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الفصل األول تثبيت األجھزة )(Hardware Installation
 1-1احتياطات ھامة
تحتوى اللوحة الرئيسية  Motherboardعلى العديد من الدوائر اإللكترونية والمكونات الدقيقة ،والتي يمكن أن
تتلف نتيجة لتفريغ الكھرباء اإلستاتيكية الناتجة من جسم اإلنسان ) ،(ESDلھذا يجب قراءة دليل المستخدم
 User's Manualالخاص باللوحة الرئيسية بعناية واتباع الخطوات التالية قبل البدء في عملية التثبيت:
 قبل تثبيت اللوحة الرئيسية ،يرجى عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج Serial
 Numberوالملصقات األخرى الخاصة بالضمان ،وذلك ألن ھذه الملصقات ضرورية للتأ ّكد من
صالحية الضمان الخاص باللوحة الرئيسية.
 يجب إغالق جھاز الحاسب ونزع كابل الكھرباء من مصدر التيار الكھربي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة
الرئيسية أو أيّ مكون آخر من الموضع المخصص له في ھيكل  Chassisالجھاز.
ّ
 عند توصيل األجھزة ) المكونات(  Hardware Componentsعلى الموصّالت الداخلية للوحة
الرئيسية ،يجب التأ ّكد من أن جميع الوصالت تم توصيلھا بإحكام وبشكل آمن.
 عند التعامل مع اللوحة الرئيسية يجب تجنب لمس أيّ من العناصر المعدنية أو الموصّالت
.Connectors
 يفضل ارتداء قفاز تفريغ الكھرباء االستاتيكية ) (ESDعند التعامل مع المكونات اإللكترونية مثل
المعالج وشرائح الذاكرة .وفي حالة عدم امتالكك لقفاز تفريغ الكھرباء االستاتيكية يجب المحافظة على
أن تظل يداك جافة ،كما يجب عليك لمس أيّ جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفريغ شحنة
الكھرباء االستاتيكية الموجودة بجسمك.
 قبل تثبيت المكونات اإللكترونية ،يجب وضع ھذه المكونات أعلى وسادة مضادة للكھرباء االستاتيكية،
أو داخل غالف واقي من الكھرباء االستاتيكية.
 يجب التأ ّكد من إغالق مزود الطاقة ) (Power Supplyالخاص بالحاسب قبل نزع الوصلة الخاصة
به من اللوحة الرئيسية.
 قبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجھاز الكمبيوتر يجب التأ ّكد من أن الجھد الخاص بمزود الطاقة
 Power Supplyتم ضبطه على حسب معايير الجھد الخاصة بالدولة التي توجد بھا.
 قبل استخدام المنتج يجب التأ ّكد من أن جميع الكابالت ووصالت الطاقة موصّلة بشكل جيد.
 لمنع تلف اللوحة الرئيسية ،يجب تجنب أيّ احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر
اإللكترونية والمكونات الخاصة بھذه اللوحة.
 يجب التأ ّكد من عدم ترك المفك المستخدم في عملية التثبيت أو أيّ عنصر معدني آخر على اللوحة
الرئيسية أو داخل ھيكل  Chassisالجھاز.
 يرجى عدم وضع جھاز الكمبيوتر على األسطح غير المستوية.
 يرجى عدم وضع جھاز الكمبيوتر في بيئة شديدة الحرارة.
 يجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت ألن ذلك قد يتسبب في تلف مكونات النظام،
باإلضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضا ً في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته.
 في حالة عدم تأ ّكدك من صحة أيّ من خطوات التثبيت ،أو في حالة حدوث أيّ مشكلة خاصة باستخدام
المنتج ،يرجى االستعانة بأحد الفنيين المدربين.
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تثبيت األجھزة

 2-1مواصفات المنتج
المعالج

 مقبس :AM3+
 معالجات AMD AM3+ FX
* يجب عليك تثبيت بطاقة الرسومات الخارجية إذا أردت تثبيت نظام تشغيل Windows XP
على جھازك المعتمد على معالج .AM3+

 معالجات /AMD AM3 Phenom™ IIمعالجات AMD Athlon™ II
)اذھب إلى موقع الويب الخاص بشركة  GIGABYTEلمعرفة أحدث قائمة دعم
للمعالجات(.
أداة نقل تشعبي



 2000ميجا في الثانية

الشريحة الرئيسية



NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a

الذاكرة

 عدد  2مقبس  DDR3 DIMMبقدرة  1.5فولت لدعم  8جيجا بايت من ذاكرة النظام

®

* نتيجة لحدود نظام التشغيل  Windowsبقدرة  32بت ،عندما يتم تثبيت أكثر من  4جيجا
بايت من الذاكرة الفعلية ،سيكون حجم الذاكرة الحقيقي المعروض أقل من  4جيجا بايت.




بطاقات الرسوم الموصلة
بأعلى اللوحة األم



الصوت





بنية ذاكرة قناة مزدوجة
دعم وحدات ذاكرة سعة  DDR3 1600/1333/1066/800ميجا ھرتز
)اذھب إلى موقع الويب الخاص بشركة  GIGABYTEلمعرفة أحدث سرعات
الذاكرة المدعومة ووحدات الذاكرة(.
الجسر الشمالي:
 عدد  1منفذ D-Sub
Realtek ALC888B/889 codec
صوت بدقة عالية
قناة 2/4/5.1/7.1-
* لتھيئة صوت القناة  ،7.1يجب عليك استخدام وحدة صوت اللوحة األمامية عالية الدقة وتمكين
ميزة الصوت متعددة القنوات من خالل محرك الصوت.

الشبكة المحلية
فتحات التوسعة

 عدد  1000/100/10) RTL8211CL chip 1ميجا بت(

واجھة التخزين






USB



موصالت داخلية












تثبيت األجھزة

عدد  16×PCI Express 1فتحة ،يعمل على × 16
عدد PCI Express x1 2
عدد  1منفذ PCI
:Chipset
 عدد  4موصل  3 SATAجيجا بايت في الثانية لدعم ما يصل إلى جھازي
 3 SATAجيجا بايت في الثانية
 دعم لجھاز  SATA RAID 0و RAID 1و RAID 5و RAID 10وJBOD
:Chipset
 ما يصل إلى 10منفذ  4) USB 2.0/1.1في اللوحة الخلفية 6 ،عبر مقابس
 USBالموصلة برؤس  USBالداخلية(
عدد  1موصل الطاقة الرئيسية  ATXبعدد  24دبو ًسا
عدد  1موصل طاقة  ATXقدرة  12فولت بعدد  4دبابيس
عدد  4موصل  3 SATAجيجا بايت في الثانية
عدد  1رأس مروحة معالج
عدد  1رأس مروحة النظام
عدد  1راس اللوحة األمامية
عدد  1راس صوت اللوحة األمامية
عدد  3لوحات منافذ توصيل من نوع USB 2.0/1.1
عدد  1موصل منفذ متوازي
عدد  1وصلة مسح CMOS
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موصالت اللوحة الخلفية









وحدة تحكم دخل/خرج

iTE IT8720 chip 

شاشة مكونات الجھاز








BIOS













عدد  1منفذ لوحة مفاتيح/ماوس PS/2
عدد  1منفذ لوحة مفاتيح/ماوس PS/2
عدد  1منفذ D-Sub
عدد  1منفذ متسلسل
عدد  4منافذ USB 2.0/1.1
عدد  1منفذ RJ-45
عدد  3مقبس صوت )دخل/خرج/ميكروفون(
اكتشاف فولتية النظام
اكتشاف درجة حرارة النظام/المعالج
اكتشاف سرعة مروحة النظام/المعالج
تحذير اإلفراط في درجة حرارة المعالج/النظام
تحذير بتعطل مروحة النظام/المعالج
التحكم في سرعة مروحة المعالج
* سوا ًء تم دعم وظيفة التحكم في سرعة مروحة النظام /المعالج سيعتمد على مبرد النظام/المعالج
الذي تقوم بتثبيته.

ميزات فريدة

عدد  2فالش بقدرة  16ميجا بت
استخدام  AWARD BIOSالمرخص
دعم لـ ™DualBIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
دعم لـ @BIOS
دعم لـ Q-Flash
دعم لـ Xpress BIOS Rescue
دعم لـ Download Center
دعم لـ Xpress Install
دعم لـ Xpress Recovery2
دعم لـ EasyTune
* قد تختلف وظائف متاحة في  EasyTuneحسب طراز اللوحة األم.

 دعم لـ Auto Green
 دعم لـ ON/OFF Charge
برامج مرفقة

) Norton Internet Security نسخة (OEM
®

نظام التشغيل

 دعم لنظام التشغيلXP/Vista/Microsoft Windows 7

حجم المنتج

 نموذج  ATXالصغير من المصنع؛  24.4سنتي × 20.5سنتي

* تحتفظ شركة  GIGABYTEبحقھا في إجراء أية تغييرات على مواصفات المنتج ومعلومات المتعلقة بالمنتج دون إنذار
مسبق.
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تثبيت األجھزة

 3-1تثبيت المعالج ومبرد المعالج
اقراء اإلرشادات اآلتية قبل البدء في تثبيت المعالج:
 تأكد من أن اللوحة األم تدعم المعالج.
)اذھب إلى موقع الويب الخاص بشركة  GIGABYTEلمعرفة أحدث قائمة دعم للمعالجات(.
 قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كبل الطاقة من منفذ الطاقة قبل تثبيت المعالج لمنع تلف مكونات
الجھاز.
 حدد مكان الدبوس واحد الخاص بالمعالج .ال يمكن إدراج المعالج إذا تم توجيه بشكل خاطئ) .أو قد تحدد
مكان السنون الموجودة في جانبي المعالج ومفاتيح المحاذاة الموجودة على مقبس المعالج.
 ضع طبقة متساوية ورفيعة من الشحوم الحرارية على سطح المعالج.
 ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا لم يتم تثبيت مبرد المعالج ،وإال قد يتعرض المعالج للتلف أو اإلفراط في درجة
الحرارة.
 اضبط تردد االستضافة الخاص بالمعالج طب ًقا لمواصفات المعالج .فمن غير الموصى به ضبط تردد ناقل
النظام بما يتجاوز مواصفات مكونات الجھاز حيث أنھا ال تتوافق مع المتطلبات القياسية لألجھزة .إذا كنت
ترغي في ضبط التردد بما يتجاوز المواصفات القياسية ،يرجى القيام بذلك طب ًقا لمواصفات مكونات
الجھاز بما في ذلك المعالج وبطاقة الرسومات والذاكرة ومحرك األقراص الصلب وھكذا.

 1-3-1تثبيت المعالج
أ.

حدد مكان الدبوس واحد )المشار إليه بمثلث صغير( تابع لمقبس المعالج والمعالج.

مقبس AM3+

معالج AM3+/AM3

تشير عالمة المثلث
الصغير إلى دبوس واحد
التابع للمقبس

تشير عالمة المثلث
الصغير إلى دبوس واحد
الخاص بالمعالج

 4-1تثبيت الذاكرة
اقراء اإلرشادات التالية قبل البدء في تثبيت الذاكرة:
 تأكد أن اللوحة األم تدعم الذاكرة .فمن الموصى به أن تكون الذاكرة بنفس المساحة والماركة والسرعة والشرائح
المراد استخدامھا.
)اذھب إلى موقع الويب الخاص بشركة  GIGABYTEلمعرفة أحدث سرعات الذاكرة المدعومة ووحدات
الذاكرة(.
 قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كبل الطاقة من منفذ الطاقة الخارجي قبل تثبيت الذاكرة لمنع تعرض
مكونات الجھاز للتلف.
 تحظى وحدات الذاكرة بتصميم سھل ج ًدا .ويمكن تثبيتھا فقط في اتجاه واحد .وإذا تعذر عليك إدراج الذاكرة ،فقم
بالتحويل إلى االتجاه اآلخر.
تثبيت األجھزة
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 1-4-1تكوين ذاكرة القناة المزدوج
توفر اللوحة األم ھذه مقبسي ذاكرة من نوع  DDR3وتدعم تقنية القناة المزدوجة.
يتم تقسيم مقابس الذاكرة من النوع  DDR3إلى قناتين ولكل قناة منھما مقبسي ذاكرة كالتالي:
القناة DDR3_1 :A
القناة DDR3_2 :B

DDR3_1
DDR3_2

نتيجة لحدود المعالج ،إقراء اإلرشادات التالية قبل تثبيت الذاكرة في وضع القناة المزدوج.
 .1ال يمكن تمكين وضع القناة المزدوج إذا تم تثبيت وحدة ذاكرة  DDR3واحدة فقط.
 .2عند تمكين وضع القناة المزدوج مع وحدتي ذاكرة ،فمن الموصى به أن الذاكرة من نفس المساحة والماركة والسرعة
والشرائح.

 5-1تثبيت بطاقة التوسعة
إقراء اإلرشادات التالية قبل البدء في تثبيت بطاقة التوسعة:
 تاكد من دعم اللوحة األم لبطاقة التوسعة .إقراء جي ًدا الدليل الذي يرفق ببطاقة التوسعة.
 قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كبل الطاقة من منفذ الطاقة الخارجي قبل تثبيت بطاقة التوسعة لمنع
تلف مكونات الجھاز.

 6-1موصالت اللوحة الخلفية

منفذ ماوس ولوحة مفاتيح PS/2
استخدم المنفذ العلوي )األخضر( لتوصيل ماوس  PS/2والمنفذ السفلي )األرجواني( لتوصيل لوحة المفاتيح .PS/2
المنفذ التسلسلي
استخدم المنفذ التسلسلي لتوصيل األجھزة مثل الماوس والمودم واألجھزة األخرى.
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تثبيت األجھزة

منفذ D-Sub
يدعم منفذ  D-Subموصل  D-Subالمكون من 15دبوس .وصل الشاشة التي تدعم توصيلة  D-Subلھذا المنفذ.
منفذ USB 2.0/1.1
يدعم منفذ  USBمواصفات  .USB 2.0/1.1استخدم ھذا المنفذ ألجھزة  USBمثل لوحة مفاتيح/ماوس ،طابعة ،محرك
فالش  USBوھكذا.
منفذ الشبكة RJ-45 Port
يوفر منفذ الشبكة المحلية  Gigabit Ethernetتوصيلة إنترنت تصل إلى  1جيجا بايت من معدل البيانات .يصف اآلتي
حالة مصابيح منفذ الشبكة المحلية.
مؤشر نشاط
الشبكة

مؤشراإلتصال/
السرعة

مؤشر سرعة االتصال
الوصف
الحالة
سرعة 1Gbps
برتقالي
سرعة 100 Mbps
أخضر
سرعة 10 Mbps
مغلق

مؤشر الفاعلية
الحالة
ترددي
مغلق

الوصف
حدوث عملية إرسال أو استقبال
عدم حدوث أي عمليات إرسال أو استقبال

منفذ الشبكة

مقبس الدخل )األزرق(
مقبس الدخل االفتراضي .استخدم مقبس الصوت ھذا لألجھزة التي تحتوي على دخل مثل المحرك البصري وجھاز
االستماع وغيرھما.
مقبس الخرج )خرج السماعة األمامية ،باللون األخضر(
مقبس الخرج االفتراضي .استخدم مقبس الصوت ھذا لسماعة األذن أو للسماعة ذات القناتين .يمكن استخدام ھذا المقبس
لتوصيل السماعات األمامية في تكوين صوت قناة .4/5.1
مقبس دخل الميكروفون )القرنفلي(
مقبس دخل الميكروفون االفتراضي .يجب توصيل الميكروفونات بھذا المقبس.
لتھيئة صوت القناة  ،7.1يجب عليك استخدام وحدة صوت اللوحة األمامية عالية الدقة وتمكين ميزة الصوت
متعددة القنوات من خالل محرك الصوت.

 عند إزالة الكبل الموصل بموصل اللوحة الخلفية ،قم أوالً بإزالة الكبل من الجھاز ،ثم قم بإزالته من اللوحة األم.
 وعند إزالة الكبل ،اسحبه في شكل مستقيم خارج الموصل .ال تجعله يتأرجح من جنب إلى آخر لمنع قطع الدائرة
الكھربائية القصيرة داخل موصل الكبل.

تثبيت األجھزة
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 7-1موصالت داخلية
3

1

5

2
9
11
6

10

7

8

F_USB1/F_USB2/F_USB3
F_PANEL
F_AUDIO
CLR_CMOS
BAT

7

)7
)8
)9
)10
)11

4

ATX_12V
ATX
CPU_FAN
SYS_FAN
LPT

)1
)2
)3
)4
)5

6) SATA2_0/1/2/3

إقراء اإلرشادات التالية قبل توصيل األجھزة الخارجية:
 أوالً تأكد من أن أجھزتك متوافقة مع الموصالت التي ترغب في توصيلھا.
 قبل تثبيت األجھزة ،تأكد من إيقاف تشغيل األجھزة وجھاز الكمبيوتر الخاص بك أي ً
ضا .قم بفصل كبل الطاقة من
منفذ الطاقة الخارجي لمنع حدوث تلف لألجھزة.
 وبعد تثبيت الجھاز وقبل تشغيل الكمبيوتر ،تأكد من توصيل كبل الجھاز بأمان لموصل اللوحة األم.
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) ATX_12V/ATX (2/1موصل طاقة  2×2بقدرة  12فولت وموصل طاقة رئيسي (12×2
مع استخدام موصل الطاقة ،يستطيع موفر الطاقة توفير الطاقة الكافية والثابتة لكافة المكونات على اللوحة األم .قبل
توصيل موصل الطاقة ،أوالً تأكد من إيقاف تشغيل موفر الطاقة ومن تمام تثبيت كافة األجھزة .يحتوي موصل الطاقة على
تصميم سھل ج ًدا .وصل كبل موفر الطاقة بموصل الطاقة في االتجاه الصحيح .يوفر موصل الطاقة بقدرة  12فولت
الطاقة بشكل أساسي إلى المعالج .وإذا لم يتم توصيل موصل الطاقة بقدرة  12فولت ،لن يتم تشغيل الكمبيوتر.
للوفاء بمتطلبات التوسيع ،من الموصى به استخدام موفر الطاقة الذي يستطيع مقاومة استھالك الطاقة بدرجة
عالية ) 500وات أو أكثر( .وإذا تم استخدام موفر طاقة ال يوفر الطاقة المطلوبة ،فقد تؤدي النتيجة إلى نظام
غير مستقر أو غير قابل للتشغيل.

:ATX_12V

1

رقم السن التعريف
GND
1
GND
2
+12V
3
+12V
4

3

2

4

ATX_12V

24

:ATX
رقم
السن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التعريف
3.3V
3.3V
GND
+5V
GND
+5V
GND
طاقة جيدة
) 5VSBاالستعداد  5+فولت(
+12V
 12+فولت )فقط لـ 2×1 ATXالمكون من
 12دبوس(
 3.3Vفولت )فقط لـ 2×1 ATXالمكون من
 12دبوس(

رقم
السن
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12

التعريف
3.3V
-12V
GND
) PS_ONتشغيل/إيقاف تشغيل العادي(
GND
GND
GND
-5V
+5V
+5V
 +5Vفولت )فقط لـ 2×1 ATXالمكون من
 12دبوس(
) GNDفقط لـ 2×1 ATXالمكون من 12
دبوس(

13

1
ATX

تثبيت األجھزة
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) CPU_FAN/SYS_FAN (4/3لوحات توصيل المروحة(

تحتوي اللوحة األم على لوحة توصيل مروحة معالج مكونة من  4سنون ) (CPU_FANولوحات توصيل مروحة
الجھاز المكونة من  3دبابيس ) .(SYS_FANتحظى معظم لوحات التوصيل بتصميم يسھل إدراجه .عند توصيل كبل
المروحة ،تأكد من توصيله في االتجاه الصحيح )سلك الموصل األسود ھو السلك األرضي( .تدعم اللوحة األم التحكم
في سرعة مروحة المعالج ،والتي تتطلب استخدام مروحة معالج ذات التصميم يعمل على التحكم في سرعة المروحة.
لتبديد الحرارة بطريقة مثالية ،من الموصى به تثبيت مروحة الجھاز داخل الھيكل.

:CPU_FAN
التعريف
GND
 12+فولت/التحكم في السرعة
إحساس
التحكم في السرعة

رقم السن
1
2
3
4

1
CPU_FAN

:SYS_FAN
رقم السن
1
2
3

التعريف
GND
 12+فولت
إحساس

1
SYS_FAN

 تأكد من توصيل كبالت المروحة برؤس المروحة لمنع اإلفراط في درجة الحرارة المعالج والنظام الخاص
بك .فقد ينتج اإلفراط في درجة الحرارة عن تلف المعالج أو قد يتعرض النظام للتوقف.
 ال تعد لوحات توصيل المروحة ھذه لوحات وصلة عبور التكوين .ال تضع غطاء وصلة العبور على
لوحات التوصيل.

 ) LPT (5موصل المنفذ المتوازي(
يستطيع موصل المنفذ المتوازي توفير منفذ متوازي واحد عبر كبل منفذ موصل المنفذ المتوازي االختياري .ولشراء كبل
منفذ موصل المنفذ المتوازي االختياري ،يرجى االتصال بالموزع المحلي.
رقم السن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

التعريف
STBAFDPD0
ERRPD1
INITPD2
SLINPD3
GND
PD4
GND
PD5

رقم السن
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

التعريف
GND
PD6
GND
PD7
GND
ACKGND
BUSY
GND
PE
No Pin
SLCT
GND

25

26

1

2
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) SATA2_0/1/2/3 (6موصالت من نوع SATA 3Gb/sفي الثانية(

تتوافق موصالت  SATAمع  SATA 3Gb/sالقياسي وتتوافق مع  SATA 1.5Gb/sالقياسي .يدعم كل موصل من
®
نوع  SATAجھاز  SATAواحد .تدعم أداة التحكم  NVIDIA GeForce 7025/nForce 630aوحدات
 RAID 0و RAID 1و RAID 5و RAID 10و .JBODارجع إلى الفصل  " ،4تكوين محرك )محركات( SATA
الصلبة "،لمعرفة التعليمات الخاصة بتكوين مجموعة .RAID
رقم السن
1
2
3
4
5
6
7

التعريف
GND
TXP
TXN
GND
RXN
RXP
GND

7 SATA2_3

1

7 SATA2_2

1

7 SATA2_1

1

7 SATA2_0

1

يرجى توصيل الطرف الموجود على شكل حرف L
لكبل  SATAبقرص  SATAالصلب.

 يتطلب تكوين  RAID 0أو  RAID 1محركين صلبين على األقل .وإذا أردت استخدام أكثر من
محركين صلبين ،يجب أن يكون إجمالي عدد المحركات الصلبة عدد زوجي.
 يتطلب تكوين  RAID 5على األقل ثالثة محركات صلبة) .ال يجب أن يكون إجمالي عدد المحركات
الصلبة عدد زوجي(.
 يتطلب تكوين  RAID 10أربعة محركات صلبة.

) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (7لوحات توصيل من نوع (USB
تتطابق لوحات التوصيل مع مواصفات  .USB 2.0/1.1تستطيع كل لوحة من لوحات التوصيل من النوع  USBتوفير
منفذي  USBعن طريق استخدام لوحة منافذ توصيل اختيارية من نوع  .USBولشراء لوحة التوصيل االختيارية
 ،USBيرجى االتصال بالموزع المحلي.
رقم السن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

التعريف
الطاقة ) 5فولت(
الطاقة ) 5فولت(
USB DXUSB DYUSB DX+
USB DY+
GND
GND
No Pin
NC

9
10

1
2

 ال تقم بتوصيل كبل مقبس ) IEEE 1394عدد  5دبابيس( برأس .USB 2.0/1.1
 قبل تثبيت لوحة التوصيل  ،USBتأكد من إيقاف تشغيل جھاز الكمبيوتر وفصل كبل الطاقة من منفذ
الطاقة لمنع تلف لوحة التوصيل .USB

تثبيت األجھزة
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 (8موصّالت اللوحة األمامية F_PANEL
وصل مفتاح الطاقة ومفتاح إعادة الضبط والسماعة ومفتاح/مستشعر التدخل بالھيكل ومؤشر حالة الجھاز الموجود في
الھيكل للوحة التوصيل ھذه طب ًقا لمھام الدبوس الموجودة أسفل .الحظ الدبابيس الموجبة والسالبة قبل توصيل الكبالت.
مفتاح
الطاقة

السماعة

مصباح رسالة/طاقة/نوم

SPEAK-

SPEAK+

MSG+
MSGPW+
PW2
1

20
19

PWR-

PWR+

HD+
HDRESRES+
CICI+

مصباح الطاقة
لوحة توصيل التدخل في
ھيكل الجھاز












إعادة ضبط
المفتاح

مصباح نشاط
المحرك الصلب

 MSG/PWRموصّل المؤشر المضيئ )) (Message LED/Power/ Sleep LEDأصفر/ارجواني(:
يستخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بالطاقة والموجود باللوحة األمامية
المؤشر
حالة النظام
لھيكل الجھاز .يضىء ھذا المؤشر في حالة عمل النظام .يضىء ھذا المؤشر
تشغيل
S0
بشكل ترددي  Blinkingفي حالة دخول النظام في الحالة  Sleepالحالة
وميض
S1
) .(S1ال يضىء المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام ) (S5أو في حالة دخول
تشغيل
إيقاف
S3/S4/S5
النظام في الحاالت .S3/S4 Sleep
 PWموصّل مفتاح التشغيل ) Power Switchأحمر(:
يستخدم لتوصيل مفتاح التشغيل الموجود بالواجھة األمامية لجھاز الكمبيوتر .ويمكنك تھيئة كيفية إغالق جھاز
الحاسب عند الضغط على مفتاح التشغيل ) PWR Switchلمزيد من المعلومات ،راجع األقسام "اعدادات وحدة
" "BIOSاعدادات التحكم في الطاقة" في الفصل الثاني(.
 SPEAKموصّل السماعة )برتقالي(:
يستخدم لتوصيل السماعة الداخلية والموجودة بالواجھة األمامية لھيكل الجھاز .ويقوم النظام باستخدام ھذه السماعة
إلصدار أكواد صوتية عند بداية تشغيل الجھاز تدل على حالة تشغيل الجھاز .فعند صدور بيب قصيرة عند بداية
التشغيل دل ذلك على عدم اكتشاف أيّ مشاكل عند تشغيل النظام .أما في حالة وجود أيّ مشاكل بالنظام تقوم الوحدة
الرئيسية  BIOSبإصدار أصوات مختلفة وفقا ً للمشكلة أو العطل الموجود بالنظام .للمزيد من المعلومات عن األكواد
الصوتية ،راجع الفصل الخامس.
 HDالمؤشر المضيئ للقرص الصلب )أزرق(:
يستخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بفاعلية القرص الصلب والموجود في الواجھة األمامية لھيكل النظام.
يضىء ھذا المؤشر في حالة إجراء أيّ عمليات قراءة أو كتابة من القرص الصلب.
 RESموصّل مفتاح إعادة التشغيل )أخضر(:
يستخدم لتوصيل مفتاح إعادة التشغيل  Reset Switchوالموجود بالواجھة األمامية لھيكل الجھاز .يستخدم ھذا
المفتاح إلعادة تشغيل النظام وذلك في حالة توقف الجھاز  Freezeأو في حالة عدم القدرة على إعادة تشغيل الجھاز
بشكل طبيعي.
 ) CIمؤشر فتح غطاء الھيكل ،رمادي(:
يسمح ھذا الموصل للنظام باكتشاف فتح الغطاء الخاص بھيكل النظام .وتتطلب ھذه الوظيفة ھيكل مصمم لتعقب فتح الغطاء.
الواجھة األمامية  Front Panelلھيكل الجھاز تختلف من ھيكل إلى آخر .الواجھة األمامية Front Panel
تتكون بشكل أساسي من مفتاح التشغيل  power switchومفتاح إعادة التشغيل  Reset Switchوالمؤشر
المضيئ لبيان الطاقة  power LEDوالمؤشر المضيئ لبيان فاعلية القرص الصلب Hard Disk activity
 LEDوالسماعة  speakerوھكذا .عند توصيل ھذه المكونات للموصّالت الخاصة بھا على اللوحة الرئيسية
يجب التأ ّكد من اتجاه التوصيل في كل من كابالت التوصيل والموصّل الموجود على اللوحة الرئيسية.
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) F_AUDIO (9لوحة توصيل الصوت باللوحة األمامية(

تدعم لوحة توصيل الصوت باللوحة األمامية صوت  Intel High Definitionوصوت  .AC'97يمكنك توصيل وحدة
صوت اللوحة األمامية بالھيكل بلوحة التوصيل ھذه .تأكد من أن مھام السلك الخاص بموصل الوحدة متوافق مع مھام
الدبابيس التابعة للوحة التوصيل باللوحة األم .يتسبب التوصيل غير الصحيح بين موصل الوحدة ولوحة توصيل اللوحة األم
في عدم قدرة الجھاز على العمل أو قد يعرضه للتلف.

واجھة التوصيل األمامية للصوت  AC’97واجھة التوصيل األمامية للصوت HD
التعريف
رقم السن
التعريف
رقم السن
MIC
1
MIC2_L
1
GND
2
GND
2
طاقة الميكروفون
3
MIC2_R
3
NC
4
-ACZ_DET
4
الخرج )األيمن(
5
LINE2_R
5
NC
6
GND
6
NC
7
FAUDIO_JD
7
No Pin
8
No Pin
8
الخرج )األيسر(
9
LINE2_L
9
NC
10
GND
10

10

2

9

1

 تدعم لوحة توصيل الصوت باللوحة األمامية الصوت عالي الدقة  HDافتراضيًا.
 تكون اإلشارات الصوتية موجودة في كالً من توصيالت الصوت للوحة األمامية والخلفية في وقت واحد.
 توفير بعض الھياكل وحدة صوت للوحة األمامية والتي تحتوي على موصالت منفصلة على كل سلك بدالً
من مقبس واحد .للحصول على معلومات حول توصيل وحدة صوت اللوحة األمامية التي تحتوي على مھام
سلك مختلفة ،يرجى االتصال بمُصنع الھيكل.

) CLR_CMOS (10مسح وصلة عبور (CMOS
استخدم وصلة العبور ھذه لمسح قيم ) CMOSمثل معلومات التاريخ وتكوينات  (BIOSوإعادة ضبط قيم CMOS
على الوضع االفتراضي للمصنع .لمسح فيم  ،CMOSضع غطاء وصلة العبور على الدبوسين لتقصير الدبوسين مؤق ًتا أو
ثوان.
استخدم شيء معدني مثل المفك للمس الدبوسين لبضع
ٍ

مفتوح :عادي

قصير :مسح قيم CMOS

 يجب التأ ّكد من إغالق جھاز الكمبيوتر ،وإزالة القابس الكھربائي من مصدر التيار الكھربي قبل إستعادة للقيم االفتراضية
للوحدة الرئيسية .CMOS
 بعد إستعادة القيم االفتراضية وقبل تشغيل الكمبيوتر ،يجب التأ ّكد من إزالة غطاء التوصيل  Jumperالمستخدم لعمل
تالمس بين سني الموصّل .ويجب مالحظة أن عدم إزالة غطاء التوصيل  Jumperقد يؤدى إلى تلف اللوحة الرئيسية.
 بعد إعادة تشغيل  Restartالجھاز ،قم بالدخول إلى برنامج اإلعداد  BIOS Setupلتحميل القيم االفتراضية للمصنع
وذلك باختيار ) ، (Load Optimized Defaultأو وضع قيم ھذه الوحدة يدويا ً )راجع الفصل الثاني "اعدادات
وحدة  "BIOSلمزيد من المعلومات عن اختيارات اعداد وحدة .(BIOS

تثبيت األجھزة
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) (11البطارية( BAT

تعمل البطارية  Batteryعلى إمداد الطاقة الكھربية الالزمة للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية  CMOSوذلك في حالة
أن الجھاز مغلق .قم بتغيير البطارية ببطارية أخرى في حالة نزول الجھد الخاص بھذه البطارية إلى المستوى األدنى
للجھد ،أو في حالة أن قيم الوحدة الرئيسية  CMOSأصبحت غير دقيقة أو يتم فقدھا تلقائيا ً.

إذا أردت حذف بيانات الوحدة الرئيسية ) (Clear CMOSقم بعمل الخطوات التالية:
 .1قم بإغالق جھاز الحاسب ،ثم إنزع كابل توصيل الكھرباء من مقبس التوصيل.
 .2قم بفك البطارية من الموضع المثبته به برفق ،ثم قم بترك البطارية جانبا ً لمدة دقيقة
تقريبا ً )أو قم بعمل إتصال  Shortبين القطب الموجب والسالب للبطارية لمدة 5
ثواني(
 .3قم بإعادة البطارية إلى موضعھا األصلى على اللوحة الرئيسية.
 .4قم بتوصيل كابل توصيل الكھرباء بالمقبس ،ثم قم بتشغيل جھاز الحاسب.







يجب التأ ّكد من إغالق جھاز الكمبيوتر ،وإزالة القابس الكھربائي من مصدر التيار الكھربي قبل استبدال البطارية.
يتم استبدال البطارية ببطارية لھا نفس النوع أو نوع متوافق معھا يوصي به المصنع .قد تنفجرالبطارية في حالة استبدالھا بنوع
بطارية أخر غير مناسب.
قم باإلتصال بالمورد المحلى الذي قمت بشراء المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على استبدال البطارية بنفسك أو في حالة عدم
تأ ّكدك من نوع البطاية الخاصة بالمنتج.
عند تثبيت البطارية  ،الحظ االتجاه الموجب والسالب للبطارية )الوجه الموجب يجب أن يكون ألعلى(.
يجب التخلص من البطاريات المستعملة طبقا ً لتعليمات الحفاظ على البيئة.
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