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Motherboardاللوحة األم ومكوناتها               

.هي لوحة كبيرة تربط أجزاء ومكونات الحاسب ببعضها -

لوحة النظام ( main board)تعرف كذالك باسم اللوحة الرئيسية -

(system board)

:من أجزاء الحاسب المثبتة على اللوحة األم -

CPU : Central Processing)وحدة المعالجة .  Unit)

(chipset)مجموعة الشرائح . 

(RAM)الذاكرة . 

(Cache Memory)الذاكرة الفورية . 

متحكم لوحة المفاتيح . 



Motherboardاللوحة األم ومكوناتها              



( : Form Factor)عامل الشكل 

ة وضعها هو مصطلح يستخدم لتعريف حجم اللوحة وأبعادها وشكلها وكيفي

في جهاز الحاسب 

ثال يحدد عامل الشكل أشياء كثيرة في اللوحة األم منها على سبيل الم-

ة موقع وحدة المعالجة المركزية وطريقة توصيل المنافذ المتسلسل

والمتوازية باللوحة األم

 ATXَو  AT: حالياً اثنين من عوامل الشكل موجودة في السوق وهما --

و 386منتشر في المعالجات القديمة مثل  ATو لقد كان عامل الشكل 

 ATXوبنتيوم أما معالجات الجديدة تقوم على عامل الشكل 486



:بعض عوامل الشكل المستخدمة 

AT - : بوصة يستخدم له غالف 13بوصة وطولة 12عرضةAT 

مكتبي او برجي

AT -baby : بوصة يستخدم له غالف 13بوصة وطولة 8.5عرضة

ATمكتبي او برجي الوليد

ATX - : بوصة يستخدم له غالف 9.6بوصة وطولة 12عرضة

ATX  مكتبي او برجي

Mini-ATX - : بوصة يستخدم له 8.2بوصة وطولة 11.2عرضة

غالف جانبي منخفض



وهو عبارة عن مربع  :(processor socket)مقبس المعالج -1

وصله بالستيكي يحتوي على ثقوب تالئم حجم ابر المعالج وذلك ل

بع ونظرا باللوحة األم وتبادل البيانات بين اللوحة وبين المعالج وبالط

س الختالف المعالجات من حيث الشكل والتردد فان لكل معالج مقب

بس ، خاص به ، وأحيانا تشترك معالجات الشركة نفسها بنفس المق

بتصنيع المعالج الشهير intelفمثال تقوم الشركة األمريكية 

س ، ولكل مقبس بينتيوم والمعالج سيليرون بحيث يتشاركان بنفس المقب

.شكل وعدد ابر معين تختلف باختالف المعالج الذي تدعمه
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:شقوق الذاكرة

ووجود قفلين باللون " Dual Channel" تتميز بلونها األسود في حالة عدم وجود خاصية 

فأن شقوق الذاكرة " Dual Channel" األبيض على أجنابها، وإذا كانت اللوحة األم بها خاصية 

4اآلن هو سيكون لها لونين مختلفين، هذه الشقوق تختلف بحسب نوع الذاكرة المستخدمة، الدارج

، DDR2، وأخيرا ذاكرة RDRAMو DDR-SDRAMو SDRAMأنواع من الذواكر وهى 

، وأما SDRAMنستطيع أن نقول أن شركات المذربورد توقفت عن انتاج لوحات تدعم ذاكرة 

RDRAMير فال زالت تنتجها بعض الشركات ولكن على نطاق ضيق ، طبعا أنواع الذاكرة غ

.لنوع أخرمتوافقة مع بعضها ولذا ال يمكن تركيب اكثر من نوع وال يمكن تركيب نوع بشق مصمم

Single Channel

Dual Channel



: (ram slots)شقوق الذاكرة العشوائية -

وهي عبارة عن شقوق طويلة الشكل تقع الى الجهة اليمنى من مقبس

حة أم المعالج ووظيفتها حمل قطع الذاكرة العشوائية ، وطبعا فان كل لو

تدعم عدد معين من هذه الشقوق يتراوح بين شق واحد الى أربع 

رة وهنالك أنواع من هذه الشقوق كل نوع يدعم نوع معين من الذاك.شقوق

لك ، ومثال على ذ(طبعا يجب ان تدعم اللوحة األم هذا النوع)العشوائية 

وهنالك الذاكرة الديناميكية من  sdفهنالك الذاكرة الديناميكية من النوع 

بحيث أن كل نوع من هذه األنواع يختلف من حيث التركيب rdالنوع 

حة أم وطريقة العمل و األداء لذلك فانه من المستحيل أن يجتمعان في لو

.واحدة



: (expantion slots)شقوق التوسعة -3

فتها وهي عبارة عن شقوق تقع في القسم الجنوبي من اللوحة األم ، وظي

ل التي تعتبر بعضها ضرورية مث (cards)هي اضافة الكروت المختلفة 

( ضهاالذي يقوم باصدار الصور وارسالها الى الشاشة لعر)كرت الشاشة 

افتها والذي ال يعمل الحاسب بدونه ، وهنالك بعض الكروت التي تتم اض

حاسب بحيث تعطي الحاسب ميزات جديدة لكنها ليست مهمة لكي يعمل ال

(sound card)، ومثال على ذلك كرت الصوت 



ريعمنها شقوق التوسعة أنواع كثيرة منها القديم جدا و الحديث والبطىء و الس

:االن 

شق -أ:ISA  ويحمل االختصارindustry standard 

architecture 8دد وهو من الشقوق  القديمة و البطيئة حيث يعمل بتر

.بت كما ان حجمه كبير جدا واداؤه منخفض16ميغاهيرتز وبعرض 

شق -بPCI  : ويحمل االختصارperipheral

component interconnect  وهو من الشقوق المستعملة في أيامنا

سريع  pciهذه وذلك لتوصيل كروت الصوت والموديم وغيرها ، وشق 

بت ، طبعا هنالك 32ميغاهيرتز وبعرض 33وعملي حيث يعمل بتردد

بت وهو 64ميغاهيرتز وبعرض 133الذي يصل تردده الى  pci-xشق 

.(servers)مستخدم في لوحات االم الخاصة بالخادمات



:AGPشق 

وهى اختصار لجملة AGPتقريبا جميع كروت الشاشة الحالية تستخدم تقنية 

Accelerated Graphics Port وهى تتميز عن باقي الشقوق ،

، يوجد نوعان من 66MHZبلونها المختلف عنها، وتبلغ سرعتها 

فقط، وهناك النوع AGP، النوع األساسي ويسمى AGPشقوق 

، يتميز النوع AGP-Proالمخصص لكروت المحترفين ويسمى 

م سببها المخصص لكروت المحترفين بكونه اكبر حجما، الزيادة في الحج

حاجة هذه الكروت لحجم اكبر من الطاقة وبالتالي يخصص لها موقع 

AGP-Proعلى شقوق AGPخاص للكهرباء، يمكن تركيب كروت 

، شقوق AGPعلى شقوق AGP-Proولكن ال يمكن تركيب كروت 

AGPتعمل وفق تقنيات نقل بيانات مختلفة:



BIOS :ل عبارة عن شريحة تحتوي على جميع التعليمات الالزمة لتشغي

.اللوحة األم 

CMOS : شريحة يتم فيها تخزين المعلومات الخاصة بـBIOS.
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ITE &Winbond : تم وبما أن وظيفتهما واحدة في، شريحتين وظيفتهما واحدة

وتعمل كمجس حراري للوحة األم والمعالج ومنظم لعدد دورات ، تركيب إحداهما 

.مروحة المعالج وأي مروحة داخل الجهاز
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ICS : دائرة مولد النبضات وتقوم بتوليد موجةtimming 
signal التي تزامن للدوائروتقوم هذه الموجة أو النبضة بعمل

تعمل على اللوحة األم نظرا إلختالف تردد كل دائرة عن 

.األخرى

Voltage Regulator Circuit : دوائر منظم الجهد تقوم

املة بتنظيم وتوزيع الجهد للمعالج والذاكرة والدوائر المتك

ودوائر chipsetالموجودة باللوحة األم مثل طقم الرقاقات 

.التحكم باإلدخال واإلخراج وغيرها 



:مكونات اللوحة األم الخارجية
:هذه المنافذ هي , ترتبط أجزاء الكمبيوتر الخارجية باللوحة األم عن طريق منافذ 

1-serial ports :ها إرسال المنافذ التسلسلية أو المتوالية والتي يتم من عبر

أي نقل بت ،البيانات من وإلى الكمبيوتر على هيئة دفق البيانات المتتوالية 

لى وكان الوسيلة الشائعة لنقل البيانات من وإ، واحد في اللحظة الواحدة 

USBالـ وفي الكمبيوترات الشخصية الحديثة تم استبداله ب، الكمبيوتر 
وكان ، وال زال يستخدم في تطبيقات عديدة Ethernetو firewireو

ات يستخدم هذا المنفذ لتوصيل أجهزة المودم الخارجية وبعض أنواع الفار

.طرف25أطراف ونوع بـ9نوع بـ، وكان هناك نوعين منه ، وغيرها 

http://ergocanada.com/ergo/tips/serial_port.jpg
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parallel ports -2  :إلى المنفذ المتوازي ويتم من خالله نقل البيانات من و

ثر من بت أي يمكن أن ينقل أك، الكمبيوتر على هيئة دفق البيانات المتوازية 

ظة الواحدة في نفس الوقت بعكس المتوالي الذي ال ينقل إال بت واحد في اللح

ور وبعد ظه، ويستخدم عادة لوصل الطابعة والماسح الضوئي وماشابهها ، 

، داله به توجهت الشركات المصنعة للكمبيوترات الشخصية الستبUSBالـ 

.وأصبح يعتبر موروثا قديما

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Parallelport.jpg
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3-PS/2 Ports : هما و، وهو عبارة عن منفذان لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح

ة والبنفسجي فاللون األخضر لوصل الفأر، متشابهان في الشكل مختلفان في اللون 

.وتعتبر من المنافذ المتوالية ، لوصل لوحة المفاتيح 

USB: وهو اختصارUniversal Serial Bus المنفذ التسلسلي العالمي  ،

ة ويوصل به العديد من األجهزة الخارجية كالماسح الضوئي واألقراص الصلب

وهو نتاج جهد من العديد من الشركات لمحاولة انتاج منفذ ، الخارجية وغيرها 

.قياسي يمكن استخدامة لوصل األجهزة الخارجية بالكمبيوتر

http://www.cs.uaf.edu/~olawlor/ref/pc_ports/ps2.jpg
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ألم؟كيف يتم ارتباط مختلف األجزاء األخرى من الحاسب باللوحة ا

.جميع بطاقات التوسعة تركب في شقوق التوسعة -

وات في الغالب تركب على قن: األقراص الصلبة و محرك األقراص المدمجة -

IDE  أو على بطاقات توسعة من نوعSCSI .

ام أو في الناقل التسلسلي الع PS2توصل في المنفذ المتسلسل أو منفذ : الفأرة -

.

.توصل في المنفذ المتوازي أو الناقل التسلسلي العام: الطابعة -

.يوصل في مقبس القرص المرن : القرص المرن -

طبعاً في مقبس المعالج: المعالج -



(chipset)كل لوحة رئيسية تحتوى على مجموعة الشرائح -

صممت لتعمل( شرائح ) مجموعة من الدوائر المتكاملة : مجموعة الشرائح -

.معا ً 

:تقسم مجموعة الشرائح من حيث الوظيفة الى مجموعتين -

 .Northbridge :بين تقوم بادارة االتصاالت عالية السرعه مثل االتصاالت

المعالج والذاكرة لذالك فان اداء الحاسب يعتمد على اداء هذه المجموعة 

 .Southbridge  : مسؤلة عن دعم العدد االكبر من الملحقات الموجودة على

وتتكفل بادارة اتصالها( وغيرها ,  IDE, الناقل المتوازي )اللوحة االم مثل 

مع باقي اجزاء الحاسب 

 MOTHERBOARDهناك خطأ شائع وهو الخلط بين صانع الشريحة المستخدمة على -

نفسها MOTHERBOARDوصانع ال 

 MOTHERBOARDعلى ال  INTELفوجود شريحة من انتاج 

INTELهى  MOTHERBOARDال يعنى ان صانع ال 

                       chipsetمجموعة الشرائح 



:أعطال اللوحة األم

/يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام رئيسية 

(Capacitors)أعطال مرتبطة بالمكثفات -1

BIOSأعطال مرتبطة بشريحة -2

أعطال مرتبطة بمنظمات الجهد-3

أعطال مرتبطة بالبطارية-4

.أعطال أخرى-5



BIOSنظام 

System Basic Input /Outputاالخراج االساسي /نظام االدخال -

-BIOS  : عبارة عن مئات البرامج الصغيرة المصممة للتخاطب مع معظم االجزاء

االساسية في الحاسب 

بينما تسمى  Firmwareبالبرمجيات الثابته  ROMتسمى البرامج المخزنة في شرائح -

 Softwareالبرامج المخزنة على شرائح قابله للمسح بالبرمجيات اللينه 

 BIOS:لتخزين النظام ROMتستخدم شريحة -

النها تستطيع االحتفاظ بالبرامج حتى عند انقطاع التيار    .

النها ذاكرة قراءة فقط فاليمكن تعديل محتواها او الكتابه عليها.

في القرص الصلب الن وحدة المعالجة المركزية  BIOSكذالك ال يتم تخزن نظام. 

(CPU) تحتاج هذه المعلومات قبل ان يتم تحميل نظام التشغيل(OS)على القرص الصلب

وبيعها الى شركات تصنيع الحواسيب او  BIOSتقوم العديد من الشركات بكتابة برامج -

شركات تصنيع اللوحة االم 

  Flash ROMيمكن اعادة برمجتها تسمى  ROMيوجد نوع حديث من-



هو البدء بعملية إقالع الحاسوب و  BIOSالهدف الرئيس من البيوس 

.التحضير الالزم لتنزيل نظام التشغيل في ذاكرة الحاسوب

وهو اختصار لـ ( POST)فعند تشغيل الجهاز فإنه يقوم بما يسمى الـ 

"Power On Self Test " حيث" الفحص الذاتي عند التشغيل " أي ,

بطاقة المعالج والذاكرة العشوائية ,) يقوم الحاسب بفحص أجزاء النظام 

رف فإذا وجد النظام أي خطأ عند هذه النقطة فإنه يتص( إلخ..…الفيديو 

هاز عن حسب خطورة الخطأ , فقد يكتفي بأن ينبه لها أو يتم إيقاف الج

التي كالرسالة)العمل وإظهار رسالة تحذيرية حتى يتم إصالح المشكلة 

BIOSوس ومن ثم يسلم القيادة لنظام البي( تنبهك بعدم وجود لوحة مفاتيح

بفحص جميع أجهزة اإلدخال واإلخراج  BIOSفيقوم نظام البيوس  . 

افذ األقراص الصلبة والمرنة , األقراص المدمجة , المن)المتوفرة لديه 

( الخ . …ح المتوازية والمتسلسلة , الناقل التسلسلي العام , لوحة المفاتي

.  CMOSوذلك بمساعدة المعلومات المخزنة في رقاقة سيموس  

, مثل ويندوز) بالبحث عن نظام تشغيل  BIOSثم بعد ذلك يقوم البيوس 

.فيسلمه مهمة التحكم بالحاسب ( الخ …دوس , يونيكس , لينكس 



POST Routinesاإلجراءات النمطية للفحص الذاتي 

د على أول بند سوف نناقشه هنا ليس حقيقة مشكلة تواجه الكيان الصلب، بل هو مساع

ه في اكتشاف األخطاء في الكيان الصلب، فكل حاسب له برنامج تشخيصي تم ادخال

 POST (Powerيسمى برنامج تشغيل الفحص الذاتي ( ( BIOSبرنامج اإلعداد 

on self-test.) عندما تقوم بتشيغل الحاسب، فإنه ينفذ مجموعة من الفحوص

وص وسنتناول فيما يلي هذه الفح. التشخيصية، هذه الفحوص تعمل بسرعة فائقة

:بالتفصيل

أما . IBMالفحص الذاتي الموضح هنا هو نموذجي لحاسبات من النوع : مالحظة

عينة مصنعون آخرون فلديهم برامج فحص ذاتية مشابهة، لكنها قد تختلف في مظاهر م

.عنها

بالتحقق من وحدة المعالجة POSTيقوم برنامج الفحص الذاتي : فحص المعالج-1

، فإذا فشلت هذه الفحوص، فإن النظام يتوقف بدون إعطاء رسالة CPUالمركزية 

(عادة.)خطأ

POSTيقوم برنامج الفحص الذاتي (: ROMs)التحقق من الذواكر الدائمة -2

وقف إذا لم تتطابق تلك الفحوص ، فإن النظام يت. ROMلذواكر بيوس بإجراء فحوص 

.بدون إعطاء رسالة خطأ

.



 DMA (Direct Memoryفحص المتحكم بالوصول المباشر للذاكرة -3

Access )Controller : مرة أخرى، إذا كان هناك مشاكل، فإن النظام يتوقف

.عن العمل

إذا كان ثمة مشكلة : Interrupt Controllerالتحقق من المتحكم بالقطع -4

وقف بهذا المكون، يعطي النظام صافرة طويلة ، ثم صافرة قصيرة، ومن ثم يت

.النظام عن العمل

، بل هي هذه ليست الشريحة التي تعطي الوقت: اختبار شريحة توقيت النظام-5

ة، سوف فشلت الرقاقإذا . الشريحة التي تزود اشارات التوقيت للممر والمعالج

يعطي النظام صافرة طويلة ثم صتفرة قصيرة، ومن ثم يتوقف

جدير بنا أن (:إن وجدت)Basic ROMsاختبار الذواكر الرئيسية الدائمة -6

لم تكن تتضمن الذواكر IBMATنشير إلى أن معظم الحواسيب القديمة من فئة 

سية وعلى أية حال، إذا فشلت الذواكر الرئي. الرئيسية الدائمة لهذه الحواسيب

في النموذج POSTفي اختبارات الفحص الذاتي BASIC ROMsالدائمة 

يرة، ثم القديم للحواسيب، فإن النظام يعطي صافرة طويلة أخرى ثم صافرة قص

.يتوقف عن العمل

.  ة الفيديوفي هذه النقطة، يشغل النظام الفحوص لبطاق: فحص بطاقة الفيديو-7

وثم فإذا فشلت، يعطي النظام صافرة وحيدة طويلة وصافرتين قصيرتين

الفيديو أما إذا كانت الفحوص ناجحة، تنسخ ذاكرة بيوس الدائمة الخاصة ب.يتوقف

ستخدمه إلى الذاكرة المؤقتة، سوف نرى عادة رسالة عن نوع بطاقة الفيديو الذي ي

.الحاسب



خالل هذا الجزء من روتينات الفحص الذاتي (: االمتدادية)تهيئة لوحات الوصل -8

POSTخ إلى الذاكرة للنظام، فإن اللوحات امتدادية التي تحتاج الفحص تستطيع أن تهيئ وتنس

(أو الرئيسية.)األعلى

يعد النظام ويختبر كل الذواكر المؤقتة المحملة على: RAMعد وفحص الذواكر المؤقتة -9

مكتوب وتمت قراءته بأثر رجعي بنجاح، 1فإذا كان . اآللة عبر كتابة بت لكل بت من الذاكرة

"  خطأ في الذاكرة–201" أما إذا حصل فشل خالل هذا القسم فسوف يولد . فإن العداد يزداد

، 2تبدأ بـ POSTأية أرقام خطأ للفحص الذاتي : نصيحة مجانية لك. )رسالة خطأ على الشاشة

.(فإنها تكون متعلقة بالذاكرة

عن وجود يتصل متحكم بلوحة المفاتيح و ترسل اشارات للكشف: اختبار لوحة المفاتيح10

ا االختبار، يشير وإذا فشل هذ(. المتوقفة)كما يتم أيضا التحقق من المفاتيح العالقة . لوحة المفاتيح

تتوقف بعض األنظمة. الذي يصحبه عادة صافرة قصيرة" أي فشل لوحة مفاتيح301"إلى خطأ 

، حيث أنها F1بعض األنظمة تطلب منك ضغط مفتاح . )عن العمل؛ والبعض اآلخر ال يتوقف

.  إذا كانت لوحة المفاتيح ال تعمل( الغباء)نوع من السخافة 



و  IBMهذا روتين فحص ذاتي آخر صالح فقط على حواسيب : التحقق من واجهة الكاسيت- 11

XTs .وفي هذه ". واجهة شريط301"فإذا لم تعمل واجهة الشريط، يظهر خطأ يشار إليه ب

.الحالة ال يتوقف النظام

يل محركات في البداية يتم توصيل مالئمة القرص المرن تطلب تفع: اختبار سواقات المرنة. 12

فإذا كان هناك مشاكل، تظهر رسالة خطأ : (. Bومن ثم : A) بالترتيب . السواقة ألي أقراص مرنة

IBMإذا كان موجود، على حواسيب )BASICويحاول النظام تحميل شريط " قرص مرن601"

(.XTأو 

جهزة يستفسر روتين الفحص الذاتي عن أية أ: التحقق من المصادر وإعادة إقالع الحاسب. 13

، يعطي صافرة قصيرة، ومن ثم يذهب إلى..(، المنافذ المتسلسلة، وهكذاLTPمنافذ )متبقية 

فإنه فإذا وجد واحد إما على قرص مرن أو قرص صلب،. سواقات األقراص باحثا عن نظام تشغيل

ؤشر إلى و إذا لم يستطع إيجاد نظام تشغيل، كما في معظم األنظمة فإنه ي. يحَمل، ويعمل الحاسب

(.أو شيئ له تأثير" )نظام تشغيل لم يوجد"خطأ 

رح وهذه الروتينات تعطي عادة ش. إن روتينات الفحص الذاتي هي أداة رائعة الكتشاف األخطاء

ت حول كيفية بعض روتينات الفحص الذاتي الخاصة بالبيوس قد تعطي اقتراحا. ألية مشاكل تجدها

، مع ذلك، إنها تعطي فقط رسائل IBM ATعلى ال تتوقع هذا النوع من الودية )إصالح المشكلة 

تلخص رسائل صافرات وأخطاء الفحص الذاتي، التي 10.2و 10.1و الجداول (. خطأ مشفرة

.هي في أكثر األحيان ترى على حواسيب اليوم



صلب قرص)إن عملية اإلقالع الناجحة وما فيها من تعريف للقطع الموجودة في الجهاز 

انات وكذلك معرفة التاريخ والوقت تعتمد على البي( …، قرص مرن ، قرص ضوئي

.  هازموجودة في اللوحة األم في الج(رقاقة صغيرة )المخزنة في نوع خاص من الذاكرة 

و هي ( "sea moss"وتنطق سيموس ) CMOSهذه الرقاقة الصغيرة تدعى 

.Complementary Metal-Oxide Semiconductorاختصار لـ 

 CMOSالسيموس شريحة 



ار هذه تشبه ساعة المنبه في غرفة النوم ، فحينما ينقطع التي CMOSشريحة السيموس 

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

فعندما ينقطع التيار CMOSوكذلك بالنسبة للسيموس . ألن مصدرها الكهربائي مستقل

ل أال وهو الكهربائي عن حاسبك فإنها ال تتأثر الحتوائها أيًضا على مصدر كهربائي مستق

.البطارية



 Random Access)نوع من الذاكرة العشوائية  CMOSتعتبر السيموس 

Memory (RAM أي أن المعلومات الموجودة فيها متطايرة ، بمعنى عند حدوث أي

ا تتطلب القليل انقطاع في التيار الكهربائي سوف تُفقد البيانات المخزنة فيها ، وبما أنه

غيرة تزودها ببطارية ص-كما ذكرت سابقًا–من الطاقة لكي تحفظ بياناتها ، لذلك زودت 

.بالطاقة المطلوبة

لوقت وكما هو معلوم ، فإن نزع البطارية سوف يمسح اإلعدادات األساسية المحفوظة كا

البيانات والتاريخ وكذلك كلمة السر ، لذلك عند نزعها سوف تتم إعادة ضبط واسترجاع

(.ضبط المصنع)االفتراضية 

وذلك  F10أو  DELيمكن الضغط على زر CMOSولتغيير إعدادات السيموس 

الف اللوحة يعتمد على الرسالة التي تظهر لك عند بداية تشغيل حاسبك وتختلف باخت

.األم




