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  م ووظیفتھامكونات اللوحة األ
  

 ھذه اللوحة وسمعنا كثرا عن أھمیة) motherboard(سمعنا كثیرا عن اللوحة 
   ٠٠٠وانھا تمثل العمود الفقري لجھاز الكومبیوتر 

    
  
  

   ؟(motherboard)ماھي اللوحة األم  
  
  

  وماھي مكونات ھذه اللوحة ؟



  وما ھي وظیفة ھذه اللوحة ؟
  

  سنشرح ذلك بالتدریج 
٠  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



   (circiut boradونیة مطبوعة        ھي عبارة عن لوحة الكتر  -اللوحة األم 
(pcb = printed تحتوي على مقابس ،  مستطیلة الشكل واحیانا مربعة الشكل

كما انھا تقوم بوصل ، متعددة وذلك لتوصیل جمیع أجزاء الكومبیوتر باللوحة 
  ٠جمیع األجزاء مع بعضھا وتنظم العمل ونقل البیانات فیما بینھا 

  
  
  
  
  

  م مكونات اللوحة األ
  
  وھو عبارة عن مربع بالستیكي :(processor socket)  مقبس المعالج - ١

یحتوي على ثقوب تالئم حجم ابر المعالج وذالك بوصلھ باللوحة األم وتبادل 
نظرا ألختالف المعالجات من ، طبعا . البیانات بین اللوحة وبین المعالج  

احیانا تشترك و، حیث الشكل والتردد فأن لكل معالج مقبس خاص بِھ 
  ، معالجات الشركة نفسھا بنفس المقبس 

 بتصنیع المعالج الشھیر بینتیوم والمعالج intelمثال  تقوم الشركة االمریكیة 
ولكل مقبس شكل وعدد ابر معین ، سیلیرون بحیث یتشاركان بنفس المقبس 

  . تختلف بأختالف المعالج الذي تدعمُھ 
  
  
  
  
  
   : (ram slots)  شقوق الذاكرة العشوائیة - ٢
  

وھي عبارة عن شقوق طویلة الشكل تقع الى الجھة الیمنى من مقبس المعالج 
  (motherboard)وطبعا لكل لوحة ام  ، ووظیفتھا حمل قطع الذاكرة العشوائیة 

. تدعم عدد معین من ھذه الشقوق یتراوح من شق واحد الى اربع شقوق 
ع معین من الذاكرة العشوائیة  كل نوع یدعم نووھناك انواع من ھذه الشقوق 



ومثال على ذلك فھنالك الذاكرة ، طبعا یجب ان تدعم اللوحة األم ھذا النوع 
بحیث  RD   وھناك الذاكرة الدینا میكیة من النوع  SDالدینا میكیة من النوع 

ان كل نوع من ھذه األنواع یختلف من حیث التركیب وطریقة العمل واالداء 
  . حیل ان یجتمعان في لوحة واحدة لذلك فأنھ من المست

  
  
  
   (expantion slots) شقوق التوسعة – ٣
  

ووظیفتھا ، وھي عبارة عن شقوق تقع في القسم القسم الجنوبي من اللوحة األم 
 التي تعتبر بعضھا ضروریة مثل كرت (cards)ھي اضافات الكروت المختلفة 

والذي ال یعمل ، عرضھا الشاشة الذي یقوم بأصدار الصور وارسالھا للشاشة ل
بحیث تعطي وھناك بعض الكروت التي تتم اضافتھا ، الحاسوب بدونھ 

ومثال على ، لكي یعمل الحاسوب  الحاسوب میزات جدیدة لكن لیست  مھمة 
 الذي یقوم بصنع االصوات وارسالھا (sound card) ذلك كرت الصوت 

ي ان نعمل على حیث انھ لیس من الضرور، السماعة لكي نستطیع سماعھا 
  !الحاسوب ونستمع الى أي صوتیات مثال 

  
طبعا شقوق التوسعة انواع كثیرة منھا القدیم جدا والحدیث والبطىء والسریع 

  :وسوف اذكر الكثیر منھا االن 
  
  industry standard architecture   ویحمل االختصار: ISA شق - أ 

   بت ١٦غاھرتز وبعرض  می٨وھي من الشقوق القدیمة والبطیئة حیث یعمل 
  . كما ان حجمھ كبیر واداؤه منخفض 

  
  

                             interconnect peripheral component    ویحمل االختصار: : PCI شق –ب 
من الشقوق المستعملة في ایامنا ھذه وذلك لتوصیل كروت الصوت وھو 

 میغاھرتز ٣٣ بتردد  سریع وعملي حیث یعملpciوشق ، والمودیم وغیرھا 
 ١٣٣ الذي یصل تردده الى  pci-x بت طبعا ھنالك شق ٣٢وبعرض 



ت  بت وھو مستخدم  في لوحات األم الخاصة بالخادما٦٤میغاھرتز وبعرض 
(servers). .   

  
  

  accelerated graphics port  ویحمل االختصار : AGP شق – -ج 
 وذلك لدعم التطور الذي حدث ١٩٩٧وھو شق حدیث تم االعالن عنھ غام 

والھدف ، حیث ان ھذا الشق مختص بكروت الشاشة فقط ، لكروت الشاشة 
من اصداره ان كروت الشاشة تحتاج  الى معدل نقل بیانات سریع بنھا وبین 

 البیانات من شقوقوھنالك سرعات لنقل ، األعضاء اآلخرى اھمھا المعالج 
agp ،  اولھاx 1 والذي بسرعة pci اما الثاني ،  مضاعفةx 2 بسرعة  والذي

 x 8 اما االصدار االخیر واالحدث فھو pciتساوي اربعة اضعاف سرعة 
   في نقل البیانات pci ضعف ١٦والذي یعمل بسرعة تعادل 

  
  
   : (chipsets)طقم الرقاقات   - ٤
  

 اللوحة قع في الجزء الشمالي منعبارة عن شریحتین مربعتین الشكل االولى ت
   مھمتھا ھي وصل المعالج والذاكرة العشوائیة،  north bridge االم وتسمى

حیث انھا ، وكرت الشاشة مع بعضھم البعض وتنظیم نقل البیانات فیما بینھم  
المحور الذي یقوم بأستقبال البیانات من المعالج وارسالھا للذاكرة العشوائیة 

 ھي التي تحدد نوع المعالج north bridgeطبعا الـــ ، ذا وكرت الشاشة وھك
الذي تدعمھ اللوحة االم وتحدد نوع الذاكرة وكمیتھا التي تدعمھا اللوحة االم 

  .  كما ذكرت سابقا agpكما انھا تحدد سرعة الشق 
  
  

 وتقع في الجزء الجنوبي من اللوحة south bridgeأما الشریحة اآلخرى فتسمى 
 وصل اجھزة االدخال واالخراج مع بعضھا البعض ومن وثم االم مھمتھا

وھي التي تحدد مثال سرعة نقل البیانات ، وصلھا بالمعالج والذاكرة العشوائیة 
وطبعا النورث بردج  تصدر ، القصوى بین اللوحة االم والقرص الصلب 

فھي مزودة بنوع من المبردات كمیات كبیرة منمن الحرارة التي تالفھا لذلك 



ذلك ال تحتاج الى بردج  فھي ال تصدر حرارة ل طرد الحرارة اما  الساوثل
  . مبرد 

  
  
  
  
  : (bios = basic input/output system) شریحة البیوس – ٥
  

تقوم  بوظائف عدیدة سأذكرھا  romھي عبارة عن شریح  ذاكرة من النوع 
   :  بالترتیب

  
  
  
 وجود جمیع اعضاء قوم بفحصعندما نقوم بتشغیل الحاسوب فأن البویس ی  -أ 

  postھذه العملیة تسمى ، الحاسوب المھمة وانھا وانھا ال تحتوي على مشاكل 
   .(power onself test)  وھي اختصار ل

  
  
  

  بعد االنتھاء من فحص اعضاء الحاسوب فأن البویس یصدر صفارة -ب 
، مة قصیرة وذلك داللة على ان جمیع االعضاء موجودة  وتعمل بصورة سلی

اما  اذا اصدر صفارة  طویلة فذلك یدل على ان ھنالك قطعة تالفة او غیر 
  .  موجودة او غیر ذلك تظھر رسالة تبین الخطأ الحاصل

  
  
 فأن البویس  یبحث عن نظام تشغیل في احد post  بعد االنتھاء من عملیة -ج  

  ھذه بعد ان یجده فأن البویس یقوم بأقالع نظام التشغیل تسمى،االقراص 
   . (booting) العملیة

  
  



  ھنالك مھمة كبیرة للبویس والتي سمیت بأسمھا وھي القیام بعملیات -د  
حیث ان البویس ھو الوسیط بین العتاد وبین البرامج ، االدخال واالخراج 

  . عن طریق البویس حیث اتن البرامج تتحكم بالعتاد 
  
  
  

ستدعاؤه عن طریق الضغط   تحتوي رقاقة بیوس على برنامج نستطیع ا-ھـ 
وظیفة ھذا  ، (setup) عند اقالع الحاسوب ویسمى بـــ deleteعلى مفتاح 

البرنامج ھي تمكین المستخدم من الوصول الى اعدادات البیوس وطقم 
حیث اننا نقوم ، الرقاقات واجھزة االدخال واالخراج والمعالج وغیرھا 

فمثال  یمكننا تحدید ، دادات بالتحكم بطریقة غیر العتاد بواسطة  ھذه االع
  . الصلب  وسرعة النقل بینھ وبین اللوحة االم فولتیة المعالج او نوع القرص 

  
طبعا عند اول مرة یجمع فیھا جھاز الحاسوب من ثم تشغیلھ فأن اول شاشة 

وبعد االنتھاء من ھذه ، اعدادات العتاد   وذلك لتحدید setupستظھر في شاشة 
 cmosتسمى وم بتخزین ھذعھ االعدادات على ذاكرة رام االعدادات فأننا نق

ram ، اعدادات المستخدم لكي یسترجعھا البیوس في  تقوم ھذه الذاكرة بحفظ
  . كل مرة 

  
  
  
  
  
  
  

  ال تنسونا من خالص الدعاء 
             المؤلف 

        كرار السعیدي
  اتمنى ان استفدتم من ھذه المعلومات 

  واهللا ولي التوفیق


