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 (Hardware Installation)  األجهزةتثبيت الفصل األول
 
 احتياطات هامة  1- 1

المكونات الدقيقة، والتي يمكن أن على العديد من الدوائر اإللكترونية و Motherboardتحتوى اللوحة الرئيسية 
، لهذا يجب قراءة دليل المستخدم (ESD)تتلف نتيجة لتفريغ الكهرباء اإلستاتيكية الناتجة من جسم اإلنسان 

User's Manualالخاص باللوحة الرئيسية بعناية واتباع الخطوات التالية قبل البدء في عملية التثبيت : 
 Serial عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج قبل تثبيت اللوحة الرئيسية، يرجى •

Number والملصقات األخرى الخاصة بالضمان، وذلك ألن هذه الملصقات ضرورية للتأّآد من 
  .صالحية الضمان الخاص باللوحة الرئيسية

لة اللوحة يجب إغالق جهاز الحاسب ونزع آابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربي قبل تثبيت أو إزا •
  . الجهازChassisالرئيسية أو أّي مكون آخر من الموضع المخصص له في هيكل 

 على الموّصالت الداخلية لّلوحة Hardware Components) المكونات (عند توصيل األجهزة  •
  .الرئيسية، يجب التأّآد من أن جميع الوصالت تم توصيلها بإحكام وبشكل آمن

سية يجب تجنب لمس أّي من العناصر المعدنية أو الموّصالت عند التعامل مع اللوحة الرئي •
Connectors.  

عند التعامل مع المكونات اإللكترونية مثل  (ESD)يفضل ارتداء قفاز تفريغ الكهرباء االستاتيكية  •
وفي حالة عدم امتالآك لقفاز تفريغ الكهرباء االستاتيكية يجب المحافظة على . المعالج وشرائح الذاآرة

ل يداك جافة، آما يجب عليك لمس أّي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفريغ شحنة أن تظ
  .الكهرباء االستاتيكية الموجودة بجسمك

قبل تثبيت المكونات اإللكترونية، يجب وضع هذه المكونات أعلى وسادة مضادة للكهرباء االستاتيكية،  •
  .أو داخل غالف واقي من الكهرباء االستاتيكية

 الخاص بالحاسب قبل نزع الوصلة الخاصة (Power Supply)جب التأّآد من إغالق مزود الطاقة ي •
  .به من اللوحة الرئيسية

قبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر يجب التأّآد من أن الجهد الخاص بمزود الطاقة  •
Power Supply توجد بها تم ضبطه على حسب معايير الجهد الخاصة بالدولة التي.  

  .قبل استخدام المنتج يجب التأّآد من أن جميع الكابالت ووصالت الطاقة موّصلة بشكل جيد •
لمنع تلف اللوحة الرئيسية، يجب تجنب أّي احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر  •

  .اإللكترونية والمكونات الخاصة بهذه اللوحة
مستخدم في عملية التثبيت أو أّي عنصر معدني آخر على اللوحة يجب التأّآد من عدم ترك المفك ال •

  . الجهازChassisالرئيسية أو داخل هيكل 
  .يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر على األسطح غير المستوية •
  .يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر في بيئة شديدة الحرارة •
 يتسبب في تلف مكونات النظام، يجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت ألن ذلك قد •

  .باإلضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته
في حالة عدم تأّآدك من صحة أّي من خطوات التثبيت، أو في حالة حدوث أّي مشكلة خاصة باستخدام  •

 .المنتج، يرجى االستعانة بأحد الفنيين المدربين
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 مواصفات المنتج  1-2
 Intel® Core™ i5سلسلة معالجات /  Intel® Core™ i7عم سلسلة المعالجات د 
 LGA1156  ذات المقبس 
 اإللكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن GIGABYTEقم بزيارة موقع (

  )المعالجات المدعومة
  تختلف تبعًا للمعالجL3 Cacheالذاآرة المؤقتة  

   CPUالمعالج 
 

الشريحة الرئيسية   Intelمن  P55 الشريحة الرئيسية  
Chipset    

   تدعم حتى1.5V  ذات فرق جهد آهربيDDR3 DIMMشقوق ذاآرة من النوع  4 
16GB  1مالحظة (من الذاآرة(  

 Dual Channelذاآرة ذات تصميم بنائي مزدوج المسار  
  MHz/1066/800 1333/2200 بسرعات DDR3تدعم وحدات الذاآرة  
 ECC متوافقة مع الدعم وحدات ذاآرة غير 
 XMP تقنية االعداد المتقدم للذاآرة دعم  

 اإللكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن GIGABYTEقم بزيارة موقع (
 )الذاآرة المدعومة

   Memoryالذاآرة 
 

   Realtek ALC889شريحة مدمجة  
  HD تدعم صوت عالي الوضوح  
  2/4/5.1/7.1دعم القنوات الصوتية  
 ®Dolbyنزلي دعم المسرح الم 
  S/PDIF In/Outمخرج الصوت الرقمي /مدخلدعم واجهة  
 CD Inدعم واجهة مدخل الصوت لمشّغل اإلسطوانات  

   Audioالصوت 
 

   LANالشبكة   (Mbit 10/100/1000)تدعم سرعات االتصال  RTL8111Dشريحة شبكة مدمجة  
 

 )2مالحظة  ()x16) PCIEX16، تعمل بسرعة PCI Express x16واجهة توصيل  

 .) PCI Express 2.0 المعايير القياسية  مع PCIEX16 واجهة توصيلتتوافق (
 )3مالحظة ( x4 (PCIEX4) بسرعة ، تعمل بمعدلx PCI Express x16 1واجهة توصيل  
 PCI Express x1 واجهتي توصيل  
 PCI ثالث واجهات توصيل  

واجهات التوصيل 
Expansion Slots    

 تعدد آروت تقنية   )4مالحظة ( ATI من CrossFireX تقنية دعم  
  الجرافيك

   الشريحة الرئيسية 
، 3Gb/s) SATA2_0 بسرعة SATA واجهات توصيل متسلسل 6 −

SATA2_1 ،SATA2_2 ،SATA2_3 ،SATA2_4 ،SATA2_5 ( تدعم
 SATA وحدات 6حتى 

، تدعم SATA لألقراص RAIDتدعم خاصية التوصيل الشبكي لألقراص الصلبة  −
RAID 0و RAID 1و  RAID 5وRAID 10   

  :Marvell 9128شريحة  
، 6Gb/s) GSATA3_6 بسرعة SATAواجهتي توصيل متسلسل  −

GSATA3_7 ( تدعم حتى وحدتيSATA  
 ، تدعمSATA لألقراص RAIDتدعم خاصية التوصيل الشبكي لألقراص الصلبة  −

RAID0، RAID 1 
 :JMB362 SATA2شريحة  
   في اللوحة الخلفية 3Gb/sعة  بسرeSATA توصيل متسلسل  واجهتي −

 3Gb/s بسرعة SATA يدعم حتى وحدتي
 ، تدعمSATA لألقراص RAIDتدعم خاصية التوصيل الشبكي لألقراص الصلبة  −

RAID0، RAID 1 ،JBOD 
 :iTE IT8213الشريحة  
IDE وتدعم وحدتي ATA-133/100/66/33 تدعم IDEواجهة توصيل متوازي  −
  iTE IT8720الشريحة  
  تدعم مشّغل أقراص مرنة واحدfloppy disk driveل القرص المرن واجهة توصي −

واجهات التخزين 
Storage Interface   
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  الشريحة الرئيسية 
 4 منافذ بلوحة التوصيل الخلفية، USB 2.0/1.1) 8 منفذ توصيل 12تدعم حتى  −

 يتم وصلها بواجهات Bracketsمنافذ أخرى يتم توصيلها عن طريق موّصالت 
USBى اللوحة الرئيسية عل( 

  :NECشريحة  
 على اللوحة الخلفية USB 3.0/2.0  منفذي توصيلتدعم حتى −

منافذ التوصيل المتسلسل 
USB   

   pin ATX-24واجهة توصيل طاقة  
 pin ATX 12V-8واجهة توصيل طاقة  
 Floppy Disk Driveواجهة توصيل مشّغل أقراص مرنة  
   IDEواجهة توصيل  
 SATA 3Gb/sسل  واجهات توصيل متسل6 
  SATA 6Gb/s توصيل متسلسل  واجهتي 
   CPU fan المعالج )مروحة (واجهة توصيل مبرد 
  System fan النظام )مروحة(واجهتي توصيل مبرد  
 واجهة توصيل الطاقة لمبرد وحدة إمداد الطاقة 
   Front Panelواجهة توصيل لوحة التوصيل األمامية  
 Front Panel Audioواجهة توصيل صوت أمامي  
   CD Inواجهة مدخل الصوت لمشّغل اإلسطوانات  
  S/PDIF Inواجهة مدخل الصوت الرقمي  
  S/PDIF Outواجهة مخرج الصوت الرقمي  
   USB 2.0/1.1واجهتي توصيل متسلسل  
 serialواجهة توصيل متسلسل  
 parallelمتوازي واجهة توصيل  
 CMOS CLRغطاء واجهة توصيل  

الموّصالت الداخلية 
Internal 

Connectors  
 

  PS/2 أو منفذ توصيل فأرة PS/2منفذ توصيل لوحة مفاتيح  
  Coaxial S/PDIFمنفذ مخرج آابل محوري للصوت الرقمي  
  Optical S/PDIF منفذ مخرج آابل بصري للصوت الرقمي  
  (USB 2.0/1.1) منافذ توصيل متسلسل 8 
 (USB 3.0) توصيل متسلسل منفذي 
  Gb/s 3بسرعة  eSATA  منفذي 
 RJ-45منفذ توصيل شبكة  
خرج السماعات منخفضة التردد  / Centerالصوت المرآزي ( مقابس صوتية 6 

Subwoofer /  خرج السماعات الخلفيةRear /  خرج السماعات الجانبيةSide / 
ميكروفون  / Line Outالخرج الصوتي  / Line Inالدخل الصوتي 

Microphone(  

الت اللوحة الخلفية موّص
Back Panel   

  فيوحدة التحكم iTE IT8720الشريحة  
  )I/O(اإلخراج /اإلدخال

  للحاسبنظام مراقبة فرق الجهد الكهربي  
  النظام/نظام مراقبة حرارة المعالج  
  وحدة امداد الطاقة/ النظام / المعالج )مروحة (نظام مراقبة سرعة مبرد 
  نظام تنبيه زيادة درجة حرارة المعالج 
  وحدة امداد الطاقة / النظام / المعالج )مروحة(مبرد نظام تنبيه عند تلف  
  )5مالحظة (النظام /دعم نظام التحكم في سرعة مبرد المعالج  

مراقبة األجهزة 
) المكونات(

Hardware 
Monitoring  
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 Mbit 16 بسعة Flashوحدتي ذاآرة  
   AWARD BIOSاستخدام بتصريح من  
  ™DualBIOSدعم تقنية  
 (PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b)دعم األنظمة  

وحدة التشغيل الرئيسية 
BIOS    

 من خالل شبكة اإلنترنت BIOSدعم التحديث األتوماتيكى لوحدة التشغيل الرئيسية  
(@BIOS)  

  Q-Flash من خالل BIOSدعم التحديث األتوماتيكى لوحدة التشغيل الرئيسية  
  Xpress BIOS Rescueدعم خاصية  
 Download center مرآز التحميل دعم خاصية 
  Xpress Install  لبرامج التشغيلدعم التثبيت السريع 
  Xpress Recovery2دعم أداة االسترداد السريع للنظام  
  )6مالحظة ( EasyTuneدعم برنامج  
  Dynamic Energy Saver™ 2دعم تقنية توفير الطاقة  
 Smart TPMدعم خاصية  
 ™Smart 6  الخواص الذآية الستةدعم 
 Auto Green  خاصيةدعم 
  XHD خاصية توصيل األقراص الصلبة دعم  
   لمشارآة الملفات من خالل الشبكة بطريقة سهلةQ-Shareدعم لتقنية  

  مميزات فريدة
 

 Bundleبرامج مرفقة  Norton Internet Security من البرنامج OEMاإلصدار  
Software   

  نظام التشغيل  Microsoft® Windows® 7/Vista/XPتدعم نظم التشغيل  
 

 Formحجم المنتج  30.5cm x 24.4cmبأبعاد  ATXحجم المنتج  
Factor   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . فقطGA-P55A-UD3Pيناسب  
 

 من الذاآرة يتم GB 4 ، فإنه عند تثبيت أآثر من Windows Vista/XP 32-bitنتيجة لقصور نظام التشغيل  )1مالحظة (
  .GB 4 عن  تقل ذاآرة  سعةعرض 

  .PCIEX16للحصول على أفضل أداء ممكن، عند توصيل آارت جرافيك واحد، تأآد من توصيله بالواجهة  )2مالحظة (
 PCIEX4، فإن سرعة واجهة التوصيل PCIEX1_2 أو PCIEX1_1عند توصيل آارت توسعة بالواجهة  )3مالحظة (

  .x1تصبح 
 .x4 تصبح PCIEX16إن سرعة واجهة التوصيل ، فCrossFireXعند تفعيل تقنية ) 4مالحظة (
  دعم التحكم بسرعة مبرد المعالج أوالنظام يعتمد على نوع المبرد المستخدم )5مالحظة (
  قد تختلف باختالف نوع اللوحة الرئيسيةEasyTuneالوظائف المتاحة في برنامج ضبط النظام  )6مالحظة (
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 تثبيت المعالج ومبرد المعالج  1-3
  :  ت المعالج ، يرجى مراعاة النقاط التالية قبل تثبي

 .يجب التأّآد من أن اللوحة الرئيسية تدعم المعالج •
  ) اإللكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومةGIGABYTEقم بزيارة موقع (
 CPUالمعالج يجب إغالق جهاز الكمبيوتر ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربي قبل تثبيت  •

  .وذلك لتجنب تلف المكونات
يجب وضع المعالج في االتجاه الصحيح له على اللوحة الرئيسية، حيث يحتوى أحد أرآان المعالج على مثلث  •

 بالمعالج، آما يحتوى أحد أرآان مقبس التثبيت 1ذهبي في أحد أرآانه، ويشير هذا المثلث إلى السن رقم 
Socketآما يحتوى 1وحة الرئيسية على عالمة تشير إلى موضع السن رقم  الخاص بالمعالج على الل ،

 الخاص Socket على الجانبين يقابلهما بروزان على المقبس notchesالمعالج أيضًا على فتحتين 
بالمعالج على اللوحة الرئيسية، وعند محاولة تثبيت المعالج في اتجاه مخالف لهذا االتجاه فلن يتم تثبيته 

 .بصورة صحيحة
) مروحة( بين المعالج ومبرد Thermal greaseيجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري  •

 .المعالج
المعالج بصورة جيدة على المعالج قبل استخدام النظام، حيث أنه في ) مروحة(يجب التأّآد من تثبيت مبرد  •

ير مما قد يؤدى إلى تلف فإن درجة حرارة المعالج تزداد بشكل آب) المروحة(حالة عدم تثبيت المبرد 
 .المعالج

باإلضافة إلى ذلك فإنه يفضل عدم . يجب ضبط تردد المعالج على اللوحة الرئيسية طبقًا لمواصفات المعالج •
أقل من مواصفات المكونات، حيث يؤدي ذلك  (System Bus Frequency)ضبط تردد ناقل النظام 

وإذا أردت ضبط تردد التشغيل لتردد أقل من . الطرفيةإلى عدم الوصول إلى المتطلبات القياسية لألجهزة 
المواصفات الفعلية، يرجى اجراء ذلك طبقًا لمواصفات األجهزة األخرى مثل المعالج وآروت الجرافيك 

  .والذاآرة واألقراص الصلبة وغيرها من األجهزة األخرى
 
  
  CPUتثبيت المعالج   1-3-1
 على اللوحة الرئيسية وآذلك CPU الخاص بالمعالج Socketالمقبس  على Alignment Keyحدد موضع العالمة   .أ

  : الموجودة على جانبي المعالج لتحديد االتجاه الصحيح للتثبيت آما نرى في الشكل التاليNotchesالفتحات 
 

 
 
 

 LGA1156مقبس المعالج 

  1عالمة موضع السن رقم 

 1المثلث الذهبي لتحديد السن رقم 

 LGA1156معالج 

فتحة 
notch  

فتحة 
notch  

العالمة 
Alignment 

Key  

العالمة 
Alignment 

Key  
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 على اللوحة الرئيسية  الخاص بالمعالجSocket على المقبس CPUقم باتباع الخطوات التالية التمام عملية تثبيت المعالج  .ب
  .بصورة صحيحة

تأّآد من إغالق جهاز الحاسب ونزع آابل الطاقة من مصدر الطاقة وذلك لتجنب إتالف , قبل تثبيت المعالج
 .المعالج

  
   

 
  :)1(خطوة 

  مقبس  غطاءاضغط ألسفل برفق على مقبض رافعة
 ثم ارفع رافعة.  وابعدها عن المقبس بأصابعكالمعالج
 غطاء الحماية  تماًما وسيرتفع  المعالجبس  مقغطاء

 . أيًضاالمعدني

  :)2(خطوة  
قم . قم بإزالة غطاء مقبس وحدة المعالجة المرآزية آما هو مبين

بالقبض على الجزء الخلفي لغطاء المقبس بأصبع السبابة 
الموجودة بجوار (واستخدم أصبع اإلبهام لرفع الحافة األمامية 

ال تلمس أماآن تالمس ( .بإزالة الغطاءثم قم ") إزالة"عالمة 
لحماية مقبس وحدة المعالجة المرآزية، قم باستبدال . المقبس

.)غطاء حماية المقبس عند عدم ترآيب وحدة المعالجة المرآزية

 

  

  :)3(خطوة 
قم بامساك المعالج بعناية باستخدام األصابع اإلبهام 

 Socketوالسبابة، ضع المعالج بحرص في المقبس 
الخاص به بحيث يتم محاذاة المثلث ذو اللون الذهبي 

الموجود في أحد أرآان المعالج مع العالمة الموجودة بأحد 
 على اللوحة CPU Socketأرآان مقبس المعالج 

أو قم بمحاذاة فتحتي المحاذاة الموجودتين على  (الرئيسية
جانبي المعالج مع البروز الموجود على جانبي مقبس 

 ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى يستقر ،)المعالج
  .في الموضع الصحيح له في مقبس المعالج

  :)4(خطوة  
 بالشكل المناسب، استخدم إحدى  المعالجبمجرد إدخال 

  المقبس واستخدم األخرى  غطاءيديك للقبض على رافعة
 اعادة غطاء وعند .  برفقالعادة غطاء الحماية المعدني

 للغطاء  الطرف األمامي  أنأآد من ، تالحماية المعدني
 . التثبيت الموضح بالصورة يقع تحت برغي المعدني

 

  

 
  :)5(خطوة 

 إلى  لتعود  المعالج مقبس  غطاءاضغط على رافعة
 .وضعها األصلي

 :مالحظة  
،  من أعالها  المعالجمقبس  غطاء اقبض على رافعة 

 . الرافعة من قاعدةوليس 
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  المعالج) روحةم(تثبيت مبرد   1-3-2
يتم اتباع هذه ( بطريقة صحيحة على اللوحة الرئيسية CPU Coolerالمعالج ) مروحة(قم باتباع الخطوات التالية لتثبيت مبرد 

 .)Intel® Boxed المرفقة مع المعالج Intelمعالج " مراوح"التعليمات عند استخدام مبردات 

 

  

  :)1(خطوة 
عجون الحراري  قم بإضافة طبقة مناسبة من الم

Thermal greaseأعلى سطح المعالج . 

  :)2(خطوة  
قم بالتأّآد من اتجاه السهم ) المروحة(قبل تثبيت المبرد 

قم بإدارة ( Push Pin  الموجود على وتد الدفع 
 في اتجاه السهم إلزالة مبرد Push Pinوتد الدفع 

، وفي اتجاه معاآس CPU Coolerالمعالج " مروحة"
 Pushيجب التأّآد من ان اتجاه سهم وتد الدفع ). لتثبيته
Pinغير موجه إلى الداخل قبل التثبيت . 

   

 

  

 
  :)3(خطوة 

المعالج أعلى سطح المعالج، ) مروحة( قم بوضع مبرد 
تأّآد من أن أوتاد الدفع تم وضعها في مواجهة فتحات 
التثبيت الخاصة بأوتاد الدفع والموجودة على اللوحة 

  . ثم اضغط على أوتاد الدفع في اتجاه مائلالرئيسية،

  :)4 (خطوة 
 عند الضغط على آل وتد Clickيجب سماع صوت تكة 

تأّآد من أن أجزاء أوتاد . Push Pinمن أوتاد الدفع 
 تم Female push pin وMale push pinالدفع 

رجاء مراجعة دليل تثبيت مبرد . (ربطها بشكل جيد
 )دات التثبيتالمعالج لمعرفة ارشا" مروحة"

   

 

  

 
  :)5 (خطوة

قم بالتحقق من الجهة الخلفية لّلوحة الرئيسية، قم بالتأّآد 
من أن أوتاد الدفع تم تثبيها بالوضع الذي يظهر بهذه 

  .الصورة

  :)6(شكل  
في النهاية قم بتوصيل وصلة الطاقة الخاصة بمبرد 

) مروحة(واجهة توصيل الطاقة لمبرد المعالج ب) مروحة(
 .الموجودة على اللوحة الرئيسية (CPU_FAN)لمعالج ا

لذلك يجب إزالة مبرد . المعالج قد يلتصق بالمعالج نتيجة اللتصاق معجون التبريد بكل منهما) مروحة(مبرد 
 .المعالج بعناية شديدة جدًا حتى ال نتسبب في تلف المعالج) مروحة(

تجاه اأدر وتد التثبيت في 
 مبردسهم وذلك لفك ال

 المعالج

 وتد التثبيت

تأّآد من وضع الوتد
 تحة التثبيتففوق

  التثبيتفتحة
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 Memoryتثبيت وحدات الذاآرة   1-4

 : ، يجب اتباع التعليمات اآلتيةmemoryوحدات الذاآرة قبل تثبيت 
يجب التأّآد من أن اللوحة الرئيسية تدعم وحدات الذاآرة المستخدمة، من المفضل استخدام وحدات ذاآرة لها  •

 .نفس النوع والسعة والمواصفات
 )ومة اإللكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن الذاآرة المدعGIGABYTEقم بزيارة موقع (
 يجب التأّآد من إغالق جهاز الحاسب ونزع آابل Memory Modules إزالة وحدات الذاآرة أوقبل تثبيت  •

 .Hardwareالكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية 
ك تتميز وحدات الذاآرة بتصميم مانع للتوصيل الخطأ، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في اتجاه واحد فقط، لذل •

  .فإنه في حالة عدم قدرتك على تثبيت شرائح الذاآرة يجب عليك عكس اتجاه التثبيت
 
 تهيئة الذاآرة مزدوجة المسار  1-4-1

وبعد تثبيت وحدات الذاآرة ، Dual channelتدعم تقنية ازدواج المسار  DDR3 شقوق ذاآرة 4 رئيسيةتقدم لنا هذه اللوحة ال
تفعيل تقنية ازدواج .  على اآتشاف سعة ومواصفات وحدات الذاآرة تلقائيًاBIOSالرئيسية  تعمل الوحدة رئيسيةعلى اللوحة ال

 . للذاآرةbandwidthالمسار للذاآرة يعمل على مضاعفة نطاق تمرير البيانات 
  : آل قناة تتكون من شقين آالتاليChannels 2 األربعة إلى قناتين DDR3ويتم تقسيم شقوق الذاآرة 

 DDR3_2 و DDR3_1وتتكون من الشقوق  : (Channel 0) 0القناة  
 DDR3_4 و DDR3_3وتتكون من الشقوق  : (Channel 1) 1القناة  
 

 DD
R3

_2
DD

R3
_1

DD
R3

_4
DD

R3
_3

  
 
  

، قم بقراءة اإلرشادات التالية قبل تثبيت وحدات الذاآرة بالنمط المزدوج CPUنظرًا لمحدودية إمكانات الشريحة الرئيسية 
Dual Channel. 

 . على اللوحة الرئيسيةواحدة فقط عند تثبيت وحدة ذاآرة Dual Channelالمسار  ازدواج  تقنيةال يتم تفعيل   1.

 المسار باستخدام وحدتين أو أربع وحدات ذاآرة، فإنه يفضل استخدام وحدات ذاآرة لها نفس  تفعيل تقنية ازدواجعند   2.
تفعيل تقنية عند . ّلوحة الرئيسية وذلك للوصول إلى أفضل أداء لChipsالنوع والسعة والسرعة ونوع الشرائح 

 DDR3_3 والمقبس DDR3_1 ذاآرة، تأآد من تثبيتهما في المقبس  وحدتيالمسار باستخدام   ازدواج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .DDR3_3 أو DDR3_1 فقط، فينصح بتثبيتها في مقابس  واحدةDDR3 ذاآرة إذا تم تثبيت وحدة 

 جدول إعدادات الذاآرة مزدوجة المسار 
  DDR3_2 DDR3_1 DDR3_4 DDR3_3 

  DS/SS  --  DS/SS  --  وحدتين
 DS/SS  DS/SS  DS/SS  DS/SS  أربع وحدات

)SS= ،أحادية األوجهDS= ،التوجد ذاآرة="- -"مزدوجة األوجه( 
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 Memoryتثبيت وحدة ذاآرة   1-4-2
 

، يجب التأّآد من إغالق جهاز الكمبيوتر ونزع آابل الكهرباء من مصدر memoryيت وحدات الذاآرة قبل تثب
 . الطاقة لتجّنب تلف وحدات الذاآرة

 مع بعضها البعض أو مع وحدات الذاآرة DDR2 DIMMs  وDDR3 DIMMsال تتوافق وحدات الذاآرة 
DDR DIMMsرة من النوع ، لذلك يجب عليك التأّآد من تثبيت وحدات ذاآDDR3 DIMMs على هذه 
 .اللوحة الرئيسية

   

DDR3 DIMM 
 
 

قم باتباع التعليمات التالية . إمكانية تثبيتها في اتجاه واحد فقط يعمل على notch على شق DDR3تحتوي وحدات الذاآرة 
  .لتثبيت وحدات الذاآرة في الشقوق الخاصة بها على اللوحة الرئيسية بالشكل الصحيح

  
  :)1(شكل 
قم بجذب المشابك البالستيكية . حظ اتجاه التثبيت لوحدات الذاآرةال

قم بوضع وحدة الذاآرة . الموجودة على طرفي شق التثبيت إلى الخارج
 .في وضع رأسي داخل شق التثبيت ثم اضغط ألسفل

  :)2(شكل 
يتم إغالق المشابك البالستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاآرة 

 . على أنه تم تثبيت وحدات الذاآرة بصورة جّيدةتلقائيًا مما يدل

 

 notchفتحة 
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 Expansion Cardsتثبيت آروت التوسعة   1-5

  Expansion Cardقم بقراءة اإلرشادات التالية قبل القيام بتثبيت آارت التوسعة 
دم الخاص قم بقراءة دليل المستخ.  آارت التوسعة الذي تريد تثبيته تدعممن أن اللوحة الرئيسية يجب التأّآد  •

 .بكارت التوسعة بعناية قبل إجراء عملية التثبيت
يجب إغالق جهاز الكمبيوتر ونزع آابل الكهرباء من مصدر الطاقة قبل إجراء عملية التثبيت لتجنب تلف  •

  .المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر

  
  :قم باتباع الخطوات التالية لتثبيت آارت التوسعة بصورة صحيحة

 من Slot Coverبفك شريحة اإلغالق المعدنية  المناسبة لتثبيت آارت التوسعة، ثم قم Slotواجهة التوصيل قم بتحديد  .1
 .Chassisاللوحة الخلفية للهيكل 

 .قم بمحاذاة الكارت مع واجهة التوصيل الخاصة به، ثم اضغط على الكارت ألسفل حتى يتم تثبيته تمامًا في واجهة التوصيل .2
 .الموّصالت المعدنية الخاصة بالكارت تم إدراجها بالكامل داخل واجهة التوصيلقم بالتأّآد من أن  .3
 الخاصة بكارت التوسعة في اللوحة الخلفية للهيكل Slot Bracketقم بربط المسامير الخاصة بالشريحة المعدنية  .4

Chassisللتأّآد من تثبيته بشكل جيد . 
 . إلى وضعه األصليChassisبعد تثبيت جميع الكروت قم بإعادة غطاء الهيكل  .5
قم بتوصيل الطاقة لجهاز الكمبيوتر، وإذا آان من الضروري ضبط اإلعدادات األساسية لكارت التوسعة يمكنك عمل ذلك  .6

 .BIOSمن خالل وحدة التشغيل الرئيسية 
 . الخاص بكارت التوسعة من خالل نظام التشغيلDriverقم بتثبيت برنامج التشغيل  .7

 
 
 : PCI Expressلة آارت شاشة ذو واجهة توصيلتثبيت وإزا: مثال

 :تثبيت آارت الشاشة  •
ضع آارت الشاشة في واجهة توصيل الكروت الخاصة 

 واضغط عليه رأسيًا ألسفل PCI Express x16به 
قم بالتأّآد من احكام ترآيب آارت الشاشة . بعناية

 الموجود في نهاية واجهة latchباستخدام مزالج التثبيت 
  .PCI Express x16 توصيلال

 
  

 :الشاشة" آارت"إزالة بطاقة  •
 إلخراج  PCI Expressاضغط على مزالج التثبيت الموجود في نهاية فتحة التوصيل

  .البطاقة، ثم قم بسحب البطاقة إلى أعلى من الفتحة

 PCI Express x16واجهة 

 PCI Slotواجهة 

 PCI Express x1واجهة 
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  (Back Panel) اللوحة الخلفية موّصالت  6-1

 
 

  USB 1.1/2.0 Portمنفذ التوصيل المتسلسل   
ويتم استخدام هذا المنفذ لتوصيل أجهزة مثل لوحة . USB 1.1/2.0 المواصفات USBيدعم منفذ التوصيل المتسلسل 

 والعديد من األجهزة األخرى التي تحتوى على واجهة توصيل من Flashالمفاتيح والفأرة والطابعة ووحدات التخزين 
 .USBالنوع 

  للوحة المفاتيح أوالفأرةPS/2موّصل   
لتوصيل لوحة المفاتيح ) األرجواني( والمنفذ السفلي PS/2لتوصيل الفأرة من النوع ) األخضر( باستخدام المنفذ العلوي قم

 .PS/2من النوع 
 Optical S/PDIFمخرج األلياف البصرية للصوت الرقمي   

ق األلياف البصرية يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام السمعي الخارجي والذي يدعم الصوت الرقمي عن طري
digital optical audio . قبل استخدام هذه الخاصية، تأآد من أن النظام السمعي الخاص بك مزود بموصل لأللياف

 .البصرية خاصة بالصوت الرقمي
 Coaxial S/PDIFمخرج السلك المحوري للصوت الرقمي   

 digital coaxialم الصوت الرقمي المحوري يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام السمعي الخارجي والذي يدع
audio .قبل استخدام هذه الخاصية، قم بالتأآد من أن النظام السمعي الخاص بك مزود بموصل صوت رقمي محوري. 

 3Gb/sبسرعة  eSATAمنفذ  
راجع الفصل . 1.5Gb/s بسرعة SATA وأيضًا معايير 3Gb/s بسرعة SATA متوافقة مع معايير eSATA منافذ 

  .RAIDللمزيد من المعلومات عن اعدادات التوصيل الشبكي " اعداد األقراص الصلبة"الخامس 
 RJ-45 Portمنفذ الشبكة   

. Gbps 1، حيث يقدم سرعة اتصال تصل حتى Gigabit Ethernetويقدم لنا هذا المنفذ اتصال باإلنترنت من النوع 
 . الخاصة بهذا المنفذLEDsيئة والشكل التالي يوضح الحاالت المختلفة للمؤشرات المض

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

عند إزالة الكابل المتصل بلوحة التوصيل الخلفية، قم أوًال بإزالة الكابل المتصل بالجهاز الخاص بك ثم قم بإزالة  •
 .الكابل من اللوحة الرئيسية

حرآة ترددية بين جوانب آما يجب عليك عدم إجراء . عند إزالة الكابل يجب سحبه في خط مستقيم إلى الخارج •
  .المنفذ عند سحب الكابل لمنع حدوث تالمس آهربي بين الموصالت الداخلية للمنفذ

منفذ الشبكة

مؤشر نشاط 
 الشبكة 

/ اإلتصالمؤشر
  مؤشر سرعة االتصال  السرعة

 الوصف الحالة
 1Gbpsسرعة  برتقالي
 Mbps 100سرعة  أخضر
 Mbps 10سرعة  مغلق
  

  مؤشر الفاعلية
 الوصف الحالة
 حدوث عملية إرسال أو استقبال ترددي
 عدم حدوث أي عمليات إرسال أو استقبال مغلق
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 USB 3.0/2.0منفذ التوصيل المتسلسل   
 USBآما أنه يتوافق مع مواصفات . USB 3.0 المواصفات  USB 3.0يدعم منفذ التوصيل المتسلسل 

 ، ووحدات USB والطابعة USBفأرة /  مثل لوحة مفاتيحUSBهزة استخدم هذا المنفذ لتوصيل أج.  2.0/1.1
 . وغير ذلكUSB flashالتخزين 

 )برتقالي (Center/Subwoofer Speaker Out سماعة الترددات المنخفضة \مخرج الصوت المرآزي  
ستخدام نظم  في حالة اSubwoofer أو توصيل سماعة الترددات المنخفضة Center يمكن توصيل السماعة المرآزية

 .5.1/7.1القنوات الصوتية 
 )أسود (Rear Speaker Outمخرج الصوت الخلفي   

 .7.1 في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية Rear speakersيمكن توصيل السماعات الخلفية 
 )رمادي (Side Speaker Outمخرج الصوت الجانبي   

 .4/5.1/7.1 الة استخدام نظم القنوات الصوتية في حSide speakersيمكن توصيل السماعات الجانبية 
 )أزرق (Line IN الصوتي دخلالم 

 وغيرها من Walkmanوالمسجالت النقالة  Optical driveيمكن توصيل األجهزة مثل مشغالت اإلسطوانات المدمجة 
 .األجهزة

 )أخضر (Line Outالمخرج الصوتي  
يمكن استخدام هذا . channel speaker-2عات ذات القناتين  أو السماHeadphoneيمكن توصيل سماعات األذن 

 .4/5.1/7.1 في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية Front speakersالسماعات األمامية المنفذ لتوصيل 
 )وردي (MIC Inمنفذ الميكروفون  

 .يتم توصيل الميكروفون بهذا المنفذ

 
 

 يمكن إعادة تهيئتها إلجراء وظائف )~(ة، فإن المنافذ من باإلضافة إلى إعدادات السماعات االفتراضي
الميكروفون هو الجهاز الوحيد الذي يجب توصيله . audio Softwareمختلفة من خالل البرامج الصوتية 

 ".ي الفصل الخامسيرجى الرجوع إل 2/4/5.1/7.1لتشغيل نظم قنوات الصوت ).  (MIC Inبالمنفذ 
 ."2/4/5.1/7.1اعداد القنوات الصوتية "
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 Internal Connectorsالموّصالت الداخلية   1-7

 
1

2

3

5

7

9

617 16

14
13

15

8

4

12

18

20

11

19

10

 
 

 1) ATX_12V_2X4 11) F_PANEL 
 2) ATX 12) F_AUDIO 
 3) CPU_FAN 13) CD_IN 
 4) SYS_FAN1/2 14) SPDIF_I 
 5) PWR_FAN 15) SPDIF_O 
 6) FDD 16) F_USB1/F_USB2 
 7) IDE 17) LPT 
 8) SATA2_0/1/2/3/4/5 18) COMA 
 9) GSATA3_6/7 19) CLR_CMOS 
10) BAT 20) PHASE LED 

 
 
 
 
 

  :قم بقراءة اإلرشادات التالية قبل القيام بتثبيت األجهزة الخارجية
 .من أن المكونات التي تريد توصيلها متوافقة مع الموّصالت التي تريد توصيل هذه المكونات بهايجب التأّآد  •
 الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف آابلقبل إجراء عملية التثبيت يجب إغالق جهاز الكمبيوتر ونزع  •

 .المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر
بعد إجراء عملية تثبيت المكونات وقبل تشغيل جهاز الكمبيوتر، يجب عليك التأّآد من أن الكابل المتصل بالمكون  •

  .ل الخاص به على اللوحة الرئيسيةتم توصيله بإحكام على الموّص
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  )2x12 وموّصل الطاقة الرئيسي 2x4 12Vموّصل الطاقة ( (ATX/ ATX_12V_2X4) الطاقة يموّصل )1/2
 يعمل على توليد الطاقة المستقرة الالزمة لجميع المكونات الموجودة على اللوحة Power Supplyمصدر الطاقة 

على اللوحة الرئيسية يجب التأّآد من أن مصدر الطاقة مغلق آما أن جميع المكونات قبل توصيل موّصل الطاقة . الرئيسية
ولتثبيت مصدر الطاقة باللوحة الرئيسية  قم بتوجيه موّصل الطاقة في االتجاه الصحيح للتثبيت، . تم تثبيتها بطريقة صحيحة

 في األساس لتوصيل الطاقة  12Vاقة ويستخدم موّصل الط.  ثم إضغط ألسفل حتى تتأّآد من توصيله بطريقة محكمة
  .، فإن جهاز الحاسب ال يعمل12Vيجب مالحظة أنه في حالة عدم توصيل موّصل الطاقة . CPUللمعالج 

، في 2x4 12V له موّصل Power Supplyتوصى الشرآة المصّنعة للمعالج باستخدام مصدر طاقة  •
  )Intel Extreme Edition) 130Wحالة استخدام معالج 

 من ، الالزمة لتشغيله بشكل صحيحVoltageوفير متطلبات الطاقة الالزمة إلمداد النظام بمتطلبات الجهد لت •
 500( له القدرة على اإلمداد بالطاقة العالية Power Supplyالمفضل تزويد جهاز الكمبيوتر بمصدر طاقة 

 الكافية لمتطلبات التشغيل، ينتج وفي حالة استخدام مصدر طاقة غير قادر على توليد الطاقة). وات أو أآثر
 .عن ذلك عدم إستقرار النظام أو عدم القدرة على تشغيل جهاز الحاسب من األساس

 2x2 12V والتي لها موّصالت  Power Supplyموّصالت الطاقة متوافقة مع مصادر الطاقة  •
الصغير يرجى إزالة الغطاء ، 2x12 و2x4 12Vعند استخدام مصدر طاقة له موصالت . 2x10و

عند استخدام . قبل توصيل آابل الطاقة 12Vالموجود بموّصل الطاقة على اللوحة الرئيسية و الموصل 
، ال تقم بتوصيل آابالت مصدر الطاقة في السنون 2x10 و2x2 12Vمصدر طاقة مزود بموّصالت 

  .تحت غطاء الحماية
 

ATX_12V_2X4

5

8

1

4
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ATX

:ATX_12V_2X4 
 التعريفرقم السن

1  GND (Only for 2x4-pin 12V)
2  GND (Only for 2x4-pin 12V)
3  GND 
4  GND 
5 +12V (Only for 2x4-pin 12V)
6  +12V (Only for 2x4-pin 12V)
7 +12V 
8 +12V 

 

:ATX 
 رقم السن  التعريف رقم السن  التعريف
3.3V 13 3.3V 1 
-12V 14 3.3V 2  
GND 15 GND 3 

PS_ON (soft On/Off)  16  +5V 4 
GND  17  GND 5  
GND  18  +5V 6  
GND  19  GND 7  

-5V  20  Power Good 8  
+5V 21  5VSB (standy by +5V)  9  
+5V 22  +12V 10  

+5V (Only for 2x12-pin ATX)  23  +12V (Only for 2x12-pin ATX) 11  
GND (Only for 2x12-pin ATX) 24  3.3V (Only for 2x12-pin ATX) 12  
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  (CPU_FAN / SYS_FAN1 / SYS_FAN2 / PWR_FAN) الطاقة لمراوح التبريد موّصالت) 5/4/3
واجهة توصيل ذات  وCPU_FAN لمروحة المعالج pin-4 سنون 4تحتوي اللوحة الرئيسية على واجهة توصيل ذات 

 SYS_FAN2 لمروحة النظام pin-4 سنون 4واجهة توصيل ذات  وSYS_FAN1 لمروحة النظام pin-3 سنون 3
 على تصميم مانع الموّصالت وتحتوى هذه PWR_FANقة  لمروحة مصدر الطاpin-3 سنون 3واجهة توصيل ذات و

 (GND)السلك ذو اللون األسود يمثل الطرف األرضي (للتوصيل الخطأ، يجب عليك التأآد من اتجاه التثبيت الصحيح 
، والذي يتطلب استخدام مروحة CPU المعالج مبردوتقوم اللوحة الرئيسية بدعم خاصية التحكم في سرعة  ).للتوصيل
وللحصول على أفضل مستويات التخلص من الحرارة .  لها تصميم يسمح بالتحكم في سرعتهاCPU Fan معالج تبريد

 .يفضل تثبيت مروحة تبريد للنظام داخل هيكل الجهاز

1

CPU_FAN

1

PWR_FANSYS_FAN1

1

SYS_FAN2

1

1

 
 

تذآر توصيل آابالت المراوح في الموّصالت الخاصة بها على اللوحة الرئيسية لتجنب إرتفاع درجة  •
  .System Hangingدي إلى تلف المعالج أو توقف النظام حرارة النظام مما قد يؤ

الموّصالت الخاصة بمراوح التبريد على اللوحة الرئيسية ال تستخدم لترآيب موّصالت التعريف  •
Jumpersلذلك يجب عدم وضع موّصل التعريف .  الخاصة باللوحة الرئيسيةJumper على أّي من 

  .هذه الموّصالت
 
 FDD Connectorألقراص المرنة واجهة توصيل مشّغل ا  )6

 والذي يتم توصيله FDD لتوصيل آابل من النوع FDD Connectorتستخدم واجهة توصيل مشّغل األقراص المرنة 
 عدة FDD Devicesوتدعم مشّغالت األقراص المرنة . FDD Driveفي الجهة األخرى بمشّغل األقراص المرنة 

ويتسم الكابل الخاص بتوصيل الوحدات . 2.88MB و 1.44MB و 1.2MB و 720KB و 360KB: أنواع وهي
FDDبتصميم آمن لمنع التوصيل الخطأ للوحدات .  
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:CPU_FAN 
  رقم السن التعريف
GND 1 

+12V / Speed Control 2  
Sense 3 

Speed Control 4 

:SYS_FAN2 
  رقم السن التعريف
GND  1 

+12V / Speed Control 2  
Sense 3 

Reserve 4  

:SYS_FAN1/PWR_FAN 
  رقم السن التعريف
GND  1 
+12V 2  

Sense 3 
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  IDEواجهة التوصيل   )7
 IDEآما يسمح آل آابل ، IDE في جهاز الحاسب من خالل واجهة التوصيل IDEيتم توصيل الوحدات من النوع 

ويتسم ). Optical Drive ومشّغل االسطوانات Hard Driveمثل القرص الصلب  (IDEبتوصيل وحدتين من النوع 
إذا أردت توصيل وحدتين باستخدام .  بتصميم آمن لمنع التوصيل الخطأ للوحداتIDEالكابل الخاص بتوصيل الوحدات 

  (Master) لتحديد آون أحدهم أولي (Jumper) واحد فإنه يجب مراعاة ضبط موّصالت التعريف IDEآابل توصيل 
معلومات ضبط هذه الوحدات ستجدها ملصقة على خلفية آل من وحدات التخزين الصلبة  . (Slave)نوي واألخر ثا

HDD ووحدة االسطوانات CD ROMأو من خالل دليل المستخدم المرفق مع هذه الوحدات . 

240
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  التحكم فيها من خالل  يتم) SATA2_0/1/2/3/4/5 (3Gb/s بسرعة SATAواجهات توصيل   )8

 )P55رئيسية الشريحة ال
يدعم  . 1.5Gb/s وهي متوافقة مع المعايير القياسية SATA 3Gb/s وفق المعايير القياسية SATAتعمل الموّصالت 

 خاصية التوصيل الشبكي لألقراص  P55 Chipsetيدعم .   واحد فقطSATA التوصيل بجهاز SATAآل موّصل 
لمزيد من المعلومات عن . RAID 10وRAID 5  وRAID 1 وRAID 0، فيدعم SATA لألقراص RAIDالصلبة 

  ".SATAاعدادات األقراص الصلبة "آيفية التوصيل الشبكي لألقراص الصلبة، راجع الفصل الخامس 

SATA2_0

SATA2_2

SATA2_4 SATA2_1

SATA2_3

SATA2_5

17

 

 
 

اذا تم استخدام .  يتطلب وجود قرصين صلبين على األقلRAID 1 أو RAID 0اعداد التوصيل الشبكي  •
 .لكلي لألقراص الصلبة المستخدمة زوجيًاأآثر من قرصين صلبين، يجب أن يكون العدد ا

ليس من الضروري أن . ( يتطلب وجود ثالثة أقراص صلبة على األقلRAID 5اعداد التوصيل الشبكي  •
 ).يكون العدد الكلي لألقراص الصلبة المستخدمة عددًا زوجيًا

 يكون العدد ويجب أن.  يتطلب وجود أربعة أقراص صلبة على األقلRAID 10اعداد التوصيل الشبكي  •
  .الكلي لألقراص الصلبة المستخدمة زوجيًا

رقم السن التعريف
GND 1 
TXP 2  
TXN  3 
GND  4 
RXN  5  
RXP  6  
GND 7  

 

 SATA من آابل Lقم بتوصيل الطرف على شكل 
3Gb/sالبيانات في القرص الصلب  الخاص ب
SATAالخاص بك  
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 Marvell  الشريحةيتم التحكم بها عن طريق) GSATA3_6/7 (6Gb/s بسرعة SATAموصالت   )9
9128(  

  و3Gb/s  وهي متوافقة مع المعايير القياسيةSATA 6Gb/s وفق المعايير القياسية SATAتعمل الموّصالت 
1.5Gb/s . يدعم آل موّصلSATA التوصيل بجهاز SATAواحد فقط .Marvell 9128  خاصية التوصيل الشبكي 

لمزيد من المعلومات عن آيفية التوصيل . RAID 1 وRAID 0، فيدعم SATA لألقراص RAIDلألقراص الصلبة 
 ".SATAاعدادات األقراص الصلبة "الشبكي لألقراص الصلبة، راجع الفصل الخامس 

1

1

GSATA3_6

7

7

 

GSATA3_7

 
 
 
  
  BAT )البطارية( )10

 وذلك في حالة CMOS على إمداد الطاقة الكهربية الالزمة للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية Batteryتعمل البطارية 
قم بتغيير البطارية ببطارية أخرى في حالة نزول الجهد الخاص بهذه البطارية إلى المستوى األدنى . أن الجهاز مغلق

  . أصبحت غير دقيقة أو يتم فقدها تلقائيًاCMOS للجهد، أو في حالة أن قيم الوحدة الرئيسية

 
يجب التأّآد من إغالق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربي قبل استبدال  •

  .البطارية
قد تنفجرالبطارية في . يتم استبدال البطارية ببطارية لها نفس النوع أو نوع متوافق معها يوصي به المصنع •

 .لة استبدالها بنوع بطارية أخر غير مناسبحا
قم باإلتصال بالمورد المحلى الذي قمت بشراء المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على استبدال البطارية  •

  .بنفسك أو في حالة عدم تأّآدك من نوع البطاية الخاصة بالمنتج
  ).لوجه الموجب يجب أن يكون ألعلىا(عند تثبيت البطارية ، الحظ االتجاه الموجب والسالب للبطارية  •
  .يجب التخلص من البطاريات المستعملة طبقًا لتعليمات الحفاظ على البيئة •

 قم بعمل الخطوات (Clear CMOS)إذا أردت حذف بيانات الوحدة الرئيسية 
 :لتاليةاا

قم بإغالق جهاز الحاسب، ثم إنزع آابل توصيل الكهرباء من مقبس  .1
  .التوصيل

قم بفك البطارية من الموضع المثبته به برفق، ثم قم بترك البطارية جانبًا  .2
 بين القطب الموجب والسالب Shortقم بعمل إتصال أو (لمدة دقيقة تقريبًا 

 ) ثواني5للبطارية لمدة 
 .قم بإعادة البطارية إلى موضعها األصلى على اللوحة الرئيسية .3
 .قم بتوصيل آابل توصيل الكهرباء بالمقبس، ثم قم بتشغيل جهاز الحاسب .4

رقم السن التعريف
GND 1 
TXP 2  
TXN  3 
GND  4 
RXN  5  
RXP  6  
GND 7  

 

 SATA من آابل Lقم بتوصيل الطرف على شكل 
3Gb/s الخاص بالبيانات في القرص الصلب 
SATAالخاص بك  

 يتطلب وجود RAID 1 أو RAID 0اعداد التوصيل الشبكي 
اذا تم استخدام أآثر من قرصين . قرصين صلبين على األقل

 المستخدمة صلبين، يجب أن يكون العدد الكلي لألقراص الصلبة
  .زوجيًا
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  F_PANELموّصالت اللوحة األمامية  )11
السماعات  وReset switch ومفتاح إعادة التشغيل Power switchيرجى توصيل آل من مفتاح التشغيل 

speakerجهاز الحاسب بموّصالت اللوحة األمامية هيكلخرى الموجودة في الواجهة األمامية ل والعديد من الوحدات األ 
F_PANELالحظ الطرف الموجب والسالب .  لّلوحة الرئيسية وذلك وفقًا التجاهات التوصيل الموضحة بالشكل التالي

 .لسنون التوصيل قبل توصيل الكابالت
  

1
2

19
20

CI
- CI

+

PW
R-

PW
R+

SP
EA

K+

SP
EA

K-MS
G+

PW
+

HD
-

RE
S+

HD
+

RE
S-

PW
-

MS
G-

 

• MSG/PWR : موّصل المؤشر المضيئ (Message LED/Power/ Sleep LED)) ارجواني/أصفر(: 
 المؤشر حالة النظام

S0 On 
S1  Blinking

S3/S4/S5 Off 

يستخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بالطاقة والموجود باللوحة األمامية 
يضىء هذا المؤشر . يضىء هذا المؤشر في حالة عمل النظام. لهيكل الجهاز
 الحالة Sleep في حالة دخول النظام في الحالة Blinkingبشكل ترددي 

(S1) . المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام يضىءال (S5) أو في حالة دخول 
 .S3/S4 Sleepالنظام في الحاالت 

• PW:  موّصل مفتاح التشغيل Power Switch) أحمر:( 
تهيئة آيفية إغالق جهاز ويمكنك . يستخدم لتوصيل مفتاح التشغيل الموجود بالواجهة األمامية لجهاز الكمبيوتر

اعدادات وحدة "لمزيد من المعلومات، راجع األقسام  (PWR Switchالحاسب عند الضغط على مفتاح التشغيل 
BIOS" "في الفصل الثاني" اعدادات التحكم في الطاقة.(  

• SPEAK: برتقالي ( موّصل السماعة:( 
ويقوم النظام باستخدام هذه السماعة . مية لهيكل الجهازيستخدم لتوصيل السماعة الداخلية والموجودة بالواجهة األما

فعند صدور بيب قصيرة عند بداية . إلصدار أآواد صوتية عند بداية تشغيل الجهاز تدل على حالة تشغيل الجهاز
أما في حالة وجود أّي مشاآل بالنظام تقوم الوحدة . التشغيل دل ذلك على عدم اآتشاف أّي مشاآل عند تشغيل النظام

للمزيد من المعلومات عن األآواد .  بإصدار أصوات مختلفة وفقًا للمشكلة أو العطل الموجود بالنظامBIOSالرئيسية 
  .الصوتية، راجع الفصل الخامس

• HD:  أزرق( المؤشر المضيئ للقرص الصلب:( 
. هيكل النظاميستخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بفاعلية القرص الصلب والموجود في الواجهة األمامية ل

  .يضىء هذا المؤشر في حالة إجراء أّي عمليات قراءة أو آتابة من القرص الصلب
• RES:  أخضر( موّصل مفتاح إعادة التشغيل:( 

يستخدم هذا .  والموجود بالواجهة األمامية لهيكل الجهازReset Switchيستخدم لتوصيل مفتاح إعادة التشغيل 
 أو في حالة عدم القدرة على إعادة تشغيل الجهاز Freeze في حالة توقف الجهاز المفتاح إلعادة تشغيل النظام وذلك

 .بشكل طبيعي
• CI )رمادي مؤشر فتح غطاء الهيكل ،:( 

 .وتتطلب هذه الوظيفة هيكل مصمم لتعقب فتح الغطاء. يسمح هذا الموصل للنظام باآتشاف فتح الغطاء الخاص بهيكل النظام 
 Front Panel األمامية واجهةال.  لهيكل الجهاز تختلف من هيكل إلى آخرFront Panelالواجهة األمامية 

 والمؤشر Reset Switch ومفتاح إعادة التشغيل power switchتتكون بشكل أساسي من مفتاح التشغيل 
 Hard Disk activity والمؤشر المضيئ لبيان فاعلية القرص الصلب power LEDالمضيئ لبيان الطاقة 

LEDماعة  والسspeakerعند توصيل هذه المكونات للموّصالت الخاصة بها على اللوحة الرئيسية .  وهكذا
 .يجب التأّآد من اتجاه التوصيل في آل من آابالت التوصيل والموّصل الموجود على اللوحة الرئيسية

Reset 
Switch

Hard Drive 
Activity LED

Speaker
Power 
Switch

Message/Power/
Sleep LED

Chassis Intrusion 
Header

Power LED
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 F_AUDIOموّصل الصوت األمامي  )12
 أو لوحة (High Definition) عالية الجودة والوضوح ويعمل هذا الموّصل على دعم لوحة توصيل صوت أمامية

إذا آنت تفضل استخدام وظائف لوحة التوصيل األمامية، قم بتوصيل الوحدة الخاصة . AC97توصيل أمامية من النوع 
أثناء توصيل لوحة التوصيل األمامية للصوت . F_AUDIOبلوحة التوصيل األمامية للصوت بموّصل الصوت األمامي 

عند توصيل واجهة التوصيل األمامية للصوت بشكل عكسي . أّآد من اتجاه التوصيل الصحيح على اللوحة الرئيسيةقم بالت
 التي يتم توصيلها لهذه الوحدة آما قد يؤدى في بعض Audio Devicesفإن ذلك يؤدي إلى عدم تشغيل وحدات الصوت 

  .األحيان إلى تلف هذه الوحدات

 

1 2

9 10

 
  

. HD audioواجهة توصيل الصوت األمامي تدعم الصوت عالي الوضوح إن في الوضع اإلفتراضي ف •
، يرجي الرجوع إلى AC’97  الخاص بك يدعم واجهة توصيل الصوت األماميChassisإذا آان الهيكل 

 في Software settings من خالل إعداد البرامج AC’97التعليمات الخاصة بكيفية تشغيل وظائف 
 "”2/4/5.1/7.1نوات الصوتية اعداد الق“الفصل الخامس 

آوضع افتراضي فإن الصوت يخرج من منافذ توصيل الصوت األمامية والخلفية في آن واحد، إذا أردت  •
يمكن ذلك فقط في حالة استخدام واجهة توصيل صوت (إيقاف الصوت من منفذ توصيل الصوت الخلفي 

اعداد القنوات الصوتية  “يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس) HD audioأمامي عالي الوضوح 
2/4/5.1/7.1”" 

لوحة صوت أمامية تحتوى على موّصالت منفصلة لكل سلك بدًال  تقدم chassisبعض هياآل األجهزة  •
للحصول على معلومات عن آيفية توصيل واجهة الصوت .  واحدPlugمن تجميع هذه األسالك في قابس 

  .تصال بمنتج هيكل النظاماألمامية والتي تحتوى على أسالك منفصلة، يرجى اال
  
 
   CD_IN اإلسطوانات الصوت لمشّغل  مدخلموّصل )13

   .optical driveيستخدم هذا الموّصل لتوصيل آابل الصوت الخاص بمشّغل اإلسطوانات الضوئية 

 

1

 

 رقم السن التعريف
CD-L 1 
GND 2  
GND 3 
CD-R 4  

 

 HDواجهة التوصيل األمامية للصوت 
 رقم السن التعريف

MIC2_L 1 
GND 2  

MIC2_R  3 
-ACZ_DET  4 

LINE2_R  5  
GND  6  

FAUDIO_JD 7  
No Pin 8  

LINE2_L 9  
GND 10  

 
 
 

 AC’97واجهة التوصيل األمامية للصوت 
 رقم السن التعريف

MIC 1 
GND 2  

MIC Power  3 
NC  4 

Line Out (R)  5  
NC  6  
NC 7  

No Pin 8  
Line Out (L) 9  

NC 10  
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   SPDIF_I (S/PDIF In)واجهة موّصل مدخل الصوت الرقمي  )14
 االختياري والذي يتم S/PDIF، ويتم توصيل آابل الصوت الرقمي S/PDIFصوتي رقمي مدخل تدعم هذه الواجهة 

لشراء آابل لدخل الصوت . استخدامه إلدخال صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكروت توسعة تدعم الصوت الرقمي
  .، يمكنك االتصال بالمورد المحليS/PDIFالرقمي 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  SPDIF_O (S/PDIF Out Header)خرج الصوت الرقمي  مواجهة موّصل )15

هذا الكابل من ملحقات  (S/PDIF، ويتم توصيل آابل الصوت الرقمي S/PDIFتدعم هذه الواجهة مخرج صوتي رقمي 
والذي يتم استخدامه إلخراج صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكروت توسعة معينة مثل آروت ) آروت التوسعة

وت الجرافيك قد تتطلب منك استخدام آابل صوت رقمي على سبيل المثال بعض آر. الجرافيك وآروت الصوت
S/PDIF إلخراج الصوت الرقمي من اللوحة الرئيسية لكارت الجرافيك وذلك في حالة إذا آنت تريد توصيل شاشة من 

للحصول على .  في نفس الوقتHDMI لكارت الجرافيك وآان لديك مخرج صوت رقمي من الشاشة HDMIالنوع 
  .، قم بقراءة دليل المستخدم المرفق مع آارت التوسعة بعنايةS/PDIFوصيل آابل الصوت الرقمي معلومات عن آيفية ت

 

1

 
  
 

  رقم السن التعريف
SPDIFO 1 

GND 2  
 

  سنرقم ال التعريف
Power 1 

SPDIFI 2  
GND 3  
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   USB (F_USB1/F_USB2)الواجهات  )16
 من خالل موّصل USB يمكن أن تقدم منفذين USBآل واجهة . USB 2.0/1.1هذه الواجهات متوافقة مع المواصفات 

 . االختياري يرجى االتصال بالمورد المحلي للمنتجUSB الموّصل للحصول على. USB bracketاختياري 

 

10
9

2
1

 
  .USB في الموّصل IEEE 1394 (2 x 5-pin)يجب عدم توصيل الوصلة الخاصة بالكابل  •
 على اللوحة الرئيسية، يجب التأّآد من إغالق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس USBقبل تثبيت الكابل  •

 .USBلكهربي وذلك لتجنب تلف الوصلة الكهربائي من مصدر التيار ا
 
 
 
 
 
 
 
 LPTواجهة التوصيل المتوازي  )17

 االختيارية LPTللحصول على الوصلة .  إختياريةLPT منفذ توصيل متوازي عن طريق وصلة LPTتقدم الواجهة 
  .يرجى االتصال بالمورد المحلي للمنتج

26
25

2
1

 
 
 
 
 

 رقم السن التعريف
Power (5V) 1 
Power (5V) 2  

USB DX- 3 
USB DY- 4  

USB DX+ 5  
USB DY+ 6  

GND 7  
GND 8  

No Pin 9  
NC 10  

 

 رقم السن التعريف رقم السن لتعريفا
GND 14 STB- 1 
PD6 15 AFD- 2  
GND 16 PD0 3  
PD7 17 ERR- 4  
GND 18 PD1 5  
ACK- 19 INIT- 6  
GND 20 PD2 7  

BUSY 21 SLIN- 8  
GND 22 PD3 9  

PE 23 GND 10  
No Pin 24 PD4 11  
SLCT 25 GND 12  
GND 26 PD5 13  
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  COMA سلسلواجهة التوصيل المت )18
 COMللحصول على الوصلة .  إختياريةCOM منفذ توصيل متسلسل عن طريق وصلة COMAاجهة تقدم الو

 .االختيارية يرجى االتصال بالمورد المحلي للمنتج
  

10
9

2
1

 
 
 
  CLR_CMOSالموّصل  )19

) BIOSعلى سبيل المثال معلومات التاريخ واعدادات ال  (CMOSيتم استخدام هذا الموّصل لحذف قيم اللوحة الرئيسية 
ولعمل ذلك قم بتوصيل سني هذا الموّصل باستخدام . CMOSإلستعادة القيم االفتراضية لبيانات الوحدة الرئيسية وأيضًا 

أو قم بعمل تالمس لسنى هذا الموّصل لعدة ثوان باستخدام أّي موّصل معدنى مثل   لفترة قصيرةJumperغطاء توصيل 
  .المفك

  
  

تر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربي قبل إستعادة يجب التأّآد من إغالق جهاز الكمبيو •
  .CMOSللقيم االفتراضية للوحدة الرئيسية 

 Jumperبعد إستعادة القيم االفتراضية وقبل تشغيل الكمبيوتر، يجب التأّآد من إزالة غطاء التوصيل  •
 قد Jumperغطاء التوصيل ويجب مالحظة أن عدم إزالة . المستخدم لعمل تالمس بين سني الموّصل

 .يؤدى إلى تلف اللوحة الرئيسية
 لتحميل القيم BIOS Setup الجهاز، قم بالدخول إلى برنامج اإلعداد Restartبعد إعادة تشغيل  •

 ، أو وضع قيم هذه الوحدة يدويًا (Load Optimized Default)االفتراضية للمصنع وذلك باختيار 
).BIOSلمزيد من المعلومات عن اختيارات اعداد وحدة " BIOSدة اعدادات وح"راجع الفصل الثاني (

 عادي: مفتوح

 CMOSحذف قيم : مغلق

 رقم السن التعريف
NDCD- 1 

NSIN 2  
NSOUT 3  
NDTR- 4  

GND 5  
NDSR- 6  
NRTS- 7  
NCTS- 8  

NRI- 9  
No Pin 10  
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 PHASE LEDالمؤشرات المضيئة  )20
يعبر عدد المؤشرات المضاءة عن مدى التحميل على المعالج، آلما زاد التحميل على المعالج زاد عدد المؤشرات 

، Dynamic Energy Saver  2ة لتوفير الطاقة لتشغيل المؤشرات المضيئة، قم أوًال بتمكين التقنية الذآي. المضاءة
  .”Dynamic Energy Saver  2“لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للفصل الرابع 
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