مما يجعلها منا�سبة عند الت�صوير على الورق ال�سميك (الكرتون) �أو
بم�سار م�ستقيم للورقةّ ,
ال�شفافيات الحرارية الم�ستخدمة في �أجهزة العر�ض فوق الر�أ�س.

 -8حجم الوثيقة الأ�صلية ()Original Size

�أكبر مقا�س وثيقة يمكن ت�صويرها في �آالت ت�صوير الوثائق العادية هو ( ،)A3و�أ�صغر قيا�س
هو (.)A6

 -9م�صدر الطاقة ()Power Source

يحدد نوع التغذية الكهربائية الالزمة للآلة  ،ويجب �أن تتوافق مع نظام التغذية في البلد ،وهو
ّ
في الأردن (.)240VAC/50Hz

-10نوع الورق وحجمه ()Copy Size & Type

يحدد وزن الورق الذي يمكن الت�صوير عليه ،حيث يمكن ا�ستخدام ورق عادي كتلته (-60
)90غم /م 2في �صواني تغذية الورق ،وورق عادي كرتون كتلته ( )162 -60غم /م 2من
�صينية التغذية الجانبية .يمكن ا�ستخدام �أكبر و�أ�صغر قيا�س للورق تب ًعا لنوع الآلة.

-11التكبير والت�صغير ()Magnification

يحدد قدرة الآلة على الت�صغير والتكبير وبن�سب تتراوح في الآالت التماثلية (،% )200-50
وفي الآالت الرقمية ( .% )400 -25ويمكن �أن يتم التكبير والت�صغير بقيم ثابته (،)Zoom
بحيث ت�صل ن�سب التكبير (.%)141 ،122 ،115ون�سب الت�صغير(.%)71،81،92
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يحدد هذا النظام بزيادة الحبر وتقليله لتفتيح ال�صورة وتغميقها ح�سب الحاجة وح�سب
و�ضع الوثيقة الأ�صلية.

-13قيا�سات الآلة ()Dimension

يحدد قيا�سات الآلة الخارجية (الطول × العر�ض × االرتفاع).
ّ
()5-4

اح�صل على دليل الت�شغيل �أو دليل ال�صيانة لآلة ت�صوير وثائق حديثة ،واكتب الموا�صفات الخا�صة
بها.

عا�شرًا � :صيانة �آلة ت�صوير الوثائق
نظرا للكلفة الباهظة لآالت ت�صوير الوثائق ،فيجب المحافظة عليها من الم�ؤثرات جميعها
ً
المكونات ب�إجراء
التي ت�ؤدي �إلى تلفها �أو �إنقا�ص عمرها االفترا�ضي ،وتتم المحافظة على هذه
ّ
لمكونات الآلة جميعها من غير ا�ستثناء.
ال�صيانة (الدورية ،والعالجية)
ّ
ال�صيانة :مجموعة من الإجراءات والعمليات الم�ستمرة التي يجب القيام بها ،بهدف و�ضع �آلة
ت�صوير الوثائق في و�ضع اال�ستعداد التام للعمل .

 -1م�صادر الأعطال في �آلة ت�صوير الوثائق

�أ � -سوء اال�ستخدام.
الح�سا�سة للحرارة والرطوبة �أو وقوع ال�سوائل عليها .
ح�سا�سية الأ�سطوانة
ب-
ّ
ّ
الملوثات الأخرى .
جـ  -غبار وبقايا الحبر المن�سكب داخل الآلة �أو مخ ّلفات الورق �أو
ّ
د  -الورق مخالف للموا�صفات الفنية �أو تعر�ضه للرطوبة.
هـ  -اهتراء الأ�سطوانات �أو الترو�س وت�آكلها.

� -2أهداف ال�صيانة

من �أهم �أهدافها ما ي�أتي:
�أ  -المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للآلة والمعدات الإ�ضافية ،و�ضمان ح�سن الأداء.
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ب  -التقليل من حدوث الأعطال.
جـ  -زيادة العمر االفترا�ضي لآلة ت�صوير الوثائق .

� -3أهميّة ال�صيانة
أ� -
ب-
جـ -
د -
هـ -
و-

زيادة العمر االفترا�ضي للآلة.
زيادة الإنتاج.
قلة فترات التوقف.
زيادة كفاءة عمل الآلة وجودته.
والمعدات الالزمة لل�صيانة.
تحديد قطع الغيار
ّ
تقليل الأعطال المفاجئة.

� -4أدوات ال�صيانة
أ� -
ب-
جـ -
د -
هـ -
و-

والمعدات .
الآالت
ّ
�سجالت ال�صيانة.
اتباع التعليمات ال�صحيحة.
قطع الغيار .
الح�صول على برامج ت�شخي�ص الأعطال .
تعرف
المكونات و�أ�ساليب االختيار .
ّ
ّ

� -5أنواع ال�صيانة

ت�ص ّنف ال�صيانة �إلى:

�أ  -ال�صيانة الوقائية ( :)Preventative Maintenanceحماية �آلة ت�صوير الوثائق وملحقاتها من
وتتلخ�ص
االعطال قبل حدوثها ،وهي �إحدى الو�سائل الم�ستخدمة في �إطالة عمر الآلة،
ّ
لمعدات �آلة الت�صوير ,بوجوب حمايتها من خطر الم�ؤثرات الخارجية،
ال�صيانة الوقائية ّ
تعر�ض
ويمكن �أن تجرى هذه ال�صيانة في � ّأي وقت ح�سب الحاجة ،وح�سب مدى ّ
الآلة للم�ؤثرات الخارجية (الغبار والأتربة) ،ويجب التخطيط ال�سليم لل�صيانة الوقائية
من خالل الفح�ص الدوري الظاهري لأجزاء ووحدات الآلة ،و�إجراء عمليات التنظيف
والت�شحيم والتزييت وتغيير بع�ض الأجزاء الب�سيطة، ،ومن الطرق الم�ستخدمة في تنفيذ
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هذا النوع من ال�صيانة:
فرا�ش ناعمة ،ومروحة لطرد الغبار.
 .1تنظيف الغبار
دوريا با�ستخدام ٍ
ًّ
 .2ا�ستخدام محلول خا�ص لم�سح الأ�سطوانات.
 .3الت�أكد من الو�صالت ,وتثبيتها ب�شكل �صحيح .

ب  -ال�صيانة العالجية :ي�أتي دور هذا النوع من ال�صيانة بعد حدوث الأعطال في الآلة ،فهذا
النوع من ال�صيانة يتطلب اكت�شاف الأعطال بعد حدوثها و�إ�صالحها ،ولعمل ال�صيانة
،وملما بطرائق
متدربا على هذا النوع من ال�صيانة
العالجية ،فيجب �أن يكون الفني
ً
ًّ
بد من توافر ظروف منا�سبة ومكان منا�سب و�أدوات فح�ص
ت�شغيل الآلة وفح�صها ,وال ّ
ّ
مخططات ال�صيانة
وعدد منا�سبة للتعامل مع هذه الأنواع من الآالت� ،إ�ضافة �إلى
تتبع هذه المخططات ،وهناك
الالزمة ،بحيث يمكن ت�شخي�ص الأعطال ب�سهولة عند ّ
طرق عدة م�ستخدمة لإ�صالح الآلة ,وهي:
.1طريقة رمز العطل الذي يظهر على �شا�شة الآلة .
بتتبع الدارات وقراءتها ،و�إجراء بع�ض االحتماالت
.2طريقة البحث
والتحريّ ,
وتتم ّ
ّ
للو�صول �إلى مكان العطل.

 -6قواعد عامة لل�صيانة
�أ -

ب-
جـ -
د -

عدم ا�ستخدام العنف في ّ
الفك والتركيب.
تم ّ
تم ّ
فكه.
فكه ,وينتهي ب�أول �شيء ّ
يبد�أ التركيب ب�آخر �شيء ّ
ا�ستخدام الأداة المنا�سبة ّ
لفك كل جزء في الآلة وتركيبه.
تثبيت الدارات الإلكترونية في المكان المخ�ص�ص لها.

�-7صيانة الوحدات الداخلية في �آلة ت�صوير الوثائق

�أ  -نظام تغذية الورق :الجزء الظاهر للم�ستخدم ،وعليه ف�إنه يحتاج للخدمة الدائمة من �صيانة
وقائية وتغيير للقطع المغذية للورق.
يبين ال�ش��كل ( )66-4حركة م�سار الورقة من مغذي الورقة �إلى المخرج ,والتي ّ
تدل
ّ
وعالجيا.
وقائيا
ًّ
على نقاط الخدمة الواجب مراعاتها و�صيانتها ًّ
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()3

()5

()4
()2

()1
()1
()1
()1

(� )1أدراج التغذية (الكا�سيتات)
( )2كا�سيت التغذية اجلانبي
( )3جهاز تغذية الورق الآيل
( )4جهاز فرز الن�سخ
(� )5صينية ا�ستقبال الن�سخ
مالحظة :اخلطوط الداخلية جميعها تدل على
حركة ورق الت�صوير ومناطق التغذية له

ال�شكل (:)66-4حركة م�سار الورق.

ب  -وحدة التعري�ض ال�ضوئي
 .1ال�صيانة الوقائية :ت�ستخدم في خدمة هذا النظام قطع قما�ش من القطن ومادة الكحول.
ّ
المعطلة.
 .2ال�صيانة العالجية :ا�ستبدال القطع التالفة �أو
جـ  -وحدة الأ�سطوانة
 .1ال�صيانة الوقائية :ت�ستخدم في خدمة هذا النظام قطع قما�ش من القطن ومادة الكحول.
 .2ال�صيانة العالجية :تُ�ستبدل الأ�سطوانة تب ًعا للطاقة الإنتاجية المعتمدة من ال�شركة
يتم �إ�صدارها ,ويعتمد عدد ال�صور على
ال�صانعة التي تعتمد على عدد ال�صور التي ّ
نوع الآلة وحجمها و�سرعتها .
د  -وحدة ال�شحن
 .1ال�صيانة الوقائية :التنظيف الدوري بالم�سح بفوط قطنية مبت ّلة بالكحول ل�سلك
جيدا.
ال�شحن ،وتنظيف القواعد المعدة بالماء وال�صابون ً
تتم با�ستبدال �أ�سالك ال�شحن.
 .2ال�صيانة العالجية ّ :
هـ  -وحدة التظهير
 .1ال�صيانة الوقائية:
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المظهر وم�سحها من الداخل والخارج بالفرا�شي وفوط قطنية
�أ .تنظيف حاوية
ّ
ّ
مرطبة بالكحول.
ب .تنظيف �أ�سطوانة الخلط وم�سحها بالفر�شاة وفوط قطنية ّ
مرطبة بالكحول.
ّ
المظهر وم�سحها بالفرا�شي وفوط قطنية
ومنظم
جـ .تنظيف الأ�سطوانة الممغنطة
ّ
ّ
مرطبة بالكحول.

د .تنظيف حاوية الحبر الراجع بالمنفاخ.
هـ .م�سح غطاء مجموعة التظهير بقطعة قما�ش ّ
مرطبة بالكحول.
المظهر ,والتي تعتمد على عدد
�صالحية
المظهر بعد �إنهاء
 .2ال�صيانة العالجية :ا�ستبدال
ّ
ّ
ّ
ال�صور المنتجة منه وتب ًعا لل�شركة ال�صانعة.

و  -وحدة التثبيت
 .1ال�صيانة الوقائية:
�أ � .إزالة الحبر العالق بالهيكل بفوط قطنية ّ
مرطبة بمادة الكحول.
ب .تنظيف �أ�سطوانتي التثبيت بفوط من القما�ش القطني ّ
مرطبة بمادة الكحول.
جـ .م�سح الأطراف المعدنية لأ�سطوانتي التثبيت بفوط قطنية ّ
مرطبة بالكحول.
د  .م�سح ر�ؤو�س �أظافر ف�صل الورق بقطع من القما�ش القطني ّ
مرطبة بالكحول.
ّ
المنظم الحراري بفوطة ّ
مرطبة بالكحول.
هـ  .م�سح
 .2ال�صيانة العالجية:
�أ  .ا�ستبدال القطع الداخلية في حال عطبها من �سوء اال�ستخدام �أو كثرته.
ب .ا�ستبدال الأ�سطوانات الداخلية والم�صباح الحراري بعد �إنهاء الطاقة الإنتاجية
للأ�سطوانات,والتي تعتمد على عدد ال�صور المنتجة منه وتب ًعا لل�شركة ال�صانعة.

لمكونات الوحدات الداخلية في �آلة ت�صوير
يو�ضح الجدول ( ) 12-4ال�صيانة الوقائية
ّ
ّ
الوثائق.
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لمكونات الوحدات الداخلية في �آلة ت�صوير الوثائق.
الجدول ( :) 12-4ال�صيانة الوقائية
ّ

الوحدة في �آلة ت�صوير

المك ّون
�أ�سطوانة التغذية

وحدة تغذية الورق �أ�سطوانة النقل
�أ�سطوانة التقاط الورق

وحدة ال�شحن
وحدة التظهير

وحدة الف�صل
وحدة التثبيت

�سلك الكورنا

�شبكة الكورنا
غطاء المظهر
ق�شاط النقل

�سلك �شحن الف�صل
دليل الف�صل

مج�س حراري
ّ
�أ�سطوانة التثبيت
العد�سات والمرايا

قطعة قما�ش
كحول

فر�شاة
مكن�سة كهربائية
قطعة قما�ش
كحول

قطعة قما�ش
فر�شاة
كحول
قطعة قما�ش
كحول
النافخ

فر�شاة
كحول
النافخ

مج�س قيا�س الأبعاد
ّ
مج�س كثافة
ّ
الحبر
فلتر م�صباح
ال�شحن
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قطعة قما�ش
كحول

دليل التثبيت

�أظافر الف�صل

وحدة التعري�ض

الأدوات والمواد

فر�شاة
قطعة قما�ش
كحول
النافخ

فر�شاة
قطعة قما�ش

�إجراءات الإ�صالح

ا�ستخدم الكحول �إذا كان الحبر ملت�صقًا
بالأ�سطوانات
تجنب ا�ستخدام القطن للتنظيف
�إزالة غبار الورق بالفر�شاة
تجنب ثني �سلك الكورونا عند ا�ستبداله

تجنب التنظيف بالقطن
�إزالة غبار الحبر بالفر�شاة �أو المكن�سة
الكهربائية
المظهر بقطعة القما�ش
م�سح هيكل وحدة
ّ
المبلولة بالماء
التنظيف بلطف با�ستخدام الكحول
عند ال�ضرورة
�إزالة بقايا الحبر عن �أظافر الف�صل وتوخي
الحيطة والحذر من ك�سر نهاية الأ�صابع
ا�ستخدام الكحول �إذا كانت الأ�سطوانة
جدا
و�سخة ًّ
تنظيف الزجاج بحذر ولطف حتى
ال ُيخد�ش ال�سطح

التنظيف بلطف با�ستخدام الكحول عند
ال�ضرورة

المج�س
�إزالة الغبار عن
ّ
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 -1اختر رمز الإجابة ال�صحيحة ّ
لكل فقرة من الفقرات الآتية:
( )1ال�صورة الكامنة هي:
ب � -إلكترونات.
�أ  -فوتونات		 .
د -حبيبات من الحبر.
			
جـ� -شحنات كهربائية.
الحقيقية الكامنة على:
تتكون ال�صورة
(ّ )2
ّ
			
.

�أ  -المرايا		
الح�سا�سة		.
جـ  -الأ�سطوانة
ّ

المظهر من:
يتكون مخلوط
ّ
(ّ )3
		
�أ  -الحبر.
		
جـ -الحبر وحبيبات الحديد.

ب -العد�سات.
د  -الأ�سطوانة الممغنطة.
ب  -بودرة الحديد
د  -البودرة ال�سوداء و حبيبات الحديد.

الح�سا�سة �شحنات كهربائية:
( )4تحمل الأ�سطوانة
ّ
ب  -ثنائية ال�شحنة.
		
�أ  -موجبة.
د � -أحادية القطبية.
جـ� -سالبة				 .
( )5يطلق الحامل على:
			
�أ  -الحبر.
جـ -حبيبات الحديد		 .

ب  -الأ�سطوانة الممغنطة.
د  -البودرة ال�سوداء.

( )6فولطية انحياز التظهير تعمل على:
�أ  -منع حبيبات الحبر من االلت�صاق بالمناطق البي�ضاء من ال�صورة.
ب -منع حبيبات الحبر من االلت�صاق بالمناطق ال�سوداء من ال�صورة.
الح�سا�سة.
جـ -نقل حبيبات الحبر �إلى الأ�سطوانة
ّ
د  -نقل حبيبات الحبر �إلى الأ�سطوانة الممغنطة.
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يتكون جهاز مزدوج ال�شحنة من �آالف من:
(ّ )7
ب  -الترانز�ستورات ال�ضوئية.
�أ  -المقاومات ال�ضوئية		.
د  -الثنائيات ال�ضوئية.
		
جـ -الثنائيات الم�ش ّعة لل�ضوء.
( )8ت�ستخدم فتحة التلقيم اليدوي عند الت�صوير على:
ب� -شفافيات حرارية.
			
�أ � -سرعة منخف�ضة.
د � -سرعة متو�سطة.
				
جـ � -سرعة عالية.
()9
تتحول ال�صورة الكامنة �إلى �صورة حقيقية بعد مرحلة:
ّ
ب  -ال�شحن.
		
�أ  -التعري�ض.
د  -التظهير.
				
جـ -التثبيت.
الح�سا�سة ب�شكل:
( )10تو ّزع ال�شحنات الكهربائية على �سطح الأ�سطوانة
ّ
ب  -خطوط طولية.
�أ  -خطوط عري�ضة.
د  -منتظم.
جـ -ع�شوائي			 .
تتكون الفر�شاة المغناطي�سة على �سطح:
(ّ )11
ب  -الورقة.
الح�سا�سة.
�أ  -الأ�سطوانة
ّ
د  -وحدة ال�شحن.
جـ -الأ�سطوانة الممغنطة.
( )12م�صباح التثبيت الم�ستخدم في �آالت ت�صوير الوثائق من النوع:
ب  -الفلور�سنت.
�أ  -الزئبقي			 .
د  -الهالوجين.
جـ -التوهجي		 . .
المظهر ال�شحنات الكهربائية نتيجة:
( )13يكت�سب
ّ
ب � -شحنه.
�أ  -تحريكه			 .
الح�سا�سة لل�ضوء.
		
.
تعر�ضه لل�ضوء.
د  -اقترابه من الأ�سطوانة
ّ
جـّ -

( )14زيادة ن�سبة الحبر ت�ؤدي �إلى:
ب  -ظهور خطوط �سوداء على ال�صورة.
تلوث ال�صورة بالحبر.
�أ ّ -
تدرجات �سوداء على ال�صورة .د  -ارتفاع ن�سبة الت�سويد في ال�صورة.
جـ -ظهور ّ
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الح�سا�سة من مادة:
المعدنية في الأ�سطوانة
( )15ت�صنع الأ�سطوانة
ّ
ّ
ب  -النحا�س.
				
�أ  -الق�صدير.
د  -الف�ضة.
				
جـ -الألومنيوم.

� -2ضع �إ�شارة �صح �أو �أخط أ� �أمام كل من العبارات الآتية:
�أ  ) ( -كتلة الورق الذي يمكن الت�صوير عليه من فتحة التلقيم اليدوي ( )162-60غم/
م.2
�شدة
تنا�سبا
الح�سا�سة لل�ضوء
ب ) ( -تتنا�سب قيمة المقاومة الكهربائية للمواد
عك�سيا مع ّ
ّ
ً
ًّ
ال�ضوء ال�ساقط عليها.
المظهر ال�شحنات الكهربائية نتيجة القترابه من الأ�سطوانة الممغنطة.
جـ ) ( -يكت�سب
ّ
د  ) ( -تعتمد �سعة وعاء الحبر في �آلة الت�صوير على �سرعة الآلة.
هـ  ) ( -تبد�أ عملية التثبيت عند تهيئة �آلة ت�صوير الوثائق.
الح�سا�سة وظيفتها �إي�صال ال�شحنات الكهربائية
و  ) ( -الطبقة ال�سفلية في الأ�سطوانة
ّ
المتولدة في طبقة توليد ال�شحنات �إلى الأر�ض.
ز  ) ( -ي�ستخدم زيت ال�سيليكون في منع الت�صاق الحبر والورق بالأ�سطوانة ال�سفلية
لوحدة التثبيت.
ح  ) ( -ي�ستخدم الثرم�ستور في وحدة التثبيت للمحافظة على درجة حرارة الأ�سطوانة
ال�سفلية ثابتة عند القيمة المطلوبة.
ط  ) ( -تمتاز م�صابيح الفلور�سنت بقلة تكاليفها.
ي ) ( -تقوم العد�سة الأ�سطوانية بتركيز �شعاع الليزر وتمريره �إلى المر�آة الم�ض ّلعة.

المج�سات الآتية في �آلة ت�صوير الوثائق:
 -3اذكر وظائف كل من
ّ
مج�س نفاد الحبر.
ب-
مج�س عر�ض الورق		.
�أ -
ّ
ّ
مج�س التعري�ض.
د -
مج�س تركيز الحبر		 .
جـ-
ّ
ّ

مما ي�أتي في �آلة ت�صوير الوثائق:
ّ -4بين وظيفة كل ّ
ب � -أ�سالك الكورونا.
أ�  -الفر�شاة المغناطي�سية		.
د  -م�صباح التعري�ض ال�ضوئي.
جـ� -أ�سطوانة التظهير المغناطي�سية.
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 -5علل ما ي�أتي:
أ�  -تغلف �أ�سطوانة الت�سخين العلوية بطبقة خارجية من التيفلون.
ب -يو�صل م�صهر حراري على التوالي مع م�صباح الت�سخين في �أ�سطوانة الت�سخين العلوية
في وحدة التثبيت.
جـ -ت�ستخدم �أظافر عظمية مغطاة بمادة التيفلون في وحدة التثبيت.
تعد م�صابيح الزينون �شائعة اال�ستخدام في �آالت ت�صوير الوثائق والما�سحات ال�ضوئية.
دّ -
 -6اذكر �أنواع �آالت ت�صوير الوثائق.
أهم الموا�صفات الفنية لآلة ت�صوير الوثائق الكهر�ستاتيكية.
 -7اذكر �س ًتا من � ّ

المج�سات الموجودة على امتداد م�سار الورق في �آالت ت�صوير الوثائق ،واذكر وظيفة
عدد
ّ -8
ّ
كل منها.
و�ضح مع الر�سم � ّآلية ال�شحن بالكورونا ال�سالبة.
ّ -9

عدد �أنواع حافظات الورق الم�ستخدمة في �آالت ت�صوير الوثائق.
ّ -10
حدد وظيفة كل منها:
يبين الجدول الآتي بع�ض الوحدات الرئي�سة لآلة ت�صوير الوثائقّ ,
ّ -11
ا�سم المجموعة

وحدة الطاقة الكهربائية.
وحدة الم�سح ال�ضوئي.

الح�سا�سة لل�ضوء).
وحدة معالجة ال�صورة (الأ�سطوانة
ّ
وحدة التظهير (الديفيلوبر).

وحدة النقل وف�صل ال�صورة.
وحدة التثبيت.

تتكون؟
 -12ما المق�صود بال�صورة الحقيقية ؟ وكيف ّ
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 -13في ال�شكل ( ،)67-4اذكر �أ�سماء
المكونات الم�شار �إليها بالأرقام
ّ
مبي ًنا وظيفة كل منها.
(ّ )6-1

١

٢

٦
٥

٤

٣

ال�شكل ()67-4
�سلك الكورونا

 -14في ال�شكل (ّ ،)68-4بين توزيع
ال�شحنات الكهربائية على �سطح
الح�سا�سة في المناطق
الأ�سطوانة
ّ
(�أ ،ب ،ج).

ال�شبكة
مح ّول الفولطية العالية

الح�سا�سة
المادة ّ
لل�ضوء

الح�سا�سة لل�ضوء
الأ�سطوانة ّ

ال�شكل (.)68-4

قاعدة الألومنيوم

 -15قارن بين �آالت ت�صوير الوثائق الرقمية والتماثلية من حيث التركيب والعمل			 .
			
مكونات وحدة الليزر الم�ستخدمة في �آلة ت�صوير الوثائق الرقمية.
 -16اذكر ّ
مما ي�أتي في �آلة ت�صوير الوثائق:
أهمية كل ّ
 -17ما � ّ
الح�سا�سة.
�أ  -تنظيف الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة.
ب -تهيئة الأ�سطوانة
ّ
مر�شحات الأوزون.
جـّ -
الح�سا�سة لل�ضوء الع�ضوية الحديثة			 .
 -18ا�شرح م�ستعي ًنا بالر�سم تركيب الأ�سطوانات
ّ
 -19ا�شرح وظيفة البرامج الآتية في �آلة ت�صوير الوثائق:
الح�سا�سة.
ب  -برنامج �إعداد الأ�سطوانة
		
�أ  -برنامج �إعداد مادة التظهير.
ّ
د  -برنامج �ضبط ن�سبة تزويد الحبر.
		
جـ -برنامج ت�شغيل الم�ؤثرات كافة.
333

مما ي�أتي في �آالت ت�صوير الوثائق:
ّ -20بين وظيفة كل ّ
جـ -الترو�س.
ب  -القواب�ض		 .
		
�أ  -المحامل.
 -21اذكر الأ�سباب المحتملة للأعطال الآتية في �آلة ت�صوير الوثائق:
أ�  -تداخل ال�صورة ال�سابقة مع ال�صورة الحالية.
ب  -ظهور �أر�ضية �سوداء على ال�صورة.
نهائيا على الورقة.
جـ  -ال�صورة ال تظهر ًّ
د � -آلة ت�سحب �أكثر من ورقة.
هـ  -ظهور �أو�ساخ وخطوط على ال�صورة.
و  -ظهور المناطق البي�ضاء من ال�صورة قاتمة �أو م ّت�سخة.

 -22في ال�شكل (� ) 69-4أدناه ،اذكر ا�سم ووظيفة المراحل الم�شار �إليها بالأرقام (,)8-1والتي
الح�سا�سة لل�ضوء لتكوين ال�صورة.
تتم حول الأ�سطوانة
ّ
ّ
-1
-2
-3

1

2

8
3
7

-4
6

-5
-6
-7
-8
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تميز بين الآالت
ّ -23
المبينة في ال�شكل ( ) 70-4المرحلة الأ�سا�سية التي ّ
تعد مرحلة التعري�ض ّ
الح�سا�سة
يتم تكوين ال�صورة على �سطح الأ�سطوانة
الت�شابهية والرقمية ،ا�شرح كيف ّ
ّ
لل�ضوء		.

(�أ)

ال�شكل ()70-4

(ب)

عما ي�أتي:
 -24من خالل درا�ستك لل�صيانة �،أجب ّ
�أ ّ -بين مفهوم ال�صيانة.
أهميتها لآالت ت�صويرالوثائق.
ب-اذكر �أهداف ال�صيانة و� ّ
جـ -اذكر �أنواع ال�صيانة.
د  -اذكر م�صادر الأعطال في �آالت ت�صوير الوثائق.
مما ي�أتي في �آالت ت�صوير الوثائق الرقمية:
ّ -25بين وظيفة كل ّ
�أ  -نظام الت�شغيل.
ب -القر�ص ال�صلب.
جـ -الذاكرة.
د  -وحدة المعالجة المركزية.

هـ -المنافذ ( .)LAN، LIN، USB
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تمرين()1-4

تجهير �آلة ت�صوير الوثائق وت�شغيلها
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

المظهر).
تجهز �آلة ت�صوير الوثائق بالم�ستهلكات (الورق ،الحبر،
ّ
 ّ ت�ش ّغل �آلة ت�صوير الوثائق.م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 ورق ت�صوير حجم ) (A4و).(A3 ورق �شفافيات حراري. كرتون خا�ص بالت�صوير. عبوة حبر.مظهر.
 عبوة ّ -دليل ال�صيانة والت�شغيل.

(مزودة بكرت الطابعة
 �آلة ت�صوير وثائق ّوكرت ال�شبكة ،ومنافذ .)USB
 -حقيبة عدة يدوية.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :تزويد �أدراج �آلة ت�صوير الوثائق بورق الت�صوير
 -1ا�سحب كا�سيت الورق للخارج باتجاه ال�سهم ،
كما في ال�شكل (. )1
ال�شكل ()1

 -2ا�ضغط �صينية الورق المعدنية للأ�سفل باتجاه ال�سهم ،كما في ال�شكل (. )2

(�أ)
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(ب)
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 -3ادفع دليل حجم الورق العر�ضي
باتّجاه ال�سهم ) ،(Aكما في ال�شكل
( ،)3بحيث تكون الحركة �أكبر من
حجم ورق الت�صوير المراد تغذيته في
الكا�سيت.

ال�شكل ()3

حرك دليل الورق الجانبي الطولي
-4
ّ
باتجاه الأ�سهم ،كما في ال�شكل (.)4
ال�شكل ()4

حرك ورق الت�صوير ،كما في ال�شكل
-5
ّ
(.)5
ال�شكل ()5

 -6املأ الكا�سيت بالورق المنا�سب،كما
في ال�شكل (.)6
ال�شكل ()6

 -7ا�ضبط دليل تثبيت الورق في االتجاهات
جميعها وح�سب حجم الورق المخزن
في الكا�سيت ،مع ترك م�سافة من
الجانبين للورق وح�سب الم�سافة بين
الأ�سهم ( ،)Aكما في ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7
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مثبت في �أ�سفل
 -8ت�أكد من �أنّ الورق ّ
الكا�سيت من الطرفين ،كما في
ال�شكل (.)8
ال�شكل ()8

� -9أغلق كا�سيت تغذية الورق كما في
ال�شكل (.)9
ال�شكل ()9

ثانيًا :تزويد الكا�سيت الجانبي لآلة ت�صوير الوثائق بورق الت�صوير الخا�ص (�شفافيات ،كرتون)
 -1افتح غطاء الكا�سيت الجانبي كما في ال�شكل (�/10أ) .
 -2ا�سحب الغطاء للخارج كما في ال�شكل (/10ب).
زود الكا�سيت الجانبي بورق الت�صوير الخا�ص كما في ال�شكل (/10جـ)
ّ -3

(�أ)

(جـ)

(ب)
ال�شكل ()10

ثالثًا :تزويد الآلة بالمظ ّهر
 -1افتح الباب الأمامي ،كما في ال�شكل
(. )11
ال�شكل ()11
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 -2ف ّ
ُك براغي تثبيت وحدة التظهير
ّ
المفك المنا�سب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)12
ال�شكل ()12

 -3انزع وحدة التظهير من الآلة ،كما في
ال�شكل (.)13
ال�شكل ()13

� -4ضع وحدة التظهير على ورقة بي�ضاء
على طاولة العمل ،كما في ال�شكل
(.)14

ال�شكل ()14

ّ
 -5ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (�/15أ).
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
 -6انزع الغطاء  ،كما في ال�شكل (/15ب).

(�أ)

 -7اقلب مجموعة التظهير ليكون الجزء
ال�سفلي للمجموعة للأعلى ،كما
المظهر
وفرغ
ّ
في ال�شكل (ّ ،)16
القديم.

ال�شكل ()15

(ب)

ال�شكل ()16
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ّ -8
المظهر العالقة على الأ�سطوانة المغناطي�سية بو�ساطة منفاخ الهواء.
نظف بقايا
ّ
جيدا.
عبوة
-9
رجها ً
المظهر الجديدة ً
ّ
جيدا قبل فتحها ،وذلك عن طريق ّ
حرك ّ
ّ
المظهر
المظهر بمادة
 -10املأ حاوية
ّ
ّ
بحيث تكون التعبئة ب�شكل طولي
على طول فتحة الحاوية في �أثناء
التعبئة ،كما في ال�شكل (.)17

ال�شكل ()17

المظهر عن طريق تحريك
 -11اخلط
ّ
مجموعة التظهير باتجاه ال�سهم ،كما
في ال�شكل (.)18
ال�شكل ()18

ّ -12
ركب غطاء مجموعة التظهير.
ثم �أعد تركيب الوحدة �إلى مكانها في الآلة.
� -13أعد تجميع الحاويةّ ،
راب ًعا :تزويد الآلة بالحبر
� -1أخرج حاوية الحبر من العلبة الخا�صة بها ،كما في ال�شكل (�/19أ) .
 -2ا�سحب الغطاء للخارج ،كما في ال�شكل (/19ب).

(�أ)
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(ب)
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� -3أزل الال�صق كما في ال�شكل (.)20

ال�شكل ()20

� -4أعد تركيب الحاوية في الآلة باتجاه
ال�سهم ،كما في ال�شكل (. )21
ال�شكل ()21

خام�سا� :ضبط �آلة ت�صوير الوثائق وت�شغيلها
ً
� -1صل �آلة ت�صوير الوثائق بم�صدر التيار
المتناوب ،كما في ال�شكل (. )22
ال�شكل ()22

 -2ا�ضغط مفتاح ت�شغيل الآلة ،كما في
ال�شكل (.)23
ال�شكل ()23

� -3ضع الوثيقة الأ�صلية على �سطح
زجاجة الأ�صل ،كما في ال�شكل
(.)24

ال�شكل ()24
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تعرف الكب�سات والمفاتيح الأ�سا�سية
-4
ّ
المبينة في ال�شكل
في لوحة الت�شغيل ّ
ثم املأ الجدول الآتي:
(ّ ،)25
الرقم الكب�سة/المفتاح

الوظيفة

ال�شكل ()25

المبينة في
 -5م�ستعي ًنا بدليل الت�شغيل الخا�ص بالآلة ,ا�ضبط الإعدادات للوثيقة الأ�صلية
ّ
الجدول ( )1عن طريق لوحة الت�شغيل.
مكان و�ضع الأ�صل

نوع الأ�صل

القيا�سات العليا

الزجاج الرئي�س
للت�صوير

الأوراق العادية
الكتب
الأ�شكال ثالثية الأبعاد
الأوراق الخا�صة
ال�شفافيات المطبوعة

الحجوم
الم�ستخدمة

العر�ض ( )297مم
الطول ( )432مم

A3, A4, A4-R,
A5-R, B4, B5,
B5-R

المبينة في الجدول (.)2
 -6م�ستعين ًا بدليل الت�شغيل الخا�ص بالآلة ،ا�ضبط �إعدادات ال�صورة ّ
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الإعدادات

عدد ال�صور المطلوب
()Copy quantity
اختيار الورق
()Paper Selection
ن�سبة التكبير/الت�صغير

()Reproduction Ratio
محتوى الأ�صل
()Image Mode
تعديل كثافة الحبر

()Density Adjustment
الدرج الم�ستخدم

و�ضع الآلة

الإعداد من الم�ستخدم

999-1

1

اختيار �آلي يترك للآلة ()APS
اختيار يدوي من قبل الم�ستخدم
(%)200-50
(%)400 -25
ن�ص� /صورة (� ،)Text/Photoصورة
( ،)Photoن�ص ()Text
حالة التعديل الآلية ()Automatic
حالة التعديل اليدوية من قبل الم�ستخدم
()Manual
الدرج الأول
الدرج الثاني

� ًّآليا من قبل الآلة
%100
ن�ص� /صورة (Text/
)Photo

� ًّآليا من قبل الآلة

 -7ا�ضغط كب�سة ) (Settings Buttonلت�أكيد الوظائف ,والحظ الر�سالة التي تظهر على لوحة
اللم�س.
 -8نفّذ العمليات الآتية م�ستخد ًما لوحة الت�شغيل:
أ�  -الح�صول على ن�سخة واحدة من الدرج الأول.

جـ  -الح�صول على ( )10ن�سخ من الدرج الثاني.

ب  -الت�صوير على كرتون .
د  -الت�صوير على ورق حجم ).(A3

هـ  -ت�صغير الأ�صل �إلى (.)%50
و  -تخزين نماذج مختارة متعددة اال�ستخدام على القر�ص ال�صلب للآلة.
ز  -تكبير الأ�صل �إلى (.)%200

ح  -ت�صوير على ال�شفافيات الحرارية.

ط  -ا�ستخراج ن�سخ من القر�ص ال�صلب �أو الفال�ش ميموري� ،أو من جهاز الحا�سوب.
تقويم التمرين

 -1ما الإجراءات التي يجب اتخاذها عند تركيب الآلة في مكان العمل؟
دون في دفترك ماي�أتي:
 -2م�ستعي ًنا بدليل ال�صيانةّ ،
�أ � -شروط ّ
الفك والتركيب للآلة.
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والتنبيهية الواجب اتّباعها عند الت�شغيل والتركيب وال�صيانة.
ب -الرموز التحذير ّية
ّ
جـ -رموز الأعطال ودالالتها لدى حدوث الأعطال وا�ستبدال الم�ستهلكات في �آالت
ت�صوير الوثائق.
والمظهر قبل تغليفها؟
تجهز الآلة بالحبر
ّ
 -3لماذا ال ّ
 -4هل تعتمد مراحل تجهيز الآلة وت�شغيلها على نوعها؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
 في ال�شكل ( ،)26نفّذ ما ي�أتي :المبينة في ال�شكل.
اكتب �أ�سماء الأجزاء ّ م�ستعي ًنا بدليل ال�صيانة ّمبي ًنا
نظف الأجزاء ّ
المواد الم�ستخدمة في عملية التظيف.
الرقم
1
2
3

الجزء

ال�شكل ()26

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()2-4

�صيانة وحدة تزويد الطاقة الكهربائية
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّتفك وحدة تزويد الطاقة الكهربائية ،وتعيد تركيبها.
مكونات وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.
 تتفقّد ّ تفح�ص وحدة تزويد الطاقة الكهربائية وت�صونها.م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 ورق ت�صوير. -دليل ال�صيانة والت�شغيل.

(مزودة بكرت الطابعة
 �آلة ت�صوير وثائق ّوكرت ال�شبكة ،ومنافذ .)USB
 جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMM -حقيبة عدة يدوية.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

-1

اف�صل التيار الكهربائي عن �آلة ت�صوير الوثائق .

ّ
المفك المنا�سب
 -2انزع الغطاء الخلفي لآلة الت�صوير ،وذلك ب�إزالة براغي التثبيت با�ستخدام
كما في ال�شكل (�/1أ) .
ّ
 -3ف ّ
المفك
ُك براغي تثبيت الغطاء الداخلي لوحدة تزويد الطاقة الكهربائية با�ستخدام
المنا�سب ,كما في ال�شكل (/1ب).

(�أ)

ال�شكل ()1

(ب)
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مكونات وحدة تزويد
أهم
ّ
 -4تفقّد � ّ
المبينة في ال�شكل
الطاقة الكهربائية
ّ
ثم املأ الجدول (:)1
(ّ ،)2
الرقم

المك ّون

الوظيفة

ال�شكل ()2

 -5افح�ص ماي�أتي با�ستخدام جهاز متعدد القيا�س الرقمي ( ،)DMMوت�أكد من �صالحيتها:
 دارة القنطرة. الم�صهرات. مفتاح الت�شغيل الرئي�س. -6ق�س الفولطيات على دخل وحدة تزويد الطاقة الكهربائية وخرجها
،ودون النتائج التي
ّ
ح�صلت عليها في دفترك.
� -7أعد تركيب وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -8اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
تقويم التمرين

أهم عنا�صر الحماية الم�ستخدمة في وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.
 -1اذكر � ّ
يتعر�ض لها مفتاح الت�شغيل الرئي�س في الآلة.
 -2اذكر الأعطال التي ّ
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تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
دون الأرقــام المكتوبــة علـى العنا�صـر الإلكترونيـة الم�سـتخدمة فـي وحـدة تزويــد الطاقـة
 ّالكهربائية في الآلة التي قمت ّ
ثم ابحث عن موا�صفاتها الفنية با�ستخدام كتيب
بفكهاّ ،
البيانات (.)Datasheet
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()3-4

لوحة التحكم ووحدات التخزين المغناطي�سية
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

ّ
تفك لوحة التحكم ,وتعيد تركيبها.
 تتفقّد مكونات لوحة التحكم. تتفقّد وحدات التخزين المغناطي�سية.م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

 ورق ت�صوير. -دليل ال�صيانة والت�شغيل.

(مزودة بكرت الطابعة
 �آلة ت�صوير وثائق ّوكرت ال�شبكة ،ومنافذ .)USB
 جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMM -حقيبة عدة يدوية.

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ثم انزع الغطاء الخلفي لآلة الت�صوير،
 -1اف�صل التيار الكهربائي عن �آلة ت�صوير الوثائقّ ,
ثم ف ّ
وف ّ
ُك البراغي عن لوحة التحكم.
ُك براغي تثبيت الغطاء الداخلي للوحة التحكمّ ،
 -2انزع الو�صالت من اللوحة الرئي�سة لوحدة تزويد الطاقة.
ّ
 -3ف ّ
بمفك
ُك براغي تثبيت اللوحة
منا�سب كما في ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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ّ
التحكم ،كما
مكونات لوحة
 -4تفقّد
ّ
ثم املأ الجدول
في ال�شكل (ّ ،)2
()1
الرقم

المك ّون

الوظيفة

ال�شكل ()2

الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -5تفقّد وحدات التخزين الم�ستخدمة في الآلة.

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -6اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
تقويم التمرين

أهمية وجود الذاكرة الدائمة والم�ؤقّتة في �آلة ت�صوير الوثائق؟
 -1ما � ّ
الم�صورة والمطبوعة والمر�سلة للنا�سوخ في �آالت ت�صوير الوثائق
يتم تخزين الوثائق
ّ
� -2أين ّ
الحديثة؟
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تمرين()4-4

�صيانة مجموعة التعري�ض ال�ضوئي
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّتفك مجموعة التعري�ض ال�ضوئي في �آلة الت�صوير الوثائقّ ،
وتركبها.
مكونات مجموعة التعري�ض ال�ضوئي .
 تتفقّد ّ ّتنظف مجموعة التعري�ض ال�ضوئي.
 تفح�ص الأجزاء الكهربائية في مجموعة التعري�ض ال�ضوئي.ّ
والمنظمات.
المج�سات
 تتفقّدّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 �آلة ت�صوير تماثلية. ورق ت�صوير.(مزودة بكرت الطابعة
 دليل ال�صيانة والت�شغيل. �آلة ت�صوير وثائق ّ �أدوات تنظيف (كحول ،قطعة قما�ش وكرت ال�شبكة ،ومنافذ .)USBقطنية� ،شحمة بي�ضاء خا�صة ب�آالت ت�صوير  -جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMM
الوثائق).
 حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

ّ
فك زجاجة الوثيقة الأ�صلية وتركيبها:
-1
ّ
أ�  -ف ّ
المفك
ُك براغي تثبيت زجاج الوثيقة الأ�صلية ب�إزالة براغي التثبيت با�ستخدام
المنا�سب ,كما في ال�شكل (�/1أ).
ب -انزع زجاجة الوثيقة الأ�صلية كما في ال�شكل (/1ب).
جـ -ام�سح زجاجة الوثيقة الأ�صلية بقطعة قما�ش كما في ال�شكل (/1ج).
ّ
د-ف ّ
المفك المنا�سب كما في ال�شكل
ُك الغطاء الداخلي لوحدة التعري�ض با�ستخدام
(/1د).
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(�أ)

(ب)

(جـ)

(د)

ال�شكل ()1

 -2ف ّ
ُك م�صباح التعري�ض
ّ
�أ  -ف ّ
بالمفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (�/2أ) مع
ُك براغي تثبيت حامل الم�صباح
مراعاة عدم ّ
فك البراغي التي عليها طالء �أحمر.
ّ
ب -ف ّ
بالمفك المنا�سب كما في ال�شكل (/2ب).
ُك برغي تثبيت ما�سكة الو�صلة
جـ -انزع الكبل من اللوحة الإلكترونية ،كما في ال�شكل (/2ج).
د -ف ّ
ُك براغي تثبيت م�صباح التعري�ض ،كما في ال�شكل (/2د).
هـ  -انزع الم�صباح.

(�أ)

(ب)

ال�شكل ()2

(جـ)

(د)
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و  -افح���ص م�ص��باح التعري���ض
ال�ضوئي با�ستخدام جهاز متعدد
القيا�س الرقم��ي ( ،)DMMكما
ف��ي ال�ش��كل ( ،)3وت�أك��د من
�ص�لاحيته ،وا�س��تبدله �إذا كان
تالفًا.

ال�شكل ()3

ّ
فك العربات والمرايا:
-3
ّ
�أ  -ف ّ
بالمفك المنا�سب كما في ال�شكل (�/4أ).
ُك براغي تثبيت العربة الأولى
المثبتة للمر�آة كما في ال�شمل (/4ب)
ب� -أزل ال�صفائح الزنبركية ّ
جـ -انزع المر�آه.

(�أ)

ال�شكل ()4

(ب)

 -4ارفع حافظة �سلك الما�سح بحذر �شديد لمنع ّ
تفكك �أو ّ
تقطع الأ�سالك وكي ال ي�صاب
تتجرح الأ�سالك ،كما في ال�شكل (�/5أ).
عمود التحريك ب�أذى ،وحتى ال ّ

ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (/5ب).
حرر براغي تثبيت حامل ال�سلك با�ستخدام
-5
ّ
حرر ال�سلك من
وثبته مع طرف ج�سم الما�سحّ ,
 -6اف�صل ال�سلك من طرف التعليقّ ,
ثم ّ
بكرة العربة الثانية ،كما في ال�شكل (/5ب).
 -7ازل العربة الثانية بتحريكها بدرجة ( )°45وتب ًعا لدليل ال�صيانة ،كما في ال�شكل (/5
جـ).
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� -8أزل ال�صفائح الزنبركية من �أطراف المر�آة الثانية ,و�أزل المر�آة ،كما في ال�شكل (/5د).
� -9أزل ال�صفائح الزنبركية من �أطراف المر�آة الثالثة و�أزل المر�آه ،كما في ال�شكل (/5هـ).
نظف المرايا التي قمت ّ
ّ -10
بفكها با�ستخدام قطعة من القما�ش القطني المرطب بالكحول،
كما في ال�شكل (/5و).

(�أ)

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)

(و)
ال�شكل ()5

 -11ف ّ
ُك ال�سلك الأمامي من البكرة الخا�صة به ،كما في ال�شكل (�/6أ).

 -12ف ّ
ُك ال�سلك الخلفي من البكرة الخا�صة به ،كما في ال�شكل (/6ب).
 -13ف ّ
ُك الق�شاط من البكرة ،كما في ال�شكل (/6ج).
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ّ
 -14ف ّ
بالمفك المنا�سب ,و�أزل البكرة كما في ال�شكل (/6د).
ُك براغي تثبيت البكرة
� -15أعد تركيب الأ�سالك والأق�شطة والبكرات.

(ب)

(�أ)

ال�شكل ()6

(د)

(ج)

ّ -16
فك العد�سة
ّ
�أ  -ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل
ُك براغي تثبيت وحدة تحويل ال�ضوء با�ستخدام
(�/7أ).
بّ -
ّ
المرطب بالكحول ،كما في
نظف العد�سة با�ستخدام قطعة من القما�ش القطني
ال�شكل (/7ب).
جـ� -أزل العد�سة ،كما في ال�شكل (/7جـ).
محرك الخطوة با�ستخدام جهاز متعدد القيا�س
د  -افح�ص الفولطيات على �أطراف
ّ
الرقمي.

(�أ)

مج���س وح��دة جهاز
ه��ـ  -نظ��ف
ّ
مزدوج ال�شحنة با�ستخدام قطعة
قما���ش جافة ،كما في ال�ش��كل
(.)8

356

(جـ)

(ب)

ال�شكل ()7

ال�شكل ()8
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 -17ف ّ
ُك جهاز مزدوج ال�شحن.
 -18ف ّ
ُك الو�صالت رقم ( ،)3كما في ال�شكل (�/9أ).
ّ
 -19ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (/9ب).
ُك براغي التثبيت با�ستخدام

(�أ)

ال�شكل ()9

(ب)

 -20انزع جهاز مزدوج ال�شحن .
ّ
 -21ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (�/10أ).
ُك الغطاء با�ستخدام
ل الجدول �أدناه.
ثم ام أ
 -22تفقّد ّ
المبينة في ال�شكل (/10ب)ّ ،
مكونات وحدة الليزر ّ

(�أ)

(ب)

ال�شكل ()10

الرقم

المك ّون

ّ
والمنظمات الآتية،
المج�سات
حدد مواقع
ّ -23
ّ
والمبينة في ال�شكل (:)11
ّ
مج�س حجم الوثيقة.
�أ -
ّ
ّ
التحكم في مو�ضع المرايا.
مج�س
ب-
ّ
مج�س التعري�ض الآلي للعد�سات.
جـ -
ّ
ّ
التحكم في مو�ضع العد�سات.
مج�س
د -
ّ

الوظيفة

ال�شكل ()11
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يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -24اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
تقويم التمرين

 -1ماذا يحدث في الحاالت الآتية:
جيدا.
تثبت م�صباح التعري�ض ال�ضوئي في مكانه تثبي ًتا ً
 لم ّغيرت موقع �إحدى المرايا.
 ّ ا�ستبدلت م�صباح التعري�ض ب�آخر بقدرة �أقل.غيرت مكان تثبيت العد�سة.
 ّ -2هل ي�ؤثر عك�س قطبية م�صباح التعري�ض عند تركيبه في جودة ال�صورة؟
ت�شخ�ص �أعطال محرك العد�سة؟
 -3كيف ّ
 -4ما الحاالت التي يجب فيها تغيير م�صباح التعري�ض؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
ف ّوحدد
المبينة في ال�شكل (،)12
ُك وحدة التعري�ض
ّ
ّ
ودون النتيجة في دفترك.
الأجزاء الرئي�سة
المكونة لهاّ ،
ّ
ال�شكل ()12

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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�صيانة مجموعة ال�شحن في �آلة ت�صوير الوثائق
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

-

ّ
وتتعرف مكوناتها.
تفك مجموعة ال�شحن,
ّ
ّ
تنظف مجموعة ال�شحن ,وتعيد تركيبها.
تفح�ص وحدة الفولطية العالية.
تحدد �أعطال مجموعة ال�شحن ،وت�صونها.
ّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

(مزودة بكرت
 ورق ت�صوير. �آلة ت�صوير وثائق رقمية ّ �أدوات تنظي��ف (كح��ول خا�ص��ة ب���آالت الطابعة وكرت ال�شبكة ،ومنافذ .)USBت�صوير الوثائق ،قطعة قما�ش قطنية).
 جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMM �شحمة بي�ضاء. جهاز قيا�س الفولطية العالية. دليل ال�صيانة والت�شغيل. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

أولّ :
� اً
فك وحدة ال�شحن
الح�سا�سة
 -1انزع مجموعة الأ�سطوانة
ّ
لل�ضوء ب�سحبها للخارج ،كما في
ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

ّ
 -2ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (�/2أ).
ُك برغي تثبيت وحدة ال�شحن با�ستخدام
الح�سا�سة لل�ضوء  ،كما في ال�شكل (/2ب).
 -3انزع وحدة ال�شحن من وحدة الأ�سطوانة
ّ
 -4تفقّد وحدة ال�شحن ،كما في ال�شكل (/2جـ).
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(�أ)

(ب)
ال�شكل ()2

(جـ)

ّ
 -5ف ّ
بمفك الزنبركات المنا�سب مع توخي الحذر ،حتى ال تتلف
ُك زنبرك تثبيت ال�شبكة
زنبركات تثبيت ال�شبكة ،كما في ال�شكل (�/3أ) و (/3ب).
 -6انزع ال�شبكة ،كما في ال�شكل (/3جـ).

(�أ)

(ب)
ال�شكل ()3

(جـ)

ّ -7
�سخا با�ستخدام الملقط القطني المب ّلل بالكحول.
نظف �سلك ال�شحن �إذا كان م ّت ً
 -8ا�ستبدله �إذا كان تالفًا ،كما في ال�شكل
(.)4
ال�شكل ()4

 -9افح���ص �س��لك ال�ش��حن (�س��لك
الكورونا) م�س��تخد ًما جه��از متعدد
القيا�س الرقم��ي ( ،)DMMوت�أكد من
�ص�لاحيته ،وا�س��تبدله �إذا كان تالفًا،
كما في ال�شكل (.)5
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ّ
 -10ف ّ
بمفك الزنبركات المنا�سب مع توخي الحذر ،حتى ال تتلف
ُك زنبرك تثبيت ال�شبكة
زنبركات تثبيت ال�شبكة.
ثانيًا :فح�ص وحدة الفولطية العالية
 -1ف ّ
ُك اللوحة الرئي�سة ،كما في ال�شكل (�/6أ).
حرر الو�صالت جميعها من اللوحة الرئي�سة.
-2
ّ

حرر و�صالت لوحة الفولطية العالية ،كما في ال�شكل (/6ب).
-3
ّ
 -4ف ّ
ُك غطاء لوحة الفولطية العالية ،كما في ال�شكل (/6جـ).
 -5انزع لوحة الفولطية العالية ،كما في ال�شكل (/6د).

(ب)

(�أ)

ال�شكل ()6

(د)

(جـ)

 -6تفقّد �أجزاء وحدة الفولطية كما في
ال�شكل ( ،)7واملأ الجدول �أدناه:
الرقم

المك ّون

الوظيفة

ال�شكل ()7
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 -7افح�ص الفولطية العالية على المخارج الخا�صة بوحدة الفولطية العالية  ،م�ستخد ًما جهاز
دون النتائج التي ح�صلت عليها في الجدول �أدناه:
ثم ّ
قيا�س الفولطية العاليةّ ،
وحدة ال�شحن

قيمة الفولطية المقي�سة

نوع الفولطية المقي�سة

وحدة ال�شحن الرئي�سة

وحدة ال�شحن في وحدة نقل ال�صورة

وحدة ال�شحن في وحدة ف�صل الورق

ثالثًا�:صيانة عطل (ال�صورة ال تظهر على الورقة)
ثانيا.
كرر الخطوات ( )5-1الواردة في ً
ّ -1
مقطوعا.
 -2ا�ستبدل �سلك ال�شحن �إذا كان ال�سلك
ً
�شد �سلك ال�شحن .
-3
ّ

تفح�ص مخارج وحدة الفولطية العالية.
-4
ّ

� -5أعد تركيب وحدة ال�شحن.

� -6أعد ت�شغيل الآلة ،والحظ ظهور ال�صورة على الن�سخ.

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -7اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
تقويم التمرين

 -1علل ما ي�أتي:
أ�  -وجود ال�شبكة في وحدة ال�شحن.
الح�سا�سة على وحدة ال�شحن الرئي�س.
ب -تحوي وحدة الأ�سطوانة
ّ
ّ
 -2ما نوع الفولطية
المغذية ل�سلك ال�شحن الرئي�س؟
تم تركيب �شبكة ال�سكوروترون بطريقة معكو�سة؟
 -3ماذا يحدث لو ّ
�شده �أكثر من المطلوب؟
تم ّ
 -4ماذا يح�صل ل�سلك ال�شحن لو ّ
 -5ما ت�أثير ات�ساخ �أ�سالك ال�شحن في ال�صورة الناتجة؟
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نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
ف ّالمبينة في ال�شكل
ُك مجموعة ال�شحن
ّ
المكونة لها،
وحدد الأجزاء الرئي�سة
(،)8
ّ
ّ
ودون النتيجة في دفترك.
ّ
ف ُّك وحدة �شحن �أخرى في �آلة ت�صوير وثائق
جديدة.
ال�شكل ()8

ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()6-4

ّ
الح�سا�سة لل�ضوء
فك وحدة الأ�سطوانة ّ
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّالح�سا�سة لل�ضوء،وتعيد تجميعها.
تفك الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة،وت�صونها.
 تتتبع نواقل الحركة في مجموعة الأ�سطوانةّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

(مزودة بكرت
 ورق ت�صوير. �آلة ت�صوير وثائق رقمية ّ �أدوات تنظيف (قطعة قما�ش قطنية ،مادة الطابعة وكرت ال�شبكة ،ومنافذ .)USBالكحول).
 حقيبة عدة يدوية. دليل الت�شغيل وال�صيانة الخا�ص بالآلة.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

 -1انزع وحدة التظهير من الآلة ،كما في
ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

ّ
 -2ف ّ
المفك المنا�سب ،كما
الح�سا�سة لل�ضوء با�ستخدام
ُك برغي تثبيت وحدة الأ�سطوانة
ّ
في ال�شكل (�/2أ).
الح�سا�سة لل�ضوء على ال�سكة الخا�صة بها ،كما في ال�شكل
 -3ا�سحب وحدة الأ�سطوانة
ّ
(/2ب).
الح�سا�سة لل�ضوء ،كما في ال�شكل (/2جـ).
 -4انزع وحدة الأ�سطوانة
ّ
� -5ضع وحدة الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء على الطاولة ,وتفقّدها ،كما في ال�شكل (/2د).
ّ

364

الوحدة الرابعة :التدريب العملي
الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

(�أ)

(ب)

ال�شكل ()2

(د)

(جـ)

 -6ف ّ
الح�سا�سة لل�ضوء
ُك الأ�سطوانة
ّ
ّ
المفك المنا�سب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3

ثم �أعد تجميعها.
 -7ا�ستبدل الأ�سطوانة
الح�سا�سة لل�ضوء �إذا كانت تالفةّ ،
ّ
 -8تتبع نواقل الحركة ،كما في ال�شكل
( ،)4وا�ستبدل القطع التالفة �إن
وجدت.
ال�شكل ()4

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -9اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
تقويم التمرين

الح�سا�سة بالنظر؟
 -1كيف يمكن اال�ستدالل على نوع الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة؟
 -2ما الإجراءات الم ّتبعة في حفظ الأ�سطوانة
ّ
الح�سا�سة؟
المحرك �إلى الأ�سطوانة
 -3ما نواقل الحركة الم�ستخدمة في نقل الحركة من
ّ
ّ
الح�سا�سة لل�ضوء مبا�شرة؟
يتم تعري�ض الأ�سطوانة
 -4لماذا ال ّ
ّ

365

تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
الح�سا�سة من �آلة ت�صوير م�ستخدمة في م�شغلك ،وف ّ
مكوناتها
 �أح�ضر مجموعة الأ�سطوانةُك ّ
ّ
ثم �أعد تركيبها.
جميعهاّ ،
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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تمرين()7-4

�صيانة مجموعة التظهير في �آلة ت�صوير الوثائق
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

-

ّ
تفك مجموعة التظهير،وتعيد تركيبها.
مكونات مجموعة التظهير.
تميز ّ
ّ
تتتبع نواقل الحركة في وحدة التظهير.
		
ت�شخ�ص �أعطال مجموعة التظهير وت�صونها.
ّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

 �آلة ت�صوير وثائق. ورق ت�صوير. �أدوات تنظيف (كحول ،قطعة قا�ش قطنية) - .جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMM دليل الت�شغيل وال�صيانة الخا�ص بالآلة. حقيبة عدة يدوية.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالً ّ :
فك مجموعة التظهير
 -1افتح الباب الأمامي لآلة ت�صوير
الوثائق ،كما في ال�شكل (.)1
 -2ف ّ
المثبتة لمجموعة التظهير
ُك البراغي ّ
ّ
المفك المنا�سب ،كما في
با�ستخدام
ال�شكل (.)2

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

 -3ا�سحب مجموعة التظهير ،كما في
ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3
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 -4ف ّ
ُك غطاء وحدة التظهير با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل()4
ال�شكل ()4

مرات
حرك م�س ّنن مجموعة
-5
ّ
المظهر ّ
ّ
عدة باتجاه ال�سهم ( )2لتوزيع
المظهر ،كما في ال�شكل (.)5
ّ

ال�شكل ()5

المكونات الأ�سا�سية لمجموعة
 -6تفقّد
ّ
ثم
المبينة في ال�شكل (ّ ،)6
التظهيرّ ،
املأ الجدول (.)1
الرقم

المك ّون

الوظيفة

ال�شكل ()6

ثانيًا  :نواقل الحركة في مجموعة التظهير
تتبع نواقل الحركة في مجموعة
التظهير كما في ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7

ثالثًا� :صيانة عطل (ال�صورة تظهر بي�ضاء تما ًما)
 -1ف ّ
ُك مجموعة التظهير.
حرك م�س ّنن الأ�سطوانة الممغنطة ،وراقب حركة الم�س ّننات الأخرى ،وت�أكد من �أنها
-2
ّ
تدور بحرية ،وا�ستبدل الم�س ّننات �إذا كانت تالفة.
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المظهر .
 -3افح�ص �أ�سطوانة خلط
ّ

المظهر.
 -4افح�ص زنبرك تحريك
ّ
المظهر.
 -5افح�ص �شفرة تنظيم
ّ
 -6افح�ص
مج�س تركيز الحبر.
ّ

 -7افح�ص فولطية االنحياز با�ستخدام جهاز قيا�س الفولطية العالية.
مج�س نفاد الحبر.
 -8افح�ص
ّ

 -9افح�ص وحدة تزويد الحبر (.)Toner Supply Unit
 -10تفقّد �سيور نقل الحركة ،وا�ستبدلها �إذا كانت تالفة.
� -11أعد تركيب مجموعة التظهير.
المظهر.
� -12أعد ت�شغيل الآلة ،وفي حال بقي العطل ,فا�ستبدل
ّ

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -13اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
تقويم التمرين

 -1اذكر الأعطال المحتملة لمجموعة التظهير .
عدد الأماكن التي يمكن
يت�سرب منها.
ّ -2
ّ
للمظهر �أن ّ
 -3لماذا تخرج ال�صورة بي�ضاء عند تلف �أحد م�س ّننات نقل الحركة في مجموعة التظهير؟
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو ح�سب
توجيهات المعلم:
 �أ�صلح العطل في �آلة ت�صوير وثائق  :زيادة ن�سبة الحبر في مادة المظ ّهر.ثم ّقيم
ّ
دون خط��وات العم��ل التي اتّبعته��اّ ,
تنفي��ذك ل��كل خطوة ،وف��ق قائمة �ش��طب
محددة ووا�ضحة كما ي�أتي:

الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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�صيانة نظام تغذية الورق في �آلة ت�صوير الوثائق
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّتفك �أ�سطوانات (التقاط الورق وف�صله� ،سحب الورق ،تغذية الورق ،الت�سجيل ،نقل ال�صورة،
�إخراج الن�سخ).
ت�شخ�ص �أعطال نظام تغذية الورق في �آلة ت�صوير الوثائق وت�صونها.
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

(مزودة بكرت الطابعة
 ورق ت�صوير. �آلة ت�صوير رقمية ّ �أدوات تنظيف (قطعة قما�ش قطنية ،مادة وكرت ال�شبكة ،ومنافذ .)USBالكحول).
 حقيبة عدة يدوية. �شحمة بي�ضاء. دليل الت�شغيل وال�صيانة الخا�ص بالآلة.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالًّ :
فك مجموعة تغذية الورق
 -1افتح الباب الجانبي ،كما في ال�شكل
(.)1

ال�شكل ()1

ّ
 -2ف ّ
المفك المنا�سب ,كما في ال�شكل
المثبتة لمجموعة تغذية الورق با�ستخدام
ُك البراغي ّ
(�/2أ).
 -3انزع مجموعة التغذية،
كما في ال�شكل (/2ب).
(�أ)
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المكون��ات الأ�سا�س��ية لمجموع��ة
 -4تفقّ��د
ّ
ثم
المبينة في ال�ش��كل (ّ ،)3
تغذية الورقّ ،
املأ الجدول (.)1
الرقم

المك ّون

الوظيفة
ال�شكل ()3

 -5فُك بكرات التقاط الورقة:
�أ  -ا�سحب الكا�سيت للخارج.
ب -ف ّ
ُك براغي تثبيت بكرة ف�صل الورق
ّ
المفك
تب ًعا للأ�سهم وبا�ستخدام
المنا�سب ،كما في ال�شكل (.)4
جـ -ا�ضغط �صفيحة رفع الورقة للأ�سفل.
د -ف ّ
ُك �إحدى كليب�سات التثبيت رقم ()4
ّ
المفك الخا�ص بالكلي�سبات
با�ستخدام
من طرف بكرة التقاط الورق.
هـ -ا�سحب مجموعة بكرة التقاط الورق
رقم ( )5للخلف؛ لتتمكن من دفعها
للأمام كما في ال�شكل (.)5

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5

ّ
و -ف ّ
المفك
ُك كليب�سة التثبيت با�ستخدام
الخا�ص بالكلي�سبات ,وانزع بكرة
التقاط الورق للخارج ،كما في ال�شكل
رقم (.)6
ال�شكل ()6
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ز -با�س��تخدام قطع��ة قما���ش ناعمة
وقلي��ل م��ن الكح��ول مث��ل
ال�س��بيرتو ,ام�س��ح بك��رة تغذية
الورق ،كما في ال�شكل (.)7
ال�شكل ()7

ثانيًاّ :
فك مجموعة ف�صل الورق
 -1ف ّ
ُك درج الورق.
ثم انزع مجموعة
-2
حرر مربط التثبيتّ ،
ّ
حامل بكرة ف�صل الورق ،كما في
ال�شكل (.)8
ال�شكل ()8

ُ -3فك بكرة الف�صل
�أ  -ف ّ
ُك حامل بكرة ف�صل الورق.
ثم انزع مجموعة ف�صل الورقة.
ب -ارفع ذراع بكرة ف�صل الورقّ ،
جـ -ف ّ
المحور،ثم ا�سحب العمود ،وانزع بكرة الف�صل.
ُك
ّ
د-ف ّ
ثم انزع غطاء الزنبرك ،كما في ال�شكل (�/9أ).
ُك زنبرك الف�صلّ ،
هـ -ام�سح بكرة ف�صل الورقة بو�ساطة قطعة قما�ش قطنية مبللة بالكحول ،كما في ال�شكل
(/9ب).

(�أ)
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 -4تنظيف بكرات التزامن  :با�ستخدام قطعة
قما�ش ناعمة وقليل من الكحول,
مثل ال�سبيرتو ,ام�سح روالت التزامن
(الرول الي�سار والرول اليمين) ،كما
في ال�شكل (.)10
ال�شكل ()10
 -5فك مزيل غبار الورق
ّ
�أ  -ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (� /11أ).
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
ب -ف ّ
ُك درج الورق.
ثم ف ّ
ّ
جـ -ف ّ
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
ُك مزيل غبار الورق ،كما في
المفك المنا�سبّ ،
ال�شكل (/11ب).
دّ -
نظف مزيل غبار الورق با�ستخدام فر�شاة ،كما في ال�شكل (/11جـ).

(ب)
ال�شكل ()11

(�أ)

(جـ)

 -6تنظيف بكرة النقل في �صينية التغذية الجانبية
ّ
�أ  -ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (�/12أ).
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
ب -اف�صل الو�صلة ،كما في ال�شكل (�/12أ).
جـ -ف ّ
ُك بكرة النقل في �صينية التغذية الجانبية ،كما في ال�شكل (�/12أ).
دّ -
نظف بكرة النقل ل�صينية التغذية الجانبية با�ستخدام قطعة قما�ش ناعمة مع ال�سبيرتو,
كما في ال�شكل (/12ب).

(�أ)

ال�شكل ()12

(ب)
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ّ -7
فك مجموعة ا�ستقبال الورق
�أ  -ف ّ
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب .
ب -انزع مجموعة ا�ستقبال الورقة،
كما في ال�شكل (.)13
ال�شكل ()13

ّ -8
فك بكرة تغذية الورق
�أ  -ف ّ
ُك حلقة الإيقاف ,وانزع بكرة
ا�ستقبال وتغذية الورقة ،كما في
ال�شكل (.)14
بّ -
نظف بكرة التغذية با�ستخدام
قطعة مبلل بالكحول.

ال�شكل ()14

ّ -9
المحرك الرئي�س
فك
ّ
أ�  -اف�صل التيار الكهربائي عن الآلة.
ب -اف�صل الو�صالت من اللوحة
الإلكترونية.
جـ -ف ّ
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب.

د  -انزع المحرك الرئي�س،كما في
ال�شكل (.)15
ال�شكل ()15
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ّ -10
فك �أ�سطوانة الت�سجيل
�أ  -ف ّ
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب.
ب -انزع لوحة البطانة المعدنية.
جـ -اف�صل و�صلة المرحل ،كما في
ال�شكل (.)16

ال�شكل ()16

د-ف ّ
ُك حلقة الإيقاف.
هـ -ادفع �صفيحة ال�ضغط باتجاه
الأ�سهم ،كما في ال�شكل (.)17
و  -انزع �أ�سطوانة الت�سجيل ،كما في
ال�شكل (.)17
ال�شكل ()17

ز-ف ّ
ُ��ك حلق��ة الإيق��اف ،كم��ا في
،ثم انزع:
ال�شكل (ّ )18
● م�س ّنن التغذية.
● م�س ّنن التتابع.
● بكرة الت�سجيل.

ال�شكل ()18

 -11فك مجموعة �إخراج الن�سخ
�أ  -ف ّ
المرحالت.
ُك و�صلة
ّ
ب -ف ّ
ُك براغي التثبيت با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب.
حرر المربط.
جـّ -
د  -انزع وحدة الإخراج ،كما في
ال�شكل (.)19

ال�شكل ()19
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ثالثًا� :صيانة عطل :تعليق الورق في وحدة
تغذية الورق
 -1انظ��ر �إل��ى لوحة الت�ش��غيل بن��ا ًء على
وح��دد مكان
الر�س��م التو�ض��يحي,
ّ
تعليق الورق ،كما في ال�شكل (.)20
ال�شكل ()20

 -2افتح الباب الأمامي للآلة ،كما في
ال�شكل (.)21

ال�شكل ()21

 -3ا�سحب وحدة تغذية الورق ،كما في
ال�شكل (.)22

ال�شكل ()22

 -4ا�س��حب الورق��ة العالق��ة م��ن بي��ن
�أ�س��طوانات التغذية مع الحر�ص على
عدم تمزيق الورقة ،كما في ال�ش��كل
(.)23
ال�شكل ()23

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -5اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
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 -1ع ّلل ما ي�أتي:
 وجود �أ�سطوانة الت�سجيل في وحدة تغذية الورق. عند دوران �أ�سطوانة التغذية ،تتوقف �أ�سطوانة التقاط الورق عن الدوران.ّ
للتحكم في دوران �أ�سطوانات التغذية؟
 -2ما ناقل الحركة الم�ستخدم في وحدة تغذية الورق
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
 �أ�صلح العطل في �آلة ت�صوير وثائق :الورقة ال تخرج من الحافظة.ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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�صيانة مجموعة التثبيت في �آلة ت�صوير الوثائق
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 ّتفك مجموعة التثبيت في �آلة ت�صوير الوثائق ،وتعيد تركيبها.
مكونات مجموعة التثبيت.
تميز ّ
 ّتتتبع نواقل الحركة في مجموعة التثبيت.
 ّت�شخ�ص �أعطال مجموعة التثبيت وت�صونها		.
 ّم�ستلزمات تنفيذ التمرين

المواد

األدوات والتجهيزات

(مزودة بكرت الطابعة وكرت
 ورق ت�صوير. �آلة ت�صوير وثائق ّ �أدوات تنظيف (كحول ،قطعة قما�ش ال�شبكة ،ومنافذ .)USBقطنية).
 جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMM �شحمة بي�ضاء. حقيبة عدة يدوية. دليل الت�شغيل وال�صيانة الخا�ص بالآلة.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

�أوالًّ :
فك مجموعة التثبيت
 -1انزع مجموعة التثبيت من الآلة ،كما
في ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

 -2ف ّ
ُك غطاء وحدة التثبيت با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل
(.)2
ال�شكل ()2
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المكونات الأ�سا�سية لمجموعة
 -3تفقّد
ّ
ثم
المبينة في ال�شكل (ّ ،)3
التثبيتّ ،
املأ الجدول (.)1
الرقم

المك ّون

الوظيفة

ال�شكل ()3

 -4ف ّ
ُك غطاء �أ�سطوانة التنظيف با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل
(.)4
 -5ف ّ
ُ��ك �أ�س��طوانة التنظيف با�س��تخدام
ّ
المفك المنا�س��ب ،كما في ال�ش��كل
(.)5
 -6ف ّ
ُك�أظافرالف�صلعنمجموعةالتثبيت:
ف ُّ��ك براغ��ي التثبيت با�س��تخدام
ّ
المفك المنا�سب.
 افت��ح الغط��اء الأمام��ي لمجموعةالتثبيت ،كما في ال�شكل (.)6
 -7ف ّ
مج�س الحرارة ب�إزالة
ُك
ّ
براغي التثبيت با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب ،كما في
ال�شكل (.)7

ال�شكل ()4

ال�شكل ()5

ال�شكل ()6

ال�شكل ()7
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 -8ف ّ
ُك الم�صهر الحراري با�ستخدام
ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل
(.)8
ال�شكل ()8

ّ
 -9ف ّ
المفك المنا�سب ،كما في ال�شكل (�/9أ).
ُك الغطاء الجانبي لوحدة التثبيت با�ستخدام
ّ
 -10ف ّ
المفك المنا�سب،كما في ال�شكل (/9ب).
ُك م�س ّننات نقل الحركة با�ستخدام

ال�شكل ()9

 -11ف ّ
ُ��ك الم�س�� ّنن ال ّأول للأ�س��طوانة
ّ
المفك المنا�سب،
الحرارية با�ستخدام
كما في ال�شكل (.)10
�شحم الم�سننات من الطرفين ب�شحمة بي�ضاء.
ّ -12

ال�شكل ()10

كمية من ال�شحمة البي�ضاء بين
� -13ضع ّ
ال�سخان والم�س ّنن الثالث
م�صباح
ّ
الداخلي والخارجي ،كما في ال�شكل
(.)11

ال�شكل ()11
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 -14ف ّ
ُ��ك م�س��نن الأ�س��طوانة الحراري��ة
الثالث ،كما في ال�شكل (.)12

ال�شكل ()12

ّ
 -15ف ّ
المفك المنا�سب.
ُك م�س ّنن الأ�سطوانة الحرارية الثاني با�ستخدام
 -16انزع البطانة المعدنية.
�شحم الم�س ّننات من الطرفين ب�شحمة بي�ضاء.
ّ -17
 -18ف ّ
ُك الم�صباح الحراري
�أ  -ف ّ
ُ��ك براغ��ي التثبيت با�س��تخدام
ّ
المفك المنا�سب.

حرر م�شابك التثبيت.
بّ -
جـ -ا�س��تخرج حامل غطاء مجموعة
الحرارة ،كما في ال�شكل (.)13

ال�شكل ()13

د -ف ّ
ُ��ك براغي التثبيت با�س��تخدام
ّ
المفك المنا�سب.

ه��ـ -ا�س��تخرج حام��ل الأ�س��طوانة
الحرارية.
و -ف ّ
ُك م�صباح الأ�سطوانة الحرارية
ّ
المفك المنا�س��ب ،
با�س��تخدام
كما في ال�شكل (.)14

ال�شكل ()14
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
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ثانيًا �:صيانة عطل� :سهولة م�سح الحبر عن ال�صورة
ف ّ
ُك مجموعة التثبيت.
�أعد �ضبط عيار ال�ضغط بين �أ�سطوانتي التثبيت.
�أعد مجموعة التثبيت �إلى مكانها.
�أعد ت�شغيل الآلة.
�إذا ا�ستمر العطل ,ا�ستبدل الحبر الموجود في الآلة.
�أعد ت�شغيل الآلة ,وت�أكد من زوال العطل.
ثالثًا� :صيانة عطل :تح�شير م�ستمر للورق قبل دخوله �إلى مجموعة التثبيت
افتح الغطاء الجانبي لآلة ت�صوير الوثائق.
دقّق في مو�ضع تح�شير الورقة ،وت�أكد من �أنّ الورقة لم تدخل في مجموعة التثبيت.
وحرك ذراعها �إلى الأ�سفل.
افتح مجموعة نقل الورقّ ،
ا�سحب الورقة المتوقفة �أمام مجموعة التثبيت.
�أعد ت�شغيل الآلة.
ا�ضغط كب�سة بدء الت�صوير ,وراقب �سير الورقة.
ت�أكد من �أنّ الورقة تتوقّف �أمام مدخل مجموعة التثبيت.
ت�أكد من �أنّ �أ�سطوانات التثبيت ال تدور.
ف ّ
ُك مجموعة التثبيت.
تفقّد عيار دليل دخول الورق ،وت� ّأكد من عدم وجود �أج�سام غريبة فيه.
�أعد �ضبط عيار دليل دخول الورق ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة.
تفقّد م�س ّننات نقل الحركة الموجودة في الجهة الخلفية من مجموعة التثبيت.
ت�أكد من �سالمة حركة الم�س ّننات عن طريق تحريك المقب�ض اليدوي.
ا�ستبدل الم�س ّنن �إذا كان تالفًا.
�أعد ت�شغيل الآلة ,وت�أكد من زوال العطل.
تتبع حركة الم�س ّننات من جهة المحرك �إن بقي العطل ،وا�ستبدل الم�سنن �إذا كان تالفًا.
ّ
�أعد ت�شغيل الآلة.
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راب ًعا� :صيانة عطل :الورق العالق في وحدة
التثبيت
 -1انظر �إلى لوحة الت�شغيل وبنا ًء على الر�سم
حدد مكان تعليق الورق،
التو�ضيحيّ ,
كما في ال�شكل (.)15

ال�شكل ()15

 -2افتح الباب الأمامي للآلة ،كما في ال�شكل
(.)16

ال�شكل ()16

 -3ا�سحب وحدة التثبيت للأمام ،كما في
ال�شكل (.)17

ال�شكل ()17

 -4ا�سحب الورق العالق من �أ�سطوانة التثبيت,
وإذا ّ
تعذر �سحب الورق العالق ,فيمكنك
�سحبه من فتحة خروج الورق (�إذا كان
� ّ
أقل من ن�صف الورقة في وحدة التثبيت)،
كما في ال�شكل (.)18

ال�شكل ()18

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -5اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
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تقويم التمرين

ت�سبب توقف الآلة عن العمل .
 -1ما � ّ
أهم �أعطال مجموعة التثبيت التي ّ
عدد الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى تح�شير الورق في مجموعة التثبيت.
ّ -2
 -3اذكر الأعطال المحتملة ب�سبب اختالف عيار ال�ضغط بين �أ�سطوانتي التثبيت ،وطريقة
معالجته.
 -4اذكر �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى تعليق الورق في �آلة ت�صوير الوثائق.
 -5علل :تتوقف وظائف الآلة جميعها عن العمل عند تعليق الورق داخل �آلة ت�صوير الوثائق.
تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
 �أ�صلح العطل في �آلة ت�صوير وثائق  :انكما�ش الورق وتم ّزقه عند خروجه من مجموعة التثبيت.ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة ووا�ضحة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.
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نعم
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تمرين()10-4

ال�صيانة الوقائية لآلة ت�صوير الوثائق
نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين �أن:

 تجري ال�صيانة الوقائية لـ: nمجموعة النظام الب�صري والم�سح ال�ضوئي.
 nمجموعة التثبيت.
 nمجموعة التظهير.
 nنواقل الحركة		.
 nنظام التغذية .
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
المواد

األدوات والتجهيزات

(مزودة بكرت الطابعة وكرت
 ورق ت�صوير. �آلة ت�صوير وثائق ّال�شبكة ،ومنافذ .)USB
 دليل الت�شغيل وال�صيانة. �أدوات تنظيف (كحول ،قطعة قما�ش  -جهاز متعدد القيا�س الرقمي (.)DMMقطنية).
 حقيبة عدة يدوية. �شحمة بي�ضاء.الرقم خطوات العمل والنقاط الحاكمة

� اً
أول :ال�صيانة الوقائية لمجوعة التعري�ض
� اً
أول :ال�صيانة الوقائية لمجوعة التعري�ض
 -1ام�سح الطاولة الزجاجية بقطعة
 -1ام�س��ح الطاول��ة الزجاجي��ة بقطع��ة
قما�ش مبللة بالكحول ،كما في
قما���ش مب ّلل��ة بالكح��ول ،كم��ا في
ال�شكل (.)1
ال�شكل (.)1
 -2ام�سح المرايا بقطعة قما�ش مبللة
قما���ش مب ّللة
 -2ام�س��ح
الطاولة
بقطعةتزيل
المراي��ا �أن
بالكحول بعد
الطاول��ة
بع��د �
تزي��ل(.)2
فيأنال�شكل
بالكح��ول كما
الزجاجية،
الزجاجية ،كما في ال�شكل (.)2

ال�شكل ()1
ال�شكل ()1

ال�شكل ()2
ال�شكل ()2
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 -3ف ّ
ُ��ك براغ��ي غط��اء النظام الب�ص��ري
ّ
با�ستخدام
المفك المنا�سب ،كما في
ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3

 -4ام�س��ح العد�س��ة بقطعة قما�ش ناعمة
مب ّلل��ة بالكح��ول ،كما في ال�ش��كل
(.)4
ال�شكل ()4

 -5ف ّ
ُك براغي غطاء العد�س��ة با�س��تخدام
ّ
المفك المنا�س��ب ،كما في ال�ش��كل
(.)5
ال�شكل ()5

-6

ّ
نظف جهاز مزدوج ال�شحنة ()CCD

بقطعة قما�ش ناعمة وجافة ،كما في
ال�شكل (.)6

ال�شكل ()6

 -7ام�سح ق�ضبان الما�سح ال�ضوئي بقطعة
قما�ش ناعمة مبللة بالكحول ،كما في
ال�شكل (.)7
ال�شكل ()7
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ثانيًا :ال�صيانة الوقائية لوحدة التظهير
 -1ا�سحب وحدة التظهير من الآلة كما
في ال�شكل (�/8أ).
� -2ضع وحدة التظهير على �سطح
م�ستو،
ٍ
كما في ال�شكل ( /8ب).

(�أ)

 -3ام�سح وحدة التظهير بقطعة قما�ش
جافة ونظيفة.

(ب)
ال�شكل ()8

ّ -4
نظف ترو�س نقل الحركة.
 -5تفقّدالترو�س ,وا�ستبدل التالف منها.

�شحم الترو�سّ ,
وركب وحدة التظهير في الآلة.
-6
ّ
ثالثًا :ال�صيانة الوقائية لوحدة التثبيت:
 -1انزع وحدة التثبيت ،كما في ال�شكل
(.)9
ال�شكل ()9

 -2ف ّ
ُ��ك الغط��اء الجانب��ي والعل��وي
ّ
المفك
لوح��دة التثبي��ت با�س��تخدام
المنا�سب،كما في ال�شكل (.)10
ال�شكل ()10

 -3ام�سح �أ�سطوانتي التثبيت بقطعة قما�ش نظيفة مب ّللة بالكحول.
خلوهما من الت�آكل واالهتراء.
 -4افح�ص الأ�سطوانتين ,وت�أكد من ّ
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 -5تفقّد �أظافر الف�صل ,وا�ستبدل التالف
منها ،كما في ال�شكل (.)11
ال�شكل ()11

راب ًعا :ال�صيانة الوقائية لوحدة تغذية الورق
ّ
 -1ف ّ
المف��ك
ُ��ك البراغ��ي با�س��تخدام
المنا�سب  ،كما في ال�شكل (.)12
 -2ا�سحب �أ�سطوانة ف�صل الورق.

ال�شكل ()12

 -3ام�سح �أ�سطوانة ف�صل الورق بقطعة
قما�ش ناعمة مبللة بالكحول ،كما
في ال�شكل(.)13
ال�شكل ()13

 -4ا�ضغط على �صفيحة رفع الورق.
ّ
 -5ف ّ
المف��ك
ُ��ك ال�ص��امولة با�س��تخدام
المنا�سب ،كما في ال�شكل (.)14
ال�شكل ()14

 -6ا�سحب محور �أ�سطوانة التقاط الورق
للخلف بعد �إزالة البطانة ,كما في
ال�شكل (.)15
ّ
المفك المنا�سب.
 -7انزع ال�صامولة با�ستخدام
 -8انزع �أ�سطوانة التقاط الورق ,كما في
ال�شكل (.)15
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 -9ام�سح �أ�سطوانة التقاط الورق بقطعة
قما�ش ناعمة مب ّللة بالكحول ،وت�أكد
خلوها من الت�آكل و االهتراء ,كما
من ّ
في ال�شكل (.)16

ال�شكل ()16

 -10ام�س��ح �أ�س��طوانتي التزام��ن العلوي��ة
وال�س��فلية بقطعة قما���ش ناعمة مب ّللة
بالكحول ,كما في ال�شكل (.)17
ال�شكل ()17

ّ -11
نظف ترو�س نقل الحركة.
 -12تفقّد الترو�س من الت�آكل ,وا�ستبدل
التالف منها ,كما في ال�شكل (.)18
�شحم الترو�س كما في ال�شكل (.)18
ّ -13

ال�شكل ()18

 -14ام�س��ح �أ�س��طوانة نقل ال��ورق بقطعة
قما���ش مب ّلل��ة بالكح��ول ،كم��ا في
ال�شكل (.)19
ال�شكل ()19

خام�سا :ال�صيانة الوقائية لل�شاحن الرئي�س
ً
(�أ�سالك الكورونا):
 -1ف ّ
ُك وحدة ال�شحن عن الأ�سطوانة
ّ
المفك المنا�سب،
الح�سا�سة با�ستخدام
ّ
كما في ال�شكل (.)20

ال�شكل ()20
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� -2ف ّ اً
الوقائية لمجوعة التعري�ض
أول
ال�صيانةال�شحن.
ُك�:شبكة
 -1ام�سح الطاولة الزجاجية بقطعة
ّ -3
وجافة،
بقطعة قما�ش
نظ
نظيفةكما في
بالكحول،
فها مبللة
قما�ش
ال�شكل(.)21
كما
في (.)1
ال�شكل
ال�شكل ()1
()21
ال�شكل

 -2ام�سح المرايا بقطعة قما�ش مبللة
ّ -4
ال�شحن با�ستخدام فر�شاة تنظيف ناعمة ،كما في ال�شكل
نظف
و�شبكة الطاولة
الكورونا تزيل
�سلك بعد �أن
بالكحول
الهواء كما في ال�شكل (/22ب).
منفاخ
با�ستخدام
( �/22أ)،
(.)2
ال�شكل
الزجاجية�،أوكما في
ال�شكل ()2

ال�شكل ()22

يبين الخطوات جميعها التي قمت بها.
 -5اكتب
تقريرا ّ
مف�ص اًل ّ
ً
تقويم التمرين

 -1متى يف�ضل ا�ستخدام الكحول في تنظيف الأجزاء المختلفة من الآلة؟
 -2ما الذي ينتج من عدم �إجراء ال�صيانة الوقائية لوحدة التعري�ض ووحدة التظهير؟
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تمارين للممارسة

نفّذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي �أو كمجموعات �صغيرة في الم�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات المعلم:
ثم املأ في الجدول الآتي الإجراء
� ِأجر ال�صيانة الوقائية لآالت ت�صوير الوثائق في م�شغلك ّ ,
مكونات الآلة.
لكل مجموعة من ّ
الوحدة

المك ّون

التثبيت

الأ�سطوانة الحرارية

الإجراء
تنظيف

ت�شحيم

ا�ستبدال

المادة الم�ستخدمة في
التنظيف
التنظيف با�ستخدام الكحول

�أ�سطوانة ال�ضغط
�أظافر الف�صل
الترو�س

تبين :
تعرف رموز الأعطال ( )CODEفي �آلة ت�صوير الوثائق التي ّ
 م�ستعي ًنا بدليل ال�صيانةّ , nالعطل .
 nا�ستبدال الم�ستهلكات.
 nنفاد الورق و الحبر.
ثم ّقيم تنفيذك لكل خطوة ،وفق قائمة �شطب محددة
ّ
دون خطوات العمل التي اتّبعتهاّ ,
ووا�ضحة كما ي�أتي:
الرقم

خطوات العمل

نعم

ال

احتفظ بتقويم �أدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

391

التقويم الذاتي
يمكنني بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
عنا�صر الأداء
الرقم
أجهز �آلة ت�صوير الوثائق بالم�ستهلكات و�أ�شغلها.
ّ � 1
2

�أ�صون وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.

3

أتعرف لوحة التحكم ووحدات التخزين المغناطي�سية.
� ّ

�أف ّ
أ�شخ�ص
ُك مجموعة التعري�ض ال�ضوئي ,و�أعيد تركيبها ،و� ّ
4
�أعطالها ,و�أ�صلحها.

� ّ
أ�شخ�ص �أعطالها,
أفك مجموعة ال�شحن ,و�أعيد تركيبها ،و� ّ
5
و�أ�صلحها.
6

� ّ
الح�سا�سة لل�ضوء ,و�أعيد تركيبها.
أفك وحدة الأ�سطوانة
ّ

� ّ
أ�شخ�ص �أعطالها,
أفك مجموعة التظهير ,و�أعيد تركيبها ،و� ّ
7
و�أ�صلحها.
� ّ
أ�شخ�ص �أعطالها,
أفك مجموعة تغذية الورق ,و�أعيد تركيبها ،و� ّ
8
و�أ�صلحها.
� ّ
أ�شخ�ص �أعطالها,
أفك مجموعة التثبيت ,و�أعيد تركيبها ،و� ّ
9
و�أ�صلحها.
�أجري ال�صيانة الوقائية لوحدات الت�صوير المختلفة لآلة ت�صوير
10
الوثائق.
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مقبول جيّد ممتاز

قائمة المصطلحات
و�صول
زمن المعالجة
كب�سة التغذية الآلية
محاذاة
�شا�شة عر�ض المعلومات
�آالت الت�صوير الت�شابهية
ت�سرب الحبر
بال�ستيكة منع ّ
�شيفرة تبادل المعلومات الأمريكية المعيارية
ذرة
ّ
جهاز قلب ال�صورة
جهاز التقليم الآلي
مفتاح التغذية الآلية
تغذية �آلية
محمل
ق�شاط
دارة انحياز
نظام ثنائي
�إقالع
�أ�سطوانة الخلط
ناقل
ممر التغذية الجانبي
ّ
ناقل
مبينات اختيارحافظة الورق
مفتاح حافظة الورق
�أ�سطوانة كبريتيد الكادميوم
خلية
وحدة معالجة مركزية
عدد المحارف في الثانية
جهاز تحويل ال�شحنات
ال�شحن

A
Access
Access Time
ADF
Alignment
Alpha Numeric Display
Analogue copier
Anti-Spill Mylar
ASCII
Atom
Auto Duplex Unit
Automatic Document Feeder
Automatic Document Feeder Key
Automatic Feed
B
Bearing
Belt
Bias Circuit
Binary System
Booting
Bucket Roller
Bus
Bypass Tray
C
Carrier
Cassette Select Indicators
Cassette Select Key
CdS Drum
Cell
Central Processing Unit
Characters Per Second
)Charge Coupled Device (CCD
Charging
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Charging Suction
Charging Unit
Chip
Clutch
Cleaning Blade
Cleaning Pad
Cleaning Roller
Cleaning Section
Clear button
Clear Key
Cluster
Colored Copier
Color Check Indicator
Computer Generation
Contrast Key
Control Panel
Control Unit
Conveying Coil
Copier Stand
Copy Button
Copy Counter
Copy Output Tray
Copy Process
Copy Quantity Display
Copy Ratio Indicator
Corona Wire
Covers
Current Limit Circuit
D
Data
Delay
Density adjustment
Developer
Developer Replacement Required Indicator

ال�ش ْحن
َ مرحلة
وحدة ال�شحن الرئي�سة
رقاقة
قاب�ض
�شفرة التنظيف
لبادة التنظيف
�أ�سطوانة التنظيف
مرحلة التنظيف
كب�سة الإلغاء
مفتاح الإلغاء
عنقود
ملونة
ّ �آلة ت�صوير
مبين لون الحبر
ّ
جيل حا�سوب
مفتاح التباين
لوحة التحكم
وحدة التحكم
زنبرك نقل الحبر
قاعدة الآلة
كب�سة الطباعة
عداد ال�صور
�صينية ا�ستقبال الن�سخ
عملية الت�صوير
مبين عدد ال�صور
ّ
مبين ن�سبة التكبير والت�صغير
ّ
�سلك ال�شحن
الأغطية
)دارة الحماية من فرط التيار (الحمل
بيانات
ت�أخير
تعديل كثافة الحبر
مظهر
ّ
المظهر
مبين �إبدال
ّ
ّ
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وحدة التظهير
تظهير
مرحلة التظهير (الديفيلوبر)
مفاتيح الأرقام
�آلة ت�صوير الوثائق الرقمية
الآلة النا�سخة الرقمية
المعالج الرقمي
مرحلة التهيئة ( تفريغ ال�شحنة)
قر�ص
المظهر
منظم
ّ
غطاء الطاولة الزجاجية
الأبواب
طابعة الم�صفوفات النقطية
جارور
وحدة كا�سيتات التغذية
ال�سواقة
مجموعة نقل الحركة
قائد
الح�سا�سة لل�ضوء
الأ�سطوانة
ّ
مجموعة �أ�سطوانة الن�سخ
الح�سا�سة
وحدة الأ�سطوانة
ّ
جهاز قلب الن�سخة للت�صوير على الوجهين
المحو الطرفي
�شحنات كهربائية
كهرباء �ساكنة
يرمز
كب�سة توفير الطاقة
توفير الطاقة
مفتاح التكبير
فتحة التلقيم
المحو
لوحة (�شا�شة) تحديد موقع العطل
م�صباح الخط�أ

Developer Unit
Developing
Development Section
Digit keys
Digital Copier
Digital Duplicating Printer
Digital Processor
Discharging Section
Disk
Doctor Blade
Document Cover
Doors
Dot Matrix Printers
Drawer
Drawer Module
Drive
Drive Gear
Driver
Drum
Drum Assembly
Drum Unit
Duplex unit
E
Edge Erase
Electrical charge
Electrostatics
Encode
Energy Saver Button
Energy Saving Mode
Enlargement Key
Entry Slot
Erasing
Error Display Map
Error lamp

395

�صينية ال�صور
تعري�ض
زجاجة التعري�ض
مبينات التعري�ض ال�ضوئي
ّ
مفاتيح التعري�ض ال�ضوئي
م�صباح التعري�ض
النا�سوخ
نظام �أ�سطوانات التغذية العك�سي
عجل التغذية
نظام التغذية
المر�شح (الم�صفي)
كا�سيت التغذية الأول
مجموعة التثبيت
مخطط ان�سيابي
م�صباح الفلوري�سنت
مفتاح التغذية الكاملة للورقة
ت�شكيل
و�سادة االحتكاك
نظام االحتكاك
�آلية الدفع الأمامي
الغطاء الأمامي
الباب الأمامي
كب�سة �إلغاء الحالة
التثبيت
�أ�سطوانة التثبيت
مرحلة التثبيت
مجموعة التثبيت
تر�س
مجموعة ذراع التوجيه
م�صباح الهالوجين
معدات
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Exit Tray
Exposing
Exposure Glass
Exposure Indicators
Exposure Keys
Exposure Lamp
F
Facsimile
)Feed & Reverse Roller (FRR
Feed Roller
Feeding System
Filter
First feed Tray button
Fixing Unit
Flow Chart
Fluorescent Lamp
Form Feed Switch
Format
Friction pad
Friction system
Front Access Mechanism
Front cover
Front Door
Function clear button
Fusing
Fusing Roller
Fusing Section
Fusing Sensor
G
Gear
Guide Bar Assembly
H
Halogen Lamp
Hardware

�أ�سطوانة الحـرارة
م�صباح التثبيت
مفتاح الم�ساعدة
وحدة الفولطية العالية
حامل
محول فولطية عالية
ّ
حالة ال�صورة
مجموعة معالجة ال�صورة
وحدة القراءة (الم�سح)
مرحلة نقل ال�صورة
دليل
كب�سة الإدخال
م�صباح �إ�شارة
عملية التحميل الأولية
الطابعة النافثة للحبر
مفتاح التزويد بالحبر
�ضخ الحبر
�آلة ّ
كب�سة �إيقاف م�ؤقت (مقاطعة)
�صواني ا�ستقبال الن�سخ وف�صل عمليات الآلة
كب�سة حالة الت�شغيل
قفز
مفتاح
لوحة الإدخال
لوحة الأرقام
م�صباح
حافظات الورق ذات ال�سعات العالية
ت�صوير الخرائط
ثنائي الليزر
طابعة الليزر
مجموعة الليـزر

Heat Roller
Heater Lamp
Help button
High Voltage Unit
Holder
HV Transformer
I
Image mode
)Image Processing Unit (IPU
Image Reading Unit
Image Transfer Section
Index
Index button
Indicator light
)Initial Programmer Loading (IPL
Ink Jet Printer
Ink Supply Key
Ink Supply Mechanism
Interrupt button
J
Job Separator & Output Tray
Job Status Button
Jump
K
Key
Key Board
Key Pad
L
Lamp
Large Capacity Cassettes
Large Format Copier
Laser Diode
Laser Printer
Laser unit
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�صورة كامنة
الغطاء الأي�سر
الغطاء العلوي الأي�سر
عد�سة
الطابعات عالية الجودة
الثنائي الباعث لل�ضوء
الما�سح ال�ضوئي
�أ�سطوانة التثبيت ال�سفلية
الفر�شاة المغناطي�سية
الأ�سطوانة الممغنطة
وحدة ال�شحن الرئي�س
م�صباح المحو الرئي�س
ذاكرة رئي�سة
ّ
والتحكم الرئي�سة
وحدة المعالج الدقيق
المحرك الرئي�س
ّ
مفتاح الت�شغيل الرئي�س
مبين الحاجة �إلى �صيانة
ّ
دليل التلقيم اليدوي
�صينية تغذية الورق الجانبية يدو ًّيا
ّ
التحكم اليدوي
تغذية يدوية
مبين التلقيم اليدوي
ّ
�آلة تح�ضير الن�سخ الأ�صلية
مر�آة
المرايا الم�ضلعة
مبينات �أعطال تغذية الورق
ّ
م�ضمان
كب�سة ت�شغيل  /ايقاف « فاك�س»
ف�أرة
مر�شح منع الت�شوي�ش
لوحة الأرقام الع�شرية

Latent Image
Left Cover
Left Hinge
Lens
Letter Quality Printers
)Light Emitting Diode (LED
Liquid Crystal Display
Lower Fusing Roller
M
Magnetic Bruch
Magnetic Roller
Main Corona Unit
Main Erase Lamp
Main Memory
Main Microprocessor Control Unit
Main Motor
Main Switch
Maintenance Required Indicator
Manual Bypass Guide
Manual Bypass tray
Manual Control
Manual Feed
Manual Feed Indicator
Master Preparing Machine
Mirror
Mirror Assemblies
Misfeed Indicator
Modem
Monitor/ Pause button
Mouse
N
Noise Filter
Numeric Key Pad
O
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مفتاح الت�صوير الفردي
ّلبادة الزيت
مفتاح الت�شغيل
مفتاح حالة الطابعة (مفتاح التجهيز)
نظام ت�شغيل
لوحة الت�شغيل
الما�سح ال�ضوئي
نظام ب�صري
الأجهزة الإ�ضافية (االختيارية)
الأ�سطوانة المطلية بمادة ع�ضوية
الح�سا�سة لل�ضوء
المواد الع�ضوية
ّ
غطاء الأ�صل
الوثيقة الأ�صلية
الزجاج الرئي�س
تدريج قيا�س الوثيقة الرئي�س
مجموعة �أ�سطوانة ال�ضغط
مبينات قيا�س الوثيقة الأ�صلية
ّ
مخزن الوثائق الأ�صلية
�صينية و�ضع الن�سخ الأ�صلية
ّ
�صينية اال�ستقبال
ّ
دارة الحماية من زيادة الفولطية
حافظة الورق
التلوث
�صفيحة �إزالة ّ
مبين نفاد الورق
ّ
غطاء تحرير الورق العالق (علوي � ،سفلي)
قاعدة كا�سيتات التغذية
�أ�سطوانة تغذية الورق
نظام تغذية الورق
�إ�شارت تعليق الورق
ذراع اختيار الورق
م� ّؤ�شرات قيا�س الورق
ذراع اختيار �سمك الورق
ق�شاط نقل الورق

Odd Number Key
Oil Pad
On/Off Switch
On-Line Key
Operating System
Operational Panel
Optical Scanner
Optical System
Optional Equipment
Organic Photoconductive Drum
)Organic Photoconductors (OPC
Original Cover
Original Document
Original Glass
Original Scale
Original Sensor
Original Size Indicators
Original Stocker
Original Support
Output Tray
Over voltage Protection Circuit
P
Paper Cassette
Paper Dust Plate
Paper Empty Indicator
)Paper feed cover (Upper، Lower
Paper Feed Pedestal
Paper Feed Roller
Paper Feed System
Paper Miss Feed
Paper Select Lever
Paper Size Indicator
Paper Thickness Lever
Paper Transport Belt
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Paper Transport Rollers
Paper Transport System
Parallel Cable
Parallel Port
Pause Key and Indicator
Photo
Photo Detector
Photo Sensor
Photoconductive
Photoconductive Material
Photocopying Processes
Pick – Up Roller
Pick-up roller feeds
Pin
Pixel
Platen cover
Platen Sheet
Power Supply Unit
Power Switch
Pre-scan
Pressure Roller
Pressure Roller Assembly
Pressure Roller Cam
Print Button
Printer
Printing Head
Printing Speed Key
Programmers
Protection
Push Bar Assembly
R
Rand Access Memory (RAM)
Read Only Memory (ROM)
Ready for use

�أ�سطوانة نقل الورق
نظام نقل الورق
كابل التوازي
منفذ التوازي
ومبين التوقف
ّ مفتاح
�صورة
كا�شف ال�ضوء
مج�س �ضوئي
ّ
الح�سا�سة لل�ضوء
المادة
ّ
طبقة التو�صيل ال�ضوئي
مراحل الت�صوير
�أ�سطوانة �سحب (التقاط) الورق
عجل اال�ستقبال
)م�سمار (�إبرة
نقطة �ضوئية
غطاء زجاجة الت�صوير
�أ�سطوانة تغذية الوثيقة الأ�صلية
وحدة التزويد الطاقة الكهربائية
مفتاح الت�شغيل
الم�سح الأولي
�أ�سطوانة ال�ضغط
مجموعة �أ�سطوانة الن�سخ
حدبة �أ�سطوانة ال�ضغط
كب�سة بدء الت�صوير
طابعة
ر�أ�س الطباعة
مفتاح اختيار �سرعة الن�سخ
برامج
حماية
مجموعة ذراع الدفع
الذاكرة الع�شوائية
ذاكرة القراءة فقط
جاهزة للت�شغيل
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Ready Indicator
Rear Cover
Rear Inside Cover
Receiving tray
Rectifier Circuit
Reduction
Reduction Key
Registration Roller
Release Lever
Reproduction ratio
Reset Key
Resolution
Resolution Scanning
Reverse Roller
Reversing Automatic Document Feeder
Right Cover
Right Door
Right Inside Cover
Rock
S
Same-Size Key
Scan
Scanner Head Assembly
Scorotron Grid
Sector
Selenium Drum
Semi- Automatic Document Feeder
Sensor
Separation
Separation Charger
Separation Corona Unit
Separator Fingers
Separator Roller
Serial Port
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مبين الجاهزية
ّ
الغطاء الخلفي
الغطاء الجانبي الخلفي
�صينية اال�ستقبال
دارة التقويم
الت�صغير
مفتاح الت�صغير
�أ�سطوانة التزامن
ذراع الإعتاق
 الت�صغير/ن�سبة التكبير
مفتاح �إعادة الو�ضع
دقّة
دقّة الم�سح
عجل الدوران العك�سي
جهاز التلقيم الآلي العك�سي
الغطاء الأيمن
الباب الأيمن
الغطاء الجانبي الأيمن
يهز
مفتاح القيا�س نف�سه
الم�سح
مجموعة ر�أ�س الم�سح ال�ضوئي
�شبكة ال�سكوروتون
قطاع
ال�سيلينيوم
جهاز التلقيم ن�صف الآلي
كا�شف
ف�صل
�شاحن الف�صل
وحدة �شحن ف�صل الورق
�أظافر الف�صل
�أ�سطوانة ف�صل الورق
منفذ (و�صلة) التوالي

Server
Set functions confirmation button
Set Switch
Shading
Shift
Signal Cable
Single Sheet Feeder
Solenoid
Start button
Start key
Stepping Motor
Stop button
Substrate
Suction Deck
Switching Power Supply
T
Temperature Sensor
Thermal Fuse
Thermistor
Toner
Toner Box or Unit
Toner Carrying Pipe
Toner Cartridge
Toner Required Indicator
Toner Screw
Toner Sensor
Top Cover
Touch panel
Transfer Charger
Transfer Corona Unit
Transfer Roller
U
Up/Down Paper Tray Switch
Upper Cover

خادم
كب�سة ت�أكيد العمليات
مفتاح التجهيز
الظالل
�إزاحة
كابل الإ�شارة
الجهاز �أحادي التلقيم
ملف لولبي
كب�سة البدء
مفتاح البدء
محرك الخطوة
كب�سة الإيقاف
)الأ�سطوانة المعدنية (الطبقة التحتية
�صينية ال�شفط
وحدة التغذية المفتاحية
مج�س الوثائق الأ�صلية
ّ
م�صهر حراري
)منظم الحرارة (الثيرمو�ستر
الحبر
وحدة الحبر
�أنبوبة نقل الحبر
خرطو�شة الحبر
مبين نفاد الحبر
ّ
برغي عيار الحبر
مج�س الحبر
ّ
الغطاء العلوي
لوحة اللم�س
�شاحن النقل
وحدة �شحن نقل ال�صورة
�أ�سطوانة النقل
مفتاح رفع �صينية تغذية الورق وتنزيلها
الغطاء العلوي
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�أ�سطوانة التثبيت العلوية
فترة الت�سخين
م�صباح الزينون
نظام التكبير والت�صغير
مفتاح التكبير والت�صغير

Upper Fusing Roller
W
Warm –Up Time
X
Xenon Lamp
Z
Zoom
Zoom Key
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ّ

