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:مقدمةال

نا الحاضر فأصبح كل أصبح الحاسوب في یومنا ھذا حاجة أساسیة لكل فرد وطالب ومتعلم وخاصة في عصر
شخص یتعلم الحاسوب وكیف یعمل الى أن أخذ العلم في الحاسوب یعطي عن مكونات الحاسوب ودراستة أجزائھ 

Motherboardوفي ھذا العمل سنقوم بشرح جزء من اھم اجزاء الحاسوب وھي الوحھ االم او ما یسمى بالـ 
واهللا ولي التوفیق.وغیر ذلكوسیتم التعرف علیھا وعلى خصائصھا وأنواعھا واجزائھا

الكتابنبذه عن 
سیتم باذن اهللا التعرف على الوحھ االم وعلى انواعھا والعامل الشكلي لھا كما سیتم التعرف على اھم اجزائھا وھو 

ثم سنقوم بتعرف على اجزائھا االخرى  ، ى یستطیع القارىء التمیز بینھا المعالج وانواعھ القدیمھ والجدیده حت
ثم سیتم التعرف ، وسیتم الشرح عنھما بالتفصیل ,BIOSوال ,CMOSوشرح فائدتھا ومن اھم ھذه االجزاء ال 

مع RAMعلى النواقل وانواعھا الثالث مع التوضیح بالصور ثم سیتم التحدث عن شقوق الذاكره او ما یسما بال 
sataو IDEذكر انواعھا القدیمھ والجدیده بالتفصیل وسیتم التعرف على شقوق التوسع والمنافذ الخارجیھ وال 

ومجموعة الرقاقات التي تنظم النقل البیانات  بین ھذه االجزاء والمعالج وسیتم التعرف على المكثفات ومن ثم  
، الوان االسالك وكمیت الطاقھ الذي یزوده كل لون سنقوم بشرح انواع مقابس الطاقھ واشكالھا وتعرف على 

وسنقو بذكر اشھر الشركات المصنعھ لھذه الوحھ وقمنا بعرض جدول النواع الوحات التابعھ لشركت انتل كما 
.التي انتجتھا ھذه الشركھd5400xsسنتعرف على الوحھ 
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ة ا ال   التي البد من  ساسیةال  الكمبیوترااءفي الكمبیوتر وھي التي تضم جمیع اجز  ساسیةھذه ھي اللوحة ا اللیكترونی
يتو المختلفة او  تحوي جمیع اماكن تركیب البطاقاتاجد ھا مجتمعة لتقول بان لدیك جھاز كمبیوتر صالح للعمل فعلیا وھ

رفالمسؤلةالكروت ا اللیكترونیة   و  Expansion Slotsال  عن التعامل مع البیانات او ما یطلق علیھ او ما تع
او المعالج الذي یعتبر   Processorمكان تركیب ال  یضاو ا   ناتت نقل البیا  بقنوااو ما تعرف  System Busesالـ

وسوف نتطرق الى كل جزء بالتفصیل Memory Modulesللذاكرة   باالضافةالكمبیوتر بمثابة عقل
ة  Motherboardللـالحقا وكما ترى في الصورة التالیة لقط

الفھرس 

مكونات قد یختلف من مودیل الى ا الخر اشكال مختلفة و ایضا ما علیھا منلھا Motherboardان الوحھ االم 
.ریبا اھم و اكثر ا الشیاء استخداماللوحة تحوي تقحسب الشركة المصنعة وقد عرضنا ھنا صورة

واالن سوف تنعمق اكثر في فھم مكونات اللوحة الرئیسیة واھم ما یمیزھا وطریقة عملھا كما ستجد في الصورة 
طرق الى اھم االشیاء التي سوف تواجھك نتف وباالعلى اللوحة االم وعلیھا شرح لكل جزء مھم من اجزائھا فس

. سیةفي التعامل مع اللوحة الرئی
او محوالت Power Supplyوھي انواع الھناك شيء ھام جدا ومن اھم النقاط التي ینبغى ان تعرفھا كدارس

منھا القدیم و الحدیث ولكن لن نكتفي بتعریفكPower suppliesقة المستخدمة، وھناك العدید من الاالط
انھ من المعلوم ان مل بھذه التقنیة القدیمة حیثبالمتاح حالیا فالبد ان تتعرف على القدیم ربما یواجھك جھاز یع

:كما ستعرف الحقاMotherboardیمكنك من تحدید نوع اللوحة الرئیسیة الPower Supplyال

:A T Power Supplyو استخدمت منذ بدایات ھذا النوع من محوال ت الطاقة كان االكثر شیوعا و استخداما
Processorو الMemory Modulesاھم ما كان یمیھا ان رقائق الذاكرةو١٩٩٥الكمبیوتر حتى تقریبا عام

كالموجودة حالیا و Expansion Slotsاولھا ا ماكن خاصةلم یكنشرة على اللوحة ا ال م اياكانت توضع مب
و ینتھي كل MotherboardبالPower Supplyحیث ان ھا مجرد وصل ال ان تركیبھا من اسھل ما یمكنك

.ءشي 
:Baby ATھي نفس خصائص اللوحة السابقة ولكن اصغر منھا بالطبع كما ھو و اضح.

A TX Power Supply :ضع في اعتبارك ھو یعتبر ھو بدایة ھذه الحقیة التكنولوجیة الموجودة حالیا ولكن
عنھا على انھا الرئیسیة ولكننا نتحدث كوحدة امداد الطاقة للوحةPower Supplyالاننا ال نتحد ث ھنا عن

تم ATXھي Motherboardsوھذه التقنیة المستخدمة في ال Motherboardsتقنیة تطورت بتطور ال
ولكن ماھو الفرق الجوھري بین ال Pentium Proوبدأ انتاج ھا في سلسة  INTELابتكار ھا من قبل شركة 

ATXوالATلـكتقنیة مستخدمة في اMotherboards.



ٍATX الاالبطاقات المختلفة بسھولة عن مثیلتھتركیب الكروت او  باالمكاناصبحATلزیادة المساحة المستغلة للوحة  نظرا
مما  Power Supplyاللوحة الرئیسیة و اصبح مكانھا بقرب ال  عن مقدمة Processorالرئیسیة حیث تم ابعاد مكان ال

نظرا  التي كان یصعب تركیب كروت معنیة على اللوحة الرئیسیةATالت بسھولة عن االبطاقو  یتیح تركیب الكروت
یة . لوجود المعالج و الذاكرة في مقدمة اللوحة الرئیس

فكانت وصلتین ATا ما في ال  PIN Power Connector 20استخدم موصل و احد فقط للطاقة وھوATXفي تقنیة ال 
. االسودین جیران السلكینمستخدمھ وھي ان   قاعده ھنا  الكن! سالك و الوانھ ا   االحیث یصعب علیك تذكر اتجاه   

على Power Supplyمن ال فولت من الطاقة مباشرة٣،٣ب  اكتسااصبحت اللوحة الرئیسیة قادرة على    ATXفي تقنیة
فولت لتصل الى   ٣،٣فولت الى   ٥لتحویل الطاقة من  Regulatorالتي كان ال بد من وجود  ATعكس التقنیة القدیمة في

انھ یمكنك ا ن  بمعنىSoft SwitchوھيATXالتي ظھرت في تقنیة الیضامن اھم االشیاء ا    اللوحة الرئیسیة بھذا القدر 
كانت تستخدم ATمثال ففي الSoftwareللكمبیوتر او اللوحة الرئیسیة عن طریق ال   الیقافتتحكم في عملیة التشغیل و ا 

باستخدام تقنیة الناآلPowerالمستحیل تشغیلھ بدون الضغط على زر ال  تقنیة میكانیكیة لفتح و اغالق الجھاز فكان من
Soft switch وبكل سھولة ان تجعل الكمبیوتر بامكانكاصبحStandbyبخاصیة تدعىوتقوم بتشغیلھ من على الشبكة

Wake On LAN  الحدیثةالجھزة  وھي اصبحت متاحة في جمیع ا .



Central Processing Unit ( CPU)

Central Processing Unit او ما یطلق علیھProcessorفي الكمبیوتر وھو ھي تعتبر بمثابة العقل المفكر
في الكمبیوترالجزاء من اھم ا    

ھذان النوعان من المعالجات  لكلقد عرضنا   
بصفتھما ینتمیان لشركتین متنافستین في صناعة

. المعالجات على مستوى العالم 

: AMDوIntelت  فرق بین معالجا 
ةالجابةفي الحقیقة ال یمكن ا    بالمعالج الن  على ھذا السؤال بشكل علمي اذا كنت تسال عن السرعة الخاص

رق  التقني بالطبع ھناك فرقالجوھري المعالجات ال تعمل بسرعة و احدة ابدا ولكن اذا كنت تسال عن الف
Intelتنتج نوعین من المعالج ات ھماPentiumوCeleronا AMDوسوف نعرف الفرق الحقا ام

او ال ذ اكرة المستخدمة مع كال   Memoryالھناك فرق في  یضاو ا   Athlonفتنتج معالج من نوع
النتشاتعتبر المنافس القوي نظرا  Intelورغم ان ،بالطبع مختلفةMotherboardالمعالجین و ایضا ال 

التي على البقاء في المنافسة وعدم الخروج وھي بالطبع لدیھا منتجاتھا تسابقAMDاناالر معالجاتھا   
. تقدر على المنافسة

:ن لنتعمق اكثر في المعالج  االو  
و للعلم GHzتقاس سرعة المعالج بال  

ي   Hertzو ال  عن معالجة جزء معین  الكمبیوتر ھو یعبركما یعلم من درس الفیزیاء او الكھربیة ھو التردد ولكن ف
. من المعلومات في الثانیة الواحد ة  

س  مقیاحتى تعتبر تھ اوئلكفاتعتبر مقیاس حقیقىاوبالضرورة  سرعة المعالج لیست ابدا    ا ن عتبارضع في ا ال    
مع . یضاا  اخرى  باشیاءیتعلق المر ككل الن ا    Systemلسرعة الكمبیوتر او ال   فھناك قطعة صغیرة جدا الكل یس

لالمخبئیھبالذاكره او ما یسمى   Cacheعنھا وھي ال ل الى  والوصعلى سرعة   وھي جزء من الذاكرة یعم
: نوعینولھذا فھي تؤثر في اداء النظام ككل وھي   الكثراستخداماالمعلومات ا   

L1 Cache  وL2 Cache ویرمز الحرفLالى كلمةLevel
ولكنھا اسرع L2 cacheھي اصغر من  Level 1 cacheو ال 
ا ابطا نسبیاهاناالL1 cacheاكبر من Level 2 cacheو ال 

الحدیثة ھي جھزة  االاالن في معظم Processorالقدیمة منفصلة عن ال  جھزة  كانت في ا ال   Cacheوھذه ال 
رعة، و ال Processorمبنیة اصال في ال Levelكیلوبایت اما٢٥٦قد تصل الى  L1 Cacheطبعا لزیادة الس

2 cache  دعىیضاا  وھناك،  میجابایت٢قد تصل الى و معناه FSBجزء مھم جدا یؤثر على اداء النظام ككل ی
Front Side Busذاكرةوھو FSBكلما كانت سرعة ال   RAMاو ال Memoryالجزء الذي یربط المعالج بال

تطور  لكو الجدول التالي یوضح  .   معالجة البیاناتھذا الى اداء عالي للنظام وسرعة اعلى في   كبیرة كلما ادى  
: معالجات انتل 



الانتل قد وصلتھناك االن بعض المعالجات من  كما تال حظ 
Cache الجدول وربما یظھر    میجابایت، والتي لم تذكر في ھذا٢الى

ال  و الفرق بین المعالجات    المشروع  معالج جدید ونحن نكتب ھذا
Pentium التي تنتجھاIntelومعالجCeleronمعالجاتھي ان
Celeronبھالخفض التكلفة فلھذا كانت قدیما ال توجد    تم انتاجھاL 2

cache  ،ة جدا كما ھو معلوم   ولكن ا ال ن سوف نخبركم بمعلومة ھام
اكبر من التي ظھرت االن  L2 cacheیحويPentiumان معالج 

Celeronا ما الـ  یتبامیجا  ٢تصل الى اي قد Celeronفي الـ  

ي ا  االكیلوبایت٢٥٦عن  رةعبا L2 cacheفقد یحوي اصبح منافسا Celeronانالمر ان الغریب ف
تعمل بنفس سرعة المعالج   L2 cacheیحويCeleronمعالجال ن Pentiumمن نوعIntelلمعالجات

ینافس Celeronلجافھذا جعل مع  !   تعمل بنصف سرعة المعالج CacheیحويPentiumتقریبا ومعالج
Land Gridو تعني باللغة ا النجلیزیةLGAتظھر بمعالج جدید من نوع Intelناالو  ،السواقفي ا  

Arrayبمعنى ان الPins   ي الـ الذي یركب   Socketالموجودة في المعالج لم تعد في المعالج فقد صممت ف
وع.   ة الرئیسیةحعلیھ المعالج في اللو  L GA 775Kـ  بیضاویعرف ا   .   باالعلىو ھا ھي صورة لھذا الن

واع ال’، في اللوحة الرئیسیة Processorیركب علیھا ال التيSocketsوسوف نستعرض ا ال ن اھم ان
. ھو اشھرھا االن  LGA775Kوكما ذكرنا سابقا 

: ھناك 
Socket Intel Pentium IIIمعالجات:   ٣٧٠

Pentium IIIلمعالجات  ایضاslotوھناك ما ھو على شكل    
:Socket ٤٧٨Socketو استبدل ب GHz٢بعض معالجات انتل التي تعمل بسرعة  ٤٢٣



Socket 478   :200 ,133 ,100انتل ویدعم سرعات جاتلیستخدم من قبل بعض معا MHz for (FSB)
:Socket 603یستخدم في معالجاتXeon وھو من نوعPGAاوPin grid arrayیدعم سرعة ولكنھ

400MHzللFSB
Socket 604یستخدم في معالجاتIntel Xeon وھو من نوعPGAاوPin grid array ولكنھ یدعم سرعة

533MHzللFSB
Socket A   :یستخدم في بعض معالجاتAMD

الج   وھناك معالج جدید قد انتجنھ انتل وھو یعتبر سالح انتل الجدید   امام الشركات االخرى وھو المعروف بمع
PENTIUM DUEL CORE  معالجات  وھناك ایضا معالج احدث ھوIntel® Core™2 Duo

PENTIUM DUELالتي نفس معماریة معالجات   CORNOEبنفس المعماریة E6850الى  E4300من معالج   
COREذاكرة وتحتلف . كور  الدیولاقل في فئة   الكاشالمخبئیةبالترددات وحجم ال

دا دیولان معالجات   اال رارة باالضافةكور تتمیز بقابلیة كسر السرعة تصل الى درجات عالیة ج الى درجات الح
. دوالر  ٦٠الذي یصل الى  ،  المنخفضة وسعره المنخفض    

)  میقا٢مافوق(  انھا تعطي ثمار في االلعاب   االالكبیر  بالكاشتتمیز دیو٢معالجات كور   

CMOS
-Complementary Metalوھي اختصارSee-MOSھي رقیقة من الذاكرة توجد على اللوحة الرئیسیة وھي تنطق   

Oxide Semiconductor
التاریخ وتخزین كلماتوایضاالتي یمكن ان تتغیر في اللوحة ا الم   Hardwareالخاصة بالووظیفتھا ھي تخزین البیانات

بطاریة صغیرة مثبتھ على  یتھابواسطةذوخال فھ وھذه الرقیقة یتم تغ   System Passwordالسر الخاصة باللوحة الرئیسیة 
د ال ولوفرغت اللوحة الرئیسیة  داللة على ذلك    الشیاءا  واكثربھاجمیع البیانات المسجلة CMOSھذه البطاریة سوف تفق

ة یضاو ا   CMOSالن ھناك خطا في ال  F1النقر علىعند ما یطلب منك الكمبیوتر خاصة السرال ا ذا اردت الغاء كلم
CMOS.محتویات اللتفریغJumperاو تجد ھناك قةابالطCMOSالبطاریة التي تمد البافراغبالنظام علیك 

بعد ان انتھینا من المعالجات نكمل بقیت اجزاء الوحھ االم   واالن



اعدادات  بھاھذه الشاشة التي یوجد  لكتظھر  في بعض اللوحات عند بدایة تشغیل الجھازF2او Delعند ما ینقر  
جزء خاص   بھالذي سوف نتعرف علیھ الحقا وھذا البرنامج BIOSاللوحة ا ال م وھذا البرنامج یتم تخزینھ في ال 

قابلة للتغیر یمكنك ان تغیرھا في ما بعد   ناتبیاتخزن  CMOSالجیدا انولكن اعلمCMOSالباعدادات
. وكلمات السر وخال فھ  Hard Diskنوع المثل

BIOS
التي  ناتعن تخزین البیا  المسؤلوھو Basic Input/Output Systemھذا الجزء من اللوحة الرئیسیة یدعى   

التي ال یمكن تغییر ھا على   Hardwareبمعنى انھ یخزن بیانا ت ال  CMOSال یتم تعدیلھا على عكس ال   
و كان قدیما ال یمكن    FirmwareبـBIOSوخال فھ ویعرف برنامج ال      COMM Portsم مثل ال    االاللوحة 

اصبح Flash Biosاالن بفضل تقنیة تعدیل ھذا البرنامج كلما علیك ھو تغییر اللوحة ا الم كاملة ولكن  
على اللوحة الرئیسیة التي تدعم ھذه الخاصیة المكانیاتبعض ا   ضافةال  BIOSترقیة برنامج ال باالمكات

لبرنامج ال   Upgradeن یمكنك ان تقوم بعمل  االو  Firmware Upgradeوتعرف ھذه العملیة ب  
Motherboard   الموجود في الBIOS ونقلھ الى اللوحة الرئیسیة عن  نترنتاالعن طریق تحمیل البرنامج من

. طریق برنامج مخصص لذلك وتحت ظروف معینة

یقوم Power On Self Testاي  POSTبدایة التحمیل یطلق علیھالكمبیوتر فيبھاوھناك عملیة ھامة جدا یقوم   
ذا للتاكدCMOSالى معلومات ال  باالضافةBIOSعلى معلومات ال Checkبعمل من كل شيء على ما یرام كل ھ

ا  الكمبیزوترم التشغیل وقد یصادف   نظالتحمیل Hard Diskقبل ان یتم ا النتقال الى ال بعض المشاكل من ضمنھا كم
Beepاو تسمعMemory ErrorاوPlease Press F1 to continueرسالة  لكتظھر  ا  سابقا ام ناعرض  

ى  مثال كل ھذه المشاكل قد تظھر ا ذا كان   POSTم و ال  االاللوحة  ھناك خلل في جزء ما من االجزاء الموجودة عل
. الخطاوظیفتھ تنبیھك لھذا 

من  بھاوھي شاشھ رقمیھ یتم التحكم   POST code indicatorوفي بعض الوحات الحدیثھ اصبح ھناك ما یسما بالـ  
وكل رقم یتم التعرف علیھ عن طریق POSTمعینھ تدل على بعض المعلومات عن   بارقاموھي تزودنا  BIOSقبل 

ورد   المذربورد كتیب مرفق مع    ذر ب الذي سیتم التحدث عنھ الحقاD5400XSوھذا ما ستشاھده الحقا فى الم
BUSES

ة  Busesكلمةوالبیاناتاو ناقالتBusesوھو ال Motherboardم  االلقد وصلنا الى جزء مھم جدا في اللوح
. على اللوحة الرئیسیةناتنقل البیا راتمسا  تعني

Data Bus.ات معینة لنقل بیانات معینة یطلق علیھرمسابھو اي جزء في الكمبیوتر    

Data Busesاو  System Busesمثال على معنى كلمةباالعلىوكما ترى   



:في اللوحة الرئیسیة وھي كالتاليBuses وھذا سوف یجعل نا نلقي الضوء على انواع ال

FSB/BSBھي عبارة عن شقینFront Side busالربط بین الت عنھ سابقا ھو المسؤل عنأكما قرCPU و
R AM.الذاكرة

وللمعلومةRAMالذ اكرةبانواع معینة منCPUیكفي ان تعرف انھ مسلك او طریق معین لوصل الBSBاما
FSBتعتبر اسرعBUSالفي النظام ككل، وھناك نوع اخر منBUSESھوI/O BUSES وھو مسؤل عن

.الخ وھو بطي ءMouseو الKeyboardالرئیسیة مثل النقل البیانات ا ال ساسیة ما بین اجزاء اللوحة

System Busنواقل النظام 
على اللوحة األم ووظیفتھا نقل البیانات من مكان آلخر على اللوحة األم وھي عبارة نواقل النظام ھي نواقل توجد

: بباقي وحدات الحاسوب وھي ثالثة أنواع Microprocessorعن مسارات كھربائیة تربط المعالج 

Data Bus: ناقل البیانات 
ویستخدم لنقل البیانات الثنائیة . مةخط اعتمادًا على معماریة الحاسوب المستخد٦٤، ٣٢، ١٦، ٨یتألف من 

.بین وحدة المعالجة وبقیة الوحدات 
Address Bus: ناقل العناوین 

/ لعنونة موقع ذاكرة أو وحدة اإلدخال CPUخط ویستخدم من قبل ٣٢، ٢٤، ٢٠، ١٦یمكن أن یتكون من 
.اإلخراج

Control Bus: ناقل التحكم 
. إلى بقیة الوحدات ضمن الحاسوب CPUشارات السیطرة من ھي مجموعة خطوط تستخدم لنقل إ

RAM Slots
وھي عبارة عن شقوق طویلة الشكل تقع الى الجھة الیمنى من مقبس المعالج ووظیفتھا حمل قطع الذاكرة 

العشوائیة ، وطبعا فان كل لوحة أم تدعم عدد معین من ھذه الشقوق یتراوح بین شق واحد الى أربع 
طبعا یجب ان تدعم اللوحة (وھنالك أنواع من ھذه الشقوق كل نوع یدعم نوع معین من الذاكرة العشوائیة .شقوق

rdوھنالك الذاكرة الدینامیكیة من النوع sd، ومثال على ذلك فھنالك الذاكرة الدینامیكیة من النوع )األم ھذا النوع
بحیث أن كل نوع من ھذه األنواع یختلف من حیث التركیب وطریقة العمل و األداء لذلك فانھ من المستحیل أن 

.یجتمعان في لوحة أم واحدة



.الذاكرة الرئیسیة•

. (RAM)ذاكرة الوصول العشوائي   

ط . (ROM)ذاكرة مخصصة للقراءة فق

.الذاكرة الثانویة•

. األقراص الممغنطة   

). hard disk(  القرص الصلب   

). floppy disk(  القرص المرن  

:وتقسم ذاكرة الحاسوب إلى قسمین 

:أنواع الرام من القدیم إلى الحدیث و سعتھا المختلفة

Dynamic RAM)Dynamic RAM)DRAMDRAM(.

Static RAM) SRAM

SDRAMSDRAMSynchronous DRAMSynchronous DRAM

DDR SDRAMDDR SDRAM

(Rambus Dynamic RAM )(Rambus Dynamic RAM ) RDRAMRDRAM

SDRSDR--RAMRAM)Single Data Rate RAMSingle Data Rate RAM((

DDRAMDDRAMRAMRAMDuel Data RaleDuel Data Rale

Credit CardCredit Card MemoryMemory

PCMCIA CardPCMCIA Card MemoryMemory

FlashFlash RAMRAM

VRAMVRAM –– Video RAMVideo RAM



DDR

وھي قادرة على ارسال واستقبال    . اي سرعة الناقل المضاعفة  ) Double Data Rate(وھي اختصار لـ  
ھ  وتصل ، SDRAMالذاكرة من نوع البیانات مع ارتفاع الموجة وانخفاضھا فھي فعلیا تنقل ضعف ما تنقل

.رغم انھا ال تعمل على ھذه السرعة   MHz 266سرعتھا الفعلیة  

DDRDDR

,200MHz 233MHzبسرعتین أولیتین 2003أنتجت ألول مرة في الربع الثاني من عام    ddr2ذواكر الـ 
في ذلك الوقت بسبب التأخیر الكبیر الذي جعل زمن الولوج الكلي ddrواالثنتان عمال بشكل أسوأ من ذواكر الـ   

وزیادة التردد فوق ذلك لم تعطي نتیجة  ) 266MHz(كانت قد بلغت ذروة تردداتھا   ddrأكبر إال أن ذواكر الـ  
إن : التوافق مع الذواكر األقدم وعدم .كمنافس قوي الذواكر األقدم ddr2من الناحیة العملیة وھنا بدأت تظھر الـ  

مغایر بالمكان للشق الموجود في    لم تكن متوافقة بالشكل مع سابقتھا حیث أن الشق الموجود فیھا     ddr2ذواكر الـ
غ  ddrذواكر الـ  فیما ھي  DDR2موصل في الـ 240كما أنھا تختلف معھا ایضا بعدد الموصالت حیث أنھا تبل

.DDRموصل في الـ 184

DDR2

DDR2

DDR1DDR1 ,,DDR2DDR2

DDR1 ذاكره 184یعني ان لھا ابره و ال
DDR2اھر 240لھا ابره ولكن الفرق الظ

.جیدا وسط الدائرة الحمراءظالح



DDR3

ذاكرة  )  DDR3(تحتوي الذاكرة    وبالنسبة .   السابقةعلى الكثیر من المزایا التقنیة وذلك بالمقارنة بوحدات ال
تراوح 1.5Vلعامل استھالك الكھرباء فقد تقلص لیصل إلى     فقط فیما ارتفعت السرعة بشكل ملحوظ حیث ت

دة .   MHz 1600وحتى800MHzمن  )  DDR3(السرعة الحالیة لوحدات     ومن الجدیر بالذكر أن وح
ذاكرة  .   512Mbyteالذاكرة التي تبلغ سعتھا   تشبھ كثیرا الذاكرة   )  DDR3(ومن الناحیة المادیة فإن ال

)DDR2  ( كما أن التشابھ یشمل التصمیم)240pin  ( طرف توصیل240حیث أن كلتاھما تحتوي على نحو   .
. في كال الرقاقتینویبدأ االختالف بینھما من السن األوسط الذي یقع في أماكن مختلفة   

DDR3 ,DDR2الفرق بین 

DDR2الرام  
توضع في مكان الونین االخضر و البرتقالي 

DDR3الرام  
وردي و االزرق توضع في مكان الونین ال

Dynamic RAM) DRAM 

واألقدم منھا وھى أبطأ من   (PII)یتواجد في اللوحات األم التي تدعم المعالجات)  قدیم جدا(و ھذا النوع   
ذاكرة (RAM BUS)األنواع األخرى من حیث السرعة  والقراءة  (Access Time)وزمن الوصل لل

وال تستطیع االحتفاظ . الترانزستورات والمكثفاتوالكتابة وھي تحتوي على خالیا ذاكرة تتكون من زوج من    
ضئیل من الزمن یقاس بالمیللي ثانیة لذلك بالمعلومة لفترة طویلة بسب تالشى الشحنة الكھربائیة بعد مقدار   
والسعات  . مئات من المرات في الثانیةیجب تنشیطھا باستمرار وھنا تقوم الذاكرة بإعادة كتابة المعلومة    

الذي یعمل بھ  (BUS)وقد كانت تبلغ سرعة الناقل . میجا32،  میجا 16،  میجا 8،  میجا4:   المتوفرة منھا 
. (MHz/s 33)ھذا النوع

:إلى عدة أنواع DRAMو تنقسم 

•FPM DRAM)Fast Page Mode DRAM(

•EDO DRAM)(Extended Data Out DRAM

•Burst Extended Data Out DRAM ) BEDO DRAM(



FPM DRAMFast Page Mode DRAM(

ل  و كانت تستخدم 386أو  286بمعالجات وھو أیضا من األنواع القدیمة عندما كانت أجھزة الحاسب تعم
ذاكرة  ادل .   ھذا النوع من ال نانو ثانیة، أي أن 120ببدایة األمر كانت ھذه الذاكرة تعمل بسرعة ولوج تع

ذاكرة  تم فیما .   واسترجاع أو إیداع المعلومة  المعالج یحتاج أن ینتظر ھذه المدة لكي یستطیع الدخول إلى ال
ى  الذاكرة  . نانو ثانیة إال أنھا الزالت تعتبر بطیئة60بعد تحسین سرعة الولوج لھذه الذاكرة لكي تصل إل

ذاكرة یبلغ  SIMMتكون بشكل .إبرة 30وال تحتوى على أي حز وعدد اإلبر الموجودة على ال

FPM DRAM

EDO DRAM(Extended Data Out DRAM

ھنا تم تسریع عملیة .Extended Data Out DRAMلتحسین سرعة الولوج، تم اختراع ذاكرة 
دة   برغم  .   قبل انتھاء العملیة التي سبقتھاولوج المعالج إلى الذاكرة بواسطة السماح لھ بالولوج بعملیة جدی

بمعدل الضعف، إال أن التطبیق  FPM DRAMأن النظریة تقول بان ھذا النوع من الذاكرة أسرع من  
ل .   فقط%30الفعلي ینتج عنھ تحسن باألداء یعادل  مشكلة ھذا النوع من الذاكرة إنھا ال تستطیع العم

.میغاھرتز66على سرعات تردد أكثر من 

EDO DRAM

Burst Extended Data Out DRAM ) BEDO DRAMBurst Extended Data Out DRAM ) BEDO DRAM((

كل Burstالفكرة من تقنیة .EDO RAMكانت محاولة لتسریع عمل  ھي بإرسال المعلومة إلى الذاكرة بش
لذا فان باقي المعلومة سیتم  أول دفعة من المعلومة تحتوى على عناوین المعلومات التي تتبعھا، .   دفعات

برغم نجاح ھذه التقنیة في تسریع سرعة الولوج إلى   .   التعامل معھا بشكل أسرع حیث انھ تم التجھیز الستقبالھا 
ارب  ن 10الذاكرة لما یق میغاھرتز أدى إلي   66نانو ثانیة، إال أن عدم قدرتھا على العمل بسرعة تردد أعلى م

.تجاھلھا ونسیانھا

BEDO DRAM



Static RAM) SRAM.(

عندما تودع المعلومة في ھذه   . ھي ثبات المعلومة Staticالمعنى المقصود من كلمةStatic RAMوھى
رى  الوقت الوحید الذي تتغیر فیھ المعلومة .الذاكرة فإنھا تبقى ھناك بدون الحاجة إلى تنشیطھا بین فترة وأخ

یعتبر أسرع أنواع الذاكرة، ولكن بسبب غالء سعره، فان    SRAM .ھو عندما یطلب من الذاكرة تغییرھا  
من الدرجة األولى  (Cache Memory)استخدامھ في العادة یكون محصورا بداخل المعالج كذاكرة مخبئیھ  

.أو الثانیة 

SDRAM)Synchronous DRAM.(

وبعض المودیالت في أوائل جیل (PIII)ویتواجد ھذا النوع في اللوحات األم التي تدعم المعالجات  
وھى أسرع من النوع األول  (DDRAM)وال(SDRAM)التي كانت تدعم نظام ال(P4)المعالجات    

ة أیضا  ا . بكثیر من حیث السرعة وزمن الوصل للذاكرة والقراءة والكتاب ھي أشھر أنواع الذاكرة و أكثرھ
از   Synchronousاستخداما اآلن، كلمة  امي للجھ تعنى أن ھذه الذاكرة تعمل بنفس سرعة تردد الناقل األم

والسعات  )  4. (نانو ثانیة7میغاھرتز وزمن ولوج یصل إلى    150فانھ بإمكانھا الوصول لسرعة تردد    
ذا .     میجا512،میجا256،میجا128،  میجا64،  میجا:32المتوفرة منھا  وھذه تعتبر أعلى سعة وصل لھا ھ

دعم.النوع نادر نوعا ما  100،  (MHz/s) 66أما النسبة لسرعة الناقل الذي یعمل بھ ھذا النوع فقد كان ی
(MHz/s)  ،133 (MHz/s) . ذاكرة من ناحیة العرض   DDRالشكل الخارجي لھذه الذاكرة مشابھ ل
إبرة ووجود حزین بدل واحد أحدھما بالمنتصف  168الفرق یكون بعدد اإلبر والتي یبلغ عددھا   .   واالرتفاع

. SIMMأوDIMMوھذه الذاكرة تأتى بشكل  .تماما واألخر بأول ربع من اإلبر 



ن  ر 32میجا إلى 8وقد كانت یتراوح حجم الرقاقة الواحدة في ھذا النوع م میجا للرقاقة الواحدة وظھ
:منھا عدة أشكال  

•(1 side)

•(2 side)

•(2 side) على وجھ واحد .

ط  على الشریحة ویعتمد عدد الشرائح   side 1)(  النوع األول كان یتواجد بھ الرقاقات على وجھ واحد فق
. على سعة الرام وحجمھا   

ي side 2)(النوع الثاني فقد كان یتواجد فیھ الرقاقات على الوجھین   على الشریحة وظھر ھذا اإلصدار ف
. السعات العالیة ولھ ترتیب متبع على اللوحة األم من حیث التركیب  

ولن تستطیع 2side)(األصل  النوع الثالث تتواجد بھ الرقاقات على جانب واحد فقط ولكن ھي في  
. التعرف علیھا إال بتجربتھا 

: حیث أن  

DDR SDRAMDDR SDRAM . .

كما تتمیز بوجود حز واحد بثلث المسافة .   إبرة184التمییز الخارجي للذاكرة من ھذا النوع ھو بعدد اإلبر الموجودة وھى
مما یعنى DIMMھي من نوعالذاكرة .   بوصة تقریبا1بوصة وبارتفاع 5.375الذاكرة تكون بعرض   بین اإلبر ھذه

. لوحة الدوائر المطبوعةوجود شرائح الذاكرة من أمام وخلف   

(Rambus Dynamic RAM ) RDRAM

التي قامت بتسجیل براءة االختراع للتقنیة Rambusھذه الذاكرة تم تسمیتھا نسبة إلى الشركة   
تعتمد على تقنیة مذھلة ترتكز على توزیع و نقل المعلومة بین Rambus DRAMالمستخدمة بھا ذاكرة 

.غیغابت في الثانیة10.7میغاھرتز وتنقل 1200وسرعتھا تصل إلى .   الذاكرة والمعالج على أكثر من قناة    
كما أن   .Intelالمصنع من شركة4النوع الوحید من المعالجات التي تدعم مثل ھذه الذاكرة ھو بنتیوم 

ثم تبعتھا بعد ذلك ھي الشركة الوحیدة التي تصنع شرائح لوحة أم تستطیع التعامل معھا، Intelشركة 
. .SISشركة 



SDR-RAM)Single Data Rate Random Access Memory(

ھذا النوع یقوم بنقل البیانات .   النقل األحادي  وھي التي تعني ذاكرة الوصول العشوائي الدینامیكیة المتزامنة ذات 
بتالطاقة مقارنة باألنواع األخرى ألنھ یقوم بنقل   بسرعة مقبولة نوعًا ما، لكنھ في المقابل یستھلك قدرًا كبیرًا من  

اً  ك . .   آخرًا بارتفاع النبضة   مرة واحدة عند ارتفاع النبضة ثم یعود لیرفع بت وھكذا، وكلما زادت الوحدات أدى ذل
. میجاھرتز133أو  100وسرعة نقل البیانات فیھا إما أن تكون   .   إلى زیادة سرعة المعالجة 

Credit Card Memory.

وع ةDRAMھذا النوع من الذاكرة ھو نفس الن notebook.و لكنھ مخصص لألجھزة المحمول

PCMCIA Memory Card.

ة وھذا نوع آخر مخصص أیضا لألجھزة المحمول
notebook  و ھو أیضا من نوع.DRAM

Flash RAM.

دادات   ھو مقدار ضئیل من الذاكرة مخصص لحفظ إع
ي أجھزة   التلفاز و الفیدیو أو إعدادات القرص الصلب ف

. الحاسوب



Video RAM– VRAM.

وھذا النوع   multiport dynamic random access memory (MPDRAM)و تسمى أیضا  
م اد، االس ذا multiportمن الذاكرة مخصص لكروت الشاشة و المسرعات ثالثیة األبع جاء من حقیقة أن ھ

ذاكرة، األول ة  SAMو الثاني RAMالنوع من الذاكرة یستخدم نوعین من ال ، مقدار الذاكرة یحدد دق
.عمق األلوان الصورة و   

SIMM)Single In-Line Memory Module(

حیث  یتم تركیبھا على شكل أزواج من ھذه األلواح  للحصول   ، سم 2سم في 9و كان قیاسھا    pin 30تستخدم 
سم 2.5سم  في 11و كان قیاسھا    70pinومؤخرا ظھر تحدیث لھذا النوع تستخدم   .على السعة الكاملــة المطلوبــة 

.

30pin SIMM70pin SIMM

(Dual In-Line Memory Module) DIMM

و كان یستخدم  dual in-line memory module (DIMM)وھو مقیاس جدید أللواح الذاكرة سمي   
168pin   100سم ولھا أیضا     2.5سم في  14و كان قیاسھ Pin  ،   8و كان سعة اللوحة الواحدة یتراوح بین

ن زوج  256MBإلى  دال م SIMM.كما في  و من الممكن تركیب لوحة مفردة واحدة على اللوحة األم ب

100 Pin DIMM

168pin DIMM

184 Pin DIMM(DDR SDRAM)

512 MEG SDRAM DIMM Memory



 .module memory) RIM(Rambus in-line

. DIMMو لكنھ یستخدم ناقال للبیانات سریع جدا بالمقارنة مع الناقل في  DIMMمتوافق في القیاس مع

184 Pin RIMM
 .(SODIMM) mall outline dual in-line memory module

و تتراوح سعتھا بین pins 144سم و تستخدم  2.5سم في  5وتستخدم في األجھزة المكتبیة و قیاسھا  
. میجابایت256میجابایت و 16

72 Pin SODIMM72 Pin SODIMM

144 Pin SODIMM

200 Pin SODIMM

:(SODIMM)انواع من 



ISA
القدیمة وھي تعنيجھزة  االاستخدمت في التيExpansion Slotsوھو نوع من ناقالت البیانات او ال 

.Industry Standard Architecture

PCI Slots
اما حتى ھذه    استخدBusesمن اكثر ال  وھو االن ١٩٩٣عام  Intelتم ابتكاره من قبل شركة   Slotsھي نوع من ال 

Peripheral Component Interconnectاللحظة وھو یعني

PCIناقالتبین ما تدعمMHz23بسرعة  64pitاو23bitینقل البیانات بمعدلPCIویجب ان تعلم ان
PCIوھو ابتكار جدید وسریع جدا مع الدعم لتقنیةPCIXیوجدو حالیاMHz66سرعة نقل 64pitذ ات 

الحظ ان   .Mega Transfer/sec (MTS) 533 ,266 ,66,133بسرعتال عادیة وھو یدعم نقل البیانات
العادي وھناك اصد ار اخر یدعى PCIمرة سرعة ال ٣٢م ما یجعلھ اسرع بحوالي    MHzھا لیست

PCI X2.0وھو اسرع منPCI X ١٠ویستخدم عادة في تركیب كروت الشبكة التي تعمل بسرعةGB
كروت الشاشة الجدیدة   ھيPCI Xعلى كروت مثلةومن اشھر ا ال     االلیاف ا لضوئیةFiber Opticsاو ال

A GP.مثیالتھاو التي تعطي جودة عالیة جدا عن PCI X Cardsالتي یطلق علیھا

PCI X
PCI



PCI-e x16:
ھذا المخرج تم ابتكاره من قبل انتل ایضا  AGPلنفس سبب اختراع الـ ,AGPمكانو ھو المخرج الجدید الذي تم استبدالھ  

من البیانات في الثانیة الواحدةجیجا بایت١٢٫٢نقل  ٢٫٠النسخة الثانیة PCI-e x16یستطیع مخرج الـ،  ٢٠٠٤في العام  
بت٥١٢یصل   bitrateبـو ھو   

PCIe 1.0 x16عن الشكل االصلي لـ  PCI-e x16 2.0شكل الـ یحتلفال  
ھ و تعمل علىPCI-e x16 2.0مع المتوافقھالكروت  بینھما فھناكال یوجد اي فرق حالیا حیث ان جمیع الكروت الحالی

PCIe 1.0 x16   اللتي توفرھاالعالیھالباندویدثبنفس االداء والسبب ان سعةpci-e 2.0    ال تصل الیھا الكروت الحالیھ
القادمھكلھا واعتقد انھ وال فى خالل السنھ    

ارج،  مسألة وقت مجرد ,PCIو یتوقع ان تأخذ محل مخارج  PCI-eھناك عدة انواع من مخارج    االول  ،  ھذه صورة كل المخ
عادیة للمقارنةPCIفتحةو االخیرة ,x1ثمx16یلیھx4من االعلى ھو 

PCI

PCI-e 16xوال PCI Xوصوره التالیھ تبین الفرق بین 

PCI-e 16x

PCI X



AGP
تم ابتكاره خصیصا لكروت   وھوAccelerated Graphic Portوھو اختصار Slotsھو نوع اشتھر من ال 

ناقل بیانات ممیز حیث یتطلب وجود    AGPویعتبر النات ا لصورة و الفیدیو لدعم سرعات عالیة في نقل البیا    
اال66MHzوعلى الرغم من انھ یستخدم سرعةVideo Memoryذاكرة منفصلة للفیدیو على الكارت نفسھ 

ولھ قنواتھ المخصصة لنقل البیانات   انھ یتعامل مع الفیدیو خاصة بشكل مختلف تماما    في PCIانھ یختلف عن ال
.الخاصة بالفیدیو نات في نقل البیا  PCIمباشرة ولھذا ھو یختلف عن ال للمعالج 

AGPللـمختلفھاشكال  

من سرعة Intelضاعفت AGPومنذ إصدار بطاقات  
وھو أسرع أربعة مرات  AGP2xوذلك بتطویر AGPبطاقات  

وھي أسرع  AGP4xثم طورت حدیثا بطاقات    PCIمن منفذ 
بطاقات  Intelومن المنتظر أن تصدر PCIمرات من منفذ ٨

AGP8x    مع نھایة العام الحالي .

یوفر ھذا المنفذ طاقة  AGPوھي امتداد لمنافذAGP proوھناك بعض اللوحات االم التي تحتوي علي منافذ 
لوحة أم   AGPproتحتاج بطاقة.   التي تحتاج لطاقة كھربیة عالیةالرسومیةوات لبطاقات موائمة األشكال    ١١٠

.   AGP4xوAGP2xوAGP1xإال أن ھذه المنافذ یمكنھا أیضا تشغیل بطاقات  AGPproمزودة بمنفذ 

AGP pro



، وتتمیز بلونھا البني Communication Network Riserوھى اختصار لجملةCNRاوال شق  
الشبكة والتي تستمد كامل وحجمھا الصغیر، ھي مصممة لبعض أنواع الكروت مثل كرت المودم وكرت    

النوع للمستخدم العادي وھى احتیاجاتھا التشغیلیة من المعالج، لألسف ال توجد أي كروت من ھذا  
Audio Modemار لكلمة صفھو اختAMR، أما   مخصصة للشركات التي تقوم بتجمیع األجھزة 

Riserوھى مطابقة لشقوقCNR تخصیصاولكنھا مصممة لكروت الصوت .
فكرتھا نفس ھذه الشقوقAdvanced Communication Riserوھو اختصار ACRالشق الثالث ھو 

AMRوCNR ،الشكل  ولكنھا تعمل مع جمیع كروت االتصال، ھذا یتضمن المودم وكرت الشبكة
متوفرة للمستخدم ولكنھا بعكس االتجاه، طبعا الكروت المتوافقة مع ھذه الشقوق غیر PCIمقارب لشقوق 

ات األم ال العادي  .تحتویھاوغالبا ما تأتي مع اللوحة األم ، كذلك فإن غالب اللوح

: CNR وAMR ACRو 

IDE

:وئیةضوسواقة األقراص الالصلبةالمخصص لألقراص 

، ویبلغ طول  المقبسویرمز لنوع   Intelligent Drive Electronicsاختصار لكلمة IDEمسمى•
التقنیات المستخدمة لنقل المعلومة ھيوإبرة ، ٤٠ســـم ویحوي صفین من اإلبر بمجموع    5حواليالمقبس
ATAستخدم تفسیر شركة نوھنا سIBM  لھذا الرمز والذي یعنى( Advanced Technology

Attachment)(التقنیات الحالیة المصنعة وفق تقنیة ،ATAھيATA100وATA133  والفرق بین
. ھذه التقنیات ھو بحجم المعلومة التي یمكن نقلھا بنفس الوقت



قدرة كل تقنیة بواسطة الرقم الموجود  نقل المعلومة تقاس بالمیغابایت في الثانیة ومن ھنا نستطیع قیاس سرعة  
میجابایت في الثانیة ، وتحوي كل لوحة أم ١٣٣تعني القدرة على نقل   ATA133بجانب حروفھا، فتقنیة

وكل واحد منھما Secondary IDEوالثاني ویسمىPrimary IDEسمىياألول وIDEمقبسيعلى  
؛ و  Primary IDEاألساسي ویسمىالمقبسDVDقرص صلب أو  (قادر على أن یوصل بھ جھازین    

األساسي ھي أول أقراص یتم   بالمقبساألقراص المربوطة   ،Secondary IDEالثانوي ویسمىلمقبسا
از  یجب أن یوصل على ھذا التعرف علیھا من قبل الحاسب، ولذا فان القرص الصلب الرئیسي للجھ

یمكن أن یكون كالھما أقراص صلبة أو كالھما قارئ   و،  مقبسیمكن توصیل جھازین بكل و،  المقبس
واألخر یجب أن یكون(Master)أقراص ضوئیة أو دمج بین االثنین، أحد ھذه األقراص یجب أن یكون

(Slave)ویكمن تحدید الـ ،(Master)و(Slave) الموجود في القرص الصلب    الجمبرباستخدام  ،
از  ٤ھو IDEمقبسینمجموع األجھزة التي یمكن تركیبھا على    اجھزة، ولكن ھذا ال یمنع من تركیب جھ

.األساسيالمقبسواحد فقط على   

قدرة كل تقنیة بواسطة الرقم الموجود  نقل المعلومة تقاس بالمیغابایت في الثانیة ومن ھنا نستطیع قیاس سرعة  
میجابایت في الثانیة ، وتحوي كل لوحة أم ١٣٣تعني القدرة على نقل   ATA133بجانب حروفھا، فتقنیة

وكل واحد منھما Secondary IDEوالثاني ویسمىPrimary IDEسمىياألول وIDEمقبسيعلى  
؛ و  Primary IDEاألساسي ویسمىالمقبسDVDقرص صلب أو  (قادر على أن یوصل بھ جھازین    

األساسي ھي أول أقراص یتم   بالمقبساألقراص المربوطة   ،Secondary IDEالثانوي ویسمىلمقبسا
از  یجب أن یوصل على ھذا التعرف علیھا من قبل الحاسب، ولذا فان القرص الصلب الرئیسي للجھ

یمكن أن یكون كالھما أقراص صلبة أو كالھما قارئ   و،  مقبسیمكن توصیل جھازین بكل و،  المقبس
واألخر یجب أن یكون(Master)أقراص ضوئیة أو دمج بین االثنین، أحد ھذه األقراص یجب أن یكون

(Slave)ویكمن تحدید الـ ،(Master)و(Slave) الموجود في القرص الصلب    الجمبرباستخدام  ،
از  ٤ھو IDEمقبسینمجموع األجھزة التي یمكن تركیبھا على    اجھزة، ولكن ھذا ال یمنع من تركیب جھ

.األساسيالمقبسواحد فقط على   

data cable المسأولوھو
عن  نقل البیانات بین الوحھ 

االم ومشغالت االقراص    
والھارددسك

SATA

سبق التعریف بھا مضافا إلیھ حرف   التيATA  (Advanced Technology Attachment)ھي حروف 
S للداللة على كلمةSerialوالتي تعني تسلسلیة او متعاقبة ، على عكس تقنیةATAالتي تستخدم التزامن

Parallelلذلك یمكننا أن نسمي تقنیةATAبتقنیةPATAأما تقنیةSATA فتختلف تماما عنھا ، وبدأت
ثمSATA300والتقنیة المرتقبة ستكون150MB/sللداللة على سرعة  SATA/150ھذه التقنیة باسم
SATA600   أن الكثیر من المواقع    والتي ستكون بأداء عال جدا لألقراص الصلبة كما یجب أن ننتبھ إلى

د ،   ٣٫٠GB/sعلى أنھا بسرعة  SATA IIتعرف تقنیة ي آن واح ، وكل منفذ من ھذه المنافذ تقبل جھازین ف
ذه كیبل، كما تتمیز ھذه التقنیة باستخدام حزام   IDEحالھا كحال تقنیة أصغر بكثیر من القدیم ، كما تتمیز ھ

إلى خارجي ویمكن لھذه التقنیة  التقنیة بسھولة توصیلھا لخارج الجھاز وتحویل القرص الصلب الداخلي   
ورة ATAبیانات بطول متر ، أما تقنیةكیبلالتعامل مع   كال من تقنیةلكیبلفنصف ھذا الطول ، وأدناه ص

ATAوSATA:



eSATAو ھوSATAھناك مخرج اخر مشتق من الـ    

وصل لفصل وUSBانھ یوجد كمخرج الـ eSATAمیزة الـ ،  العاديSATAالفرق بینھ و بین الـھذا شكلھ و 
میمیورياالقراص الصلبة كفالش   

العادیة الساتاھو نظام توصیل خاص بأقراص eSATAالـ
عن  externallyلتمكینھا من الربط الخارجي بكمبیوترك

متوفر في اللوحات األم الحدیثةطریق منفذ معد لذلك وھو

وباإلمكان استغاللھ على اللوحة األم التي ال تحتوي على 
من خالل كرت خاص یثّبت في شق  eSATAالـــمنفذ
PCIالــ

eSATAكما باإلمكان استخدام موّصالت تحتوي على منافذ
الموجودة على اللوحة األم الساتابمقابسلتوصیلھ وكبالت

التي تدعم التقنّیةلتركیب األقراص الصلبة الخارجیة  

ن  ویعتبر ھذا التوصیل سریع أكثر من حالة ربطھ خارجیًا ع
حیث یبلغ معدل نقل FireWireأوUSBطریق الـ 

ویتوقع أن ١٫٥في الثانیة في الجیل ١٥٠MBالبیانات حتى 
یصل إلى الضعف في الجیل القادم من نظام التوصیل ھذا  



IDEالفرق بین  •
SATAوال  

IDE

RAID
اللصلبھفي االقراص   المتحكمھالمصفوفھوھي 

، تم تطویر ھذه التقنیة حتى (Redundant Array of Independent Disks )وھي إختصار لجملة 
ثر  من قرص صلب وبدون استخدام  تعطینا السرعة والمرونة في زیادة حجم القرص الصلب باستخدام أك

ثر من قرص     صلب واحد في الجھاز،بحیث   قرص صلب ذو سعة كبیرة، تعمل ھذه تقنیة في حالة وجود أك
ى  )أنھا قرص صلب واحد وھو تقوم بجمع السعات الموجودة في األقراص الصلبة والتعامل معھا عل

Master )    0، المستوى5المستوى إلى 0المستوىمن  مستویات لھذه التقنیة وھى 6، كما أن ھناك
ة 1والمستوى ، وال تتوفر   والمتخصصة موجھتان للمستخدم العادي، والمستویات األخرى لألجھزة الخادم

إال  IDEمقبسإضافیین على نفس شكل  مقبسینفي جمیع اللوحات األم ، وتكون على شكل المقابسھذه  
وان . أنھما یأخذان لونا واحدا ، ولكل شركة ذوقھا في اختیار األل

د ان  ال  و،  یتم تحویلھا الى اشارات رقمیةھذه القطعة ھي التي تقوم بنقل المعلومات الى القرص الصلب بع
ب و مخرج الـ  IDEمثل،  بل مع كافة مخارج التخزین  ،  یتعامل ھذه المتحكم مع القرص الصلب و حس

Floppy Disk تي عن  RAIDتدعىو لكن اھم عمل لھ ھذه االیام ھو ربط مصفوفات االقراص الصلبة ال
SATAطریق مخرج 

High-Endاما متحكمات الـ IDE/SATAمعظم المتحكمات المدمجة في اللوحات العادیة ھي من نوع   
على االغلب لسرعتھا الفائقة SCSIفھي من نوع

، تم تطویر ھذه التقنیة حتى (Redundant Array of Independent Disks )وھي إختصار لجملة 
ثر  من قرص صلب وبدون استخدام  تعطینا السرعة والمرونة في زیادة حجم القرص الصلب باستخدام أك

ثر من قرص     صلب واحد في الجھاز،بحیث   قرص صلب ذو سعة كبیرة، تعمل ھذه تقنیة في حالة وجود أك
ى  )أنھا قرص صلب واحد وھو تقوم بجمع السعات الموجودة في األقراص الصلبة والتعامل معھا عل

Master )    0، المستوى5المستوى إلى 0المستوىمن  مستویات لھذه التقنیة وھى 6، كما أن ھناك
ة 1والمستوى ، وال تتوفر   والمتخصصة موجھتان للمستخدم العادي، والمستویات األخرى لألجھزة الخادم

إال  IDEمقبسإضافیین على نفس شكل  مقبسینفي جمیع اللوحات األم ، وتكون على شكل المقابسھذه  
وان . أنھما یأخذان لونا واحدا ، ولكل شركة ذوقھا في اختیار األل

د ان  ال  و،  یتم تحویلھا الى اشارات رقمیةھذه القطعة ھي التي تقوم بنقل المعلومات الى القرص الصلب بع
ب و مخرج الـ  IDEمثل،  بل مع كافة مخارج التخزین  ،  یتعامل ھذه المتحكم مع القرص الصلب و حس

Floppy Disk تي عن  RAIDتدعىو لكن اھم عمل لھ ھذه االیام ھو ربط مصفوفات االقراص الصلبة ال
SATAطریق مخرج 

High-Endاما متحكمات الـ IDE/SATAمعظم المتحكمات المدمجة في اللوحات العادیة ھي من نوع   
على االغلب لسرعتھا الفائقة SCSIفھي من نوع



االسود الكبیر IDEو ھذا ھو الـ

SCSIـھذه صورة لمختلف انواع ال و

FDD
المخصص لسواقة األقراص المرنة

ھ بیستخدم و   ، في العادة    Floppy Disk DriveوتعنىFDDلتوصیل كابل القرص المرن ویرمز ل
.إبرة  ٣٤، ویبلغ عدد اإلبر فیھ   األخرى  المقابسیكون لونھ اسود ویمیز بكونھ اصغر من    



المنافذ المدمجھ على الوحھ االم  

Serial Ports:Serial Ports:منافذ متوالیةمنافذ متوالیة
البیانات البت   البیانات البت   ویمكن تشبیھ عملھ بالنقل على الطرقات داخل المدینة ویتم نقل   ویمكن تشبیھ عملھ بالنقل على الطرقات داخل المدینة ویتم نقل   وھكذاوھكذاCOM2COM2ووCOM1COM1وتسمىوتسمى

و بعض األجھزة المتوالیة  و بعض األجھزة المتوالیة  MouseMouseوتستخدم لتوصیل الفأرة وتستخدم لتوصیل الفأرة سلك واحد لتعود ضمن نفس السلكسلك واحد لتعود ضمن نفس السلكاألخرعبر األخرعبر تلو تلو 
. External Modem .External Modemييالخارج الخارج المودیمالمودیممثل مثل 

..ذكر ذكر bins9 bins 9وتتكون من وتتكون من 

: Parallel Ports :Parallel Portsمنافذ متوازیةمنافذ متوازیة
ویمكن تشبیھ عملھا بالطرق السریعة خارج    ویمكن تشبیھ عملھا بالطرق السریعة خارج    الكمبیترالكمبیتروھي من أشھر أنواع الربط في  وھي من أشھر أنواع الربط في  وھكذاوھكذاLPT2LPT2ووLPT1LPT1وتسمىوتسمى

ثماني  ثماني  بأرسال  بأرسال  وھذا یدل على سرعتھا ویتم النقل  وھذا یدل على سرعتھا ویتم النقل  لألیاب لألیاب المدن حیث نجد أن الذھاب مقسمًا لعدة مضامیر وكذلك بالنسبة     المدن حیث نجد أن الذھاب مقسمًا لعدة مضامیر وكذلك بالنسبة     
أو ما شابھ  أو ما شابھ  ScannerScannerأو الماسحة أو الماسحة PrinterPrinterوتستخدم في العادة لتوصیل الطابعة  وتستخدم في العادة لتوصیل الطابعة  عبر ثماني أسالك منفصلة داخلھ  عبر ثماني أسالك منفصلة داخلھ  بتات بتات 

..انثى انثى bins25 bins 25تتكون من تتكون من DB.25DB.25بوصلة بوصلة 



USB :منافذ

أي المنفذ المتوالي العالمي وھي نتاج جھد العدید من Universal Serial Busوھي منافذ متوالیة وتسمى
ة الشركات معًا في محاولة إلنتاج منفذ قیاسي عالمي یمكن استخدامھ   لتوصیل أي جھاز من األجھزة الملحق

ات  الحاسوب كي یمكن توصیلھا بھذه  بالحاسوب وبالفعل بدأت ھذه الشركات وشركات أخرى في تكییف ملحق
.المنافذ

400إلى  100ویتراوح معدل نقل البیانات بواسطة ھذا الناقل مابین 1996فذ عام مناتم إنتاج ھذا النوع من ال
MB/sec ة جھاز ملحقًا بشكل    128ومن الممكن ربط  وھو معدل یجعل من ھذا النوع من المنافذ في الطلیع

ن التسلسلیة لألتصاالتمتسلسل على منفذ واحد ویستخدم  ومن المتوقع أن توصل معظم ملحقات الحاسوب ع
اء اهللا .طریق ھذه المنافذ في القریب إن ش

USB1.1

ــ (Universal Serial Bus)ھو اختصار لجملة  USB2.0منفذوھناك منفذ یسمى  ، وھو یعتبر امتداد ل
USB1.1  ویعود الفضل لتطویر ،USB2.0 إلى شركات: Hewlett-Packard, Intel, Lucent,

Microsoft, NEC and Philips    بالثانیةمیغابت٤٨٠، فقد استطاعت تطویر ھذا المنفذ حتى وصل إلى.
وتصل سرعة نقل   IEEE 1394aفھو على جیلین متعاقبین ، الجیل األول وھوIEEE 1394أما منفذ

وتصل سرعة نقل البیانات IEEE 1394bفي الثانیة، أما الجیل الثاني فھومیغابت٤٠٠البیانات في ھذا النوع 
FireباسمIEEE1394یسمى منفذمیجابت بالثانیة، ومن المنتجات التي تستخدم ھذا المنفذ، كذلك ٨٠٠إلى 

Wire   وبقي أن نعرف أن شركةApple ھي من قامت بتطویره ، یعتبر منفذاUSB2.0وIEEE 1394
وPlug-and-Play، لسرعتھا الفائقة في نقل البیانات كما أنھا تدعم خاصیتي)  نسبیا)منافذ مرتفعة السعر  
hot plugging ة از ، وھذا یعني قدرتھما على تزوید الجھاز المركب بالطاقة دون الحاج .لمصدر خارج الجھ



(Small Computer Systems Interface):أو SCSIمنفذ
بأجھزة الكمبیوتر لتوفیر سرعة وجودة ھى أول الوصالت القیاسیة التي تستخدم في توصیل محركات االقراص   

أو  CD drivesوالتى احیانا ما یتم توفیرھا مع ال  SCSI adaptersویستثنى من ذلك بعض من ال ،  أعلى
ویجب الحاق وتركیب  .   Caseللوالخارجیة  أجھزة المسح الضوئي فنجد أنھا تحتوى على الوصالت الداخلیة    

سوف تفقد بعض خصائص االداء العالیة   االجھزة الجدیدة على عنصر التحكم السابق وذلك على الرغم من انك  
. حیث یتطلب األمر منك استخدام كابل إضافي

ن ال SCSI busللویمكن  ن IDE interfaceیعتمد علیة بصورة أكبر م ویرجع ذلك للفراغات الموجودة بی
SCSIفإن أجھزة ال ،  ومن ناحیة أخرى .   بھدف توفیر الحمایة ضد التشویش االلكترونيSCSIكابالت ال  

ة    ة والخارجی Tapوال  Hard drivesوتحتوى على ال دائما ما تكون متوفرة فى كل من اإلصدارات الداخلی
backups  والCD-ROMS  والCDRs  اما وصلة الSCSI   التى تعد االكثر استخداما فھى الماسح

ى  . منفذ الطابعة المتطورالضوئى بالرغم من ان اجھزة الماسح الضوئى تعتمد بدرجة كبیرة عل
ا  SCSIوتعتبر أجھزة ال   نھایات على كل من االجھزة التى یمكن تركیبھا بسھولة وبساطة وتتطلب ان یكون لھ

التردد داخل خط    وذلك الستیعاب الطاقة المتبقیة والتى سوف تمنع انعكاسات اشارات  busمن طرفى ال    
د BUSوسط ال   SCSIاالرسال وفى حالة وجود محول  وذلك عند تركیب األجھزة الداخلیة والخارجیة فال ب

اص  .لن یعمل بھمن إزالة طرفیھ أو أن البرنامج الخ
ولقد عرنا لھ صور فى السابق 

التوصیلمقابس

اختصارا لكلمة   PWأو  PWRمثل إبرتي الشغیلغالبا ما تكون صفین من اإلبر ، تنقسم إلى متحكمات في    •
Power    وھي موصلة بزر التشغیل الموجود على الھیكل ، وإبرتيRES   اختصارا لكلمةReset وھي

ة  وتعلیق الجھاز ، وكذلك مجموعة إبر للمؤشرات ،  الطواريء مخصصة لعملیة إعادة تشغیل الجھاز في حال
اط  ر أربع إبر متتالیة للسماعة الداخلیة للجھاز ، وإبرتین لمؤشر نش القرص الصلب ، وإبرتین أو ثالث لمؤش

.نشاط الجھاز ككل  

: (Jumpers)الجمبرز

المعدن یتم ھي وسیلة لتجھیز بعض إعدادات اللوحة األم، ھي عبارة عن قطعة من   Jumpersلجمبرز ا•
معینة، مثال على بعض اإلعدادات التي یتم توصیلھا بین إبرتین لعمل دائرة كھربائیة لتشغیل أو إطفاء میزة   

امي  ل األم الج استخدام الجمبر لھا ھو معامل الضرب للمعالج و سرعة الناق أو فرق الجھد الخاص بالمع
Volt.



:DIP Switchمفتاح

وظفیتھ مثل وظیفة الجمبر ، إال أنھا متوافر في اللوحات الحدیثة     •
ویتیمز ھذا الجھاز بسھولة التعامل معھ على عكس الجمبرز ،    ،

وسھولة الوصول إلیھ ، وغالبا ما یحوي اإلعدادات الرئیسیة للمعالج،    
وبخاصة تردد الناقل األمامي ، ومعامل الضرب وأحیانا فرق الجھد    

.الخاص بالمعالج 

: Powerالطاقة

ووحدات التبرید والذاكرة CPUمن أھم وظائف اللوحة األم تزوید وحدة المعالجة المركزیة•
Powerیة وتحصل اللوحة األم علي ھذه الطاقة من مزود الطاقة الرئیسيائوالبطاقات بالطاقة الكھرب

Supplyوتعید توزیعھا علي المكونات المختلفة حسب الحاجة.
وھو مزود بمبرد ATX Power Supplyىمزود طاقة خاصا بھا یسمATXتضم اللوحات االم•

ATXوتحتوي مزودات الطاقةخاص یدفع الھواء للمكونات األخرى كالمعالجات وبطاقات االمتداد 
Power Supply الالزمة  علي عدد من موصالت الطاقة الداخلیة التي تزود اللوحة األم بالطاقة

إبره٢٠ة و ھو مكون من فیش واحد فیھ لتوزیعھا علي الشرائح والبطاقات المختلف
.   AT Power Supplyیسميبھامزود طاقة خاصا  ATتضم لوحات االم من نوع    كما  •
كل واحد منھم   اللوحة األم بتیار كھربائي حیث یكون مدخل وحدة اإلمداد بالطاقة على شكل فیشین منفصلین لمد  •

إبر كما في    ٦مكون من   



:موصل الطاقة 

ذكري في   bins 20الكھرباء من المغذي الكھربائي باللوحة األم ویتكون من  كیبلوھو موصل یقوم بتوصیل 
ATX  في ال    ماكانبینAT 12یتكون من bins    6مجزأ الى كل Pins على حدى .

. P2 & P3معًا كما في    ATو ATXویمكن ان یكون وصلة 

یمثل موصل الطاقة الكھربائیة من 
ATXنوع 

یمثل موصل الطاقة الكھربائیة 
ATمن نوع 

وتوزیعھ الكھربائي  ATشكل یمثل موصل الطاقة الكھربائیة من نوع    



ATXشكل یمثل  التوزیع الكھربائي لموصل الطاقة الكھربائیة من نوع     



ATمن نوع   مقبس•
متجاوره یتم توصیلھا بحیث یكون االسالك السوداء 

pinsباربعھ وھناك ما ھو مزود   •
حسب متطلبات  للطاقھ اضافیھ 

٢٠مع متصلھوھى تكون المذربورد
pins   ویمكن فصلھا  ودمجھا حسب
المقبسشكل 



اضافیھ4pinsالذي یحتوي على   ATXمن نوع   مقبس•

chipsetطقم الرقاقات 
یق  ویؤثر طقم  . . المحلیة المختلفة  النواقلوإدارة شؤون  وھي عبارة عن عدة رقاقات باللوحة األم مھمتھا القیام بالتنس

یعمل بناقل ٨٢٤٤٠JXفمثًال طقم الرقاقات    .   الرقاقات في سرعة ناقل النظام وكذلك في نظام اإلدخال واإلخراج ككل   
میجاھیرتز١٠٠یدعم ناقل نظام بتردد  ٨٢٤٤٠BXلنظم بنتیوم الثالث بینما طقم الرقاقات میجاھیرتز١٣٣نظام بتردد 

. وھكذا  . .   فقط لبنتیوم الثاني 

Intel's 850 Chipset



: Northbridgeالجسر الشمالي-

الج و  فھو،  بالنسبة لمتحكم الذاكرة،  AGPاوPCI-eو الناقل الذواكر و ھي الرقاقة التي تكون على اللوحة االم بین المع
,المعالج نفسھفالمتحكم مدمج فيAMDاما لوحات ،  موجود في اللوحات المتطابقة مع معالجات انتل 

م الیوجدAMDفي منصة ات جسر شمالي ضمن أطق الج، الرقاق التي الرقاقات ألن الجسر الشمالي مدموج ضمن نواة المع
وھي أنواع مختلفة قد تختلف حتىHyper Transport TunnelتسمىAMDالشمالي في منصةصارت مكان الجسر 

ي,الجسر الشمالي باختالف اللوحة األم لھذا یفضل تسمیتھا بطقم الرقاقات دون   االتصال مع  و ھذا یؤدي الى زیادة السرعة ف
ا،  الذاكرة بشكل كبیر   اذا كانت اللوحة فیھا بطاقة عرض  ،  نیھالیمالقادم  مما حدا بشركة انتل ان تطبق ھذه الفكرة في معالجھ

ي HTBفي انتل اوFSBھذه الرقاقة تتصل مع المعالج عن طریق الـ،  الجسر الشمالي مدمجة فإن قلب ھذا الكرت یكون ف
اللذین تم ذكرھما انفاً AMDفي

nForce 2الشمالي و الجنوبي معًا منذ االصدار الثاني لھاتم دمج الجسر  nVIDIAشرائح شركة 

٦٥٠انفیدیاھذه صورة شریحة



: Southbridgeالجسر الجنوبي
الصلبة و االجزاء التي تربط    باالقراصفھو یتحكم ,بھاو لھ مھمات كثیرة یتحكم    ،  و ھو المتحكم الثاني في اللوحة االم 

و لكن تم فصل الكثیر من االشیاء عنھ بسبب    ,CMOSو فیھ ایضاUSBالـو یتحكم بمخارجIDEوSATAبواسطة
بعض انواع و حتى،  مثل شرائح الصوت الحدیثة و متحكمات الشبكة ،  امكانیة ابقاءھا مدمجة في الجسر تطورھا و عدم  

RAIDمتحكمات االقراص و مصفوفات   
COMو الـ PS/2مثل فتحة الـ،  و باقي الفتحات المتوفرة في خلف اللوحة   PCIفتحاتیقوم الجسر الجنوبي باالتصال مع

BIOSایضا یقوم باالتصال و التحكم بالـو

-Gigabyte GA-965Pمخطط للوحةوھذا 
DS3بمقبسLGA775, الجسر الشمالي ھو

Intel P965و الجنوبيIntel ICH8



:مكثفات الطاقة

ھذه ھي المسئولة عن جودة اإلشارة الكھربائیة التى تصل الى المعالج،     (Capacitors)مكثفات الطاقة •
كلما زادت قوتھا   و ، ىعددھا یختلف من لوحة أم إلى أخر اأحجامھا و اما فاراد، الالمكثفات تقاس قوتھا ب   

رع  وقلة المشاكل التي قد تحصل، وقد  وكثر عددھا كان انتقال اإلشارة افضل وبالتالي یؤدى إلى أداء أس
ریق  ابتكار طرق لتبریدھا لضمان أداء    قامت بعض الشركات المصنعة باإلھتمام بمكثفات الطاقة عن ط

.GigabyteوAbitأفضل لھا، وھذه الشركات ھي  

*********************************************************************
**********************اشھر الشركات المصنعھ للمذر بورد************************

*********************************************************************
MSI,ASUS,,Gigabyte,AbitIntel

كات كثیرة لكن ھذه ھي أشھرھا وأقواھاوھناك شر

microATXLGA775Intel® G33DG33BU

microATXLGA775Intel® G31DG31PR

microATXLGA775Intel® G35DG35EC

Classic Series

ATXLGA775Intel® 945GD945GNT

microATXLGA775Intel® 945GD945GTP

microBTXLGA775Intel® 945GD945GCZ

microBTXLGA775Intel® Q965DQ965CO

microATXLGA775Intel® Q965DQ965GF

microATXLGA775Intel® Q35DQ35JO

microATXLGA775Intel® Q35DQ35MP

Executive Series

microBTXLGA775Intel® 945GD945GCZ

microATXLGA775Intel® G965DG965OT

ATXLGA775Intel® G965DG965WH

ATXLGA775Intel® P35DP35DP

microATXLGA775Intel® G33DG33TL

Media Series

ATXLGA775Intel® 975XD975XBX2

ATXLGA775Intel® X38DX38BT

ATXLGA775Intel® X48DX48BT2

eATXLGA771Intel® 5400D5400XS

Extreme Series

انواع المذر بوردات التابعھ لشركت انتل

Form FactorSocketIntel® Express
Chipset

Intel®
Desktop Board



microATXLGA775Intel® 945PLD945PLNM

ATXLGA775Intel® 945PLD945PLRN

microATXLGA775Intel® 945GD945GCL

microATXLGA775Intel® 945GCD945GCCR

microATXLGA775Intel® 946GZD946GZIS

microBTXLGA775Intel® 946GZD946GZTS

microATXLGA775Intel® 946GZD946GZAB

microATXLGA775Intel® 945GCD945GCNL

microATXLGA775Intel® 945GCD945GCPE

Essential Series

ATXLGA775Intel® 945GD945GNT

microBTXLGA775Intel® 945GD945GCZ

ATXLGA775Intel® Q963DQ963FX

ATXLGA775Intel® P965DP965LT

ATXLGA775Intel® G965DG965RY

microATXLGA775Intel® G965DG965SS

microBTXLGA775Intel® G965DG965MS

ATXLGA775Intel® G33DG33FB

microATXN/ASiS* SiS662D201GLY2

microATXN/ASiS* SiS662D201GLY

Essential Series

Form FactorSocket
Third Party

Chipset
Intel®

Desktop Board

intelالتابع لشركة dx5400xsاالن سنقوم بعرض مذربورد 

motherboardEATXوالعامل الشكلي لھذا   LGA771من نوع    مقبسیحتوي على D5400XSمذر بورد  -
-: من میزاتھ  

-: العامل الشكلي-١
SSI/EATX (330.20 millimeters [13.00 inches] x 304.80 millimeters

[12.00 inches])
-: المعالج-٢

Support for up to two identical Intel® processors in the LGA771
package

-: الرایسیھالذاكره  -٣
• Four 240-pin, DDR2 SDRAM Fully-Buffered Dual Inline Memory

Module (FBDIMM) sockets
• Support for 800/667 MHz SDRAM

• Support for up to 16 GB of system memory

-: Chipsetمجموعة الشرائح -
Intel® 5400 Chipset consisting of:

• Intel® 5400 Memory Controller Hub (MCH)
• Intel® 6321ESB I/O Controller Hub



-: صور لمكوناتھ مع شرح اجزائھ  

Table 2. Desktop Board D5400XS Components
Label Description
A Auxiliary chassis fan header (4-pin)
B PCI Express x16 connector 3
C PCI Express x16 connector 2
D PCI bus connector 2
E Front panel audio header
F PCI Express x16 connector 1
G PCI bus connector 1
H PCI Express x16 connector 0
I DIMM cooling fan header (3-pin)
J Back panel connectors
K Rear chassis fan header (3-pin)
L Processor (CPU 0) socket
M MCH fan header (3-pin)
N Processor (CPU 0) fan header (4-pin)
O 12 V processor core voltage connectors (2 x 4
pin) (2)
P Processor (CPU 1) fan header
Q Processor (CPU 1) socket
R FBDIMM sockets (4)
S Main power connector (2 x 12 pin)
T Battery

U Front chassis fan header (3-pin)
V IDE connector
W Front panel header
X Serial ATA connectors (6)
Y Port 80h POST code indicator
Z USB 2.0 headers (2)
AA Chassis intrusion header
BB Front panel CIR receiver (input) header
CC Back panel CIR transmitter (output) header
DD BIOS configuration jumper block
EE IEEE 1394a header
FF Onboard reset button
GG Onboard power button
HH Speaker
II High Definition Audio Link header
JJ Auxiliary PCI Express graphics power connector (1 x 4 pin)
KK S/PDIF connector

-: الحقیقیھصورتھ  



تقدم إنتل لمن یتوق إلى أداء أعلى مما یمكن أن توفره الیوم أربع نوى معالجة وبطاقة رسومیات واحدة، منصتھا 
ل والتي كانت تحم،Intel® Dual Socket Extreme Desktop المكتبیة الجدیدة ثنائیة المقبس وفائقة األداء



تمثل ھذه المنصة الجدیدة أولى المنصات المكتبیة المتقدمة التي تدعم .(Skulltrail) االسم الرمزي سكالتریل
أو*ATI نوى معالجة معًا، وبطاقات رسومیات متعددة من إنتاج شركتي٨معالجین رباعیي النوى من إنتل، أي 

NVIDIA*،في الجھاز الواحد.
®Intelبشكلھا األساسي عند مزاوجة اللوحة األم " ئیة المقبس فائقة األداءمنصة إنتل المكتبیة ثنا"تنشأ 

Desktop Board D5400XS مع معالجيIntel® Core™ 2 Extreme QX9775 . وسیسعد عشاق
ATIأو * NVIDIA SLIاأللعاب بفرصة االستمتاع بحلول بطاقات رسومیات متعددة معًا، تتضمن بطاقات 

Crossfire*نوى ٨كما أن األداء الناتج عن . دث األلعاب ذات الرسومیات المكثفة الموجودة الیوم، لتشغیل أح
الذي عقد حدیثًا في سان فرانسیسكو، GDCمعالجة كان موضع ترحیب كبیر في مؤتمر مطوري األلعاب 

حرري خصوصًا من قبل االختصاصیین في مجاالت الرسوم المتحركة ثالثیة األبعاد ومبدعي الصوت الرقمي وم
.الفیدیو، الذین یقفون وراء أفضل وأحدث األلعاب المطروحة في المؤتمر

مع تزاید انتشار الفیدیو عالي التحدید على نطاق واسع، أصبحت عملیات تحریر الفیدیو وترمیزه من المھام 
ذه المھام بسھولة، ویمكن للمنصة الجدیدة تنفیذ ھ. األساسیة التي یرید المستخدمون المتقدمون توفرھا في حاسباتھم

.، بالحماسة لإلمكانات الجدیدة التي توفرھا ھذه المنصة*DivXویشعر مطورو الفیدیو، مثل 
ذاكرة كاش من المستوى الثاني سعتھا Intel Core 2 Extreme processor QX9775یتضمن كل معالج 

٣٫٢عمل بتردد مذھل ھو میغاھرتز، وأربع نوى معالجة ت١٦٠٠میغابایت، وناقل نظام سریع بتردد ١٢
فإن النظام ینطلق D5400XSوعند تركیب معالجین من ھذا النوع معًا على لوحة إنتل المكتبیة . غیغاھرتز

أما المستخدمون الخبراء ممن یطمحون إلى . بسرعة ھائلة لتنفیذ أحدث االختبارات والتطبیقات المتقدمة بسالسة
، ما یتیح Intel Core 2 Extremeقل الذي یمنع رفع تردد المعالج قدرات أعلى، فقد تم قفل تعدیل تردد النا

المزید من المرونة من الناحیة التقنیة في تخصیص األنظمة، ویساعد مصنعي التجھیزات األصلیین على تقدیم 
.المزید من األداء في أجھزتھم

فال تنسونا من صالح دعائكمھذا الكتاب قد اخذ مني من الجھد والوقت الكثیر 
عانسعد نائل القراخوكم 
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