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ب و ثؼد ًوحة املفاثَح من أمه وحدات اإلدخال يف احلاس

ب دون و وٍاكد ٍىون من املس خحَي اًؼمي ػىل احلاس

ػىل اًرمغ من اًخصاممي اجلدًدة واملخيوػة , اس خخدارما

ٌَوحات املفاثَح فإن ثصمميِا جاء أصاًل من فىرة اآلةل 

 .اٍاكثجة املَاكهَىِة

مؼظم ًوحات املفاثَح ثؼمتد ػىل آًَة معي مدشاهبة ثؼمتد 

ي  أساساً ػىل اس خخدام مفاثَح ودوائر إٍىرتوهَة ًخحًو

ػىل املفذاح إىل إشارة ًفِمِا ( اًرضب)معََة اًضغط 

خؼامي مؼِا احلاس  .بو ًو

 أساس َات ًوحة املفاثَح



 ختعَط ًوحة املفاثَح

اًخصممي األنرث اس خخداماً يف وكذيا احلايل, اخرتغِا ” QWERTY“ًوحة مفاثَح ةخصممي هوٍريت 

مث ثجؼا  ”ABC..“, يف اًجداًة اكن اًخصممي مرثب تشلك أجبدي 1873يف ػام   الاثمهرس خوفر 

و ػامل رايضَات حاول أن ًضع احلروف األنرث  يف  إس خخداماًيصَحة أحد أكرابء هرس خوفر ُو

عَق  إس خخداماً األنرث  اًصف األسايس مث أػاد ختعَط ًوحة املفاثَح ثجؼاً ٌَحروف وش َوػاً ًو

أول س خة حروف يف ًوحة املفاثَح من اجلِة  إمسوُو  QWERTY إمسػىل ُذا اًخخعَط 

وُو  دفوراكاًؼامل  إخرتاعمن  ”Dvorak دفوراك“ وُو اًُرسى, و ًوجد ختعَط آخر ُام

ٍىن ًألسف مل ًيافس هوٍريت إلٌُلهل ةؼض األساس َات % 35ًٍزد من رسػة اٍىذاةة ةًس جة 

أيت ختعَط  اًِامة يف اإلدخال , وكد اس خخدم ختعَط هوٍريت آهذاك يف اآلالت اٍاكثجة, ًو

احلروف ػىل ُذٍ اًشالكة حلي مشلكة اكن ًؼاين مهنا اٍىذاب ػىل اآلالت اٍاكثجة, ويه احنشار 

 األزرار هدِجة ًرسػة اًرضب ػىل ًوحة املفاثَح



 

 

 .ثخىون ًوحة املفاثَح من مىوانت خارجِة, ومىوانت داخََة

 .حمتثي يف املفاثَح اخلارجِة املس خخدمة إلدخال احلروف واألركام املىوانت اخلارجِة 

 :مفذاح خمخَفة يف اًوظَفة ميىن ثصيَفِا إىل 123 – 80متخكل ًوحات املفاثَح ما ةني  

 مفاثَح اًعجاػة•

 مفاثَح األركام •

 مفاثَح اخلدمات•

 مفاثَح اًخحنك  •

 دم ثخىون ًوحة املفاثَح ؟



 :املىوانت داخََة

.  فِيي متخكل مؼاجلاً خاصاً هبا, وٍلوػة دوائر إٍىرتوهَة ثؼمي ػىل هلي املؼَومات من وإىل املؼاجل. ب مصغرو ميىن اغخجار ًوحة املفاثَح وحاس

ومصفوفة املفاثَح غجارة غن ش جىة من ادلوائر اإلٍىرتوهَة ثلع (. Key matrix)واجلزء األنرب من ُذٍ ادلوائر ٌشلك مصفوف املفاثَح 

متخكل . , ومىون من زالث صفاحئ ةالسدِىِة(اًالمِيُت)مخارشة أسفي املفاثَح, ثخىون مصفوفة املفاثَح من غشاء مرن مصيوع من مادة 

ة واًسفََة مصفوفة من املسارات اًياكةل و ثؼزل اًصفِحة ادلاخََة . متاسات املفاثَح املعجوػة ػىل اًسعح ادلاخًل اًصفِحخان اًؼًَو

ِا سَسةل من اًثلوب املعاةلة ٍلك زوج من متاسات املفذاح غيد اًضغط ػىل املفذاح ًمت اًضغط ػىل انةض . ٍلوغخني من املسارات, ًو

 ًدسحب حبدوث متاس ةني انكي اًصفِحة اًؼََا وانكي اًصفِحة اًسفىل

 

 





 microprocessorب حبَر إهنا حتخوي ػىل مؼاجل و ثؼخرب ًوحة املفاثَح حبد ذاهتا هجاز حاس

 .وٍلوػة من ادلوائر اًخحنك 

و غجارة غن ش جىة من ادلوائر  key matrixػىل ما ًؼرف ب  حتخوي ًوحة املفاثَح ُو

ق موكؼِا يف ُذٍ  لِا حتدًد املفاثَح اًيت مت ضغعِا  غن ظًر موجودة حتت املفاثَح ًمت غن ظًر

 اًش جىة ةواسعة اإلحدازَات اًس ًَِة واًصادًة ًِذٍ املفاثَح

فاًضغط ػىل مفذاح ما ًؤدي إىل رساين ثَار وِرابيئ تس َط ػرب ُذٍ ادلوائر حبَر ًلوم 

مثال ابٍىشف املس متر غن أي ثغري ملؼرفة موكع املفذاح املضغوط وملارهخَ مبا  مؼاجل اًشاشة

ق ُذٍ امللارهة ميىن حتدًد  ROMموجود يف اذلاهرة  character mapٌسمى  وغن ظًر

 .أو حتدًد ٍلوػة املفاثَح اًيت مت ضغعِا َاملفذاح اذلي مت ضغع

ةآخر ٌَحصول ػىل حروف ًغة  ROMد يف اذلاهرة وجو امل character mapميىن اسدخدال 

 . ػىل حرثُب آخر ٌَمفاثَح أخرى أو ٌَحصول
  

     :مؼاجل ًوحة املفاثَح 



:وًلوم املؼاجل ةثالث معََا أساس َة ويه  

 

 حتدًد ماكن اًزر اذلي مت اًضغط ػَََ يف ًوحة ادلارات املعجوػة1.

 حتََي وثلِمي ػدد اًيجضات اًياجتة غن ضغط اًزر2.

 اًرسػة اًيت مت اًضغط ػىل الازرار من خالًِا3.

 



 :ًوحة املفاثَح وشفرة املسح 
  

 MICROPROCESSOR غيد معََة اًضغط ػىل مفذاح من ًوحة املفاثَح ًلوم املؼاجل اًصغري املوجود داخي ًوحة املفاثَح

ونذكل غيد اًرفع من اًضغط ػىل ,   (scan code)ةت ٌسمى تشفرة املسح 8ةخوًَد ػدد مىون من   INTEL 8084 مثي

و اًثاين ٌدلالةل ػىل أن املفذاح مت  ٌَدلالةل ػىل أن املفذاح مت ضغع  آخر حبَر ٍىون األول SCAN CODE املفذاح ًخودل

رفع اًضغط غيَ وجتدر اإلشارة ُيا أهَ ًُس ُياك ػالكة ةني ُذٍ اًشفرة وةني احلرف أو اًرمز املوجود ػىل املفذاح ونذكل 

 . (رفعاً,اًضغط )ًُس ًِا ػالكة ةوظَفة املفذاح فِيي فلط ٌدلالةل ػىل حاةل املفذاح 



:أهواع ًوحات املفاثَح   

جس خخدم أهواع ػدًدة من املفاثَح يف ًوحات املفاثَح اًَوم , مضن ُذٍ األهواع اًيوع املَاكهَيك , وفىرثَ مخيَة ػىل 

ياك أهواع أخرى ال ثؼمتد ػًل اًخصممي املَاكهَيك ,  حدوث الاثصال اٍىِريب يف ادلارة هدِجة فؼي هظام مِاكهَيك , ُو

ة  ومع ذكل فأنرث األهواع ش َوػاً ُو املفاثَح اًيت ثؼمتد  , Capacitive Switchesإمنا ثؼمتد ػًل املفاثَح اًسؼًو

 :ػًل اًخصممي املَاكهَيك , وميىن اًلول ةأن األهواع املخاحة يه

 . Pure Mechanicalاملَاكهَيك اًجحت 1.

 . Foam elementذو اًؼيرص اًرغوي 2.

 . Rubber domeذو اًلخة املعاظَة 3.

 Membraneاًغشايئ 4.
 



 7أو  6اًجًِة األساس َة ٌَوحات املفاثَح واًيت ثلع أسفي األزرار ُياك حوايل فامي ًخؼَق ةيوغَة  

ىن إخذصارأ ٍلك  أهواع خمخَفة من ظرق صياػة ًوحات املفاثَح وهَفِة ثصممي املفاثَح اخلاصة هبا, ٍو

ًوحة مفاثَح ػادًة …ذلكل فس يلسم ُيا أهواع ُذٍ اٌَوحات إىل إزيني فلط

 Keyboard Standard أو ًعَق ػَهيا نذكلkeyboard Membrane,  واًثاين يه اًيوع األنرث

  Mechanical Keyboard احرتافِة واألغىل يف اٍمثن

 

 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=keyboard&_from=R40|R40|R40|R40|R40|R40&_osacat=293&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=keyboard&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=keyboard&_from=R40|R40|R40|R40|R40|R40&_osacat=293&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=keyboard&_sacat=0


وأثت اًدسمَة مهنا ألن ” غشاء“يف األساس ثؼين  Membraneلكمة 

مرهة  PCBدوائر إٍىرتوهَةُذا اًيوع من ًوحات املفاثَح ًؼمتد ػىل ًوحة 

واجلدٍر ابذلهر أًضاً أن ثصيَف . ٌَغاًة أش جَ ابًغشاء اًجالسدِيك اًركِق

 Keyboard Membrane م ةؼض اًيشء مفؼظم األهواع ُو ثصيَف ُمَؼمَّ

اخملخَفة ٌَوحات املفاثَح ثيدرج يف األصي حتت 

Membrane Keyboard ىن خيخَف األمر من ًوحة مفاثَح ألخرى ٍو

يف ظًرلة غَق ادلائرة اٍىِرةَة وإرسال اإلشارة جلِاز احلاسب أو أحِاان 

ىن اًفىرة األساس َة ابالغامتد …ٍىون الاخذالف يف هوغَة املفاثَح فلط ٍو

 .املرهة ثلًرجاً اثةخة يف مؼظم ُذٍ اٌَوحات PCBػىل ًوحة اًـ 

Membrane keyboard: 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=keyboard&_from=R40|R40|R40|R40|R40|R40&_osacat=293&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=keyboard&_sacat=0


ىهنا مرهة  PCB اًجًِة األساس َة ثؼمتد ػىل ًوحة إٍىرتوهَة معجوػة  اكًيت ىراُا ابًؼدًد من األهجزة اإلٍىرتوهَة اخملخَفة ٍو

واًيت جسري وثخلاظع يف أحناء اٌَوحة وثرتنز يف هلاط  Linesوشحَِ ةغشاء ةالسدِيك ركِق, وسرتى ػَهيا خعوط اًخوصَي 

 .مؼَية يه يف األساس دوائر وِرابئَة صغرية واًيت متثي املفاثَح اًيت حرسي اإلشارة جلِاز احلاسب غيد غَلِا

ذٍ اًركؼة  PCBُذٍ اكهت اًلاػدة األساس َة, أما مٌعلة اًوسط فِيي غجارة غن ركؼة معاظَة ةيفس جحم ًوحة ال    متاماً ُو

ا حمججة أو مََئة ابًلخاب واًيت ثرتنز ابًضجط أػىل لك هلعة من اًيلاط املوزػة ػىل ًوحة  ًُست مسعحة ابٍاكمي ةي سرُت

وأسفي لك من ُذٍ اًلخاب س خجد ظجلة سوداء يه غجارة غن مادة اجلرافِت املوصةل ٌَىِرابء واًيت س خؼمي  ,PCB ال

 .PCBػىل غَق ادلائرة اٍىِرةَة اخلاصة ثلك مفذاح ػىل ًوحة اًـ 

اآلن ةؼد اإلىهتاء من اًلاػدة ومٌعلة اًوسط ال ًدخلى سوى اًسعح واملمتثي ابًخأهَد يف املفاثَح أو األزرار اًجالسدِىِة اًيت 

ثضغط ػَهيا أهت ًَلوم املفذاح غيد ىزوهل ةخخفِض اًلخة املعاظَة املخواجدة أسفي مٌَ حىت ًالمس كؼر اًلخة املصيع من 

ي ًوحة ال  ؼمي ػىل غَق ادلائرة ومن مث إرسال اإلشارة إىل هجاز احلاسب وإمتام األمر اذلي أرسَخَ  PCBاجلرافِت املوصٍّ ًو

 .ٌَخو

. 



Mechanical Keyboard 

جشمي مجَع ادلوائر اٍىِرةَة اخلاصة مبفاثَح اٌَوحة,  PCBػىل ًوحة Keyboard Mechanical  ال ثؼمتد ًوحات

وإمنا ٍلك مفذاح ػَهيا دائرثَ اٍىِرابئَة اخلاصة ةَ وامليفصةل غن مجَع املفاثَح اجملاورة, ظًرلة ةياء األزرار هفسِا نذكل 

خمخَفة لكَاً, وال وجود ألي كعع معاظَة وإمنا حرنة اًزر ثمت ةعًرلة مِاكهَىِة تشلك اكمي مٌذ اًضغط ػىل اًزر 

 .وحىت إرسال اإلشارة اٍىِرةَة جلِاز احلاسب

 معوماً نٌل كَيا فَوحة املفاثَح املَاكهَىِة ثخىون من مفاثَح خاصة حرسي اإلشارة من خالل حرنة مِاكهَىِة ةداخَِا,

يه املخفوكة يف لك يشء سواء من انحِة Keyboard Mechanical  أمه الاخذالفات ةني اًيوػني وثلًرجاً هوغَة

ا الافرتايض واًيت ثصي إىل حوايل  أضؼاف معر أظول من املفاثَح اخلاصة ابٌَوحات اًؼادًة,  3جودة املفاثَح ومعُر

أو نذكل الاس خجاةة اخلاصة ابملفاثَح هفسِا واًيت ثؼد أفضي ثىثري يف ًوحات املفاثَح املَاكهَىِة, ففي حني أن فىرة 

فَوحة املفاثَح املَاكهَىِة ال  ,PCBمعي ًوحة املفاثَح اًؼادًة ًخعَب أن ثضغط ػىل اًزر حىت ًخالمس مع ًوحة ال

 ثخعَب ذكل وال ٌشرتط اًوصول إىل هناًة اًلاع ٌَزر ٍيك ًمت إرسال اإلشارة وٍىفي اًضغط ًيصف املسافة فلط
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 :وصي ًوحة املفاثَح إىل احلاسب ةإحدى اًعرق اًخاًَةميىن 
 :   Pin DIN-5وصةل 1.

وثؼخرب ُذٍ اًوصةل من أكدم أهواع اًوصالت إذ ظِرت مٌذ ظِور احلاسب 
 (.48شلك )

 :Pin Mini-DIN-6وصةل 2.
 .IBM PS/2يه اٍمنوذج اًصغري من اًوصةل وظِرت مع احلاسب 

 :USBوصةل اًياكي اًدسَسًل اًؼاملي 3.
اًوصةل مس خعَةل اًشلك ومتكل . ثؼخرب ُذٍ اًوصالت من أحدث اًخلٌَات

 فلطأرةؼة أسالك 

   Keyboard Connector:موصالت ًوحة املفاثَح
 



 ًوحة املفاثَح و امه اغعاًِا

أمه أغعاًِا:   

ومن أمه األمور اًوكائَة اًيت ميىن اثجاغِا ٌَمحافظة  ,ثؼخرب ًوحة املفاثَح من أمه اًعرفِات املرثجعة ابحلاسوب ذلا ال ةد من إجراء اًصَاهة ادلورًة ًِا 

ا ةؼَدة غن اًغجار واألوساخ وجتيب وضع   ػَهيا املرشوابتػىل ًوحة اًفاثَح اةلاُؤ

 .لك مفاثَح اٌَوحة ال ثؼمي / ةؼض : اًؼعي 1.

 .يف ًوحة املفاثَح غعي ,فصي أو ػدم حرهَب اٍاكةي : اًسحب 

 :  اإلجراء 

 .اًخأند من حرهَب اٍاكةي 

 .ثيظَف املفاثَح من اًؼوائق 



 .اس خجاةة ًوحة املفاثَحػدم :اًؼعي.  2

  اٍىِجي يف امليفذ اخلاص ةَثوصَي  ػدم, أو املفاثَح ة ًوححدوث هرس أو اغوجاج ٌدلابةُس املوجودة يف وصةل هَجي  :اًسحب    

 اٍىِجي أو إصالحَ , واًخأند من ثوصَي اٌَوحة ابمليفذ اخلاص ةَثغَري :الاجراء    

 يف ةؼض أهظمة اًدشغَي)ظِور اًرساةل اآلثَة غيد جشغَي اجلِاز  :اًؼعي . 4

Keyboard Error no Keyboard preset      

Press F1 To Continue. Del To Enter Setup     

 .ثوصَي ًوحة املفاثَح هنائَاً  ثوصَي هَجي ًوحة املفاثَح يف اًوصةل اخلاصة ثىِجي اًفأرة , أو ػدم  :اًسحب    

 اًخأند من ثوصَي هَجي ًوحة املفاثَح ابمليفذ اخلاص هبا :احلي   

 .اس خجاةة ةؼض املفاثَح غيد اًضغط غهناػدم :اًؼعي . 3

 .حرامك اًغجار , اوساكب اًسوائي ػَهيا :اًسحب   

 ثيظَف اٌَوحة من اًغجار واألوساخ ةواسعة انخف اًغجار , وثيظَفِا ابملاء امللعر أو اٍىحول غيد سىب اًسوائي ػَهيا :احلي   



اًفأرة   mouse  
  

 الماوس ) الفارة (: 

 

. وهي وحدة تحكم وإدخال تستخدم لتحريك مؤشر الشاشة وتستخدم لتنفيذ أحد الخيارات المتاحة   

 

خالل استخدامنا الٌومً للحاسب الشخصً ال نستطٌع أن نستغنً ولو لبضعة دقائق عن وحدة الفأرة فهلً النً تحرك 

وفً  Menuالذي ٌظهر علً الشاشة للمكان الذي نرٌده كما نستخدمها أٌضا فً تحدٌد إظهار القوائم  Curserالمؤشر 

تستطٌع وحدة الفأرة أن تشعر بالحركة التً ٌقوم بها المستخدم عندما ٌحركها علً سطح المكتب وتنقل . االختٌار منها

 هذه الحركة إلً الحاسب كما تنقل أٌضا إشارات للحاسب تعتبر عن ضغط المستخدم علً المفاتٌح التً توجد بها



 اًفأرة اًضوئَة املَاكهَىِة

 أهواغِا







 اٍىرةفارة 
 

ؼمتد يف اًخؼرف ػًل حرنة اًفارة ػًل هرة داخي اًفارة ثدور مع حرنة اًفارة وثؤثر حرنهتا ػًل حرسني صغرٍين مذؼامدٍن  .ًو

 :اًفارة اًضوئَة  
 

مت اس خلخاهل ػىل رشحية  اش جاٍ املوصالت اٌَزيرشؼاع من ضوء  nثؼمتد ػي  املرنز أسفي اًفارة ًيؼىس من ػىل اًسعح ًو
 

رإٍىرتوهَة   .اش جَ حبساس اًخصٍو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA




  Optical Mouseالفأرة الضوئية 

تم اختراع نوعٌة جدٌدة من هذه الوحدات  1999لعالج مشكلة دخول األتربة إلً جسم الفأرة وفً نهاٌة عام  : Optical Mouseالفأرة الضوئٌة 

هذا النظام بدٌال عن . تعتمد علً نظام ضوئً  لٌزر ٌطلق شعاع ضوئً علً سطح المكتب ومن هذا الشعاع ٌتم التقاط آالف االشعة المنعكسة كل ثانٌة

ٌمكن للفأرة الضوئٌة أن تعمل علً أي سطح حتً وإن كان . الكرة الدوارة التً تم االستغناء عنها فً هذه التقنٌة الجدٌدة وبذلك تم حل مشكلة األتربة

شعاع الضوء ٌنعكس من علً السطح الذي تتحرك . كاوتشكغٌر مستوي كما ٌمكنها أٌضا العمل دون الحاجة إلً لوحة   

.تعمل بشعاع  لٌزر وهً تتمٌز بدقة أكبر تجعل تحكم المستخدم فً مؤشر الفأرة علً الشاشة أكثر سهولة,علٌه الفأرة إلً خالٌا ضوئٌة  تسمً    



 

:كٌف تعمل الفأرة الضوئٌة   

 

.مع أي حركة للفأرة علً سطح المكتب ٌتحرك الشعاع الضوئً وٌنعكس مرة ثانٌة علً الخالٌا الضوئٌة التً توجد فً الوحدة**   

 

.التً تصل إلٌه من هذه الخالٌا االشعهالخالٌا الضوئٌة تتصل بمعالج خاص وظٌفته تحلٌل **   

 

الفأرة علً سطح المكتب وٌتم إرسال  تحركتهاالمسافة التً التقاطه مع صورة الشعاع السابق له لتحدٌد تم الشعاع الذي تتم عملٌة مقارنة بٌن ** 

.حركة الفأرة الجدٌدة إلً الحاسب  

 

.الموجود بالفأرةصور الشعاع ٌقوم الحاسب بتحرٌك مؤشر الفأرة علً الشاشة وفقا لإلحداثٌات إلً وصلت إلٌه من معالج **   

 

رة الخطوات السابقة تتكرر مئات المرات كل ثانٌة وهو ما ٌجعل المستخدم ٌشعر أن مؤشر الفأرة ٌتحرك علً الشاشة بسالسة وتتناغم حركة الفأ** 

.مع حركة المؤشر  



:تتميز الفأرة الضوئية عن الفأرة التقليدية في عدة نقاط   

 

.عدم وجود أجزاء متحركة مثل الكرة الدوارة ٌقلل من المشاكل التً ٌمكن أن تحدث أثناء االستخدام**   

 

.ال ٌحدث انتقال لألتربة من السطح الذي تتحرك علٌه الفأرة إلً المكونات الداخلٌة لها**   

 

حركة شعاع الضوء أو شعاع اللٌزر أكثر دقة من حركة الكرة الدوارة مما ٌؤدي إلً مزٌد من السالسة فً التحكم فً ** 

.مؤشر الفأرة  

 

. ال تحتاج إلً سطح مستوي أو إلً لوحة خاصة تتحرك علٌها**   



 "Blutooth Wireless"ابس خخدام اًجَوثوث  السَيك -واًٍرُس ماوس   
ىٌَ شؼيب دلى أحصاب اٍوكجَوحر احملمول ٍمتزي ةأهم ال حتخاج ًرةط أي وصةل ابٍوكجَوحر إذا اكن هكجَوحرك حيخوي ػىل خاصَة , هوع جدًد وسحِاً ٍو

ىن إذا اكن هجازك ال حيخوي ػىل خاصَة اًجَوثوث فأهت سدس خخدم وصةل اس خلخال مشاهبة ملاوس اًـ, اًجَوثوث  .RFٍو



 ؟ الاسَىِةما ُوى مدى اًفارة 

إذا كنت دائماً تستخدم الماوس بشكل قرٌب من , مدى للماوس الالسلكً بعدها تنقطع اإلشارةهناك 

أما إذا كنت تستخدم الماوس من مكان بعٌد فقد ٌهمك مجال اإلشارة فً , الكمبٌوتر فال تهتم لهذه النقطة

متر و  10متر و بعضها ٌصل لـ  3ٌختلف المدى من ماوس آلخر فبعضها ٌكون أقل من , الماوس

 20مثالً , وستجد المعلومة مكتوبة بالقدم, هذه المعلومة ستجدها دائماً مكتوبة على علبة الماوس, أكثر

,  قدم 15فإذا وجدت الماوس ٌقول أن المدى هو , 3.3لمعرفة المسافة بالمتر فقط أقسم الرقم على , قدم

  .متر تقرٌباً  5فسٌكون المدى 



 شلك وصةل الاس خلخال
ذهران يف ةداًة امللاةل أن املاوس اًالسَيك ًخعَب وصةل اس خلخال ًمت ثوصََِا 

 ,  ابٍوكجَوحر

 :ًوجد شلكني رئُس َني ًوصالت الاس خلخال 

 , جحم صغري مشاةَ ٌَفالش مميوري -1

 و ُذا اًيوع ُو األفضي و األصغر حِر أهَ ال ًأخذ مساحة

أكي اهدشاراً و كد ال ًؼجب اٍىثرٍين, جحم هجري -2  



 "Wire"سَيك اوس أما امل
ق سكل أو هَجي ذمخد من املاوس ٌَوكجَوحر   وجد هوػني ويه , ًمت رةط املاوس ابٍوكجَوحر غن ظًر  USBواًـ  ,PS2و  USBًو

 .أفضي إذا اكن امليفذ مذوفر دلًم



ختخَف األغعال اًيت ثصُب اًفأرة ابخذالف أهواغِا 

. سدذؼرف ُيا أغعال اًفأرة اًسَىِة فلط. 
 .ػدم اًلدرة ػىل اًخحنك يف مؤرش اًفأرة تسِوةل :(1)اًؼعي 

 .جتمع اًغجار ػىل جعالت اًفأرة اًسفََة :اًسحب

 فذح غعاء اًؼجةل وثيظَفِا من املواد اًؼاًلة ػىل حماورُا :احلي

 .ػدم اس خجاةة أزرار اًفأرة , حِر حىون معََة اًضغط ػىل اًزر دون فائدة :(2)اًؼعي 

 .وجود هرس يف امللاتس ادلاخََة ًألزرار :اًسحب

 .اسدخدال اًفأرة :احلي

 .ػدم حترك مؤرش اًفأرة ةؼد جشغَي اجلِاز :(3)اًؼعي 

 .اًفأرة غري مؼرفة أو غري موصوةل ابجلِاز :اًسحب

 وثؼمي تشلك حصَح Windows, فذخؼرف اًفأرة من خالل هظام اًدشغَي  ( OK)ثوصَي اًفأرة يف ماكهنا , ومن مث اًضغط ػىل زر موافق  :احلي


