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  مكونات جهاز الحاسوب
  اللوحة األم

لجهاز جديد يقومون بالسؤال عن المعالج وحجم القرص الصلب والذاكرة، ولكن  غالب مستخدمي الحاسب عند شرائهم
لى عاتق والمسئولية الملقاة ع نوع اللوحة األم له داللة كبيرة على الدور" ما هي اللوحة األم؟"قلما يطرح هو  السؤال الذي
   .هذه القطعة 

 :مالحظات
 .الناقل نعني بكلمة السرعة احيانا األداء وأحيانا تردد

ــة األم ــه الحاســب ، دورهــا يكمــن فــي ربــط قطــع       اللوحــة األم هــي :دور اللوح ــى علي ــذي يبن القاعــدة أو األســاس ال
ــضها  ــة       الحاســب بع ــة األم بعملي ــوم اللوح ــذلك تق ــا، ك ــصال بينه ــة االت ــيم عملي ــبعض وتنظ ــشغيل ب ــام الت ــف نظ  تعري
 .بمكونات الحاسب

علــى أجــزاء عديــدة ، هنــا ســأقوم بــالتركيز علــى أهــم هــذه األجــزاء ، وســنرفق   اللوحــة األم تحتــوى: أجــزاء اللوحــة األم
 :القطع الصورة التي تمثله ونبدأ ذلك بهذه الصورة الرسمة المبسطة التي تحوي مواضع أهم هذه مع كل جزء

MAMDOH
تجميع وصيانة الكمبيوتر 
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 الوظيفة إجماال القطعة البند
1   
2    

3   
4  ATX 20 Pins  

5  FDD  
6  IDE  IDE   
7  NorthBridge  AGP 

8  SouthBridge  PCI   
9    

10  PCI  
11  AGP  PCI-Express  
12  ATX 12V  

13   USB  
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،  BUS تــسمى بــاص اوأو نواقــل  بقــي أن نعــرف أن أجــزاء المــذربورد تــرتبط بعــضها بــبعض بواســطة مــسارات       
ــات بواســطة   ــم الرقاق ــرتبط بطق ــالج ي ــسر BUS فالمع ــشمالي وال والج ــال ــان   ج ــات يرتبط ــم الرقاق ــن طق ــوبي م سر الجن

 .بناقل ، وهكذا
 

 مكونات اللوحة األم
 :لوحة الدوائر المطبوعة

 
 Printed Circuitry Board باللغــة اإلنجليزيــة وهــى اللوحــة التــي تركــب عليهــا جميــع مكونــات اللوحــة األم ، تــسمى 

 طبقــات بحـسب المكونــات المــستخدمة  ٨  إلـى ٤عـدة طبقــات، وهـى مــن    ، تــصنع هـذه اللوحــة مـن   PCB ويرمـز لهــا بـــ  
 الســـتخدام عـــدة طبقـــات هـــو كثـــرة التوصـــيالت التـــي يجـــب عملهـــا بـــين المكونـــات علـــى  علـــى اللوحـــة ، الـــسبب

تقــارب هــذه الوصــالت يــؤدى   اللوحة،باإلضــافة لعــدم وجــود المــساحة الكافيــة علــى ســطح اللوحــة لكــل التوصــيالت، فــان  
موقــع أخــر، لهــذا فــان كــل مجموعــة مــن الوصــالت يــتم    قالهــا مــن موقــع إلــى إلــى تــشويش اإلشــارة الكهربائيــة عنــد انت 

 .كذا عة ثانية من الوصالت و هفوقها طبقة أخرى تحتوى على مجمو عملها على جانبي طبقة ومن ثم تضع
  

 :مقبس المعالج
لــه اللوحــة ، بحــسب نــوع المعــالج الــذي صــممت  يختلــف المقــبس، هــو الموقــع الــذي يركــب بــه المعــالج علــى اللوحــة األم 

ــى     ــوى عل ــتك يحت ــع مــن البالس ــن مرب ــارة ع ــو عب ــالج       وه ــل مع ــالج، ولك ــر الخاصــة بالمع ــا اإلب ــدخل به ــات صــغيرة ت فتح
مخــصص لـــه، ســتجد بعـــض المقــابس تـــشترك فـــي     تركيــب معـــالج علــى مقـــبس غيـــر   مقبــسه الخـــاص، وال يمكــن  

 :الحالية بس، وأدناه أشهر المقابسيعني أن المعالج تستطيع أن تركبه على أكثر من مق المعالجات لكن هذا ال

  
Socket 478    Socket 775 
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  )الرقاقات طقم(شريحتا الجسر الشمالي والجسر الجنوبي 
ــوب    ــة الن الــشمال والجن ــماء غريب ــك التجــاه   أس ــسب إدارت ــان مــصنعي        يتغيــر بح ــسبب أو آلخــر ف ــن ل اللوحــة األم، ولك

ــذاكرة    اللوحــات األم قــد اتفقــوا علــى هــذه  التــسميات، الجــسر الــشمالي هــي الــشريحة التــي تكــون قريبــة مــن المعــالج وال
مــات المعلو الحديثــة ، مهمــة هــذه الــشريحة تتمثــل فــي عمليــة نقــل  PCI x16 لكــروت الــشاشة وشــقوق AGP وشــق

ــين المعــالج        ــشاشة، البيانــات ب ــالج والــذاكرة وكــرت ال ــصال مــابين المع ــل بواســطة مــا      واالت ــذاكرة الرئيــسية تنتق وال
  FSB يرمز له ب أو ما (Front Side Bus) يسمى بالناقل األمامي

 
ــن       ــي يمك ــذاكرة الت ــوع ال ــذلك ن ــدد ك ــشمالي يح ــسر ال ــتخدامها الج ــسور      اس ــض الج ــاك بع ــد هن ــا توج ــا، كم وحجمه

 .عن استخدام كرت شاشة متخصص للقيام بهذه المهمة مالية والتي تم دمج مشغل شاشة عليها مما يغنىالش
شـقوق      فـي  يـتحكم  الجنـوبي  شـقو   PCI x1 وشـقوق  PCI الجـسر  التـي تركـب عليهـا     ACR و CNR  كـذلك 

ــذلك     ــا، وك ــصوت وغيره ــرت ال ــودم وك ــل الم ــروت اإلضــافات مث ــ   ك ــصلبة والمرن ــاألقراص ال ــتحكم ب ــي  ال ــضوئية والت ة وال
ــتحكم بمــداخل ومخــارج المعلومــات      ، ومــن األمــورIDE تــستخدم تقنيــة ــذه الــشريحة هــي ال المهمــة التــي تقــوم بهــا ه

ــؤخرا للجــسر الجنــوبي الــتحكم بمــداخل  . المفــاتيح والفــارة مثــل لوحــة   USB مــن األمــور التــي أضــيفت م
والمــودم والماســح الــضوئي، وكــذلك تــم   ارجيــة مثــل الطابعــاتوالتــي يــتم مــن خاللهــا توصــيل الكثيــر مــن األجهــزة الخ  

ــث يمكــن االســتغناء عــن كــرت صــوت   ــزة الــصوت بحي ــض الــشركات التــي أضــافت    إضــافة مي ــاك كــذلك بع متخــصص، هن
 .متخصص إذا أردت عمل شبكة منزلية مكونه من أكثر من جهاز كرت شبكة للجسر الجنوبي مما يغنى عن كرت

  
 :شقوق الذاكرة

ــار وهــي ــالج ووظيفتهــا     عب ــى مــن مقــبس المع ــى الجهــة اليمن ــع ال ــشكل تق ــة ال ــذاكرة   ة عــن شــقوق طويل حمــل قطــع ال
الــشقوق يتـــراوح بــين شــق واحـــد الــى أربـــع      العــشوائية ، وطبعــا فـــان كــل لوحــة أم تـــدعم عــدد معـــين مــن هــذه       

 ذلــك فهنالــك نــوع يــدعم نــوع معــين مــن الــذاكرة العــشوائية ومثــال علــى  وهنالــك أنــواع مــن هــذه الــشقوق كــل .شــقوق
بحيـث أن كـل نـوع مـن هـذه       ddram الـذاكرة الديناميكيـة مـن النـوع     وهنالـك  sdram الـذاكرة الديناميكيـة مـن النـوع    

 وجود قفلين باللون األبيض على أجنابها، يو حيث التركيب وطريقة العمل و األداء األنواع يختلف من

 
Single Channel 

 
Dual Channel  

  
 AGP :شق

ــع كــروت الــشاشة الحاليــة تــستخدم تقنيــة   ، Accelerated Graphics Port اختــصار لجملــة وهــى AGP تقريبــا جمي
ــز عــن بــاقي الــشقوق بلونهــا المختلــف   ــغ ســر  وهــى تتمي ، AGP ، يوجــد نوعــان مــن شــقوق  MHZ ٦٦عتها عنهــا، وتبل
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، يتميــز النــوع  AGP-Pro وهنــاك النــوع المخــصص لكــروت المحتــرفين ويــسمى فقــط، AGP النــوع األساســي ويــسمى
ــر مــن       المخــصص لكــروت ــذه الكــروت لحجــم اكب ــي الحجــم ســببها حاجــة ه ــادة ف ــا، الزي ــر حجم ــه اكب ــرفين بكون  المحت

ولكــن ال  AGP-Pro علــى شــقوق AGP للكهربــاء، يمكــن تركيــب كــروت الطاقــة وبالتــالي يخــصص لهــا موقــع خــاص  
 . AGP على شقوق AGP-Pro يمكن تركيب كروت

 
 

 Express- PCI:شق 

 
 

 
ــز بلونــه األســود الــداكن فــي   ظهــر علــى اللوحــات األم المبنيــة علــى آخــر أطقــم   AGP الــشق البــديل عــن رقاقــات، وتمي

 ميجابايــت ٢٥٠وتبلـغ ســرعته فـي نقــل البيانـات     x1 عــادة بنـاقلين همــا  اللوحــات األم التـي تدعمــه، يعمـل الــشق  معظـم  
ــسرعة   PCI  ميجابايــت فــي اتجــاهين، وهــي أســرع مــن شــق  ٥٠٠واحــد أي  فــي الثانيــة فــي اتجــاه  ــذين كــان ينقــل ب ال

الـذي أخـذ مكـان     x16 لناقـل الثـاني هـو   بعـد سـنوات، ا   PCI ميجابايـت فـي الثانيـة ، ويبـدو أنهـا سـتأخذ مكـان شـق         ١٣٢
 جيجابايــت فــي الثانيــة فــي اتجــاه واحــد ٤الناقــل  فــي اللوحــات الجديــدة وتبلــغ ســرعة نقــل البيانــات فـي هــذا  AGP شـق 

  ، AGPx8 أي ضعف سرعة شق
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 PCI  :شق

 
 
ــة  PCI رمـــز  ــصار لجملـ ــو اختـ ــاPeripheral Component Interconnect  هـ ــز بلونهـ ــيض وهـــى  ، تتميـ األبـ

  .المخصصة لتركيب غالب كروت الحاسب مثل كرت الصوت وكرت الشبكة وغيرها
 

  :الضوئية المخصص لألقراص الصلبة وسواقة األقراص IDE مقبس
 

 
 

لنــوع المقــبس ولــيس للتقنيــة المــستخدمة   ويرمــز  Intelligent Drive Electronics اختــصار لكلمــة IDE مــسمى
 إبـــرة ، التقنيـــات ٤٠ويحـــوي صـــفين مـــن اإلبـــر بمجمـــوع   ســــــم٥بس حـــوالي لنقـــل المعلومـــة، ويبلـــغ طـــول المقـــ

 Advanced )لهــذا الرمــز والــذي يعنــى IBM وهنــا سأســتخدم تفــسير شــركة ATA المــستخدمة لنقــل المعلومــة هــي
Technology Attachment) التقنيــات الحاليــة المــصنعة وفــق تقنيــة ، ATA هــي ATA100 و ATA133  والفــرق 

تقــاس بالميغابايــت  قنيــات هــو بحجــم المعلومــة التــي يمكــن نقلهــا بــنفس الوقــت، ســرعة نقــل المعلومــة    بــين هــذه الت
ــاس قــدرة كــل تقنيــة بواســطة الــرقم     ATA133 الموجــود بجانــب حروفهــا، فتقنيــة  فــي الثانيــة ومــن هنــا نــستطيع قي

 Primary األول وســمى IDE ، وتحــوي كــل لوحـة أم علــى مقبــسي   ميجابايــت فــي الثانيــة١٣٣تعنـي القــدرة علــى نقـل   
IDE   والثـاني ويـسمى Secondary IDE         قـرص صـلب أو  (وكـل واحـد منهمـا قـادر علـى أن يوصــل بـه جهـازين DVD  

ــي  ــبس األساس ــسمى المق ــسمى   Primary IDE وي ــانوي وي ــبس الث ــة   Secondary IDE المق ــراص المربوط ،األق
الرئيــسي للجهــاز  ، ولــذا فــان القــرص الــصلباألساســي هــي أول أقــراص يــتم التعــرف عليهــا مــن قبــل الحاســب  بــالمقبس

يكــون كالهمــا أقــراص صــلبة أو  يجــب أن يوصــل علــى هــذا المقــبس، ويمكــن توصــيل جهــازين بكــل مقــبس، ويمكــن أن  
ــذه     ــد ه ــين، أح ــين االثن ــج ب ــراص ضــوئية أو دم ــارئ أق ــا ق ــون  كالهم ــراص يجــب أن يك واألخــر يجــب أن   (Master) األق

ـــ (Slave) يكــون ــصلب ، مجمــوع     (Slave) و (Master)، ويكمــن تحديــد ال ــرص ال ــر الموجــود فــي الق باســتخدام الجمب
  اجهـزة، ولكـن هـذا ال يمنـع مـن تركيـب جهـاز واحـد فقـط علـى          4هـو   IDE تركيبهـا علـى مقبـسين    األجهـزة التـي يمكـن   
 .المقبس األساسي
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 SATA  :مقابس

 
 
والتــي تعنـي تسلــسلية او   Serial علــى كلمـة  للداللــة S التــي سـبق التعريــف بهـا مــضافا إليـه حــرف    ATA هـي حـروف   

 بتقنيــة ATA لــذلك يمكننــا أن نــسمي تقنيــة Parallel تــزامنال التــي تــستخدم ATA متعاقبــة ، علــى عكــس تقنيــة
PATA   ــة ــا تقني ــف SATA أم ــم     فتختل ــة باس ــذه التقني ــدأت ه ــا ، وب ــا عنه ــرعة    SATA/150 تمام ــى س ــة عل للدالل

١٥٠MB/s   ــة ــتكون  والتقني ــة س ــم SATA300 المرتقب ــراص      SATA600 ث ــدا لألق ــال ج ــأداء ع ــتكون ب ــي س والت
ــة با    ــذه التقني ــز ه ــصلبة تتمي ــذه        ال ــز ه ــا تتمي ــديم ، كم ــن الق ــر م ــغر بكثي ــل أص ــزام كيب ــتخدام ح ــسهولة   س ــة ب التقني

لهــذه التقنيــة التعامــل مــع كيبــل بيانــات  توصــيلها لخــارج الجهــاز وتحويــل القــرص الــصلب الــداخلي إلــى خــارجي ، ويمكــن
  :SATA و ATA وأدناه صورة لكيبل كال من تقنية فنصف هذا الطول ، ATA بطول متر ، أما تقنية

 
 RAID :مقبس 

 ) ، وهــي إختــصار لجملــة RAID تقنيــة وإذا كنــا نتحــدث عــن القــرص الــصلب، فــال يمكــن أن نغفــل عــن الحــديث عــن  
Redundant Array of Independent Disks) ــوير ــم تط ــي       ، ت ــة ف ــسرعة والمرون ــا ال ــى تعطين ــة حت ــذه التقني ه

ــر مــن   ــرص الــصلب باســتخدام أكث ــادة حجــم الق ــرص صــلب وبــدون اســتخد  زي ــرة، تعمــل   ق ــرص صــلب ذو ســعة كبي ام ق
قـرص صـلب واحـد فـي الجهاز،بحيـث تقـوم بجمـع الـسعات الموجـودة فـي األقـراص             هـذه تقنيـة فـي حالـة وجـود أكثـر مـن       

  .SATA مع تقنية RAID ، كذلك تتوافر تقنية( Master )معها على أنها قرص صلب واحد وهو الصلبة والتعامل
  

  :لمرنةالمخصص لسواقة األقراص ا FDD مقبس
 

 
 

ــه ب      ــز ل ــرن ويرم ــرص الم ــل الق ــى FDD لتوصــيل كاب ــادة ، Floppy Disk Drive وتعن ــي الع ــه اســود   ف ــون لون يك
  . إبرة٣٤ويميز بكونه اصغر من المقابس األخرى ، ويبلغ عدد اإلبر فيه 
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  :البيوس
 

  
األساسـي لــدخول  ) البرنـامج (النظـام   وهـى تعنـى   Basic Input Output System هـو اختـصار لمـصطلح    BIOS رمـز 

ــامج مــسئول عــن أساســيات   ــذا البرن ــة، ه ــشمالي     وخــروج المعلوم ــشريحتي الجــسر ال ــتحكم ب ــل ال ــور مث عمــل الحاســب، أم
الحاســب، يــتم عملهــا مــن البيــوس ومــن ثــم توصــيلها لنظــام التــشغيل المــستخدم   والجنــوبي والكــروت التــي تركــب علــى

ــ  ــل      لعلــى الحاســب مث ــدادات الجهــاز مث ــتحكم بكــل إع ــى ال ــدرة عل ــة تعطيــك الق ــوس الحديث ــرامج البي ــره، ب ــدوز وغي  ون
ــي تــصل     ــاء الت ــدرة الكهرب ــتحكم بق ــدرة علــى ال ــا وحتــى الق ــذاكرة و تواقيتهم ــالج وال ــامج   ســرعة المع ــات، برن إلــى المكون

سمى الــشريحة يــدل ، مــ Read Only Memory وهــى اختــصار لجملــة ROM البيــوس يــتم تخزينــه بــشريحة تــسمى 
منهـا فقــط، هــذا الكــالم كــان صـحيحا فيمــا ســبق وذلــك للمحافظــة    علـى إنهــا مــن أنــواع الـذاكرة والتــي تــستطيع القــراءة  

ــامج المهــم مــن  ــف، الوضــع تغيــر اآلن مــع اللوحــات    علــى هــذا البرن  التلــف ، فيــتم حمايتــه مــن الكتابــة عليــه حتــى ال يتل
ــرامج متخصــصة ب   ــة، اآلن باســتخدام ب ــك   الحديث ــوس وذل ــامج البي ــة لبرن ــك أن تعمــل ترقي ــع    إمكان ــا تق ــشاكل ربم لحــل م

تعـديالت علـى البيـوس مثـل تعريـف قطعـة جديـدة مــن         فـي اللوحـة األم أو إضـافة دعـم لمعـالج جديـد، عنـد قيامـك بعمــل        
ــامي    ــل األم ــرعة الناق ــدادات س ــاد أو إع ــشري        العت ــا ب ــتم حفظه ــدادات ي ــذه اإلع ــان ه ــت، ف ــاريخ والوق ــر الت ــى تغيي حة وحت

ــز CMOS تـــسمى ــذه Complementary Metal Oxide Semiconductor للمـــسمى العلمـــي وهـــى رمـ ، هـ
ــستطيع  ــشريحة ال ت ــد          ال ــا تزوي ــغيرة مهمته ــة ص ــة ببطاري ــي مربوط ــذا فه ــة، ل ــة كهربائي ــدون طاق ــات ب ــزين معلوم تخ

 Dual BIOS) وقـد ظهـر فـي بعـض اللوحـات مـا يمـسى بـالبيوس المـزدوج         . الـشريحة بالكهربـاء بـصورة مـستمرة     هـذه 
ــر       ( ــال أكب ــزدوج تعطــي مج ــوس الم ــة البي ــي الحقيق ــت، ف ــات أم جيجاباي ــي لوح ــديل   خاصــة ف ــة وتع ــستخدمين لترقي للم

خطــأ أثنــاء ترقيــة البيــوس، ســيعطي البيــوس المــزدوج   البيــوس بــدون أي خطــورة تــذكر أو خــوف، فعنــدما يحــدث خلــل أو 
ــوس   ــسخة األصــلية للبي ــادة الن ــشكلة، وإ  فرصــة إلع ــدون أي م ــا     ب ــيس به ــة أم ل ــي لوح ــأ ف ــل أو الخط ــذه الخل ــدث ه ذا ح

 .محترف فسيكون الحل هو إعادة اللوحة األم إلى المصنع أو إعادة برمجة البيوس عبر فني البيوس المزدوج
  

 USB 2.0 منفذ
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 ، ويعــود الفــضل USB1.1 يعتبــر امتــداد لــــ ، وهــو (Universal Serial Bus) هــو اختــصار لجملــة USB2.0 منفــذ 
ــى شــركات USB2.0 لتطــوير ــد  Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC and Philips :إل ، فق

 .  ميغابت بالثانية٤٨٠إلى  استطاعت تطوير هذا المنفذ حتى وصل
  

  :الداخلي USB مقبس
 
ــذي      ــن منف ــر م ــوي أكث ــن أن تح ــة ال يمك ــذ الخارجي ــة المناف ــة   USB لوح ــا أربع وأحيان

الحاجـة   ولـذلك دعـت   USB  منافـذ ٨منافـذ، بعـض أطقـم الرقاقـات تـدعم مـا مجموعـه        
 ة علـى اللوحـة األم بحيـث يـستطيع الفنـي إضـافة هـذه       إلـى عمـل هـذه المقـابس مباشـر     

المنافـذ متـى كــان بحاجتهـا ، وكـل مقــبس مـن المقــابس التـي تراهـا فــي الـصورة أعــاله         
ــه ــذ إمــا علــى واجهــة الهيكــل أو     يمكن ــذين ، ويــتم تركيــب هــذه المناف أن يوصــل بمنف

ن التوســعة فــي الجهــة الخلفيــة مــن الهيكــل كمــا هــو مبــين فــي الــصورتي    فــي فتحــات
  :أدناه

 
 

 :لوحة الوصالت الخارجية

 
ــا ــة      بالمق ــي، مقبــسى لوح ــة ه ــالت الخارجي ــى لوحــة الوص ــودة عل ــذ   س الموج ــاتيح والفــارة، منف ــبسUSB المف  ، مق

Parallel  ــسى ــة، مقب ــة  COM للطابع ــت اللوح ــد     وإذا كان ــبس لي ــاك مق ــسيكون هن ــصوت ف ــزة ال ــى مي ــوى عل  األم تحت
كمــا هــو موضــح  LAN مقــابس الــسماعات والميكروفــون وأحيانــا تحــوي منفــذ الــشبكة  و (Joystick) الــتحكم باأللعــاب

 أعاله،  في الصورة
  

 :مقابس التوصيل بالهيكل
 

 



  

 

 

                 ٢ 

ــر ، تنقــسم إلــى متحكمــات فــي الــشغيل مثــل      اختــصارا لكلمــة PW أو PWR إبرتــي غالبــا مــا تكــون صــفين مــن اإلب
Power  ، وإبرتــي وهــي موصــلة بــزر التــشغيل الموجــود علــى الهيكــل RES اختــصارا لكلمــة Reset  وهــي مخصــصة
ــق الجهــاز ، وكــذلك مجموعــة إبــر للمؤشــرات ، أربــع إبــر متتاليــة      إعــادة تــشغيل الجهــاز فــي حالــة لعمليــة الطــواريء وتعلي
 .الجهاز ككل الداخلية للجهاز ، وإبرتين لمؤشر نشاط القرص الصلب ، وإبرتين أو ثالث لمؤشر نشاط للسماعة

  
 :الكهربائي ATX مقبس ظفيرة 

 . للوحة األممقبس التغذية الكهربائية الرئيسية

  
  

  
 :الطاقة مكثفات

 
ــة  ــات الطاق ــودة ا   (Capacitors) مكثف ــن ج ــسئولة ع إلشــارة هــي الم

الــى المعــالج، هــذه المكثفــات تقــاس قوتهــا ب   الكهربائيــة التــى تــصل
ــف مــن لوحــة أم   ــاراد، أحجامهــا وعــددها يختل ــا زادت   ف ــى أخــري، كلم إل

ــؤدى إلــى     قوتهــا وكثــر عــددها كــان انتقــال اإلشــارة افــضل وبالتــالي ي
ــض       ــت بعـ ــد قامـ ــصل، وقـ ــد تحـ ــي قـ ــشاكل التـ ــة المـ ــرع وقلـ أداء أسـ

ــصنعة باإلهت  ــشركات الم ــامال ــار      م ــق ابتك ــن طري ــة ع ــات الطاق بمكثف
  .Gigabyte و Abit طرق لتبريدها لضمان أداء أفضل لها، وهذه الشركات هي

  

  يعمل؟ ما هو؟ وكيف... المعالج
اآللـي جهـاز بـال معـالج كإنـسان مـن غيـر قلـب فاإلنـسان مـن غيـر قلـب يعتبـر               المعـالج هـو القلـب النـابض لجهـاز الحاسـب        

ــب  ــت الن القلـــــ ــ  ميـــــ ــو المـــــ ــسم    هـــــ ــزاء الجـــــ ــاقي أجـــــ ــى بـــــ ــدم إلـــــ ــخ الـــــ ــن ضـــــ  . سئول عـــــ
ــسئول   ــب المــ ــب الحاســ ــو قلــ ــالج هــ ــب     والمعــ ــزاء الحاســ ــاقي أجــ ــى بــ ــات إلــ ــات والمعلومــ ــخ البيانــ ــن ضــ  . عــ

ــب        ــي الحاس ــا ف ــسابية جميعه ــات الح ــوم بالعملي ــذي يق ــزء ال ــو الج ــة  . وه ــل باللوح ــالج موص ــة   فالمع ــة خاص األم بطريق
معالجتهــا ثــم إرســال النتــائج إلــى األجــزاء األخــرى التــي   فــة أجــزاء الحاســب وليقــوم باســتقبال المعلومــات والبيانــات مــن كا

ــة          ــرعات مذهل ــي س ــسابية ف ــات الح ــة العملي ــاز كاف ــى إنج ــالج عل ــل المع ــزين ويعم ــاإلخراج و التخ ــي ب ــى  ، تعن ــافة إل باإلض
حيــث ، تعقيــدا جهــزةأنــواع البيانــات والتنــسيق بــين جميــع أجــزاء الحاســب ، و يعتبــر المعــالج مــن أكثــر األ  معالجــة مختلــف

مــن الزجــاج   ( شــعيرات معدنيــة    يحتــوي علــى ماليــين الترانزســتورات والتــي تتــرابط مــع بعــضها الــبعض بواســطة         
  . !!الشعرة الواحدة لإلنسان والتي لها سمكها أرق مئات المرات من سمك) المصهور 

 ١٠٠٠٠الغــرف أنظــف بـــ  تعتبــر هــذهحيــث ، وتــصنع المعالجــات المركزيــة فــي غــرف خاصــة جــدا تمتــاز بالنظافــة الفائقــة  
  !!مرة من غرف العمليات الخاصة بالمستشفيات

  ميكانيكية عمل المعالج
البيانات مباشرة من القرص  يأخذ فهو ال ( Hard Disk ) يريد المعالج مثًال معالجة بيانات موجودة على القرص الصلب عندما
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  .الصلب 
 ب يعتبر بطيء نوعًا ماء فلتفادي هذه المشكلة عملوا المصممون اآلتيالصل ألن المعالج سريع جدًا والقرص

 . المعالج البيانات التي يريدها من القرص الصلب وتكون عن طريق خطوط التحكم يطلب
 . RAM المعالج ويقوم بوضعها في الذاكرة فراز البيانات التي طلبهاإالقرص الصلب ب يقوم

يقوم بدور الوسيط بين  ( Cache memory )  على المعالج فأن الكاش مموريءبطيئة بعض الشي RAM بما أن الذاكرة
 . نظرًا لسرعته الفائقة RAM المعالج والذاكرة

  . يأخذ المعالج البيانات من الكاش مموري ويقوم بمعالجتها
 

 :أشكال المعالج
   Slot معالجات الشق  Socket  معالجات مقابس  
  

 هالقرص الصلب ومكوناته وأنواع
ــات      هــي وحــدة التخــزين األساســية    ــي ، تكمــن وظيفتهــا األساســية فــي التخــزين الــضخم لبيان فــي الحاســب اآلل

األوفــس  وعلـى رئــسها نظــام الـشغيل ، ومــا يلحــق بـه مــن بــرامج كالتطبيقـات المــشهورة مثــل تطبيقـات      الحاسـب اآللــي ، 
وعـــروض الفيـــديو وجـــداول  كالـــصورمـــن مايكروســـوفت وغيرهـــا ، كمـــا يحـــتفظ فيهـــا المـــستخدم بوثائقـــه الخاصـــة  

 .المختلفة البيانات والمراسالت التي ينتجها عبر التطبيقات
 

 
 :المكونات الداخلية للقرص الصلب  :أوال

 :األجزاء المهمة في القرص الصلب وهذه صورة أخرى تبين

  
ــة  .١ ــراص الممغنط ــات        األق ــسي للمعلوم ــزن الرئي ــي المخ ــين وه ــن الجهت ــا م ــة عليه ــة للكتاب ــن  وقابل ــون م وتتك

 .أقراص عدة



  

 

 

                 ٢ 

 .جهة من جهتي كل قرص رؤوس القراءة والكتابة يوجد رأس لكل .٢
 .لها مغناطيس إلرجاع الرؤوس إلى أدنى حد .٣

ــرؤوس مرتبطــة  ــرى ال ــبعض اآلخــر أســالك       ت ــات وال ــذه األســالكك لتوصــيل البيان ــض ه ــة ، بع ــة أســالك ذهبي  بمجموع
            كهربائيــة للــتحكم فـــي الــرؤوس بــالتوافق مـــع المغنــاطيس      

          

  
أقــراص  ٣للقــراءة والكتابــة ، ويوجــد علــى وجهــي كــل قــرص رأســان للقــراءة والكتابــة ، ولــو كــان لــديك    فكــل رأس معــد

 . رؤوس للقراءة والكتابة٦فهذا يعني وجود 
 :القرص نستعين بالرسم أدناه ية عملولكي نفهم ميكانيك

 
 :الدائري أما هذه الصورة فتحتوي تقسيم القرص



  

 

 

                 ٢ 

 
  :دائري يقسم إلى فكل قرص

      
• Cluster ويحوي مجموعة من الـ Sector.  
• Sector كوحدة واحدة على القرص الدائري وهو أصغر قطاع يمكن الولوج له.  
• Track ويحوي مجموعة وهو مقطع دائري كامل من القرص Clusters.  

 : المكونات الخارجية للقرص الصلب :ثانيا
ــر إعــدادات     • ــر، وهــي وصــلتين ومجموعــة واحــدة مــن إب ــذا Slave و  Masterونقــصد بهــا التوصــيالت واإلب ، وه

يم كمـا هـو مبــين   ، والتقــس ATA وتقنيــة IDE بـالطبع مخـصص فقـط لألقــراص الـصلبة المعتمـدة علــى تقنيـة      
 :في الصورة والرسم التالي

 

 
                        

 
ــسم األيمــن  • ــل    : الق ــى كيب ــصول عل ــة ، ويمكــن الح ــي الوصــلة المخصــصة للطاق ــة    ه ــول الطاق ــن مح ــة م الطاق

 .الخاص بالهيكل
ــر  • ــذي يحــوي اإلب فــي الــصورة واألوســط فــي الرســم    أو هــو القــسم األيــسر ٤٠ إلــى ١ ذات العــدد مــن القــسم ال

 .IDE خاصة باألقراص التي تعمل وفق تقنية وهذه الوصلة) الحزام األبيض(وهي وصلة كيبل البيانات 



  

 

 

                 ٢ 

فــي الــصورة وعلــى اليــسار كمــا هــو    أزواج مــن اإلبــر والــذي يــأتي فــي الوســط٤مــن  أمــا القــسم األخيــر فيتكــون •
 .تحدد كيف تتعامل اللوحة األم مع هذا القرص التي Slave و Master م فهي إبر تعديل إعداداتالرس

 : أنواع األقراص الصلبة :ثالثا
 واآلخــر قــرص صــلب بتقنيــة  IDEقــرص صــلب بتقنيــة  ( أنــواع لألقــراص الــصلبة لكــن أهمهــا وأشــهرها همــا   هنــاك عــدة 

SATA. (   



  

 

 

                 ٢ 

 

  LGA  تركيب المعالج وهو من نوعاوال
  صوره المعالج

 
  قوم بتركيب المعالج على اللوحة األمن

  األم ة اللوحةصور

 



  

 

 

                 ٢ 

  والذي يتم تركيب المعالج فيه الخاص بالمعالج على اللوحه االم Socket  الةصور
 

     
 

 وذلك بإبعاد الغطاء أوًال ب المعالج على الوحه االمركناالن 
  

   المعالجبعد ذلك برفع الذراع الذي يعمل على تثبيتنقوم 

    
  

  نضع المعالج في هذا الموضع وبالطريقة الصحيحة مثل ما واضح في الصورة التي تليها

    
 



  

 

 

                 ٢ 

 نقوم بتثبيت المعالج بواسطة الغطاء الخاص به والذراع الذي يستخدم للتثبيت
 

    
 

 

 ثانيا تثبيت المروحه الخاصه بالمعالج
 

  
  اللوحة األم الموجودة علىفتحة من الفتحاتتقابل نقوم بوضع المروحة على المعالج بحيث كل رجل من أرجل المروحة 

 

  
 ليتم تثبيتها مع الضغط عليها نقوم بعملية تدوير لرجل المروحة حسب السهم الموضح عليها 

 



  

 

 

                 ٢ 

    
 

  نقوم بتوصيل أسالك الكهرباء الخاصة بالمروحة بالتوصيلة الخاصة بها على اللوحة األم

    
 
 

 

  RAM تركيب الذاكره الرام: رابعا
 

  
  إلى أن تتثبت في مكانها الصحيحنقوم بعملية تركيب الذاكرة رام من األطراف وبرفق 



  

 

 

                 ٢ 

 

 POWER SUPPLY تركيب وحده التغذيه الكهربائيه: اخامس
 

    
 

 على الصندوق بالمسامير) الباور سبالي ( نقوم بتثبيت وحدة التغذية 

 
 

  تثبيت اللوحه االم داخل الصندوق:سادسا
  على الصندوق نقوم أوًال بتثبيت لوحة التوصيالت الخارجية 

     
 



  

 

 

                 ٣ 

 ثانيًا نقوم بوضع مسامير التثبيت ليقابل كل مسمار فتحة من الفتحات الموجودة على اللوحة األم

   
 

  األم داخل الصندوقنضع اللوحةثالثًا 

 
  

   توصيل اللوحه االم مع مزود الطاقه و الكهرباء: سابعا
 

     

 التوصيلة الخاصة بالمعالج    التوصيلة الخاصة باللوحة األم مع باقي مكوناتها



  

 

 

                 ٣ 

  تركيب الهارد دسك و مشغالت االقراص: ثامنا
 

    
 

 
 نقوم بتثبيت القرص الصلب داخل الصندوق في الموضع الخاص به 

  
  

 ) وكيبل البيانات –كيبل الكهرباء ( نقوم بتوصيل الكيبالت بالقرص الصلب 

  
  
  

الكيبل الخاص 
  بالكهرباء

الكيبل الخاص 
  بنقل البيانات



  

 

 

                 ٣ 

  أخيرًا نقوم بتوصيل القرص الصلب باللوحة األم 

 
 

  تركيب كرت الشاشه: تاسعا
 

  
 

 نقوم بتثبيت كرت الشاشة في المنفذ الخاص به على اللوحة األم

    
 
 



  

 

 

                  

   تركيب التوصيالت االماميه: عاشرا
 

 
لمبة الهارد وأيضًا السماعات األمامية نقوم بتركيب التوصيالت األمامية الخاصة بزر التشغيل وزر اإلعادة ولمبة التشغيل و

 USBومنافذ 

    
 
 له  الشكل العامأصبحالفورمات و تثبيت الويندوز و تقسيم القرص وبعد ذلك سيخضع لعمليه   انتهينا من العمل و الجهازاآلن

 

 




