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  ؟! املوديالت مئات من لك املناسب اجلهاز تشرتي كيف

 الشاشة كروت على ركز التصميم هوايتك أو العاب صاحب أنت إذا 
  . سريعال عاجلاملو املنفصلة

 معك متشي ممكن أوفيس وبرامج وحتميل نت صاحب أنت إذا 
 . ومتوسطة قياسية مواصفات

 الشاشة وحجم اهلاردسك مساحة على ركز اديملتيمي صاحب أنت إذا . 

 خفيف اجلهاز يكون حىت صغري شاشة حجم اشرتي  كثري تتنقل أنت إذا.  

  

  



 ؟! باجلهاز املوجودة والقطع املواصفات هي ما

 اجلهاز من اجليد اجلهاز ملعرفة امليزان هي والقطع املواصفات معرفة
 خنتار نعرف حىت وعملها وأمسائها القطع أهم نستعرض وسوف السيئ
  :األفضل

 املعاجل -1

 للسيارة املكينة مثل - اجلهاز مخ هو املعاجل
 لإلنسان القلب مثل -

 لذلك اجلهاز، يف العمليات لكل احملرك هو



  . وسريع حديث معاجل يكون أن البد

 : األقدم إىل األحدث من اجليدة املعاجلات

)Intel(  
Core 2 duo‐‐‐ CoreI7 —DUAL CORE – 

Centrino   --Celeron  >>جداً  سيء 

 GHz 2.3 إىل 1.6 من تبدأ سرعات طبعاً  وهي

  

  



 )الكاش( وهو إضايف شي وفيه

  .ميغابايت 4 واألفضل ميغابايت 2 منه القياسي واحلجم

 AMD معاجلات توجد أيضا

 AMD Athlon 64 X2 منها واجليد

  .جيدة عموماً  النواة الثنائية واملعاجلات

 يف AMD و Intel طبعاً ,فيه انصح ما بطيء<<  AMD Sempron أما
 املستخدمني من العديد لكن, املستوى يف ومتقاربني شديدة منافسه
  ..  األفضل ألنه باإلنتل ينصحون



 اهلاردسك -2

 أحجام وفيه, الالبتوب على مللفاتك التخزينية املساحة هو اهلاردسك
 زاد ما وكل 160 القياسي احلجم,بايت قيقا=  GB بالـ ويقاس..  متعددة

 ..أفضل يكون
 



  



 الرام -3

ذه ه لذلك, للمدير السكرتري مثل..  للمعاجل اليمني اليد هو الرام
 بايت قيقا 1 فيه ، أحجام الرام, هلا تنتبهضروري و جداً  مهمة القطعة
 وفيه  بايت قيقا 2 وفيه

 وهذي بايت قيقا 4
 لالبتوب سعة أقصى
 ..  حالياً 

 

  



 الشاشة كرت -4

 وجودتها الصور بيانات معاجلة يف خاصة قطعة الشاشة كرت

 ميغابايت 1024-512 – 256 - 128 - 64 -:األحجام

 منفصل كرت - مشرتك كرت:  نوعني وهي

 املذربورد مع مشرتك يكون املشرتك الكرت

 - :وميزاته

 عموماً  الالبتوب سعر اخنفاض+  نسبي بشكل البطارية توفري



 - :سلبياته

 سعته حسب الرام من يسحب

 384 الرام يصري=  512 والرام 128 الكرت إذا يعني

  .. القوية األلعاب أو D3  إل األلعاب للعب حوما يصل

 . أعلى وتقنيته املذربورد عن منفصلة قطعة يكون املنفصل الكرت أما

 -:ميزته

  عايل  وضوح ويعطي األلعاب صاحبو للمصممني يصلح



 - :سلبياته

 .. نسبياً  أكثر البطارية يستهلك+  اجلهاز سعر يرفع

 



 الشاشة حجم -5

 .بوصة  415.  واملنتشر القياسي,بوصة 17 إىل بوصة 12 من تبدأ الشاشة أحجام

  

  



 CD & DVD الـ األقراص مشغل -6

 وينسخ يقرى يعني(( super multi الـ وأفضلها أنواع األقراص مشغالت
 .امليزة هبهذ تتوفر حالياً  اجلديدة األجهزة ومعظم)).DVD والـ CD الـ
 

  

  

  

  

 



 اجلهاز كماليات -7

  Bluetooth البلوتوث

  CAM الكامريا

  
 

  

  



  finger print بالبصمة وفتح إغالق

  



  light scribe األقراص على بالليزر والصور األمساء كتابة

  
  

  

  

  

  

   



االستخدام كثافة حسب - لثالث سنتني من االفرتاضي البطارية عمر . 

 حسب - لثالث ساعتني الواحدة للمرة االستخدام يف البطارية عمر 
 . االستخدام نوع

ألنها اجلهاز) شركة( من بكثري أهم اجلهاز) مواصفات( أن دائماً  تذكر 
 .األساس

تظهر  املواصفات أن من جهاز شريت إذا دائماً  تأكد 

  )املواصفات لك تظهر ورح Dxdiag األمر تكتب ----  تشغيل ----  ابدأ طريق عن( 
  



 -:مواصفاته نعرف حتى مثال آـ محدد موديل نستعرض اآلن

Toshiba  >>الجهاز شرآة 

Satellite A200 ‐ 130  >>الجهاز موديل 

• Intel Core Duo T2350 1.86  >>المعالج 

• • 120 GB Hard disk  >>الهاردسك( التخزين مساحة حجم( 

• 1024 MB DDR 2 RAM  >>الرام حجم 

• 15.4 “TrueBrite TFT  >>ونوعها الشاشة حجم 

• DVD Super Multi D/L  >>األقراص مشغل نوع 

• Shared 256 MB  >>وحجمه الشاشة آرت )shared  =مشترك( 

• built‐in camera  >>مدمجة آاميرا 



ASUS  الجهاز شرآة

  F5rl  الجهاز موديل

 Dual‐core 1.8 GHz  المعالج

250  )الهاردسك( حجم Gb

       GHz      DDR 2 2   الرام حجم

  ”15.4 ونوعها الشاشة حجم

 Super multi‐‐DVD  األقراص مشغل نوع

  ATI  1100((256)) MHz وحجمه الشاشة آرت

  MEGA PIXEL 1.3  مدمجة آاميرا

  



  هذا الجدول على حسب مواصفات حاسباتكم ملئ مأرجو من القراء الكرا
 )) ياجماعة معظم هذه المواصفات تكون  ملصوقة على االبتوب((

  الجهاز شرآة

    الجهاز موديل

  المعالج

    )الهاردسك( حجم

    الرام حجم

   ونوعها الشاشة حجم

    األقراص مشغل نوع

   وحجمه الشاشة آرت

    مدمجة آاميرا



  الموضوع منقول من أخ آريم مع بعض اإلضافات
  فجزاه اهللا آل خير وبارك فيه


