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األقراص بمحرآات العناية١

مع التعامل قبل التالية التنبيهات راجع. بعنایة معها التعامل یجب والتي للكسر القابلة الكمبيوتر جهاز مكونات من مكون األقراص محرآات تعتبر
.تطبيقها یتم التي اإلجراءات مع إضافية تنبيهات تضمين یتم آما. األقراص محرآات

:التدابير هذه االعتبار بعين األخذ یجب معلومات، فقد أو أقراص، لمحرك تلف أو الكمبيوتر، لجهاز تلف حدوث خطر لتقليلتنبيه

.آخر إلى موقع من خارجي ثابت أقراص محرك أو آمبيوتر جهاز نقل قبل الشاشة، مسح یتم حتى وانتظر االنتظار، وضع تشغيل ابدأ

.األقراص محرك من المطلي غير المعدني السطح لمس بواسطة االستاتية الكهرباء بتفریغ قم األقراص، محرك مع التعامل قبل

.الكمبيوتر جهاز على أو لإلخراج قابل أقراص محرك على الموجودة الموصالت سنون تلمس ال

.عليه تضغط أو تسقطه وال بحذر، األقراص محرك أمسك

وضع في أو التشغيل عن متوقفًا الكمبيوتر آان إذ مما متأآدًا تكن لم إذا. الكمبيوتر تشغيل أوقف إدخاله، أو أقراص محرك إخراج قبل
.التشغيل نظام خالل من تشغيله إیقاف ثم الكمبيوتر، تشغيل فعليك اإلسبات،

.بعنف له المخصصة الحجيرة داخل األقراص محرك تدفع ال

حساسة الكتابة عملية أن حيث. وسيطة إلى بالكتابة البصریة األقراص محرك قيام عند الكمبيوتر تنقل أو المفاتيح لوحة تستخدم ال
.لالهتزازات

.وسيطة إلى الكتابة قبل آامل بشكل مشحونة آونها من التأآد عليك الوحيد، الطاقة مصدر البطاریة تكون عندما

.جدًا منخفضة أو جدًا عالية رطوبة أو حرارة لدرجات األقراص محرك تعریض تجّنب

.التنظيف بمنتجات برشه تقم ال. للسوائل األقراص محرك تعریض تجّنب

.تخزینه أو شحنه، أو السفر، في اصطحابه أو ُحجيرنه، من األقراص محرك إخراج قبل األقراص محرك من الوسيطة أخرج

مناسب آخر واقي غالف في أو بالستيكية فقاعات ذي بریدي غالف في وضعه فعليك بالبرید، أقراص محرك إرسال ضرورة حالة في
".FRAGILE - للكسر قابل "عبارة الحزمة على واآتب

المطار في الكشف جهاز على المغناطيسية الحقول ذات األمن أجهزة تشمل. المغناطيسية الحقول إلى األقراص محرك تعریض تجنب
الموضوعة المحمولة األمتعة تفحص والتي المطارات، في المستخدمة األمن أجهزة. باليد تستخدم التي الكشف وعصا خالله تمشي الذي
.األقراص بمحرك الضرر تلحق وال مغناطيسية ليست وهي ،)السينية األشعة (إآس أشعة تستخدم المتحرآة، األحزمة على
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األقراص محرك مصباح٢

.البصریة األقراص محرك أو الرئيسي الثابت األقراص محرك إلى جاٍر الوصول یكون عندما األقراص محرك مصباح یومض
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الثابتة األقراص محرآات٣

األقراص محرك استبدال
:المعلومات وفقدان النظام تعّطل لتجنبتنبيه

وجود أثناء الثابتة األقراص محرك بإخراج تقم ال. ُحجرته من الثابتة األقراص محرك إخراج قبل الكمبيوتر جهاز تشغيل بإیقاف قم
.اإلسبات أو االستعداد وضع في وجوده أثناء أو التشغيل وضع في الكمبيوتر

بإیقاف قم ثم. الطاقة زر على بالضغط تشغيله فعليك اإلسبات، وضع في أو التشغيل عن متوقفًا الكمبيوتر آان إذا مما متأآدًا تكن لم إذا
.التشغيل نظام خالل من الكمبيوتر تشغيل

.الفصل هذا في الموجودة التوضيحية الرسوم عن الشيء بعض مختلًفا لدیك الكمبيوتر یبدو قدمالحظة

:الثابتة األقراص محرك إلزالة

.نفذته الذي العمل بحفظ قم.١

.الشاشة وأغلق الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم.٢

.الكمبيوتر بجهاز المتصلة الخارجية األجهزة آافة افصل.٣

.المتردد التيار مأخذ من الطاقة سلك افصل.٤

.مستٍو سطح على ذلك یكون أن على الكمبيوتر جهاز بقلب قم.٥

.الكمبيوتر جهاز من البطاریة أخرج.٦

.)1( الثابتة األقراص محرك غطاء مسماري بفك قم ثم باتجاهك، الثابتة األقراص محرك حجيرة اجعل.٧

٥ الثابتة األقراص محرآات   ٣ الفصل ARWW



.)2( الكمبيوتر عن بعيدًا الثابتة األقراص محرك غطاء برفع قم.٨

.)1( الثابتة األقراص محرك مسماري انزع.٩

.الكمبيوتر جهاز عن بعيًدا الثابتة األقراص محرك ارفع ثم ،)2( ألعلى الثابتة األقراص بمحرك الخاص اللسان اسحب.١٠

ARWW األقراص محرك استبدال ٦



:ثابتة أقراص محرك لترآيب

.به الخاصة الحجيرة إلى الثابتة األقراص محرك أدخل.١

.)1( بإحكام مكانه في یثبت حتى ألسفل برفق الثابتة األقراص محرك اضغط.٢

.)2( مكانهما الثابتة األقراص محرك مسماري أعد.٣

.الكمبيوتر على الموجودین التجویفين مع الثابتة األقراص محرك بغطاء الموجودین )1( اللسانين بمحاذاة قم.٤

.)2( الغطاء أغلق.٥
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.)3( الثابتة األقراص محرك غطاء مسماري بربط قم.٦
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البصرية األقراص محرآات٤

.التالي الجدول في موضح هو آما إليها الكتابة أو البصریة األقراص محرآات من بالقراءة الكمبيوتر یقوم أن یمكن

األقراص من القراءةالبصرية األقراص محرك نوع
وأقراص المضغوطة

DVD

األقراص إلى الكتابة
إلعادة القابلة المضغوطة

)CD-RW( الكتابة

/DVD±RW إلى الكتابة
R

DVD+R إلى الكتابة
DL

الالنعمنعمDVD/CD-RW أقراص محرك

نعمنعمنعمنعمالطبقة ثنائية DVD±RW أقراص

ثنائية LightScribe DVD±RW أقراص
الطبقة

نعمنعمنعمنعم

آل هي المسرودة األقراص محرآات تكون أن بالضرورة وليس. تستخدمه الذي الكمبيوتر ِقبل من معتمدة المذآورة البصریة األقراص محرآات بعض تكون ال قد
.المعتمدة البصریة األقراص محرآات

هذه استخدام یتم). DVD وأقراص المضغوطة األقراص (البصریة األقراص ،DVD-ROM محرك مثل البصریة، األقراص محرك یدعم
.المضغوطة األقراص سعة الرقمية DVD أقراص سعة وتفوق. واألفالم الموسيقى ولتشغيل نقلها أو المعلومات لتخزین األقراص

٩ البصریة األقراص محرآات   ٤ الفصل ARWW



بصري قرص إدخال
.الكمبيوتر بتشغيل قم.١

.الوسائط علبة لتحریر األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء على الموجود )١( التحریر زر على اضغط.٢

.)٢( العلبة بسحب قم.٣

دوران محور فوق القرص بوضع وقم المستویة، األسطح لمس لتجنب الحواف من DVD الرقمي القرص أو المضغوط القرص امسك.٤
.ألعلى الملصق به الموجود السطح وضع مراعاة مع العلبة،

.الدوران محور على لوضعه بحرص القرص إمالة فعليك آامل، بشكل العلبة إلى الوصول باإلمكان یكن لم إذامالحظة

.مكانه في القرص یستقر حتى العلبة دوران محور فوق ألسفل )٣( القرص على بلطف اضغط.٥

.الوسائط علبة أغلق.٦

مربع فتح یتم افتراضي، وسائط مشغل بتحدید تقم لم إذا. عادیًا أمرًا القصير المؤقت التوقف یكون األقراص، أحد إدخال بعدمالحظة
.الوسائط لمحتوى استخدامك طریقة بتحدید بمطالبتك یقوم حيث". تلقائية قراءة "الحوار

ARWW بصري قرص إدخال ١٠



)بالطاقة (بصري قرص إزالة
:ببطاریة أو خارجية بطاقة یعمل الكمبيوتر جهاز آان إذا ما حالة في

.الكمبيوتر بتشغيل قم.١

.)2( العلبة بسحب قم ثم الوسائط، علبة لفك األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء على الموجود )1( التحریر زر اضغط.٢

أمسك. للقرص الخارجية الحواف برفع قيامك أثناء العلبة دوران محور على ألسفل برفق بالضغط وذلك العلبة من )3( القرص أخرج.٣
.المستویة األسطح لمس وتجنب الحواف، من بالقرص

.إخراجه أثناء بحرص القرص إمالة فعليك العلبة، إلى آامل بشكل الوصول باإلمكان یكن لم إذامالحظة

.واقية حافظة في القرص وضع الوسائط علبة أغلق.٤

١١ البصریة األقراص محرآات   ٤ الفصل ARWW



)طاقة بدون (بصري قرص إزالة
:بطاریة أو خارجية طاقة توفر عدم حالة في

.األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء في التحریر فتحة في )1( الورق مشبك طرف أدخل.١

.)2( العلبة بسحب قم ثم العلبة، تحریر یتم حتى برفق للداخل اضغط.٢

أمسك. للقرص الخارجية الحواف برفع قيامك أثناء العلبة دوران محور على ألسفل برفق بالضغط وذلك العلبة من )3( القرص أخرج.٣
.المستویة األسطح لمس وتجنب الحواف، من بالقرص

.إخراجه أثناء بحرص القرص إمالة فعليك العلبة، إلى آامل بشكل الوصول باإلمكان یكن لم إذامالحظة

.واقية حافظة في القرص وضع الوسائط علبة أغلق.٤

ARWW )طاقة بدون (بصري قرص إزالة ١٢



اإلسبات أو االنتظار وضع تجنب
وضع تشغيل تبدأ ال الصوت، أو الفيدیو قراءة وظائف فقدان أو والصوت، الفيدیو جودة في محتمل تراجع حدوث لتجّنبتنبيه

.DVD رقمي قرص أو مضغوط قرص إلى الكتابة أو القراءة أثناء اإلسبات أو االنتظار

.DVD رقمي قرص أو مضغوط قرص إلى الكتابة عند اإلسبات أو االنتظار وضع تشغيل تبدأ ال المعلومات، فقدان ولتجّنب

):DVD رقمي قرص أو مضغوط، قرص مثل (األقراص محرك وسيطة قراءة أثناء اإلسبات وضع أو االنتظار وضع تشغيل بدء عرضيًا تم إذا

.التشغيل مقاطعة تتم قد●

.Putting the computer into hibernation or standby may stop the playback" :التالية التحذیر رسالة تشاهد قد●
Do you want to continue?") فوق انقر) المتابعة؟ ترید هل. التشغيل االنتظار أو اإلسبات وضع في الكمبيوتر وضع یوقف قد 

No) ال(.

.والفيدیو الصوت قراءة الستئناف DVD الرقمي القرص أو المضغوط القرص تشغيل إعادة إلى تحتاج قد●

١٣ البصریة األقراص محرآات   ٤ الفصل ARWW
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الفهرس
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