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 (Hardware Installation) األجهزة تثبيت الفصل األول
 
 احتياطات هامة  1-1

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

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

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

يجب إغالق جهاز الحاسب ونزع آابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة  •
  .جهاز الChassisالرئيسية 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

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

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

فريغ شحنة أن تظل يداك جافة، آما يجب عليك لمس أّي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لت
  .الكهرباء االستاتيكية الموجودة بجسمك

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

لة الخاصة  الخاص بالحاسب قبل نزع الوص(Power Supply)يجب التأّآد من إغالق مزود الطاقة  •
  .به من اللوحة الرئيسية

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

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

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

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

  .ق أذى جسدي بالمستخدم ذاتهباإلضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في إلحا
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™ i7 processors/Intel® Core™ i5يدعم لمعالجات  

processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® 
processors/Intel® Celeron® processors في حزمة LGA1155 

 لمعرفة أحدث قائمة دعم GIGABYTEاذهب إلى موقع الويب الخاص بشرآة (
 .)للمعالجات

  حسب المعالجL3تختلف وحدات التخزين المؤقت  

  المعالج 
 

 Intel® Z68 Express Chipset  الرئيسية الشريحة  
 

 جيجا بايت 32 فولت تدعم ما يصل إلى 1.5 بقدرة DDR3 DIMM مقبس 4عدد  
 لذاآرة النظام

 جيجا 4 بت، عندما يتم تثبيت أآثر من 32 بقدرة Windowsنتيجة لحدود نظام التشغيل  *
 . جيجا بايت4بايت من الذاآرة الفعلية، سيكون حجم الذاآرة الحقيقي المعروض أقل من 

 اآرة قناة مزدوجةبنية ذ 
 ميجا هرتز 2133/1866/1600/1333/1066 سعة DDR3دعم لطرز ذاآرة  
 ECCدعم لوحدات ذاآرة غير  
 (XMP)دعم لوحدات ذاآرة ملف تعريف الذاآرة القصوى  

 لمعرفة أحدث سرعات GIGABYTEاذهب إلى موقع الويب الخاص بشرآة (
 .)الذاآرة المدعومة ووحدات الذاآرة

  الذاآرة 
 

 :Chipsetمدمجة في  
  1200×1920، يدعم دقة العرض بحد أقصى HDMI منفذ 1عدد  −

بطاقات الرسوم الموصلة 
  بأعلى اللوحة األم

 Realtek ALC889 codec 
 صوت بدقة عالية 
 -2/4/5.1/7.1قناة  

، يجب عليك استخدام وحدة صوت اللوحة األمامية عالية الدقة 7.1لتهيئة صوت القناة  *
 . الصوت متعددة القنوات من خالل محرك الصوتوتمكين ميزة

 S/PDIFدعم لخرج  

  الصوت 
 

   الشبكة  ) ميجا بتRTL8111E chip) 10/100/1000 1عدد  
 (PCIEX16) 16×  فتحة، يعمل على PCI Express×16 1عدد  

 واحدة فقط ، تأآد PCI Expressللحصول على أفضل أداء، إذا تم تثبيت بطاقة رسوم  *
 .PCIEX16تها في فتحة من تثبي

 (PCIEX4) 4×  فتحة، يعمل على PCI Express×16 1عدد  
  وPCIEX1_2 تيالترددي مع فتحالنطاق عرض  PCIEX4تشارك فتحة  *

PCIEX1_2 . عندما تكون فتحةPCIEX1_2أو PCIEX1_3   مستخدمة، ستعمل
  .x1  على وضعPCIEX4فتحة 

 PCI Express x1 3عدد  
  .) القياسيPCI Express 2.0ع مPCI Expressتتطابق آافة فتحات (
 المشروع فتحات × 2 

  واجهات التوصيل 
 

 ™AMD CrossFireXدعم لتكنولوجيا  
 AMD عندما يتم تمكين x4 لما يصل إلى وضع PCIEX16تعمل فتحة  *

CrossFireX™.  

 تعدد آروت تقنية 
  الجرافيك
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  :  الشريحة الرئيسية 
 (SATA3_0, SATA3_1)ت في الثانية  جيجا بايSATA 6 موصل 2عدد  −

  جيجا بايت في الثانيةSATA 6لدعم ما يصل إلى جهازي 
 (SATA2_2~SATA2_5) جيجا بايت في الثانية SATA 3 موصل 4عدد  −

  جيجا بايت في الثانيةSATA 3لدعم ما يصل إلى ثالثة أجهزة 
خدام  باستmSATA غير متاح عندما يتم تثبيت موصل SATA2_5سيصبح موصل  *

 .محرك أقراص صلب
 RAID 10 وRAID 5 وRAID 1 وRAID 0دعم لجهاز  −

 SATA 3 جيجا بايت في الثانية وSATA 6 عبر قنوات RAIDعندما يتم ترآيب جهاز  *
  . حسب األجهزة الموصلةRAIDجيجا بايت في الثانية، قد يختلف أداء نظام جهاز 

  واجهات التخزين 
 

 :  الشريحة الرئيسية 
 منافذ 6 منافذ في اللوحة الخلفية، USB 2.0/1.1) 4 منافذ 10لى ما يصل إ −

  . الداخليةUSBمتوفرة من خالل لوحة التوصيل 
  :Etron EJ168شريحة  
  في اللوحة الخلفيةUSB 3.0/2.0ما يصل إلى منفذي  −

منافذ التوصيل المتسلسل 
USB   

  دبوًسا24 بعدد ATX موصل الطاقة الرئيسية 1عدد  
  دبابيس4 فولت بعدد 12 قدرة ATXاقة  موصل ط1عدد  
  جيجا بايت في الثانيةSATA 6 موصل 2عدد  
  جيجا بايت في الثانيةSATA 3 موصل 4عدد  
  mSATA موصل 1عدد  
  رأس مروحة معالج1عدد  
  رأس مروحة النظام2عدد  
  رأس مروحة طاقة 1عدد  
  راس اللوحة األمامية1عدد  
  راس صوت اللوحة األمامية1عدد  
 S/PDIF رأس خرج 1 عدد 
  USB 2.0/1.1 لوحات منافذ توصيل من نوع 3عدد  
 CMOS وصلة مسح 1عدد  
 )TPM( لوحة توصيل وحدة البرنامج الموثوق فيه 1عدد  

  الموّصالت الداخلية 
 

 PS/2ماوس /اتيح منفذ لوحة مف1عدد  
  منفذ متطابق1عدد  
   منفذ متسلسل1عدد  
  بصريS/PDIF موصل خرج 1عدد  
  HDMIنفذ  م1عدد  
 USB 2.0/1.1 منافذ 4عدد  
 USB 3.0/2.0 منافذ 2عدد  
 RJ-45 منفذ 1عدد  
  )ميكروفون/خرج/دخل(قبس صوت  م3عدد  

  الت اللوحة الخلفية موّص

  فيوحدة التحكم iTE IT8728الشريحة  
  )I/O(اإلخراج /اإلدخال
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 ية النظاماآتشاف فولت 
 المعالج/اآتشاف درجة حرارة النظام 
  الطاقة /النظام/المعالجاآتشاف سرعة مروحة  
 تحذير بارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط للمعالج 
  الطاقة/النظام/تحذير فشل مروحة المعالج 
 المعالج/سرعة مروحة النظامالتحكم في  

المعالج سيعتمد على مبرد / سواًء تم دعم وظيفة التحكم في سرعة مروحة النظام *
  .المعالج الذي تقوم بتثبيته/النظام

ة األجهزة مراقب
   ) المكونات(

   ميجا بت32 فالش بقدرة 2عدد  
  المرخصAWARD BIOSاستخدام  
  ™DualBIOSدعم لـ 
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

  وحدة التشغيل الرئيسية 
 

  BIOS@دعم لـ 
  Q-Flashدعم لـ 
  Xpress BIOS Rescueدعم لـ 
  Download Centerدعم لـ 
  Xpress Installدعم لـ 
  Xpress Recovery2دعم لـ 
  EasyTuneدعم لـ 

 . حسب طراز اللوحة األمEasyTuneقد تختلف وظائف متاحة في  *
  ™Smart 6دعم لـ 
  Auto Greenدعم لـ 
  eXtreme Hard Drive (X.H.D)دعم لـ 
  ON/OFF Chargeدعم لـ 
  Cloud OCدعم لـ 
  3TB+ Unlockدعم لـ 
  TouchBIOSدعم لـ 
   Q-Shareدعم لـ 

  مميزات فريدة
 

 Norton Internet Security)  نسخةOEM( 
 Intel® Smart Response Technology  
 LucidLogix Virtu 

 .تأآد من توصيل آبل الشاشة بمنفذ الرسومات المدمجة في اللوحة الخلفية *

  برامج مرفقة 
 

   نظام التشغيل  Microsoft® Windows® 7/Vista/XPتدعم نظم التشغيل  
   حجم المنتج   سنتي 21.5× سنتي 30.5 الصغير من المصنع؛ ATXذج نمو 

 بحقها في إجراء أية تغييرات على مواصفات المنتج ومعلومات المتعلقة بالمنتج دون إنذار GIGABYTEتحتفظ شرآة  *
 .مسبق
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 تثبيت المعالج ومبرد المعالج  1-3
  :  ة قبل تثبيت المعالج ، يرجى مراعاة النقاط التالي

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

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

 بالمعالج، آما يحتوى أحد أرآان مقبس 1مثلث ذهبي في أحد أرآانه، ويشير هذا المثلث إلى السن رقم 
، آما 1السن رقم  الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية على عالمة تشير إلى موضع Socketالتثبيت 

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

 .تثبيته بصورة صحيحة
) مروحة( بين المعالج ومبرد Thermal greaseراري يجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الح •

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

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

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

تردد أقل من وإذا أردت ضبط تردد التشغيل ل. إلى عدم الوصول إلى المتطلبات القياسية لألجهزة الطرفية
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
اللوحة الرئيسية وآذلك  على CPU الخاص بالمعالج Socket على المقبس Alignment Keyحدد موضع العالمة   .أ

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

 
 
 

 LGA1155مقبس المعالج 

  1عالمة موضع السن رقم 

 1المثلث الذهبي لتحديد السن رقم 

 LGA1155معالج 

  فتحة 
  

 فتحة 

  العالمة  العالمة 



 

 (Hardware Installation) األجهزة تثبيت  - 8 -
 

 الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية Socket على المقبس CPUقم باتباع الخطوات التالية التمام عملية تثبيت المعالج  .ب
  .حةبصورة صحي

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
اء الحماية  غط تماًما وسيرتفع  المعالج مقبس غطاء

 . أيًضاالمعدني

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

 الخلفي لغطاء المقبس بأصبع السبابة واستخدم المقبض بمسك
الموجودة بجوار عالمة (أصبع اإلبهام لرفع الحافة األمامية 

.  المقبسال تلمس أماآن تالمس( .ثم قم بإزالة الغطاء") إزالة"
لحماية مقبس وحدة المعالجة المرآزية، قم باستبدال غطاء حماية 

 .)المقبس عند عدم ترآيب وحدة المعالجة المرآزية

 

  

 
  :)3(خطوة 

قم بامساك المعالج بعناية باستخدام األصابع اإلبهام 
 Socketوالسبابة، ضع المعالج بحرص في المقبس 

ذو اللون الذهبي الخاص به بحيث يتم محاذاة المثلث 
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 
يستقر ، ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى )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  أن، تأآد من الحماية المعدني
 . التثبيت الموضح بالصورة يقع تحت برغي معدنيال

 

  

 
  :)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) مروحة(تثبيت مبرد   1-3-2
يتم اتباع هذه ( بطريقة صحيحة على اللوحة الرئيسية CPU Coolerالمعالج ) مروحة(الية لتثبيت مبرد قم باتباع الخطوات الت

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

 

  

  :)1(خطوة 
 قم بإضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري 

Thermal greaseح المعالج أعلى سط. 

  :)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"
 Pushفع يجب التأّآد من ان اتجاه سهم وتد الد). 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 

  .ائلالرئيسية، ثم اضغط على أوتاد الدفع في اتجاه م

  :)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
 )المعالج لمعرفة ارشادات التثبيت" مروحة"

   

 

  

 
  :)5 (خطوة

م بالتحقق من الجهة الخلفية لّلوحة الرئيسية، قم بالتأّآد ق
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(
 .ة الرئيسيةالموجودة على اللوح (CPU_FAN)المعالج 

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 
 مبردالسهم وذلك لفك 

 المعالج

 وتد التثبيت

ع الوتد تأّآد من وض
 فتحة التثبيتفوق 

  التثبيتفتحة
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 Memoryتثبيت وحدات الذاآرة   1-4
 :تعليمات اآلتية ، يجب اتباع الmemoryقبل تثبيت وحدات الذاآرة 

يجب التأّآد من أن اللوحة الرئيسية تدعم وحدات الذاآرة المستخدمة، من المفضل استخدام وحدات ذاآرة لها  •
 .نفس النوع والسعة والمواصفات

 لمعرفة أحدث سرعات الذاآرة المدعومة والطرز GIGABYTEأدخل على موقع الويب الخاص بشرآة (
 ).المتوفرة للذاآرة

 يجب التأّآد من إغالق جهاز الحاسب ونزع آابل Memory Modules إزالة وحدات الذاآرة أوقبل تثبيت  •
 .Hardwareالكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية 

تتميز وحدات الذاآرة بتصميم مانع للتوصيل الخطأ، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في اتجاه واحد فقط، لذلك  •
  .عدم قدرتك على تثبيت شرائح الذاآرة يجب عليك عكس اتجاه التثبيتفإنه في حالة 

 
 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 . لى اآتشاف سعة ومواصفات وحدات الذاآرة تلقائيًا عBIOS تعمل الوحدة الرئيسية 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_4 و DDR3_2وتتكون من الشقوق   : Aالقناة 
 DDR3_3 و DDR3_1وتتكون من الشقوق   : Bالقناة 

 

   
 
  

 .نتيجة لحدود المعالج، إقراء اإلرشادات التالية قبل تثبيت الذاآرة في وضع القناة المزدوج
 . واحدة فقطDDR3ال يمكن تمكين وضع القناة المزدوج إذا تم تثبيت وحدة ذاآرة   1.
لمزدوجة مع وحدتي أو اربع وحدات ذاآرة، فمن الموصى به أن تستخدم ذاآرة بنفس عند تمكين وضع القناة ا  2.

وللحصول على أفضل أداء، .  الملونةDDR3المساحة والمارآة والسرعة والشرائح ويتم ترآيبها في نفس مقابس 
 .DDR3_2 وDDR3_1عند تمكين وضع القناة المزدوجة بوحدتي ذاآرة، نوصي بأن تقوم بترآيبهما في مقبسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول إعدادات الذاآرة مزدوجة المسار 
DDR3_1 DDR3_3 DDR3_2 DDR3_4   

DS/SS  --  DS/SS  --  
--  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 memoryقبل تثبيت وحدات الذاآرة 
 . الطاقة لتجّنب تلف وحدات الذاآرة

لذاآرة  مع بعضها البعض أو مع وحدات اDDR2 DIMMs  وDDR3 DIMMsال تتوافق وحدات الذاآرة 
DDR DIMMs لذلك يجب عليك التأّآد من تثبيت وحدات ذاآرة من النوع ،DDR3 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 
  .الخاصة بها على اللوحة الرئيسية بالشكل الصحيحلتثبيت وحدات الذاآرة في الشقوق 

  
  :)1(شكل 

قم بجذب المشابك البالستيكية . الحظ اتجاه التثبيت لوحدات الذاآرة
قم بوضع وحدة الذاآرة . الموجودة على طرفي شق التثبيت إلى الخارج

 .في وضع رأسي داخل شق التثبيت ثم اضغط ألسفل

  :)2(شكل 
بالستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاآرة تلقائيًا يتم إغالق المشابك ال

 .مما يدل على أنه تم تثبيت وحدات الذاآرة بصورة جّيدة

 

 فتحة 
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 Expansion Cards تثبيت آروت التوسعة  1-5
  Expansion Cardقم بقراءة اإلرشادات التالية قبل القيام بتثبيت آارت التوسعة 

قم بقراءة دليل المستخدم الخاص .  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

  
  : الخطوات التالية لتثبيت آارت التوسعة بصورة صحيحةقم باتباع

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

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

Chassisيته بشكل جيد للتأّآد من تثب. 
 . 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 Expressتثبيت وإزالة آارت شاشة ذو واجهة توصيل: مثال

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

PCI Expressقم .  واضغط عليه رأسيًا ألسفل بعناية
خدام مزالج بالتأّآد من احكام ترآيب آارت الشاشة باست

 PCI توصيلال الموجود في نهاية واجهة latchالتثبيت 
Express.  

 
  

 :الشاشة" آارت"إزالة بطاقة  •
 لتحرير البطاقة ثم اسحب PCI Expressاضغط على المزالج الموجود في طرف فتحة 

  .البطاقة بشكل مستقيم ألعلى من الفتحة

 

 PCI Express x16واجهة 

  PCIاجهة و

 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 

  أو فتحة الماوسPS/2لوحة المفاتيح   
لتوصيل لوحة المفاتيح ) األرجواني( والمنفذ السفلي PS/2لتوصيل الفأرة من النوع ) األخضر(قم باستخدام المنفذ العلوي 

 .PS/2من النوع 
 منفذ متطابق  

ا على المنفذ المتطابق منفذ يطلق أيًض. استخدم منفذ متطابق لتوصيل األجهزة مثل الطابعة والماسح الضوئي وغيرها
 .الطابق

 المنفذ التسلسلي  
 .استخدم المنفذ التسلسلي لتوصيل األجهزة مثل الماوس والمودم واألجهزة األخرى

  البصريS/PDIFموصل خرج   
قبل استخدام هذه . يوفر هذا الموصل خرج صوت رقمي لنظام الصوت الخارجي الذي يدعم الصوت البصري الرقمي

 .  تأآد من أن نظام الصوت الخاص بك يوفر موصل دخل صوت رقمي بصريالميزة،
  HDMIمنفذ  

الفيديو الرقمية بالكامل والقادرة على نقل إشارات /واجهة الصوت) واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (HDMIتعد 
سيقات الصوت العليا  وتنDolby TrueHD ويدعم HDCP مع HDMIيتوافق منفذ . الفيديو غير المضغوطة/الصوت

DTS HD .الفيديو المدعوم /يمكنك استخدام هذا المنفذ لتوصيل جهاو الصوتHDMI . إن دقة العرض المدعومة بالحد
 .، إال أن الدقة الفعلية المدعومة تعتمد على آون الشاشة في حالة استخدام1920×1200األقصى 

قد يختلف اسم  (.HDMIتشغيل الصوت جهاز ، تأآد أن الجهاز االفتراضي لHDMIوبعد ترآيب جهاز 
 .)ارجع إلى الشكل الموجود باألسفل لمعرفة التفاصيل. العنصر عن نظام التشغيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.عند إزالة الكبل الموصل بموصل اللوحة الخلفية، قم أوًال بإزالة الكبل من الجهاز، ثم قم بإزالته من اللوحة األم •
ال تجعله يتأرجح من جنب إلى آخر لمنع قطع الدائرة . به في شكل مستقيم خارج الموصلوعند إزالة الكبل، اسح •

  . الكهربائية القصيرة داخل موصل الكبل

المكونات>لوحة التحكم>، حدد بدءWindows 7في 
التشغيل، اضبط صوت الشاشة >الصوت>والصوت

Intel(R)لجهاز التشغيل االفتراضي . 
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 USB 3.0/2.0منفذ التوصيل المتسلسل  

استخدم هذا المنفذ ألجهزة . USB 2.0/1.1 ويتوافق مع مواصفات USB 3.0 مواصفات USB 3.0يدعم منفذ 
USBالماوس / المفاتيح مثب لوحةUSB وطابعة USB ومحرك فالش USBإلخ . 

 RJ-45 Portمنفذ الشبكة   
. Gbps 1، حيث يقدم سرعة اتصال تصل حتى Gigabit Ethernetويقدم لنا هذا المنفذ اتصال باإلنترنت من النوع 

 . الخاصة بهذا المنفذLEDsوالشكل التالي يوضح الحاالت المختلفة للمؤشرات المضيئة 
 
 

 
 
 

  
 )األزرق(مقبس الدخل   

استخدم مقبس الصوت هذا لألجهزة التي تحتوي على دخل مثل المحرك البصري وجهاز . مقبس الدخل االفتراضي
 .االستماع وغيرهما

 )األخضر(مقبس خرج التوصيل   
ن استخدام هذا المقبس يمك. استخدم مقبس الصوت هذا لسماعة األذن أو للسماعة ذات القناتين. مقبس الخرج االفتراضي

 .4/5.1/7.1لتوصيل السماعات األمامية في تكوين صوت قناة 
 )القرنفلي(مقبس دخل الميكروفون   

 .يجب توصيل الميكروفونات بهذا المقبس. مقبس دخل الميكروفون االفتراضي
 

تمكين ميزة ، يجب عليك أن تستخدم وحدة صوت اللوحة األمامية عالية الدقة و7.1لتكوين صوت قناة 
ارجع إلى التعليمات الخاصة بإعداد تكوين صوت قناة . الصوت متعددة القنوات من خالل مشغل الصوت

 ."2/4/5.1/7.1تكوين صوت قناة "، 5 في الفصل 2/4/5.1/7.1
 

 
 
 
 
 
 

منفذ الشبكة

مؤشر نشاط 
  الشبكة

/ مؤشراإلتصال
  مؤشر سرعة االتصال  السرعة

 الوصف الحالة
 1Gbpsسرعة  رتقاليب

 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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 Internal Connectors الموّصالت الداخلية  1-7
 

1

2

5
10

3

14

4

6

13

9

114 1512

8
7

 
 

 1) ATX_12V  9) mSATA 
 2) ATX 10) CLR_CMOS 
 3) CPU_FAN 11) F_PANEL 
 4) SYS_FAN1/2 12) F_AUDIO 
 5) PWR_FAN 13) SPDIF_O 
 6) BAT 14) F_USB1/F_USB2/F_USB3 
 7) SATA3_0/1 15) TPM 
 8) SATA2_2/3/4/5  

 
 
 
 
 

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

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

  .تم توصيله بإحكام على الموّصل الخاص به على اللوحة الرئيسية
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1/2( ATX_12V/ATX)  12×2 فولت وموصل طاقة رئيسي 12 بقدرة 2×2موصل طاقة(  
قبل . كونات على اللوحة األممع استخدام موصل الطاقة، يستطيع موفر الطاقة توفير الطاقة الكافية والثابتة لكافة الم

يحتوي موصل الطاقة على . توصيل موصل الطاقة، أوًال تأآد من إيقاف تشغيل موفر الطاقة ومن تمام تثبيت آافة األجهزة
 فولت 12يوفر موصل الطاقة بقدرة . وصل آبل موفر الطاقة بموصل الطاقة في االتجاه الصحيح. تصميم سهل جًدا

  . فولت، لن يتم تشغيل الكمبيوتر12وإذا لم يتم توصيل موصل الطاقة بقدرة . المعالجالطاقة بشكل أساسي إلى 
للوفاء بمتطلبات التوسيع، من الموصى به استخدام موفر الطاقة الذي يستطيع مقاومة استهالك الطاقة بدرجة 

د تؤدي النتيجة إلى نظام وإذا تم استخدام موفر طاقة ال يوفر الطاقة المطلوبة، فق).  وات أو أآثر500(عالية 
  .غير مستقر أو غير قابل للتشغيل

131

2412

ATX

ATX_12V

1

3

2

4

:ATX_12V_2X4 
 التعريفرقم السن

1  GND 
2  GND 
3 +12V 
4 +12V 

 
 
 

:ATX 

رقم   التعريف
رقم   التعريف  السن

  السن
3.3V 13 3.3V 1 
-12V 14 3.3V 2  
GND 15 GND 3 

PS_ON) 5+  16  )العاديإيقاف تشغيل /تشغيلV 4 
GND  17  GND 5  
GND  18  +5V 6  
GND  19  GND 7  

-5V  20  8 طاقة جيدة  
+5V 21  5VSB)  9  ) فولت5+االستعداد  
+5V 22  +12V 10  
+5V فقط لـ( فولتATX 1×2 المكون من 

 المكون من ATX 1×2فقط لـ( فولت 12V+  23  ) دبوس12
  11  ) دبوس12

GND) فقط لـATX 1×2 12 المكون من 
 المكون من ATX 1×2فقط لـ( فولت 3.3V  24  )دبوس

  12  ) دبوس12
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  (CPU_FAN / SYS_FAN1 / SYS_FAN2 / PWR_FAN) الطاقة لمراوح التبريد موّصالت )5/4/3
 (SYS_FAN2)، و(CPU_FAN) دبابيس 4تحتوي اللوحة األم على لوحة توصيل مروحة المعالج المكونة من 

 دبابيس، ولوحات توصيل 3 المكونة من (SYS_FAN1) توصيل مروحة نظام لوحات دبابيس و4المكونة من 
تحتوي معظم لوحات توصيل المروحة على تصميم إدراج . (PWR_FAN) دبابيس 3مروحة الطاقة المكونة من 

سلك الموصل األسمر هو السلك (عند توصيل آبل المروحة، تأآد من توصيله في االتجاه الصحيح . مضمون
 ذات تصميم يتحكم USBعم اللوحة االم التحكم في سرعة مروحة المعالج، التي تتطلب استخدام مروحة تد). األرضي

 .للتخلص األفضل من الحرارة، من الموصى به ان يتم ترآيب مروحة النظام داخل الهيكل. في سرعة المروحة

CPU_FAN

SYS_FAN2

SYS_FAN1/PWR_FAN

1

1

1

 
رة المعالج والنظام الخاص تأآد من توصيل آبالت المروحة برؤس المروحة لمنع اإلفراط في درجة الحرا •

  .فقد ينتج اإلفراط في درجة الحرارة عن تلف المعالج أو قد يتعرض النظام للتوقف. بك
ال تضع غطاء وصلة العبور على . ال تعد لوحات توصيل المروحة هذه لوحات وصلة عبور التكوين •

  .لوحات التوصيل
  
  BAT )البطارية(  )6

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

  .لقائيًا أصبحت غير دقيقة أو يتم فقدها تCMOSللجهد، 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 حالة استبدالها بنوع . يتم استبدال البطارية ببطارية لها نفس النوع أو نوع متوافق معها يوصي به المصنع •

 .سببطارية أخر غير منا
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
  ).الوجه الموجب يجب أن يكون ألعلى(عند تثبيت البطارية ، الحظ االتجاه الموجب والسالب للبطارية  •
  .التخلص من البطاريات المستعملة طبقًا لتعليمات الحفاظ على البيئةيجب  •

:CPU_FAN 
  رقم السن التعريف
GND 1 

التحكم في السرعة/ فولت12+ 2  
 3 إحساس

 4 التحكم في السرعة

:SYS_FAN2 
  رقم السن التعريف
GND  1 

التحكم في السرعة/ فولت12+ 2  
 3 إحساس
  4 حفظ

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

 : قم بعمل الخطوات التالية(Clear CMOS)إذا أردت حذف بيانات الوحدة الرئيسية 
  .توصيل الكهرباء من مقبس التوصيلقم بإغالق جهاز الحاسب، ثم إنزع آابل  .1
قم بفك البطارية من الموضع المثبته به برفق، ثم قم بترك البطارية جانبًا لمدة دقيقة .2

 5 بين القطب الموجب والسالب للبطارية لمدة Shortأو قم بعمل إتصال (تقريبًا 
 )ثواني

 .قم بإعادة البطارية إلى موضعها األصلى على اللوحة الرئيسية .3
 .وصيل آابل توصيل الكهرباء بالمقبس، ثم قم بتشغيل جهاز الحاسبقم بت .4
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7(  SATA3_0/1)  موصالتSATA 6 بمساحةGb/s بايت، تخضع للتحكم من قبل جهاز Intel Z68 
Chipset( 

 SATA جيجا بايت في الثانية وSATA  3 جيجا بايت في الثانية وتتوافق مع SATA 6 مع SATAتتطابق موصالت 
 Theدعم موصلي .  واحدSATA جهاز SATAيدعم آل موصل من نوع .    جيجا بايت في الثانية1.5ي القياس

SATA3_0 و SATA3_1 جهازي RAID 0و RAID 1 . ويمكن تطبيق جهازيRAID 5و RAID 10 على 
 من نوع  األقراص)محرآات(تكوين محرك "، 5ارجع إلى الفصل . )ملحوظة (SATA2_2/3/4/5الموصلين باستخدام موصل 

SATA، " لمعرفة التعليمات الخاصة بتكوين نظامRAID.  

 

7 1

7 1

SATA3_0

SATA3_1

 

8(  SATA2_2/3/4/5)  موصالتSATA 3 بمساحةGb/s بايت، تخضع للتحكم من قبل جهاز Intel Z68 
Chipset(  

يدعم آل موصل .  SATA 1.5Gb/s ومتطابقة مع مقاييس SATA 3Gb/s مع مقاييس SATAتتوافق موصالت 
SATA جهاز SATA تدعم . منفردIntel Z68 Chipset جهاز RAID 0و RAID 1و RAID 5و RAID 10 .

، لمعرفة التعليمات الخاصة بتكوين مجموعة جهاز "SATAالصلب ) المحرآات(تكوين المحرك "، 5ارجع إلى الفصل 
RAID.  

1

1

7

7

SATA2_2SATA2_4

SATA2_3SATA2_5

 
 
 
 

ذا تم استخدام ا.  يتطلب وجود قرصين صلبين على األقلRAID 1 أو RAID 0اعداد التوصيل الشبكي  •
 .أآثر من قرصين صلبين، يجب أن يكون العدد الكلي لألقراص الصلبة المستخدمة زوجيًا

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

  . أربعة أقراص صلبةRAID 10يتطلب تكوين جهاز  •
 

، قد يختلف أداء 3Gb/s بسرعة SATAو  6Gb/s بسرعةSATA عبر قنوات RAIDعندما يتم ترآيب جهاز  )مالحظة(
. حسب األجهزة الموصلة وقتهاRAIDنظام جهاز 

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

 

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

 

 Lيرجى توصيل الطرف الموجود على شكل حرف 
 . الصلبSATAبقرص  SATAلكبل 



 

(Hardware Installation) األجهزة تثبيت - 19 -  
 

9(  mSATA)  موصل المحرك الصلب، الخاضع للتحكم بواسطةIntel Z68 Chipset( 
عندما يتم ترآيب موصل .  ويمكن توصيله بمحرك صلب واحدSATA 3Gb/sس  مع مقاييmSATAيتوافق موصل 

mSATA مع المحرك الصلب، يصبح الموصل SATA2_5غير متاح .  

 

mSATA

 

 
 
 
 
  CLR_CMOSالموّصل  )10

) 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

  

 

إزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربي قبل إستعادة يجب التأّآد من إغالق جهاز الكمبيوتر، و •
 .CMOSللقيم االفتراضية للوحدة الرئيسية 

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

 .يؤدى إلى تلف اللوحة الرئيسية
حدد تحميل ( لتحميل اإلعدادات االفتراضية للمصنع BIOSبعد إعادة تشغيل النظام، انتقل إلى إعداد  •

إعداد " ، 2ارجع إلى الفصل  (BIOSأو قم يدوًيا بتكوين إعدادات ) اإلعدادات االفتراضية المثالية
BIOS، " لتكويناتBIOS .(. 

 

 عادي: مفتوح

 CMOSحذف قيم : مغلق
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  F_PANELموّصالت اللوحة األمامية  )11
مستشعر التدخل بالهيكل ومؤشر حالة الجهاز الموجود في /وصل مفتاح الطاقة ومفتاح إعادة الضبط والسماعة ومفتاح

 .الحظ الدبابيس الموجبة والسالبة قبل توصيل الكبالت. الهيكل للوحة التوصيل هذه طبًقا لمهام الدبوس الموجودة أسفل
  

1
2

19
20

CI
- CI

+

PW
R-

PW
R+

MS
G-

PW
-

SP
EA

K+

SP
EA

K-MS
G+

PW
+

HD
-

RE
S+

HD
+

RE
S-

 

• MSG/PWR )األرجواني/نوم، األصفر/طاقة/مصباح رسالة:( 
 المؤشر حالة النظام

S0 On 
S1  Blinking

S3/S4/S5 Off 

يكون . يتصل بمؤشر حالة الطاقة الموجود في اللوحة األمامية لهيكل الجهاز
يستمر المصباح في الوميض . المصباح في وضع التشغيل عند تشغيل الجهاز

 وضع إيقاف ويكون المصباح في. S1عندما يكون الجهاز في حالة النوم 
 أو تم إيقاف تشغيل طاقته S3/S4التشغيل عندما يكون الجهاز في حالة النوم 

(S5). 
• PW )مفتاح الطاقة، األحمر:( 

 يمكنك تكوين طريقة إيقاف تشغيل جهازك باستخدام. يتصل بمفتاح الطاقة الموجود في اللوحة األمامية لهيكل الجهاز
  ).للحصول على المزيد من المعلومات" إعداد إدارة الطاقة،" "،BIOSإعداد "، 2ارجع إلى الفصل (مفتاح الطاقة 

• SPEAK )السماعة، البرتقالي:( 
. يدعم النظام حالة بدء تشغيل النظام بإصدار رمز صفير. يتصل بالسماعات الموجودة في اللوحة األمامية للهيكل

وإذا تم .  قصيرة مرة واحدة إذا لم يتم اآتشاف أية مشاآل في بدء تشغيل النظامسيتم سماع صوت صفير لفترة
ن 5ارجع إلى الفصل .  أصوات صفير بأشكال مختلفة لإلشارة إلى المشكلةBIOSاآتشاف مشكلة، فقد يصدر 

  . لمعرفة المعلومات الخاصة برموز الصفير" اآتشاف المشاآل ومحاولة حلها،"
• HD) ك الصلب، األزرقمصباح نشاط المحر( 

يتم تشغيل المصباح عندما يقوم . يتصل بمصباح نشاط المحرك الصلب الموجود باللوحة األمامية لهيكل الجهاز
  .المحرك الصلب بقراءة أو نسخ البيانات

• RES) مفتاح إعادة الضبط، األخضر:( 
على مفتاح إعادة الضبط إلعادة  اضغط . يتصل بمفتاح إعادة الضبط الموجود على اللوحة األمامية لهيكل الجهاز

 .تشغيل الكمبيوتر إذا تم ضبط الكمبيوتر على وضع التجميد وفشل في القيام بإعادة التشغيل الطبيعية
• CI )لوحة توصيل تدخل الهيكل، الرمادية:( 

. يكل أم المستشعر تدخل الهيكل الموجود على الهيكل والذي يمكنه اآتشاف ما إذا تمت إزالة غطاء اله/تتصل بمفتاح
 .مستشعر تدخل الهيكل/تتطلب هذه الوظيفة هيكل مزود بمفتاح

تتكون وحدة اللوحة األمامية من مفتاح طاقة ومفتاح إعادة . قد يختلف تصميم اللوحة األمامية حسب الهيكل
عندا توصيل وحدة اللوحة األمامية . ضبط ومصباح طاقة ومصباح نشاط المحرك الصلب وسماعة وغيرها

 .يكل بلوحة التوصيل، تأآد من توافق مهام السلك مع مهام الدبابيس بطريقة صحيحةلله

لوحة توصيل التدخل في 
هيكل الجهاز

إعادة ضبطمصباح الطاقة
المفتاح

مصباح نشاط 
المحرك الصلب

السماعة
مفتاح 
الطاقة

نوم /طاقة/مصباح رسالة
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 F_AUDIOموّصل الصوت األمامي  )12
يمكنك توصيل وحدة . AC'97  وصوت Intel High Definitionتدعم لوحة توصيل الصوت باللوحة األمامية صوت 
من أن مهام السلك الخاص بموصل الوحدة متوافق مع مهام تأآد . صوت اللوحة األمامية بالهيكل بلوحة التوصيل هذه

يتسبب التوصيل غير الصحيح بين موصل الوحدة ولوحة توصيل اللوحة األم . الدبابيس التابعة للوحة التوصيل باللوحة األم
  .في عدم قدرة الجهاز على العمل أو قد يعرضه للتلف

 

1

2

9

10

 
  

إذا آان الهيكل . ة األمامية الصوت عالي الدقة افتراضًياتدعم لوحة توصيل الصوت الموجودة  في اللوح •
 AC'97، ارجع إلى التعليمات الخاصة بكيفية تفعيل وظيفة AC'97يوفر وحدة صوت اللوحة األمامية 

  ."2/4/5.1/7.1تكوين صوت القناة :، 5عن طريق برامج الصوت في الفصل 
حة األمامية واللوحة الخلفية في نفس ستكون إشارات الصوت موجودة آًال من توصيالت صوت اللو •

يتم دعم ذلك فقط عند استخدام وحدة صوت اللوحة (إذا آنت تريد آتم صوت اللوحة الخلفية . الوقت
  .2/4/5.1/7.1تكوين صوت قناة "، 5، ارجع إلى الفصل )األمامية عالية الدقة

ت منفصلة على آل سلك بدًال توفير بعض الهياآل وحدة صوت للوحة األمامية والتي تحتوي على موصال •
للحصول على معلومات حول توصيل وحدة صوت اللوحة األمامية التي تحتوي على مهام . من مقبس واحد

  .سلك مختلفة، يرجى االتصال بُمصنع الهيكل
 
13( SPDIF_O)  لوحة توصيل خرجS/PDIF(  

) المتوفر مع بطاقات التوسعة (S/PDIF الرقمي وتوصل آبل الصوت الرقمي S/PDIFتدعم لوحة التوصيل هذه خرج 
على سبيل . لخرج الصوت الرقمي من اللوحة األم إلى بطاقات توسعة محددة مثل بطاقات الرسومات وبطاقات الصوت

 لخرج الصوت الرقمي من اللوحة األم S/PDIFالمثال، قد تحتاج بعض بطاقات الرسومات استخدام آبل الصوت الرقمي 
 لبطاقة الرسومات وتحتوي على خرج الصوت الرقمي HDMIذا آنت ترغب في توصيل شاشة  إإلى بطاقة الرسومات

، اقراء الدليل S/PDIFلمعرفة المعلومات الخاصة بتوصيل آبل الصوت الرقمي .  في نفس الوقتHDMIمن شاشة 
  .جيًدا لمعرفة المزيد عن بطاقة التوسعة الخاصة بك

 

1

 

  رقم السن تعريفال
SPDIFO 1 

GND 2  

 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  

 3  طاقة الميكروفون
NC  4 

  5  )األيمن(الخرج 
NC  6  
NC 7  

No Pin 8  
  9 )األيسر(الخرج 

NC 10  
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14( F_USB1/F_USB2/F_USB3 )ات الواجهUSB 2.0/1.1(  
 توفير USB تستطيع آل لوحة من لوحات التوصيل من النوع .USB 2.0/1.1تتطابق لوحات التوصيل مع مواصفات 

ولشراء لوحة التوصيل االختيارية . USB عن طريق استخدام لوحة منافذ توصيل اختيارية من نوع USBمنفذي 
USBيرجى االتصال بالموزع المحلي ،. 

 

10
9

2
1

 
 
 
 
15( TPM) لوحة توصيل وحدة البرنامج الموثوق به( 

  .بلوحة التوصيل هذه) وحدة البرنامج الموثوق به (TPMيممكنك توصيل 

19

20

1

2

 
 
 
 

 رقم السن التعريف
) فولت5(الطاقة  1 
) فولت5(الطاقة  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 التعريف
LAD0 11  LCLK 1 
GND 12  GND 2  

NC 13  LFRAME 3  
ID 14 No Pin 4  

SB3V 15 LRESET 5  
SERIRQ 16 NC 6  

GND 17 LAD3 7  
NC 18 LAD2 8  
NC 19 VCC3 9  

SUSCLK 20 LAD1 10  
 


