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 -:التعرف علً اللوحة االم

اللوحة األم هً الجزء األكثر أهمٌة فً الحاسب ، وأهمٌته تكمن فً أنه األساس لٌكون 

فاللوحة األم هً القطعة التً توصل إلٌها جمٌع القطع الجهاز ككل خالً من المشاكل ، 

 . األخرى فً الحاسب

 

 -:المعالج مقبس ماهو

 (:processor socketالمعالج ) مقبس -

حجم ابر المعالج وذلك لوصله  وهو عبارة عن مربع بالستٌكً ٌحتوي على ثقوب تالئم

را الختالف المعالجات باللوحة األم وتبادل البٌانات بٌن اللوحة وبٌن المعالج وبالطبع ونظ

، وأحٌانا تشترك معالجات  بهخاص  مقبسمن حٌث الشكل والتردد فان لكل معالج 

  المقبسالشركة نفسها بنفس 
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 -:العشوائٌة شقوق الزاكرة

المعالج ووظٌفتها  مقبسالجهة الٌمنى من  ق طوٌلة الشكل تقع الىوهً عبارة عن شقو

حمل قطع الذاكرة العشوائٌة ، وطبعا فان كل لوحة أم تدعم عدد معٌن من هذه الشقوق 

شقوق.وهنالك أنواع من هذه الشقوق كل نوع ٌدعم نوع أربع  الىٌتراوح بٌن شق واحد 

على ذلك تدعم اللوحة األم هذا النوع(، ومثال  انمعٌن من الذاكرة العشوائٌة )طبعا ٌجب 

بحٌث  rdوهنالك الذاكرة الدٌنامٌكٌة من النوع  sdفهنالك الذاكرة الدٌنامٌكٌة من النوع 

األداء لذلك فانه  وأن كل نوع من هذه األنواع ٌختلف من حٌث التركٌب وطرٌقة العمل 

 من المستحٌل أن ٌجتمعان فً لوحة أم واحدة

 -( :expantion slotsشقوق التوسعة )

وهً عبارة عن شقوق تقع فً القسم الجنوبً من اللوحة األم ، وظٌفتها هً إضافة 

( التً تعتبر بعضها ضرورٌة مثل كرت الشاشة )الذي ٌقوم cardsالكروت المختلفة )

حاسب بدونه ، وهنالك الشاشة لعرضها( والذي ال ٌعمل ال الى وارسالهاالصور  باصدار

بحٌث تعطً الحاسب مٌزات جدٌدة لكنها لٌست مهمة  اضافتهابعض الكروت التً تتم 

 لكً ٌعمل الحاسب 
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 -:AGPشق 

وذلك لدعم التطور الذي حدث فً كروت  7991عنه عام  وهو شق حدٌث تم االعالن

أن كروت  اصدارهالشاشة ، حٌث أن هذا الشق مختص بكروت الشاشة فقط، والهدف من 

 المعالج  اهمها االخرى االعضاءمعدل نقل للبٌانات سرٌع بٌنها وبٌن  الىالشاشة تحتاج 

PCI:- 

 -:  PCIشق 

 وهو من الشقوق المستعملة فً أٌامنا هذه وذلك لتوصٌل كروت الصوت والمودٌم

بت ،  33وبعرض  مٌغاهٌرتز 33سرٌع وعملً حٌث ٌعمل بتردد  pciوغٌرها ، وشق 

بت وهو  46وبعرض  مٌغاهٌرتز 733 الىالذي ٌصل تردده  pci-xطبعا هنالك شق 

 (.serversالخاصة بالخادمات ) االممستخدم فً لوحات 

 -:األقراصمنافذ توصٌل محركات 

، وهً عبارة عن موصالت مستطٌلة الشكل تحتوي على  IDEوعادة ما تكون من النوع 

 االقراصبمحركات  االخرىٌتصل من الجهة  بكٌبلوذلك لوصلها  االبرعدد معٌن من 

 على اختالف
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 -:jumpersالقافزات 

-وهً عبارة عن قطع بالستٌكٌه صغٌرة جدا بداخلها موصالت نحاسٌه مثبتة على ابر

Pins-  للعتاد ، حدٌثا تم االستعاضة عن  االعداداتلتحدٌد بعض  وذلك االمعلى اللوحة

 .االمخل اللوحة وفً تنظٌم الكهرباء دا bios setup البعض القافزات بخٌارات فً 

 

 -:الطاقة افذمن

ٌتصل مع مزود الطاقة  وهو عبارة عن منفذ ٌحتوي على ثقوب لٌستطٌع االتصال بكٌبل

power supply  للعمل ومنه االساسًوذلك لتزوٌد اللوحة األم بالكهرباء الالزمة 

 .والثانوي
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 -:BIOS البٌوس

وهى  Basic Input Output Systemهو اختصار لمصطلح  BIOSرمز 

تعنى النظام )البرنامج( األساسً لدخول وخروج المعلومة، هذا البرنامج 

مسئول عن أساسٌات عمل الحاسب، أمور مثل التحكم بشرٌحتً الجسر 

 البٌوسالً والجنوبً والكروت التً تركب على الحاسب، ٌتم عملها من الشم

وغٌره،  وندوزومن ثم توصٌلها لنظام التشغٌل المستخدم على الحاسب مثل 

الحدٌثة تعطٌك القدرة على التحكم بكل إعدادات الجهاز مثل  البٌوسبرامج 

وحتى القدرة على التحكم بقدرة الكهرباء  تواقٌتهما وسرعة المعالج والذاكرة 

 ROMٌتم تخزٌنه بشرٌحة تسمى  البٌوسالتً تصل إلى المكونات، برنامج 

، مسمى الشرٌحة ٌدل على إنها  Read Only Memoryوهى اختصار لجملة 

من أنواع الذاكرة والتً تستطٌع القراءة منها فقط، هذا الكالم كان صحٌحا فٌما 

سبق وذلك للمحافظة على هذا البرنامج المهم من التلف ، فٌتم حماٌته من 

ع اللوحات الحدٌثة، اآلن الكتابة علٌه حتى ال ٌتلف، الوضع تغٌر اآلن م

وذلك لحل  البٌوسباستخدام برامج متخصصة بإمكانك أن تعمل ترقٌة لبرنامج 

األم أو إضافة دعم لمعالج جدٌد، عند قٌامك بعمل  مشاكل ربما تقع فً اللوحة

تغٌٌر التارٌخ مثل تعرٌف قطعة جدٌدة من العتاد أو  البٌوستعدٌالت على 

وهى رمز  CMOSوالوقت، فان هذه اإلعدادات ٌتم حفظها بشرٌحة تسمى 

، Complementary Metal Oxide Semiconductorللمسمى العلمً 

ٌة، لذا فهً هذه الشرٌحة ال تستطٌع تخزٌن معلومات بدون طاقة كهربائ

مربوطة ببطارٌة صغٌرة مهمتها تزوٌد هذه الشرٌحة بالكهرباء بصورة 

 Dualالمزدوج ) مستمرة. وقد ظهر فً بعض اللوحات ما ٌمسى بالبٌوس

BIOS  المزدوج تعطً  البٌوس( خاصة فً لوحات أم جٌجاباٌت، فً الحقٌقة

بدون أي خطورة تذكر أو  البٌوسمجال أكبر للمستخدمٌن لترقٌة وتعدٌل 

 البٌوس، سٌعطً البٌوسخلل أو خطأ أثناء ترقٌة  خوف، فعندما ٌحدث

بدون أي مشكلة، وإذا حدث  للبٌوسالمزدوج فرصة إلعادة النسخة األصلٌة 
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المزدوج فسٌكون الحل هو  البٌوس بهاهذه الخلل أو الخطأ فً لوحة أم لٌس 

 عبر فنً محترف البٌوسأو إعادة برمجة إعادة اللوحة األم إلى المصنع 

 

 -:الجسر الشمالً والجنوبً شرٌحتً

بٌن  هو الجزء الذي ٌقوم بربط األتصال : ( NORTH BRIDGE ) تعرٌف الجسر الشمالً

 ت الرسومٌاتو أٌضا منفذ كار ( Ram ) و شرائح الذاكرة ( CPU ) اللوحة األم والمعالج

 ثم نقل البٌانات المعالجة إلى الجسر الجنوبً ( AGP ) أو ( PCI express ) سواء كان

 -:طرٌقة عمل الجسر الشمالً

حٌث باتصاله بالمعالج ٌقوم بتوزٌع  المعالج إلى من و بنقل البٌانات ٌقوم الجسر الشمالً

أو منهم إلى المعالج ثم ٌتم توصٌل  الرسومٌاتمنفذ معالج  و شرائح الذاكرة البٌانات إلى

تكون العملٌة  مثال أو أن للقرص الصلب لٌتم توصٌلها الجسر الجنوبً هذه البٌانات إلى

وتبدأ من القرص الصلب مرورا بالجسر الجنوبً للجسر الشمالً ثم للمعالج  عكسٌة

  . وهكذا

 -:الجسر الجنوبً

الجسر  بعكس الجسر الشمالً فأن األبطأمع األجهزة  مسئول عن جمٌع األتصاالت هو

 مدخالتبٌن األقراص الصلبة مثال أو  األتصالٌقوم بربط قنوات  الجنوبً

 للمعالج اللً بدوره بٌوصل الجسر الشمالً وبٌن USB ال

 -:الجسر الشمالً والجنوبً نظرة عامة
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الجسر  وو كرت الشاشة  الرامات ربط المعالج والجسر الشمالً هو شرٌحة تقوم ب

  ببعضهاالجنوبً 

 وو سواقة  الجسر الجنوبً هو شرٌحة تقوم بتنسٌق عمل األجهزة الخارجٌة من هارد

 .usb منافذ

 -:كٌف احدد موقع الجسر الشمالً

 وهً الشرٌحة القرٌبة من المعالج والذاكرة ومن شق كرت الشاشة

 -:المكثفات

لً لها وظائف هامة فً الدوائر اإللكترونٌة فهً تعمل علً تنعٌم التٌار الكهربً وتعمل ع

تخزٌن الشحنات الكهربٌة وتفرٌغها فً زمن معٌن حسب ظروف الدائرة وتتلف المكثفات 

تسرٌب مادة كٌمٌائٌة أسفلها وأحٌانا  أوٌوجد مائلهأو  وٌكون تلفها ظاهرا فنراها منتفخه

 .تالفهولكنها  ٌكون شكلها سلٌم

 -:وتتسبب المكثفات فً كثٌر من المشاكل منها

 عدم تحمٌل وٌندوز

 بطئ فً الحاسب بصورة عامة 

 فتح وقفل الجهاز تلقائٌا
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 -:طارٌةالب

عملٌة اإلقالع الناجحة وما فٌها من تعرٌف للقطع الموجودة فً الجهاز )قرص صلب  ان

التارٌخ والوقت تعتمد على البٌانات وكذلك معرفة …( ، قرص مرن ، قرص ضوئً

المخزنة فً نوع خاص من الذاكرة )رقاقة صغٌرة (موجودة فً اللوحة األم فً الجهاز. 

و هً اختصار لـ  ("sea moss" وتنطق سٌموس)  CMOSهذه الرقاقة الصغٌرة تدعى 

Complementary Metal-Oxide Semiconductor 

هذه تشبه ساعة المنبه فً غرفة النوم ، فحٌنما ٌنقطع التٌار  CMOS شرٌحة السٌموس

تتأثر وتستمر بعرض الوقت بدون حدوث أي خلل الكهربائً عن الغرفة فإن الساعة ال 

فعندما ٌنقطع  CMOS وذلك ألن مصدرها الكهربائً مستقل. وكذلك بالنسبة للسٌموس

التٌار الكهربائً عن حاسبك فإنها ال تتأثر الحتوائها أًٌضا على مصدر كهربائً مستقل أال 

 .وهو البطارٌة

 

 -:معلومات عن البٌوس

،  (ROM)ى رقاقة برنامج ولكنه مدمج فً اللوحة األم  ومخزن عل BIOS ٌعتبر البٌوس

، وغٌر متطاٌرة لذلك تحتفظ  Read Only Memoryوهً ذاكرة قابلة للقراءة فقط 

 بمحتوٌاتها حتى لو تم إطفاء الجهاز.

التحضٌر الالزم  هو البدء بعملٌة إقالع الحاسوب و BIOS و الهدف الرئٌس من البٌوس

 لتنزٌل نظام التشغٌل

 Power On( وهو اختصار لـ " POST) فعند تشغٌل الجهاز فإنه ٌقوم بما ٌسمى الـ

Self Test أي " الفحص الذاتً عند التشغٌل " ، حٌث ٌقوم الحاسب بفحص أجزاء "
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( فإذا وجد النظام أي خطأ إلخ…..النظام ) المعالج والذاكرة العشوائٌة ، بطاقة الفٌدٌو 

عند هذه النقطة فإنه ٌتصرف حسب خطورة الخطأ ، فقد ٌكتفً بأن ٌنبه لها أو ٌتم إٌقاف 

ل وإظهار رسالة تحذٌرٌة حتى ٌتم إصالح المشكلة )كالرسالة التً تنبهك الجهاز عن العم

. فٌقوم نظام  BIOS البٌوسبعدم وجود لوحة مفاتٌح( ومن ثم ٌسلم القٌادة لنظام 

لبة بفحص جمٌع أجهزة اإلدخال واإلخراج المتوفرة لدٌه )األقراص الص BIOS  البٌوس

والمرنة ، األقراص المدمجة ، المنافذ المتوازٌة والمتسلسلة ، الناقل التسلسلً العام ، 

  الخ ( وذلك بمساعدة المعلومات المخزنة فً رقاقة سٌموس…. لوحة المفاتٌح 

CMOS . 

 -:البٌانات نواقلكوابل  انواع

 -ت الناقلة للبٌانات : التوصٌال او النواقل ٌوجد نوعان من انواع

 (:DATA CABLE) كٌبل الداتاٌسمً  النوع االول

   IDE ماٌسمً او DATA وٌستعمل مع الهاردٌسك

 (  ( SATA CABLEكٌبل النوع الثانً ٌسمً ساتا

 الساتا دي السً او الساتا وتستعمل مع الهاردٌسك
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 -كيبل الساتا:

 

Power sata :- 

 

 -الفرق بٌن كٌبل الداتا والساتا:
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  ram DDR1&DDR2الفرق بٌن 
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 2BIOSتأتً بــ  األجهزةبعض 

 

 -معجون المعالج :

 وهو خاص بتبرٌد المعالج

 LOGICاللوحة االم الخاصة بالهاردٌسك او ماٌسمً ب 

 -الهاردٌسك : أنواع

DATA 
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SATA  :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الحمد هلل رب العالمٌن 

 تم بحمد هللا اللهم ال علم لنا اال ماعلمتنا انك انت السمٌع العلٌم 

  )م / القعقاع حسن احمد )المغواري 

 المغواري القعقاع                       


