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 (computer)الخاؾىب 

 

            ٠ ٣ت آلُت:حٍٗغ ً البُاهاث بٍُغ .  َى ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً الىخضاث ؤلال٨تروهُت التي حؿمذ بـةصزا٫ وبزغاط ومٗالجت وجسٍؼ

 ٞالخاؾىب ًخٗامل ٣ِٞ م٘ البُاهاث 
ً
 بمٗالجتها مً زال٫ وخضاث اإلاٗالجت ، ٦ما " مضزالث"٣ُٞىم بةصزالها في نىعة .. اطا

ً
٣ىم ؤًًا مً زال٫ وخضاث ؤلاصزا٫ ، ٍو

 ال٣ُام بةزغاظها في ق٩ل 
ً
ً" مسغظاث"ٌؿخُُ٘ ؤًًا جها مً زال٫ وخضاث الخسٍؼ  جسٍؼ

ً
. ؤو هخاثج مً زال٫ وخضاث ؤلازغاط ، ٦ما ًم٨ىه َبٗا

 ٞالىخضاث ؤلال٨تروهُت التي ًخ٨ىن مجها الخاؾىب هي
ً
  وخضاث اإلاٗالجت وألاظهؼة اإلادُُُت: بطا

 

  ج٣ىم بمٗالجت البُاهاث وبظغاء مسخل٠ الٗملُاث اإلاى٣ُُت والخؿابُت ٖلحها صازل الخاؾىب  (٢ُ٘ صازلُت) وهي م٨ىهاث :وخضاث اإلاٗالجت

  ٤ ٦ُبل ؤو مىٟظ الؾل٩ي :ألاظهؼة اإلادُُُت ت ًٖ ٍَغ غلـ / بلىجىر ) وهي ظمُ٘ ألاظهؼة اإلاىٟهلت ًٖ نىضو١ الىٓام والتي جخهل بالىخضة اإلاغ٦ٍؼ  (بلخ ... ٍو

ً :  وحكمل ... وخضاث الاصزا٫ ووخضاث ؤلازغاط وبٌٗ وخضاث الخسٍؼ

  البُاهاث الى ظهاػ الخاؾىب ،  (ه٣ل وبعؾا٫)وهي ظمُ٘ ألاظهؼة الال٨تروهُت التي حؿمذ لىا بٗملُت بصزا٫ : وخضاث الاصزا٫ – ألاظهؼة اإلادُُُت

: ومجها

  الٟإعة(Mouse )

  لىخت اإلاٟاجُذ(Keyboard )

  اإلا٨ُغوٞىن(Microphone  )

  اإلااسر الًىجي(Scanner  )

  ال٩امحرا الغ٢مُت(Digital camera )

  ب ( Webcam)٧امحرا الٍى



  وهي مجمىٖت مً ألاظهؼة واإلاٗضاث الخابٗت للخاؾىب والتي جم٨ىىا مً ٖغى وبْهاع البُاهاث واإلاٗلىماث التي :وخضاث ؤلازغاط– ألاظهؼة اإلادُُُت 

ا َظٍ ألاظهؼة بٗض اإلاٗالجت بالىخاثج ؤو اإلاسغظاث  جها ؤو مٗالجتها في الخاؾىب ، وحؿمى اإلاٗلىماث التي جٓهَغ : ومجها.. جم بصزالها ؤو جسٍؼ

  الكاقت( Screen )

  الُابٗت(The Printer )

  الؿماٖاث(Headsets )

  ظهاػ ٖغى البُاهاث(Data Show Projector )

خماص ٣ِٞ ٖلى زالر ؤهىإ مً وخضاث ؤلازغاط لىدهل ٖلى مسخل٠ ؤق٩ا٫ :مالخٓت م٨ً الٖا  بن وخضاث ؤلازغاط في الخاؾىب مدضوصة م٣اعهت بىخضاث ؤلاصزا٫ ٍو

ظٍ الىخضاث هي ؤظهؼة الازغاط ألاؾاؾُت وجخمشل في  الؿماٖاث– الُابٗت – الكاقت :      البُاهاث التي ًم٨ً بزغاظها مً الخاؾىب الصخص ي َو

ا حَر ا وخضاث بصزا٫ وبزغاط في هٟـ الى٢ذ مشل ظهاػ اإلاىصًم وقاقت اللمـ ٚو ... ٦ما ؤن َىا٥ وخضاث ؤزغي ًم٨ً اٖخباَع

  ألاظهؼة اإلادُُُت –ً ً :وخضاث الخسٍؼ البُاهاث صازلها  (حسجُل وخٟٔ) وهي ظمُ٘ الىخضاث ؤلال٨تروهُت التي حؿمذ لىا بٗملُاث جسٍؼ

: واؾترظاٖها مً زال٫ الخاؾىب ، ومجها

  ال٣غم الهلب(hard disk :  )

  ت)ؤ٢غام نلبت صازلُت  . (ج٨ىن صازل الىخضة اإلاغ٦ٍؼ

  (ج٨ىن مخهلت بالخاؾىب بىاؾُت ٦ُبل)ؤ٢غام نلبت زاعظُت . 

  ال٣غم ٞالف(Flash Disk  )

  ال٣غم اإلاغن(Floppy disk ) 

 :وؾيكغح بص يء مً الخٟهُل بٌٗ م٨ىهاث الخاؾىب الغثِؿت لخ٨ىن الهىعة ٧املت وهي 

  اللىخت ألام(Motherboard) 

  اإلاٗالج(Processor The) 

  الظوا٦غ الخاؾىبُت(Computer Memories) 

  ٦غوث الكاقت (Graphics Card – Video Card ) 

  البُىؽ((BIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اللوحة األم 
Motherboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٠  :حٍٗغ

 باؾم اللىخت الغثِؿُت  (Motherboard)اللىخت ألام 
ً
ت ؤو عثِؿُت في هٓام  (System Board)ولىخت الىٓام  (Mainboard)وحٗٝغ ؤًًا هي لىخت صاعاث مُبىٖت مغ٦ٍؼ

. (مشل الخاؾىب)بل٨ترووي م٣ٗض 

ً الخاعظُت، قاقاث  ٖاصة ، في الخاؾىب ًبنى اإلاٗالج الض٤ُ٢ وطا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي وطا٦غة ال٣غاءة ٣ِٞ ٖلى اللىخت ألام مباقغة، ؤظؼاء ؤزغي مشل وؾاثِ الخسٍؼ

٤ ونالث ؤو ٧ابالث حها ٨ًىن الىا٢ل . اإلاغا٢بت، الُابٗاث واإلااسخاث الًىثُت جىنل باللىخت ألام ًٖ ٍَغ ٦ما جخهل بهظٍ اللىخت ظمُ٘ ألاظؼاء ألازغي للخاؾىب، ٞو

(BUS) الظي ٣ًىم بى٣ل اإلاٗلىماث بحن ألاظؼاء اإلاسخلٟت مً الخاؾىب .

 

 ج٣ىم ٦ما بُجها، الاجها٫ ٖملُت وجىُٓم ببٌٗ بًٗها الخاؾب ٢ُ٘ عبِ في صوعَاخُض ٨ًمً  ، الخاؾب ٖلُه ًبنى الظي ألاؾاؽ ؤو ال٣اٖضةوبالخالي حٗخبر اللىخت ألام 

٠ بٗملُت . الخاؾب بم٨ىهاث الدكُٛل هٓام حٍٗغ

 : ٩٦ل للخاؾب باليؿبت ألام اللىخت ظىصة َمُتؤ

 اإلاُلىب الٗمل هجاػب ؾبُل فى البُاهاث وجباص٫ البٌٗ بًٗها م٘ ألاظؼاء َظٍ بجم٘ حؿمذ . 

 (بٗتاالِ ، الهلب ال٣غم ) ألاؾاؾُت وؤلاصزا٫ ؤلازغاط بٗملُاث ج٣ىم.... ... 

 ت هٕى جدضص ألام اللىخت ت جدضص وبالخالي الخاؾب في جغ٦ُبها ًم٨ى٪ التي الٗكىاثُت الظا٦غة ، اإلاٗالج وؾٖغ  . ظهاػ٥ ٖلحها ٌٗمل التي الؿٖغ

 اصة ظهاػ٥ ٢ابلُت مضي جدضص ألام اللىخت خه لٍؼ ُت و م٣ضاع .. اإلاٗالج هٕى..  اإلاؿخ٣بل فى ٢ضعاجه و ؾٖغ  . بلخ..الخىؾٗت ق٣ى١  ٖضص ، الٗكىاثُت الظا٦غة هٖى

 ُت جدضص ألام اللىخت   ، جغ٦ُبها حؿخُُ٘ التى اإلالخ٣ت ألاظهؼة هٖى
ً
ظا ٖام حؿلؿلي ها٢ل ٖلى ؤم لىخت يجدخى ال ٢ض مشال  جىنل ظهؼةؤ ياٞتب مً ًدغم٪ ٢ض َو

 . لظل٪ زانت بُا٢ت بةياٞت بال الىا٢ل َظا بىاؾُت

 ت مشل : ٖام بك٩ل الخاؾب ممحزاث مً ال٨شحر ًدضص يالظ الغ٢ا٢اث ٣َم ٖلحها ألام اللىخت ت اإلادلي الىا٢ل ؾٖغ  . ٦شحرة ؤزغي  وممحزاث الٗكىاثُت الظا٦غة وؾٖغ

ت فى جازغ طاتها بدض ألام اللىخت ظىصة  الظا٦غة مشل ) ألازغي  اإلا٨ىهاث ٧اهذ لى ختى عصًئت ؤم لىخت طو زغآ ظهاػ مً ؤؾٕغ ٨ًىن  ممخاػة ؤم بلىخت اإلاؼوص ٞالجهاػ ، ظهاػ٥ ؾٖغ

. ..طاتها ( بلخ .....اإلاٗالج ، الٗكىاثُت

 (:Motherboard Form Factor Dimensions )ؤهىإ اللىخت ألام

٣ت جغجِب ٍغ  : ؤهىإ عثِؿُتؤعب٘ال٣ُ٘ الغثِؿُت واإلاىاٞظ بلى  جهى٠ ؤهىإ اإلاظعبىعص خؿب ق٩لها وجهمُمها َو

1–  AT & Baby AT motherboard       2-  ATX motherboard          3-  NLX motherboard         4- BTX motherboard  

  لىخاث ألام مً هٕىAT(  Advanced Technology)  ًغظ٘ جهمُمها بلى قغ٦تIBM مً ٖام 
ً
جدخىي َظٍ   1990 وختى 1980 اإلاٗغوٞت، و٧اهذ هي ألا٦ثر اهدكاعا

 ( ؾم 2.54=  بول 1)ول ب 13  ×12ي ٌ وؤبٗاص َظٍ اللىخت ISA الخضًشت باإلياٞت لـ PCI وألاهىإ الجضًضة جدخىي ٖلى مىاٞظ  . ISAِ٣ٞاللىخت ٖلى مىاٞظ 

 
ً
ىظض هٕى آزغ ؤنٛغ حجما دخىي  (Mini AT motherboard)ول ٌؿمى ب 13  × 8.66ٍو  نٛغ ؤ ٖضص ؤ٢ل مً اإلاىاٞظ ألهه ٖلىٍو

ً
 ... مً الىٕى الٗاصيحجما

  وحٗٝغ للُض ألاو٫  ؤلانب٘ ؤي ؤلابهام َى ألانلي ال٩لمت ومٗنى ،( pouceالٟغوؿُت مً )البىنت ؤو ألانب٘ : (ؤلاول )البىنت :مالخٓت 
ً
ت مً )ألاهج، ؤو بـاإلول ؤًًا  ؤلاه٩لحًز

Inch)، ت ٢ُاؽ وخضة وهي ٩ا في حؿخسضم ػالذ وال بهجلترا في حؿخسضم ٧اهذ ألانل به٩لحًز  .ؾىدُمتر 2.54 البىنت حؿاوي  و.  ؤمٍغ

 



 
  لىخاث ألام مً هٕىATX( Advanced Technology Extended)  حكبه في جهمُمها لىخت   وجهى٠ بإجها مً الىٕى الخجاعي 1996ْهغث في ٖام ،Mini AT 

تول٨ً بازخالٝ في  ظا الضوعان ًىٞغ مؿاخت إلياٞت ٦غوث   صعظت للم٨ىهاث مشل اإلاٗالج ،90 ـــ الضوعان بـػاٍو ومساعط الهىث والهىعة  (Adapter Cards)َو

ا حَر الضازلُت في اللىخت باإلياٞت بلى وظىص مغوخت ٖىض مؼوص الُا٢ت  (مىنالث الُا٢ت)ومً الخٛحراث ألازغي هي وظىص ٖضص ؤ٢ل مً ال٨ُبالث .  ٚو

ض اإلاٗالج واللىخت ألام ، (Power Supply)ال٨هغباثُت  ومً ألاؾباب ألازغي الهدكاع َظا الىٕى َى ٧لٟتها البؿُُت للكغ٦ت اإلاهىٗت وحجمها الهٛحر وؿبت  لخبًر

 PCI والـ ISA ًضٖم مساعط الـ ATXوالـ  لألهىإ ال٣ضًمت ،
ً
 x 8.2 11.2 ؤبٗاصٍ Mini ATX ٌؿمى ATX ٞةهه ًىظض جهمُم مهٛغ ؤًًا للـ ATو٦ما في الـ ....  مٗا

 Micro ATXبىنت ٦ما حكٗبذ مجها 
ً
  Flex ATX  وؤًًا

 

 
 

  اللىخاث ألام مً هٕىNLX( New Low Profile Extended)  وحكبه لىخت الـ 1996ِْهغث في ٖام ATX 

 

 

 



 

 ألام اللىخاث جهمُم جم  BTX(  Balanced Technology eXtended ) ألام اللىخت ًٖ بضًلت لخ٨ىن ATX  2005 ٖام وؤواثل  2004 ٖام ؤوازغ في  

 

 
 

 

 

 :م٨ىهاث اللىخت ألام

 



 

: جخ٨ىن اللىخت ألام مً

o لىخت الضواثغ اإلاُبىٖت( PCB )Printed Circuitry Board  :

ت  وهي اللىخت التي جغ٦ب ٖلحها ظمُ٘ م٨ىهاث اللىخت ألام  اإلا٨ىهاث بدؿب َب٣اث 8 بلى 4 مً وهي ، َب٣اث ٖضة مً اللىخت َظٍ جهى٘ Printed، حؿمى باللٛت ؤلاهجلحًز

 ؾُذ ٖلى ال٩اُٞت اإلاؿاخت وظىص لٗضم باإلياٞت ، اللىخت ٖلى اإلا٨ىهاث بحن ٖملها ًجب التي الخىنُالث ٦ثرة َى َب٣اث ٖضة الؾخسضام الؿبب ، اللىخت ٖلى اإلاؿخسضمت

 ٖملها ًخم الىنالث مً مجمىٖت ٧ل ٞةن لهظا زغ،آ مى٢٘ بلى مى٢٘ مً اهخ٣الها ٖىض ال٨هغباثُت ؤلاقاعة حكىَل بلى يًاص الىنالث َظٍ ج٣اعب نب ، الخىنُالث ل٩ل اللىخت

 ...ظغا َلم و الىنالث مً زاهُت مجمىٖت ٖلى يجدخى ؤزغي  َب٣ت ٞى٢ها جً٘ زم ومً َب٣ت ظاهبي ٖلى

 BTX    الـ وMicro ATX    الــ و ATX الـ وهي مسخلٟت بإحجام يجإث وهي 

o  دخا الجؿغ الكمالي (: Chipsets) ٣َم الغ٢ا٢اثؤو  (SouthBridge )والجؿغ الجىىبي( NorthBridge)قٍغ

 

بت ألن الكما٫ والجىىب ًخٛحر بدؿب بصاعج٪ الججاٍ اللىخت ألام  الجؿغ،   مهىعي اللىخاث ألام ٢ض اج٣ٟىا ٖلى َظٍ الدؿمُاثٞةن، ول٨ً لؿبب ؤو آلزغ  ؤؾماء ٍٚغ

  .SouthBridge وؤ الجىىبي الجؿغ هي ألازغي  ،  ألام اللىخت ٖلى( Integrated )مضمجخان ازيخان مً( Chipset )ع٢ا٢تَى  NorthBridge  الكمالي

بت مً اإلاٗالج والظا٦غة وق٤الجؿغ الكمالي َى  دت التي ج٨ىن ٢ٍغ دت جخمشل في ٖملُت ه٣ل PCI x16 وق٣ى١ AGP ٦غوث الكاقت الكٍغ  الخضًشت، مهمت َظٍ الكٍغ

دت  ولهظا ٞهياإلاٗالج والظا٦غة و٦غث الكاقتاإلاٗلىماث والاجها٫ ما بحن    . اإلاظعبىعص َظا ٖلى اؾخسضامه ًم٨ً الظي اإلاٗالج هٕى جدضًض في حؿاَم  مهمتقٍغ

(. FSB ؤو Front-Side Bus)البُاهاث بحن اإلاٗالج والظا٦غة الغثِؿُت جيخ٣ل بىاؾُت الىا٢ل ألامامي 

ت جدضًض ًخم ٠ُ٦ ت اإلاٗالج ؾٖغ  ألامامي؟ الىا٢ل وؾٖغ

دت ج٣ىم ، ألامامي الىا٢ل جغصص زال٫ مً ت بخدضًض الكمالي الجؿغ قٍغ ت اإلاٗالج ؾٖغ   . AGP الكاقت ٦غث ها٢ل وؾٖغ

ت         ت وج٨ىن  ، الىا٢ل وجغصص( Multiplier" )الًغب مٗامل "ٌؿمى بما جخدضص اإلاٗالج ؾٖغ ت يغب هاجج ًٖ ٖباعة اإلاٗالج ؾٖغ  مشا٫ ، مدضص بمٗامل ألامامي الىا٢ل ؾٖغ

ت 4 بىدُىم مٗالج ٞان طل٪ ٖلى ت ًٖ ٖباعة َى MHZ 3200 بؿٖغ  بها ج٣ىم َظٍ الًغب ٖملُت . 16 الًغب مٗامل في مًغوبت MHz 200 حٗاص٫ والتي ألامامي الىا٢ل ؾٖغ

دت دت ٧اهذ بطا لظا، الى٢ذ، بىٟـ واإلاٗالج الكمالي الجؿغ قٍغ ت جضٖم ال ؤجها ؤو 16 يغب مٗامل جضٖم ال الكٍغ  حكُٛل حؿخُُ٘ لً ه٪ٝب MHZ 200 ؤمامي ها٢ل ؾٖغ



دت الجؿغ الكمالي . اللىخت َظٍ ٖلى MHZ 3200 مٗالج اث ه٣ل مدضص بمٗامل  Divider ٢ؿمت بٗملُت٦ما ج٣ىم قٍغ ت الىا٢ل ألامامي لخىاؾب م٘ ؾٖغ  لخ٣لُل ؾٖغ

 ٦AGPغوث الكاقت 

 

 PCIجغصص  AGPجغصص  جغصص الىا٢ل ألامامي جغصص اإلاٗالج اإلاٗالج

Celeron 400 100 * ⅔100=66 * ⅓ 100=33 

P4 533 133 * ½133=66  * ¼133=33 

P4 800 200 * ⅓ 200=66 1/6 * 200=33 

 

  جىظض ٦ما وحجمها، اؾخسضامها ًم٨ً التي الظا٦غة هٕى الكمالي الجؿغ٦ما ًدضص 
ً
 اؾخسضام ًٖ ٌٛني مما ٖلحها قاقت مكٛل صمج جم التي الكمالُت الجؿىع  بٌٗ ؤًًا

. اإلاهمت بهظٍ لل٣ُام مخسهو قاقت ٦غث

ا، الهىث و٦غث اإلاىصم مشل ؤلاياٞاث ٦غوث ٖلحها جغ٦ب التي ACR و CNR و AMR ق٣ى١  ٦ظل٪و PCI x1 وق٣ى١  PCI ق٣ى١  في ًخد٨م الجىىبي الجؿغ حَر  و٦ظل٪ ٚو

دت َظٍ بها ج٣ىم التي اإلاهمت ألامىع  ومً ،IDE ج٣ىُت حؿخسضم والتي والًىثُت واإلاغهت الهلبت باأل٢غام الخد٨م  لىخت مشل اإلاٗلىماث ومساعط بمضازل الخد٨م هي الكٍغ

  ؤيُٟذ التي ألامىع  مً. والٟإعة  اإلاٟاجُذ
ً
 الُابٗاث مشل الخاعظُت ألاظهؼة مً ال٨شحر جىنُل زاللها مً ًخم والتي a/b 1394 و USB بمضازل الخد٨م الجىىبي للجؿغ مازغا

 للجؿغ قب٨ت ٦غث ؤياٞذ التي الكغ٧اث بٌٗ ٦ظل٪ َىا٥ مخسهو، نىث ٦غث ًٖ الاؾخٛىاء ًم٨ً بدُض الهىث محزة بياٞت جم و٦ظل٪ الًىجي، واإلااسر واإلاىصم

. ظهاػ مً ؤ٦ثر مً م٨ىهت مجزلُت قب٨ت ٖمل ؤعصث بطا مخسهو ٦غث ًٖ ٌٛني مما الجىىبي

 

 نضع ٦مُاث ٦بحرة مً الخغاعة التي ج٣ىم بةجالٞه لظل٪ ٞهي مؼوصة بىٕى مً اإلابرصاث لُغص الخغاعة ؤما الجؿغ الجىىبيي (NorthBridge) الجؿغ الكمالي :مالخٓت 

(SouthBridge)ٞهي ال جهضع خغاعة لظل٪ ال جدخاط بلى مبرص  .

o  ق٣ى١ الظا٦غة الٗكىاثُت(RAM Slots :)

 

ٞإن  " Dual Channel" ووظىص ٢ٟلحن باللىن ألابٌُ ٖلى ؤظىابها، وبطا ٧اهذ اللىخت ألام بها زانُت  " Dual Channel" جخمحز بلىجها ألاؾىص في خالت ٖضم وظىص زانُت 

 DDR-SDRAM وSDRAM ؤهىإ مً الظوا٦غ وهي 4، الضاعط آلان َى  ق٣ى١ الظا٦غة ؾ٨ُىن لها لىهحن مسخلٟحن، َظٍ الك٣ى١ جسخل٠ بدؿب هٕى الظا٦غة اإلاؿخسضمت

 DDR2طا٦غة و، RDRAMو

   ٞال ػالذ جيخجها بٌٗ الكغ٧اث ول٨ً ٖلى هُا١ يRDRAM٤ُ، وؤما SDRAM وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ ؤن قغ٧اث اإلاظعبىعص جى٢ٟذ ًٖ بهخاط لىخاث جضٖم طا٦غة 
ً
، َبٗا

. زغآؤهىإ الظا٦غة ٚحر مخىا٣ٞت م٘ بًٗها ولظا ال ًم٨ً جغ٦ُب ؤ٦ثر مً هٕى وال ًم٨ً جغ٦ُب هٕى بك٤ مهمم لىٕى 

 ...ؾيخُغ١ لها بالخٟهُل في مبدض الظوا٦غ



o  ق٣ى١ الخىؾٗت(Expansion slots :)

 

ُٟتها هي بياٞت ال٨غوث اإلاسخلٟت  وهي ٖباعة ًٖ ق٣ى١ ج٣٘ في ال٣ؿم الجىىبي مً اللىخت ألام ت مشل ٦غث الكاقت  (Cards)، ْو الظي ٣ًىم )التي حٗخبر بًٗها يغوٍع

ىال٪ بٌٗ ال٨غوث التي جخم بياٞتها بدُض حُٗي الخاؾب محزاث ظضًضة ل٨جها لِؿذ  (بةنضاع الهىع وبعؾالها بلى الكاقت لٗغيها والظي ال ٌٗمل الخاؾب بضوهه، َو

 . الظي ٣ًىم بهى٘ ألانىاث وبعؾالها بلى الؿماٖت (Sound Card)مهمت ل٩ي ٌٗمل الخاؾب، ومشا٫ ٖلى طل٪ ٦غث الهىث 
ً
ق٣ى١ الخىؾٗت ؤهىإ ٦شحرة مجها ال٣ضًم ظضا

٘، ومً ؤهىاٖها : والخضًض والبُيء والؿَغ

  ق٤ISA :

دمل الازخهاع  ى مً الك٣ى١ ال٣ضًمت والبُُئت خُض ٌٗمل بترصص Industry Standard Architectureٍو  وؤصاٍئ 16 مُجاَغجؼ وبٗغى 8 َو
ً
 بذ ٦ما ؤن حجمه ٦بحر ظضا

. مىسٌٟ

 

  ق٤PCI :

 

دمل الازخهاع  ى مً الك٣ى١ اإلاؿخٗملت في ؤًامىا َظٍ وطل٪ لخىنُل ٦غوث الهىث واإلاىصم Peripheral Component Interconnectٍو ا، وق٤ Modem َو حَر  PCI ٚو

ملي خُض ٌٗمل بترصص  ٘ ٖو  َىال٪ ق٤ 32 مُجا َغجؼ وبٗغى 33ؾَغ
ً
ى مؿخسضم في لىخاث ألام 64 مُجاَغجؼ وبٗغى 133 الظي ًهل جغصصٍ بلى PCI -x بذ، َبٗا  بذ َو

(. servers)الخانت بالخاصماث 

  ق٤AGP : 

 

 ظمُ٘ ٦غوث الكاقت الخالُت حؿخسضم ج٣ىُت 
ً
با ، وهي جخمحز ًٖ باقي الك٣ى١ بلىجها اإلاسخل٠ ٖجها، وجبلٜ Accelerated Graphics Port وهي ازخهاع لجملت AGPج٣ٍغ

تها  ؿمى AGP، ًىظض هىٖان مً ق٣ى١  MHZ 66ؾٖغ ؿمى AGP، الىٕى ألاؾاس ي َو حن َو ىا٥ الىٕى اإلاسهو ل٨غوث اإلادتٞر ، ًخمحز الىٕى اإلاسهو AGP-Pro ٣ِٞ، َو



اصة في الدجم ؾببها خاظت َظٍ ال٨غوث لدجم ؤ٦بر مً الُا٢ت وبالخالي ًسهو لها مى٢٘ زام لل٨هغباء، ًم٨ً جغ٦ُب ٦غوث  ، الٍؼ
ً
حن ب٨ىهه ؤ٦بر حجما ل٨غوث اإلادتٞر

AGP ٖلى ق٣ى١ AGP-Pro ول٨ً ال ًم٨ً جغ٦ُب ٦غوث AGP-Pro ٖلى ق٣ى١  AGP ق٣ى١ ،AGP٤ ج٣ىُاث ه٣ل بُاهاث مسخلٟت  ... حٗمل ٞو

 

 بالخٟهُل في مبدض ٦غوث الكاقت
ً
 ..ؾيخُغ١ لها ظمُٗا

  ق٣ى١CNR و AMR و ACR :

 

CNR  وهي ازخهاع لجملتCommunication Network Riser  وجخمحز بلىجها البني وحجمها الهٛحر، هي مهممت لبٌٗ ؤهىإ ال٨غوث مشل ٦غث اإلاىصم و٦غث الكب٨ت ،

والتي حؿخمض ٧امل اخخُاظاتها الدكُٛلُت مً اإلاٗالج، لألؾ٠ ال جىظض ؤي ٦غوث مً َظا الىٕى للمؿخسضم الٗاصي وهي مسههت للكغ٧اث التي ج٣ىم بخجمُ٘ ألاظهؼة، 

، الك٤ الشالض َى CNR وهي مُاب٣ت لك٣ى١ Audio Modem Riserل٩لمت ازخهاع  ٞهى AMRؤما 
ً
ى ازخهاع ACR ول٨جها مهممت ل٨غوث الهىث جسهُها  َو

Advanced Communication Riser َظٍ الك٣ى١ ٨ٞغتها هٟـ AMR و CNRالك٩ل م٣اعب  ، َظا ًخًمً اإلاىصم و٦غث الكب٨ت  ول٨جها حٗمل م٘ ظمُ٘ ٦غوث الاجها٫ ،

 ،   ول٨جها ب٨ٗـ الاججاPCIٍلك٣ى١ 
ً
 ما جإحي م٘ اللىخت ألامَبٗا

ً
البا ، ٦ظل٪ ٞةن ٚالب اللىخاث   ال٨غوث اإلاخىا٣ٞت م٘ َظٍ الك٣ى١ ٚحر مخىٞغة للمؿخسضم الٗاصي ٚو

  ...ألام ال جدخىحها

o  م٣بـIDEاإلاسهو لأل٢غام الهلبت وؾىا٢ت ألا٢غام الًىثُت  :

 

بلٜ َى٫ اإلا٣بـ خىالي Intelligent Drive Electronics ازخهاع ل٩لمت IDEمؿمى  غمؼ لىٕى اإلا٣بـ ولِـ للخ٣ىُت اإلاؿخسضمت لى٣ل اإلاٗلىمت، ٍو دىي نٟحن 5 ٍو  ؾم ٍو

 ... ببغة40مً ؤلابغ بمجمٕى 

ىا ؽATA الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت لى٣ل اإلاٗلىمت هي  ، الخ٣ىُاث اإلاهىٗت (Advanced Technology Attachment)ٌٗني  لهظا الغمؼ والظي IBMؾخسضم جٟؿحر قغ٦ت ن َو

٤ ج٣ىُت  ت ه٣ل اإلاٗلىمت ج٣اؽ باإلاُٛاباًذ في الشاهُت   والٟغ١ بحن َظٍ الخ٣ىُاث َى بذجم اإلاٗلىمت التي ًم٨ً ه٣لها بىٟـ الى٢ذATA133 و ATA100 هي ATAٞو ، ؾٖغ

 مُجاباًذ في الشاهُت، وجدىي ٧ل لىخت ؤم 133 حٗني ال٣ضعة ٖلى ه٣ل ATA133، ٞخ٣ىُت  ومً َىا وؿخُُ٘ ٢ُاؽ ٢ضعة ٧ل ج٣ىُت بىاؾُت الغ٢م اإلاىظىص بجاهب خغوٞها

ؿمى Primary IDE ألاو٫ وؾمى IDEٖلى م٣بس ي  ً Secondary IDE والشاوي َو ألا٢غام اإلاغبىَت  ، (٢DVDغم نلب ؤو ) و٧ل واخض مجهما ٢اصع ٖلى ؤن ًىنل به ظهاٍػ

م٨ً جىنُل  ، ولظا ٞان ال٣غم الهلب الغثِس ي للجهاػ ًجب ؤن ًىنل ٖلى َظا اإلا٣بـ باإلا٣بـ ألاؾاس ي هي ؤو٫ ؤ٢غام ًخم الخٗٝغ ٖلحها مً ٢بل الخاؾب ، ٍو

م٨ً ؤن ٨ًىن ٦الَما ؤ٢غام نلبت ؤو ٦الَما ٢اعت ؤ٢غام يىثُت ؤو صمج بحن الازىحن، ؤخض َظٍ ألا٢غام ًجب ؤن ٨ًىن  ً ب٩ل م٣بـ، ٍو وألازغ ًجب  (Master)ظهاٍػ

٨مً جدضًض الـ(Slave)ؤن ٨ًىن   ؤظهؼة، 4 َى IDE، مجمٕى ألاظهؼة التي ًم٨ً جغ٦ُبها ٖلى م٣بؿحن  باؾخسضام الجمبر اإلاىظىص في ال٣غم الهلب (Slave)و (Master)، ٍو

 واللىن ألاػع١ للتي حٗمل ATA33اللىن الضاعط لهظٍ اإلا٣ابـ َى اللىن ألاؾىص للتي حٗمل بخ٣ىُت . واخض ٣ِٞ ٖلى اإلا٣بـ ألاؾاس ي ول٨ً َظا ال ًمى٘ مً جغ٦ُب ظهاػ 



 باللىن ألاؾىص ATA100، ول٨ً َظٍ ألالىان ٚحر مخ٤ٟ ٖلحها بحن ظمُ٘ الكغ٧اث اإلاهىٗت للىخاث ألام ٞلظا ًم٨ً ؤن ججض م٣بـ ATA133 و ATA100 و ATA66بخ٣ىُتي 

. ؤو ألابٌُ ؤو ألاػع١ ؤو ألاخمغ

o  م٣ابـSATA :

 

 بلُه خٝغ ATAهي خغوٝ 
ً
٠ بها مًاٞا  التي حؿخسضم التزامً ATA والتي حٗني حؿلؿلُت ؤو مخٗا٢بت، ٖلى ٨ٖـ ج٣ىُت Serial للضاللت ٖلى ٧لمت S التي ؾب٤ الخٍٗغ

Parallel لظل٪ ًم٨ىىا ؤن وؿمي ج٣ىُت ATA بخ٣ىُت PATA ؤما ج٣ىُت SATA ٖجها، بضؤث َظٍ الخ٣ىُت باؾم 
ً
تSATA/150 ٞخسخل٠ جماما  MB/s 150  للضاللت ٖلى ؾٖغ

 لأل٢غام الهلبت ٦ما ًجب ؤن هىدبه بلى ؤن ال٨شحر مً اإلاىا٢٘ حٗٝغ ج٣ىُت SATA600 زم SATA300والخ٣ىُت اإلاغج٣بت ؾخ٨ىن 
ً
 ٖلى SATA II والتي ؾخ٨ىن بإصاء ٖا٫ ظضا

ت ً في آن واخض، خالها ٦دا٫ ج٣ىُت GB/s 300 ؤجها بؿٖغ ، ٦ما جخمحز َظٍ الخ٣ىُت باؾخسضام خؼام ٦ُبل ؤنٛغ ب٨شحر مً  IDE، و٧ل مىٟظ مً َظٍ اإلاىاٞظ ج٣بل ظهاٍػ

م٨ً لهظٍ الخ٣ىُت الخٗامل م٘ ٦ُبل بُاهاث بُى٫ متر، ؤما  ل ال٣غم الهلب الضازلي بلى زاعجي، ٍو ال٣ضًم، ٦ما جخمحز َظٍ الخ٣ىُت بؿهىلت جىنُلها لخاعط الجهاػ وجدٍى

.  ٞىه٠ َظا الُى٫ ATAج٣ىُت 

 :  (اإلاؿخ٣لت لأل٢غام الخٗضص مهٟىٞت )RAID ج٣ىُت

غ (Redundant Array of Independent Disks)، وهي ازخهاع لجملت  RAIDالخضًض ًٖ ج٣ىُت  ، ٞال ًم٨ً ؤن وٟٛل بطا ٦ىا هخدضر ًٖ ال٣غم الهلب ، جم جٍُى

اصة حجم ال٣غم الهلب باؾخسضام ؤ٦ثر مً ٢غم نلب وبضون اؾخسضام ٢غم نلب طو ؾٗت ٦بحرة، حٗمل َظٍ  ت واإلاغوهت في ٍػ َظٍ الخ٣ىُت ختى حُُٗىا الؿٖغ

، بدُض ج٣ىم بجم٘ الؿٗاث اإلاىظىصة في ألا٢غام الهلبت والخٗامل مٗها ٖلى ؤجها ٢غم نلب واخض  ج٣ىُت في خالت وظىص ؤ٦ثر مً ٢غم نلب واخض في الجهاػ

ى اث لهظٍ الخ٣ىُت وهي مً اإلاؿخىي 6، ٦ما ؤن َىا٥  (Master) َو اث   مىظهخان للمؿخسضم الٗاصي1 واإلاؿخىي 0، اإلاؿخىي  5 بلى اإلاؿخىي 0 مؿخٍى ، واإلاؿخٍى

 بال ؤجهما IDEق٩ل م٣بـ  ، وج٨ىن ٖلى ق٩ل م٣بؿحن بياُٞحن ٖلى هٟـ ، وال جخىٞغ َظٍ اإلا٣ابـ في ظمُ٘ اللىخاث ألام ألازغي لألظهؼة الخاصمت واإلاخسههت

، ول٩ل قغ٦ت طو٢ها في ازخُاع ألالىان
ً
 واخضا

ً
 .SATA م٘ ج٣ىُت RAID،٦ظل٪ جخىاٞغ ج٣ىُت  ًإزظان لىها

o  م٣بـFDDاإلاسهو لؿىا٢ت ألا٢غام اإلاغهت  :

 

 

غمؼ له ب  خمحز، في الٗاصة ٨ًىن لىهه ؤؾىص Floppy Disk Drive وحٗنى FDDلخىنُل ٧ابل ال٣غم اإلاغن ٍو بلٜ ٖضص ؤلابغ ُٞه ؤ ب٨ىهه ٍو   34نٛغ مً اإلا٣ابـ ألازغي، ٍو

. ببغة

o الــبـُىؽ (BIOS) :

 



 ًٖ ؤؾاؾُاث ٖمل مؿاو٫ألاؾاس ي لضزى٫ وزغوط اإلاٗلىمت، َظا البرهامج  (البرهامج) الىٓام حٗني وهي Basic Input Output System َى ازخهاع إلاهُلر BIOSعمؼ 

دتي الجؿغ الكمالي والجىىبي وال٨غوث التي جغ٦ب ٖلى الخاؾب الخاؾب ، ًخم ٖملها مً البُىؽ ومً زم جىنُلها لىٓام الدكُٛل اإلاؿخسضم  ، ؤمىع مشل الخد٨م بكٍغ

حٍر ىضوػ ٚو ت اإلاٗالج والظا٦غة وجىا٢ُتهما وختى ال٣ضعة ٖلى  ٖلى الخاؾب مشل ٍو ، بغامج البُىؽ الخضًشت حُُٗ٪ ال٣ضعة ٖلى الخد٨م ب٩ل بٖضاصاث الجهاػ مشل ؾٖغ

دت حؿمى  الخد٨م ب٣ضعة ال٨هغباء التي جهل بلى اإلا٨ىهاث ىه بكٍغ دت ًض٫ ٖلى Read Only Memory وهي ازخهاع لجملت ROM، بغهامج البُىؽ ًخم جسٍؼ ، مؿمى الكٍغ

 ُٞما ؾب٤ وطل٪ للمداٞٓت ٖلى َظا البرهامج اإلاهم مً الخل٠ ؤ
ً
 خماًخه مً ال٨خابت ٞخخمجها مً ؤهىإ الظا٦غة والتي حؿخُُ٘ ال٣غاءة مجها ٣ِٞ، َظا ال٨الم ٧ان صخُدا

، آلان باؾخسضام بغامج مخسههت بةم٩اه٪ ؤن حٗمل جغ٢ُت لبرهامج البُىؽ وطل٪ لخل مكا٧ل عبما ج٣٘ في  ، الىي٘ حٛحر آلان م٘ اللىخاث الخضًشت ٖلُه ختى ال ًخل٠

ت الىا٢ل ألامامي وختى حُٛحر  اللىخت ألام ؤو بياٞت صٖم إلاٗالج ظضًض، ٖىض ٢ُام٪ بٗمل حٗضًالث ٖلى البُىؽ مشل حٍٗغ٠ ٢ُٗت ظضًضة مً الٗخاص ؤو بٖضاصاث ؾٖغ

ش والى٢ذ دت حؿمى ٞةن،  الخاٍع ضاصاث ًخم خٟٓها بكٍغ دت ال Complementary Metal Oxide Semiconductor وهي عمؼ للمؿمى الٗلمي CMOS َظٍ ؤلٖا  ، َظٍ الكٍغ

ً مٗلىماث بضون َا٢ت ٦هغباثُت دت بال٨هغباء بهىعة مؿخمغة حؿخُُ٘ جسٍؼ ت نٛحرة مهمتها جؼوٍض َظٍ الكٍغ .  ، لظا ٞهي مغبىَت ببُاٍع

، في الخ٣ُ٣ت البُىؽ اإلاؼصوط حُٗي مجا٫ ؤ٦بر للمؿخسضمحن "ظُجاباًذ"زانت في لىخاث ؤم  (Dual BIOS) بالبُىؽ اإلاؼصوط ٌؿمىو٢ض ْهغ في بٌٗ اللىخاث ما 

اصة اليسخت ألانلُت  لتر٢ُت وحٗضًل البُىؽ بضون ؤي زُىعة جظ٦غ ؤو زىٝ، ٞٗىضما ًدضر زلل ؤو زُإ ؤزىاء جغ٢ُت البُىؽ، ؾُُٗي البُىؽ اإلاؼصوط ٞغنت إٖل

للبُىؽ بضون ؤي مك٩لت، وبطا خضر َظٍ الخلل ؤو الخُإ في لىخت ؤم لِـ بها البُىؽ اإلاؼصوط ٞؿ٨ُىن الخل َى بٖاصة اللىخت ألام بلى اإلاهى٘ ؤو بٖاصة بغمجت البُىؽ 

. ٖبر ٞني مدتٝر

 

 
ً
  الخ٣ا

ً
 ...ؾيخُغ١ لها جٟهُال

o واإلاىاٞظ اإلاىنالث Plugs and Ports  لىخت الىنالث الخاعظُت:  

 

 ي وبطا ٧اهذ اللىخت ألام جدخىCOM ي، م٣بـ  للُابٗتParallel، م٣بـ USB ، مىٟظ والٟإعة  لىخت اإلاٟاجُذ م٣بس ياإلا٣ابـ اإلاىظىصة ٖلى لىخت الىنالث الخاعظُت هي 

  وم٣ابـ الؿماٖاث واإلا٨ُغوٞىن Joystick ٖلى محزة الهىث ٞؿ٨ُىن َىا٥ م٣بـ لُض الخد٨م باأللٗاب
ً
 ٦ما َى مىضر في الهىعة LAN جدىي مىٟظ الكب٨ت وؤخُاها

 :هظ٦غ مجها ..  ال٣ُاؾُت خضصث لىن ممحز ل٩ل ونلتPC99 خضصث ٦ظل٪ مى٢٘ م٣ابـ الىنالث الخاعظُت ٖلى اللىخت ألام، ومىانٟاث ATX، مىانٟاث  ؤٖالٍ

 



 :Serial Portsمخىالُت  مىاٞظ- 1

٨ظا COM2 و COM1 وحؿمى   . External Modem الخاعجي اإلاىصًم مشل اإلاخىالُت ألاظهؼة وبٌٗ  Mouse الٟإعة لخىنُل وحؿخسضم َو

ت مىاٞظ- 2  :Parallel Ports مخىاٍػ

٨ظا LPT2 و LPT1 وحؿمى  . قابه ما وؤ Scanner اإلااسخت وؤ Printer الُابٗت لخىنُل الٗاصة فى وحؿخسضم َو

 : PS/2 مىاٞظ- 3

ما اإلاٟاجُذ ولىخت  عةؤال٠ لخىنُل مسههان مىٟظان ًٖ ٖباعة يٍو ى زًغؤ ألاو٫  ٞلىن  اللىن  خُض مً مسخلٟان جهما بال ؤالك٩ل خُض مً مدكابهان َو  مسهو َو

ى بىٟؿجي آلازغ واللىن  للماوؽ  .اإلاٟاجُذ للىخت مسهو َو

  بها جىنل الٟإعة نبدذؤ وبٓهىعَا خضًشت مخىالُت مىاٞظ PS/2 ا٫ مىاٞظ حٗخبر
ً
 ؤو COM2 و COM1 باإلاىٟظ جىنُلها مً بضال

ً
  بها جىنل اإلاٟاجُذ لىخت نبدذؤ ًًا

ً
 مً بضال

 .ال٣ضًم اإلاٟاجُذ للىخت اإلاسهو اإلاىٟظ

: IEEE 1394 وUSB2.0مىٟظي - 4

ى ٌٗخبر امخضاص لــ (Universal Serial Bus) َى ازخهاع لجملت USB2.0مىٟظ  غ USB1.1، َو ٗىص الًٟل لخٍُى  ,Hewlett-Packard, Intel, Lucent:  بلى قغ٧اثUSB2.0، َو

Microsoft, NEC and Philips غ َظا اإلاىٟظ ختى ونل بلى .   مُٛابذ بالشاهُت480، ٣ٞض اؾخُاٖذ جٍُى

 

 

ى  ٞهى ٖلى ظُلحن مخٗا٢بحن IEEE 1394  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) ؤما مىٟظ ت ه٣ل البُاهاث IEEE 1394a، الجُل ألاو٫ َو  وجهل ؾٖغ

ت ه٣ل البُاهاث بلى IEEE 1394b، ؤما الجُل الشاوي ٞهى   مُٛابذ في الشاهُت400في َظا الىٕى   باؾم IEEE1394، ٦ظل٪ ٌؿمى مىٟظ    مُجابذ بالشاهُت800 وجهل ؾٖغ

FireWire وب٣ي ؤن وٗٝغ ؤن قغ٦ت Apple ٌٗخبر ، ٍغ  ) مىاٞظ مغجٟٗت الؿٗغ IEEE 1394 و USB2.0 مىٟظا هي مً ٢امذ بخٍُى
ً
تها الٟاث٣ت في ه٣ل البُاهاث (وؿبُا ، لؿٖغ

ظا ٌٗني ٢ضعتهما ٖلى جؼوٍض الجهاػ اإلاغ٦ب بالُا٢ت صون الخاظت إلاهضع زاعط الجهاػhot plugging و ٦Plug-and-Playما ؤجها جضٖم زانُتي   ؾىوي قغ٦ت جبيذ  ،، َو

ت ٧امحراتها م٘ واؾخسضمتها الخ٣ىُت َظٍ  iLink وؤؾمتها ، ألازغي  ألاظهؼة وبٌٗ الغ٢مُت الُٟضًٍى

 

 : الضازليUSBم٣بـ : مالخٓــــــت 

  وؤخُانUSBلىخت اإلاىاٞظ الخاعظُت ال ًم٨ً ؤن جدىي ؤ٦ثر مً مىٟظي 
ً
ولظل٪  USB مىاٞظ 8، بٌٗ ؤ٣َم الغ٢ا٢اث جضٖم ما مجمىٖه   ؤعبٗت مىاٞظا

الخاظت بلى ٖمل َظٍ اإلا٣ابـ مباقغة ٖلى اللىخت ألام بدُض ٌؿخُُ٘ الٟني بياٞت َظٍ اإلاىاٞظ متى ٧ان بداظتها، و٧ل م٣بـ مً اإلا٣ابـ ًم٨ىه  صٖذ

خم جغ٦ُب َظٍ اإلاىاٞظ بما ٖلى واظهت اله٩ُل ؤو في ٞخداث الخىؾٗت في الجهت الخلُٟت مً اله٩ُل ؤن ًىنل بمىٟظًً  ...، ٍو

 

 



o م٣ابـ الخىنُل باله٩ُل :

 ما ج٨ىن نٟحن مً ؤلابغ، جى٣ؿم بلى مخد٨ماث في ا٫
ً
، وببغحي   وهي مىنلت بؼع الدكُٛل اإلاىظىص ٖلى اله٩ُلPowerزخهاعا ل٩لمت ب PW ؤو PWRقُٛل مشل ببغحي ثٚالبا

RES ل٩لمت ب 
ً
ء وحٗل٤ُ الجهاػ، و٦ظل٪ مجمىٖت ببغ للماقغاث، ؤعب٘ ببغ مخخالُت للؿماٖت يخالت الُىاع  وهي مسههت لٗملُت بٖاصة حكُٛل الجهاػ فيResetزخهاعا

. ، وببغجحن ؤو زالر إلااقغ وكاٍ الجهاػ ٩٦ل ، وببغجحن إلااقغ وكاٍ ال٣غم الهلب الضازلُت للجهاػ

 

o  ال٣اٞؼاثJumpers : 

 

 بضازلها مىنالث بالؾد٨ُُتوهي ٖباعة ًٖ ٢ُ٘ 
ً
 جم - Pins-بغب مشبخت ٖلى هداؾُت نٛحرة ظضا

ً
ضاصاث للٗخاص، خضًشا ٖلى اللىخت ألام وطل٪ لخدضًض بٌٗ ؤلٖا

. Bios Setupالاؾخٗايت ًٖ بٌٗ ال٣اٞؼاث بسُاعاث في الـ 

o DIP Switch :

 

ُٟخه ُٟت الجمبر، بال ؤجها مخىاٞغ في اللىخاث الخضًشتْو خمحز،   مشل ْو  ما ًدىي  ، وؾهىلت الىنى٫ بلُه  َظا الجهاػ بؿهىلت الخٗامل مٗه ٖلى ٨ٖـ الجمبرػٍو
ً
البا ، ٚو

ضاصاث الغثِؿُت للمٗالج  ٞغ١ الجهض الخام باإلاٗالج ، وبسانت جغصص الىا٢ل ألامامي ؤلٖا
ً
. ، ومٗامل الًغب وؤخُاها

o  الىىا٢لbuses : 

 

  الخاؾب ؤظؼاء ظمُ٘ ججم٘ التي هي ألام اللىخت ؤن ٢لىا
ً
 لخىنُل اإلاسخلٟت الىنالث مً الٗضًض بها مُبىٖت بل٨تروهُت لىخت بال هي ما ألام اللىخت جغ٦ُبت ٞةن لظا ، مٗا

  - ألاظهؼة َظٍ مخُلباث وبازخالٝ ( الخ ....اإلاٟاجُذ لىخت - الٟإعة - الهىث بُا٢ت - الُٟضًى بُا٢ت مشل ) بها ألازغي  الخاؾب ؤظؼاء مسخل٠
ً
 ه٣ل مٗض٫ بًٗها جُلب مشال

٣ت ًسخل٠ - ٖالي مٗض٫ الًخُلب وآلازغ ٖالي بُاهاث ٣ت ول٩ل ألام اللىخت بلى اإلاسخلٟت ألاظهؼة جىنُل ٍَغ  . ممحزاتها ٍَغ



 

 
ً
بٗا ٣ت مً البض البُاهاث مٗالجت ًخم ختى َو  إلزغاط ألازغي  ألاظهؼة وبحن بُجهم و٦ظل٪ الٗكىاثُت والظا٦غة ٧اإلاٗالج للخاؾب اإلاسخلٟت ألاظؼاء بحن البُاهاث َظٍ لى٣ل ٍَغ

 مجمىٖت بال َى وما ) اإلاسخلٟت اإلا٨ىهاث بحن البُاهاث جى٣ل - الىا٢ل وهي - الخًغاء الخُىٍ خُض الغؾم بلى هٓغا-  اإلادلي الىا٢ل وظض الٛغى ولهظا ، الُابٗت مشل البُاهاث

ت الىىا٢ل مً هٕى ول٩ّل  ، (الخ ...الٗكىاثُت الظا٦غة ، اإلاٗالج مشل اإلاسخلٟت ألاظؼاء بحن البُاهاث بى٣ل حؿمذ والتي ألام اللىخت ٖلى اإلاخىيٗت الض٣ُ٢ت ألاؾال٥ مً ٦بحرة  ؾٖغ

. وبم٩اهُاث مُٗىت

م٨ىىا  : ببًٗها ًىنلها التي ألاظهؼة خؿب ، ٢ؿمحن بلى الىا٢ل ج٣ؿُم ٍو

ى :الىٓام ها٢ل -1  .الٗكىاثُت والظا٦غة اإلاٗالج بحن البُاهاث ًى٣ل الظي َو

ى :وؤلازغاط ؤلاصزا٫ ها٢ل -2 ت الدؿلؿلُت والىىا٢ل الخىؾٗت ق٣ى١  ومجها وؤلازغاط ؤلاصزا٫ ؤظهؼة وبلى مً الظا٦غة ؤو اإلاٗالج بحن البُاهاث ًى٣ل َو ً وؤ٢غام واإلاخىاٍػ  .الخسٍؼ

ت الخاؾب في ها٢ل ألّي  بن ت َظٍ وج٣اؽ ؾٖغ  : بكِئحن الؿٖغ

 الىا٢ل خؼمت ٖغى-              2الىا٢ل جغصص -1

 : ٢ؿمحن بلى آزغ ها٢ل ؤي ؤو هٓام ها٢ل ؤ٧ان ؾىاء ها٢ل ؤي ًخ٨ىن ٦ما 

 (آزغ بلى ظؼء مً البُاهاث ًى٣ل الظي) البُاهاث ها٢ل -1

ً ها٢ل -2  الٗىاٍو

  اإلاٗالج ؤعاص بطا
ً
٤ ًٖ الٗكىاثُت للظا٦غة بُاهاث بعؾا٫ مشال  ؟ الظا٦غة في البُاهاث َظٍ جىي٘ ؤن ًجب ؤًً الٗكىاثُت الظا٦غة حٗٝغ ٠ُ٨ٞ الىا٢ل ٍَغ

  البض
ً
 ها٢ل ٌؿمى آزغ ها٢ل ٌؿخسضم بل البُاهاث به ًى٣ل الظي هٟؿه الىا٢ل باؾخسضام طل٪ ًخم وال ، البُاهاث َظٍ ُٞه جىي٘ ؾىٝ التي الظا٦غة في الٗىىان بعؾا٫ مً بطا

ً ى Address Bus الٗىاٍو  . الىٓام لىا٢ل مىاػي  ها٢ل َو

ً ها٢ل ٖلى ألن ، الجهاػ في جغ٦ُبها ًم٨ً التي الٗكىاثُت الظا٦غة ٦مُت ًدضص الىا٢ل َظا ٖغى بن   ٨ًىن  ؤن الٗىاٍو
ً
 ها٢ل ٖلى لظا الظا٦غة في م٩ان ؤي ون٠ ٖلى ٢اصعا

ً  ...طل٪ ًًمً بما ٦ٟاًت ٍٖغٌ ٨ًىن  ؤن الٗىاٍو

o  مىٟظ الُا٢تPower port  :

ى ٖباعة ًٖ مىٟظ ًدخىي ٖلى ز٣ىب لِؿخُُ٘ الاجها٫ ب٨بل ًخهل م٘ مؼوص الُا٢ت  .  وطل٪ لتزوٍض اللىخت ألام بال٨هغباء الالػمت للٗملPower Supplyَو

 

 

 

 



 

o دتي  Winbond الــــــ   وؤ ITE قٍغ

 

ُٟت   ،  خُض حٗمالن بمشابت مجـ خغاعي للىخت ألام ومىٓم لٗضص صوعاث اإلاغوخت الخانت باإلاٗالجواخضة ال٣ُٗخحن َاجحن ْو
ً
  ال٣ُٗخحن جىي٘ ال َبٗا

ً
 لىخت ٖلى مٗا

ُٟتهما ألن واخضة  . مسخلٟحن قغ٦خحن هخاطب مً ول٨ً  واخضة ْو

اصة ؤو الى٣هان ويمً زُاعاث   جدخه ؾخجض مٗلىماث ًٖ Hardware monitoring ًىظض بىض  Bois ًخم الخد٨م بٗضص صوعاث اإلاغواح بالخد٨م في ظهىص حكُٛلها بالٍؼ

 ٖضص صوعاث اإلاغوخت وؾخجض زُاعاث جم٨ى٪ 
ً
اصة مً الخدظًغ ؤي Temperature warning للــــــ   Enableؤو Disable ٖمل مًصعظت خغاعة اإلاٗالج الخام ب٪ وؤًًا  صعظت ٍػ

 . الخغاعة بضعظت مك٩لت وظىص خالت فى الجهاػ حكُٛل ءبض ٖىض والظي ًٓهغ الىٓام خغاعة

o الىبًاث مىلض صاثغة Clock Generator:  

 

  ما٢خت بقاعة جيخج بل٨تروهُت صاعة هي
ً
  ، بها اإلاىظىصة الضاعاث ٖملُاث مؼامىت في حؿخسضم( الؿاٖت بةقاعة حٗٝغ) ػمىُا

ً
 َظٍ وق٩ل . ألازغي  ًٖ صاثغة ٧ل جغصص الزخالٝ هٓغا

  ؤ٦ثر ؤو بؿُُت مخىاْغة وؤ مغبٗت مىظت ج٨ىن  ٢ض( اإلاىظت ؤو )ؤلاقاعة
ً
 . اإلاطخم وصاعة الغهحن صاعة َما عثِؿُحن ظؼثحن مً جخ٨ىن  الىبًاث مىلضاث و٧اٞت. طل٪ مً ح٣ُٗضا

 اإلاٗالج مشل ألام باللىخت اإلاغجبُت الجهاػ م٨ىهاث ظمُ٘ ٢ُمه ٖلى حٗخمض يطا٫ للترصص ألاؾاس ي اإلاىلض ألهه آلالي الخاؾب م٨ىهاث في ٦بحر بك٩ل الىبًاث مىلض ٌؿخسضم

 لخب...FSB ألامامي الىا٢ل وجغصص والظا٦غة

خهل  ألام اللىخاث بٌٗ فى  SouthBridge بالــــــ الىبًاث مىلض ًخهل ى جهمُمها خؿب ٖلىؤزغي  لىخاثفي  NorthBridge بالــــــ ٍو  ٌٗمل ل٩ي الىبًاث مً هىٖحن ًىلض َو

 Reset Clock Signal   و  System Clock Frequency  :َما الجهاػ

٤ ًٖ الىبًاث مىلض فى اإلاٗالج ًخد٨م ض ٖىضما لظل٪   Chipset Control Signal Bus الــــــ ٍَغ   لىٓاما جغصص حٛحر الىبًاث مىلض ًٍغ
ً
 ٣ًىم  اإلاٗالج مً له ةالىاعص لألوامغ َب٣ا

 . اإلاٗالج عؾلهؤ ما ٌٗاص٫ الظي الجضًض الترصص وجىلُض للترصص لخٓي جهٟحر بٗمل مباقغة ج٣ىم التي Rest signal لـــ جيكُِ بٗمل

o   الجهض صواثغ:  

 ؤ
ً
 : هىٖان هيوال٨هغباجي  الخُاع ٦بذ اإلا٣هىص و ال٨بذ ملٟاث وؤ COILS اإلالٟاث :وال

 الهىعة  في٦ما وق٩له يالخضًض ال٣لب طاث اإلالٟاث: 

 



 

 ذ ٢لب طاث ملٟاث  :الهىعةفي  ٦ما ٞحًر

 

 

 
ً
:  Capacitors م٨شٟاث الُا٢ت :زاهُا

ضصَا ًسخل٠ مً لىخت ـــ، َظٍ اإلا٨شٟاث ج٣اؽ ٢ىتها ب  ًٖ ظىصة ؤلاقاعة ال٨هغباثُت التي جهل بلى اإلاٗالجاإلاؿاولتهي  (Capacitors)م٨شٟاث الُا٢ت   ٞاعاص، ؤحجامها ٖو

، و٢ض ٢امذ بٌٗ الكغ٧اث اإلاهىٗت باالَخمام  اإلاكا٧ل التي ٢ض جدهلفي ، ٧لما ػاصث ٢ىتها و٦ثر ٖضصَا ٧ان اهخ٣ا٫ ؤلاقاعة ؤًٞل وبالخالي ؤصاء ؤؾٕغ و٢لت  ؤم بلى ؤزغي 

ضَا لًمان ؤصاء ؤًٞل لها ٤ ابخ٩اع َغ١ لخبًر ظٍ الكغ٧اث هي  بم٨شٟاث الُا٢ت ًٖ ٍَغ . Gigabyte و Abit، َو

 

 شركات تصنيع اللىحات األم

  ؤؾىؽقغ٦ت ASUS (ت  الغ٢مُت، الصخهُت واإلاؿاٖضاث ، ألام اللىخاث جهى٘ جاًىاهُت قغ٦ت هي( ASUSTeK Computer Incorporated: باإلهجلحًز

خاص ، الخاؾىب ونىاص٤ً ، الى٣الت والهىاج٠ ، الكب٩اث ومىخجاث ، (Servers )والخىاصًم ، اللىخُت و اإلادمىلت والخىاؾِب ض وؤهٓمت ، الخاؾىب ٖو  جبًر

. الخاؾىب

  .جاًىان وبىعنت لىضن، بىعنت مً ٧ل في مسجلت الكغ٦ت                    

 

 



  

  قغ٦تMSI( ت ا( Micro-Star International:باإلهجلحًز ا ، قهحرة وبل٨تروهُاث خاؾب ٖخاص قغ٦ت هي( MSI )ازخهاَع  ؤ٦بر مً وحٗخبر جاًىان الغثِس ي م٣َغ

  .الُٟضًى وبُا٢ت ألام اللىخت جهيُ٘ في الٗالم في الكغ٧اث

 

 

 

  ٨ُت     :بي ُٞه جي بًه  EVGAالكغ٦ت ألامٍغ

 

 

 

 

 



 

  الكغ٦ت الخاًىاهُتASROCK(  (2002 

 

  ظُجاباًذقغ٦ت( GigaByte ): 

ا قغ٦ت هي   مخضوالت الكغ٦ت وحٗض ألام واللىخاث الخاؾىب ؤظهؼة جهيُ٘ مجا٫ في حٗمل جاًىان م٣َغ
ً
 .. جاًىان بىعنت في ٖلىُا

 

ظا مسخهغ ما ؾب٤  :َو

 



 :هعها التعاهل وطرق الكىهبيىتر يف األم اللىحة هشكالت

ُا٫ ؤَم الخالُت الؿُىع  في وؿخٗغى ؾىٝ ُا٫ جل٪ وؤؾباب ال٨مبُىجغ بجهاػ ألام اللىخت لها جخٗغى التي اإلاك٨الث ؤو ، ألٖا  جل٪ لخل اإلا٣ترح والٗالط ، وحصخُهها ألٖا

  :اإلاكا٧ل

  ألا٦ثر اإلاكا٧ل
ً
ا  :قُٖى

  ش لبُاهاث الجهاػ ٣ٞضان َى ألام للىخت باليؿبت جىاظه٪ مك٩لت ؤو٫ ٠ والى٢ذ الخاٍع ضاصاث وبٌٗ ، الهلبت ألاؾُىاهاث وحٍٗغ  CMOS بـ الخانت ألازغي  ؤلٖا

دضر ت ل٣ٟض هدُجت طل٪ ٍو م٨ً Battery لُا٢تها البُاٍع ت باؾدبضا٫ اإلاك٩لت جل٪ ٖالط ٍو ت CMOS بُاٍع . ظضًضة بإزغي  الٟاٚع

 ال١ ٖلى ٌٗمل ال ال٨مبُىجغ ظهاػ ٧ان بطا  Drive ألاؾُىاهاث مٗالج مشل لدكُٛله ألا٢ل ٖلى ألاؾاؾُت اإلا٨ىهاث ٖلى ًدخىي  الجهاػ ؤن مً جإ٦ض Booting ؤلَا

٣ت ؤما٦جها في جغ٦ُبها جم ؤهه مً وجإ٦ض . الظا٦غة قغاثذ زانت ؾلُمت بٍُغ

                  ُت الىخضاث بُا٢اث :مشل  الجهاػ مً ؤلاياُٞت ألاظهؼة ٧ّل  بةػالت ٢م  الًىجي اإلااسر بُا٢ت ؤو Sound الهىث وبُا٢ت Fax Modem الٟا٦ـ ٦بُا٢ت الُٞغ

Scanner ا حَر . اإلا٨ىهاث جل٪ ؤخض في مك٩لت وظىص ٖضم مً للخإ٦ض ؤؾاؾُت الٛحر البُا٢اث مً ٚو

                  ٘ألام باللىخت الخانت الجؿىع  بٖضاصاث عاظ Jumpers Settings ، خه اإلاٗالج هٕى جدضًض:  مشل ت ، وؾٖغ  ؤن مً وجإ٦ض ، الُا٢ت وبٖضاصاث Bus الىا٢ل وؾٖغ

دت ظؿىع  بٖضاصاث . الُبُعي ويٗها في Flash Bios الىامًت والخغط الضزل قٍغ

                  الىٓام ٖلبت صازل اإلا٨ىهاث اٞدو System Case الدكُٛل ٖلى ًازغ مما اإلا٨ىهاث جل٪ مً ؤي خغاعة صعظت اعجٟإ ٖضم مً للخإ٦ض .

                  ألاؾىان في ؤو ٞحها قغور ؤو ٦ؿىع  ؤي وظىص ٖضم مً للخإ٦ض ؛ هٟؿها ألام اللىخت بٟدو ٢م Pins ٖلحها اإلاىظىصة .

                 اإلاٟاجُذ لىخت ؤن مً جإ٦ض Keyboard ٣ت مخهلت . الىنلت في ُٖىب ؤي جىظض وال ألام باللىخت صخُدت بٍُغ

 :مك٨الث ؤزغي 

. ألام اللىخت في ؤُٖا٫ حؿبب ؤن ًم٨جها ؾلُمت ٚحر مسبإة طا٦غة قغاثذ اؾخسضام ؤو Cache Memory اإلاسبإة الظا٦غة في ُٖل ؤي-   

ه الىٓام في مكا٧ل بلى جاصي ٢ض CPU اإلاٗالج صعظت اعجٟإ-   
ّ
كمل ٧ل . ألام اللىخت طل٪ َو

٣ت حٗمل ؤجها مً وجإ٦ض الظا٦غة اٞدو-   . ؤما٦جها في ومشبخت ؾلُمت الكغاثذ وؤن ، ؾلُمت بٍُغ

. الٗغى بُا٢ت ؾببها ٨ًىن  ٖامت بهٟت الىٓام مك٨الث مٗٓم بن خُض ألامغ، لؼم بطا واؾدبضلها VGA الٗغى بُا٢ت اٞدو-  

   عبما( 200w مً ؤ٢ل )ي٠ُٗ َا٢ت مؼوص وظىص م٘ Drives ال٨مبُىجغ في ٦شحرة مكٛالث بةياٞت ٢مذ بطا ؤو ، ال٣ضًم الىٕى مً Power Supply الُا٢ت مؼوص ٧ان بطا-  

. ٧اٝ بك٩ل الُا٢ت مً ؤلاياُٞت اإلا٨ىهاث بمخُلباث ًٟي وؤ٢ىي  ؤخضر بأزغ اؾدبضاله الخالت َظٍ في ُٞم٨ى٪ الُا٢ت مؼوص م٘ إلاك٩لت جخٗغى

دت بغامج في مك٩لت ؤو ُٖب وظىص ألام اللىخت ُٖل ؾبب ٨ًىن  ؤن ًم٨ً-   . BIOS ألاؾاس ي والخغط الضزل قٍغ

دت بغامج جخٗغى ٢ض-   اث مً ظؼء حُٛحر بلى جيكُُها ٖىض ج٣ىم التي الخضًشت الٟحروؾاث ؤهىإ بٌٗ مً هجىم بلى BIOS قٍغ  الىمٌ ؤو للبرمجت ال٣ابلت الكغاثذ مدخٍى

Flash BioS .

 ؤن ج٣ترح ؤن ُٞم٨ى٪ ؾلُمت، وبهىعة بىجاح بها الجهاػ حكُٛل جم ٞةطا ممازلت، بإزغي  اإلاك٩لت ؾبب ألام اللىخت اؾدبضا٫ ججغبت ًم٨ى٪ ألام اللىخت إلاك٨الث ؤزحر و٦دل- 

. مُٗبت اإلاك٩لت ؾبب ألام اللىخت

 : مالخٓت

الن ًخم ما زُإ وظىص خالت وفي ، ألام اللىخت ٖلى اإلاغ٦بت اإلااصًت للم٨ىهاث عوجُيُت ٞدىناث بةظغاء POST ؤلا٢إل لبضاًت الظاحي الٟدو بغهامج ٣ًىم  ٖىه ؤلٖا

  ومضتها ٖضصَا في جسخل٠ ، زانت Beeps بهٟاعاث
ً
 . اإلاك٩لت ؤو الخُإ به اإلاىظىص اإلااصي اإلا٨ىن  لىٕى جبٗا

 

 



 : عثِؿت ؤ٢ؿام زمؿت بلى ألام اللىخت ؤُٖا٫ جهي٠ُ ًم٨ًوبخٟهُل ؤ٦بر  

 .Voltage regulators الجهض بمىٓماث مغجبُت ؤُٖا٫ -Capacitors       .2 باإلا٨شٟاث مغجبُت ؤُٖا٫ -1

ت مغجبُت ؤُٖا٫ -3 دت مغجبُت ؤُٖا٫ -Battery               .4 بالبُاٍع . مخىىٖت ؤزغي  ؤُٖا٫ -BIOS       .5 الـ بكٍغ

 .ٖلحها اإلاىظىصة باإلا٨شـٟاث ؤو ، ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة voltage regulators الجهض جىُٓم بضواثغ مغجبُت ج٨ىن  ألام اللىخت ؤُٖا٫ مٗٓم

لت إلاضة مؿخسضمت ألام اللىخت ٧اهذ بطا : آلاحي بظغاء اإلاهم ٞمً ، ٍَى

o الال٨ترولُدُت اإلا٨شـٟاث ٞدو Electrolytic capacitorsؾلُمت ؤجها مً والخإ٦ض .

o ت ٞدو . ؾلُمت ؤجها مً والخإ٦ض Battery البُاٍع

o ألام للىخت الٓاَغي  الٟدو Motherboard 

. ألام اللىخت ؤُٖا٫ حصخُو ٖىض بها ال٣ُام ًيبغي التي ؤلاظغاءاث ؤَم مً Physical check الٓاَغي  الٟدو ٌٗخبر

 

 :ًلي بما ألام للىخت الٓاَغي  الٟدو ًخم

 .ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة الال٨ترولُدُت اإلا٨شٟاث لخل٠ آزاع ؤي ًٖ البدض -1

اصة لخضور آزاع ؤي ًٖ البدض -2 ى ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة الال٨تروهُت ألاظؼاء خغاعة صعظت في َبُُٗت ٚحر ٍػ  حهخم ٦ما ،Overheating   باإلاهُلر بلُه ٌكاع ما َو

 .Overheating لخضور هدُجت ال٨تروهُت ٢ُٗت ؤي لىن  في الخٛحر ًٖ بالبدض الٓاَغي  الٟدو

 َظٍ ؤَغاٝ ؤن مً الخإ٦ض ًجب ٦ظل٪. IC Sockets جشبُذ ٢ىاٖض ألام اللىخت ٖلى جشبُتها في ٌؿخسضم التي ICs اإلاخ٩املت للضواثغ الجُض الخشبُذ مً الخإ٦ض -3

 .ظُض الخشبُذ ٢اٖضة في اإلاىظىصة الخالمـ وه٣اٍ اإلاخ٩املت الضاثغة ؤَغاٝ بحن الخالمـ وؤن ،bent legs  مىشيُت ؤَغاٝ بُجها ًىظض ال اإلاخ٩املت الضواثغ

 .٢ُ٘ ؤي بها ًىظض وال ؾلُمت ألام اللىخت ٖلى اإلاُبىٖت الخىنُل زُىٍ ظمُ٘ ؤن مً الخإ٦ض -4

  الصخُدت بالهىعة مًبىَت ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة Jumpers الـ ؤن مً الخإ٦ض -5
ً
 ًم٨ً الٗملُت َظٍ وإلجمام. ألام اللىخت م٘ اإلاؿخسضم CPU اإلاٗالج لىٕى جبٗا

 .ألام باللىخت الخام الاؾخسضام صلُل بلى ؤو ألام اللىخت ٖلى اإلاُبىٖت الجضاو٫  بلى الغظٕى

 

 ُا٫   :باإلا٨شٟاث اإلاغجبُت ألٖا

ا مً ؤ٦ثرَظا ما ًجٗلها و عصيء، هٕى مً ال٨ترولُدُت م٨شـٟاث جهيُٗها في اؾخسضم ألام اللىخاث بٌٗ . اإلا٨شـٟاث بمكا٧ل اإلاغجبُت لألُٖا٫ ٚحَر

ُت طاث ال٨ترولُدُت م٨شـٟاث الشمً عزُهت ألام اللىخاث في ٌؿخسضم ما ٖاصة ٞةهه ، ٖامت بهٟت ُت َظٍ في اإلا٨شٟاث ؤُٖا٫ ج٨ثر لظل٪ عصًئت، هٖى . ألام اللىخاث مً الىٖى

لت مضة بٗض ول٨ً اإلا٨شـٟاث بمكا٧ل اإلاغجبُت لألُٖا٫ ؤًًا ٖغيت ظُض هٕى مً ال٨ترولُدُت م٨شـٟاث جهيُٗها في اؾخسضم التي ألام اللىخاث   ٍَى
ً
. اؾخسضامها مً وؿبُا

 ؤم لىخت بنالح مداولت ٖىض اإلاُٟض مً ٨ًىن  ٢ض لظل٪ ، بٗضٍ جخل٠ مدضص اٞتراض ي ٖمغ لها ٨ًىن  ظىصتها مضي ًٖ الىٓغ بهٝغ الال٨ترولُدُت اإلا٨شـٟاث ؤن طل٪ وؾبب

لت إلاضة مؿخسضمت . ظضًضة بإزغي  ٖلحها اإلاىظىصة الال٨ترولُدُت اإلا٨شـٟاث ظمُ٘ حُٛحر ٍَى

: ٦بحرة بإٖضاص ٞحها باإلا٨شـٟاث مغجبُت مكا٧ل خضور لىخٔ التي ألام اللىخاث مً

Abit    -      A-Open      -       ECS     -       Shuttle     -       MSI    -     VIA 

 غاى  :اإلا٨شٟاث بمكا٧ل اإلاغجبُت ألٖا

 مغاث ٖضة اإلاداولت ج٨غاع بٗض بال ال٨مبُىجغ ظهاػ ٌٗمل ال .

 الـ بجمام في ألام اللىخت ٞكل POST بىجاح .

 الظا٦غة ازخباع ٞكل Memory Test  الجهاػ حكُٛل بضء ٖىض يًجغ الظي .

 جدظًغ Health Alarm الجهاػ حكُٛل ٖىض( مىسًٟت نٟاعة زم ٖالُت نٟاعة نىث hi-low siren ) الـ ٌٗغى ؤن بضون BIOS ؤو الخدظًغ ؾبب الكاقت ٖلى 

. الُٗل مىي٘

 مغوخت صوعان Microprocessor ، الجهاػ في ألامامُت اإلااقغاث وبياءة front panel indicators  الكاقت ٖلى نىعة ؤي ٌٗغى ؤو الجهاػ ٌٗمل ؤن صون .



 الىٓام جدمُل ٖملُت بجمام ٞكل Boot-up .

 ل بٖاصة مداولت ٖىض ل ٖملُت جخم ال ، Setup الدكُٛل هٓام ججًز . بىجاح الخجًز

 ٖكىاثُت وبهىعة باؾخمغاع الجهاػ تهىُج .

 ٕم ٖاصًت ٚحر بهىعة البروؾِؿىع  خغاعة صعظت اعجٟا . م٣ٗضة مٗالجت بٗملُاث جدمُله ٖضم مً بالٚغ

 م٣ٗضة عؾىمُت بغامج حكُٛل ٖىض وبالظاث الجهاػ اؾخ٣غاع ٖضم complex graphics .

. اإلاؿمىخت الخضوص زاعط ٢ُمها ؤن ًالخٔ ٦ما بًٗها، ؤو الٟىلخاث َظٍ اؾخ٣غاع ٖضم ًالخٔ ألام باللىخت الخام Setup الـ في اإلاسخلٟت الٟىلخاث ٢ُم بمالخٓت

 اث٠  :Filter Circuits الترقُذ صواثغ في اإلاؿخسضمت اإلا٨شـٟاث ْو

 اإلاترصص الجهض مغ٦باث جغقُذ AC components ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة الجهض مىٓماث مً جخىلض التي .

 زابذ ظهض نىعة في ال٨هغبُت الُا٢ت ازتزان DC  
ً
با   ٢ٍغ

ً
  جخمشل والتي )loads ألاخما٫ مً ظضا

ً
 الخٛظًت ظهض جىُٗم ٖلُه ًترجب مما( AGP والـ CPU اإلاٗالج في ؤؾاؾا

. ألاخما٫ لخل٪

 الترقُذ صواثغ في الؿٗت حٛحر مً جيخج التي اإلاكا٧ل Filter Circuits: 

 اصة اصة بلى ًاصي الترقُذ صواثغ في ؤلاظمالُت الؿٗت ٍػ -Over الؼاثض الخُاع يض الخماًت صواثغ لخيكُِ ٧اُٞت ج٨ىن  صعظت بلى الدكُٛل لخٓت ٖىض الخُاع قضة ٍػ

current Protection ال٣ضعة بمضاص وخضة في ATX Power Supply الجهض مىٓماث وفي Voltage Regulators ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة .

 ىب ٚحر طبظباث خضور بلى ًاصي ٢ض الترقُذ صواثغ في ؤلاظمالُت الؿٗت حٛحر اصة ٖجها ًيخج parasitic oscillations ٞحها مٚغ  في وػٍاصة over-current الخُاع في ٍػ

. اإلا٨شـٟاث في Premature failure مب٨غ جل٠ خضور زم ومً overheating الخغاعة صعظت

 ٌُٗا٫ ب  :باإلا٨شٟاث اإلاغجبُت الكاجٗت ألٖا

 مل٠ جٟدم Coil الـ ؾى٦ُذ مً بال٣غب ATX اإلال٠ وجٟدم. لظل٪ هدُجت الىٓام جدمُل ًٖ ألام اللىخت وامخىإ ، ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىص Coil اصة خضور ؾببه  ٍػ

ب لىظىص هدُجت Overheating خغاعجه صعظت في . Filter Capacitors الخىُٗم م٨شـٟاث في Leakage حؿٍغ

خم . اللٟاث ٖضص وهٟـ ألابٗاص هٟـ له بأزغ اإلاخٟدم اإلال٠ حُٛحر و٦ظل٪ ؾلُمت بإزغي  Filter Capacitors الخىُٗم م٨شـٟاث بخُٛحر الُٗب َظا ٖالط ٍو

 بٗمل الجهاػ ٢ُام Restart  
ً
 والخإ٦ض Processor socket/slot البروؾِؿىع  جغ٦ُب إلاىي٘ اإلاجاوعة اإلا٨شـٟاث ٞدو ًيبغي الخالت َظٍ في. ٖلُه الٗمل ؤزىاء جل٣اثُا

  .مجها الخال٠ وحُٛحر ، ؾالمتها مً

 

 ُا٫   :Voltage Regulators الجهض بمىٓماث اإلاغجبُت ألٖا

. ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىص Power Circuit Section بال٣ضعة الخٛظًت ٢ؿم صواثغ في الهامت الٗىانغ مً Voltage Regulators الجهض مىٓماث حٗخبر

 ،Chipset والـ Processor اإلاٗالج مشل ألام اللىخت ٖلى ألاؾاؾُت الٗىانغ لدكُٛل مىخٓم حٛظًت ظهض ٖلى الخهى٫  َى ألام اللىخت ٖلى للجهض مىٓماث وظىص مً الهضٝ

. ألام للىخت اإلاسخلٟت الىْاث٠ جاصي التي ألازغي  اإلاخ٩املت الضواثغ بلى باإلياٞت

. Display Card الٗغى ببُا٢ت الخانت AGP هٕى مً Expansion Slot الخىؾٗت ٞخدت لخٛظًت للجهض جىُٓم صواثغ ٦ظل٪ حؿخسضم

ُا٫ جغجبِ   Voltage Regulators الجهض مىٓماث في ألٖا
ً
  اعجباَا

ً
 بال٣ضعة الخٛظًت وخضة مً الضازل الجهض بدىُٗم ج٣ىم التي جل٪ وزانت ، واإلا٨شٟاث اإلالٟاث بإُٖا٫ وز٣ُا

Power Supply ألام اللىخت بلى .

. Schottky Diodes هٕى مً Diodes زىاثُاث ؤو MOSFET هٕى مً جغاهؼؾخىعاث بما ألام اللىخت ٖلى للجهض ٦مىٓماث حؿخسضم

 



، الخاعجي الك٩ل في Schottky وزىاثُاث MOSFET جغاهؼؾخىعاث جدكابه
ً
 ٖلحها اإلا٨خىبت بالغمىػ  باإلؾخٗاهت مجهما ؤًا اإلا٣هىصة ال٣ُٗت ٧اهذ بطا ما جدضًض ًم٨ً ول٨ً ٦شحرا

. ال٣ُٗت لهظٍ Datasheet ٖلى للخهى٫ 

  Schottky وزىاثُاث MOSFET جغاهؼؾخىعاث حؿخسضم ألام اللىخاث بٌٗ
ً
. الجهض جىُٓم صواثغ لبىاء مٗا

. ألام اللىخت جهمُم خؿب جغاهؼؾخىعاث 3 ؤو 2 مً مجها ٧ل جخ٨ىن  ، مجمىٖاث نىعة في الجهض جىُٓم ًٖ اإلاؿاولت MOSFET جغاهؼؾخىعاث جخىاظض ما ٖاصة

٨ىن . الجهض جىُٓم ًٖ اإلاؿاولت MOSFET جغاهؼؾخىعاث مً مجمىٖخحن ألام اللىخت ٖلى جخىاظض ما ٖاصة  مجها ٣ِٞ واخضة مجمىٖت في للتراهؼؾخىعاث ألاوؾِ الُٝغ ٍو

 
ً
م٨ً. Power Supply بال٣ضعة الخٛظًت وخضة مً ال٣اصم +5V الخٛظًت بمهضع مباقغة مخهال  ل٩ّل  ألاوؾِ الُٝغ ٖلى الجهض و٢ُاؽ ألام اللىخت بدكُٛل طل٪ مً الخإ٦ض ٍو

MOSFET اإلالخُمُتر ظهاػ باؾخسضام مجها .

  ٨ًىن  MOSFET لتراهؼؾخىع  ألاوؾِ الُٝغ ؤن ًالخٔ
ً
  مخهال

ً
. ألام اللىخت ٖلى MOSFET الـ لخام بمىي٘ ٦هغباثُا

: الخالٟت الجهض ومىٓماث اإلا٨شٟاث مً مجمىٖت الخالُت الهىعة جبحن

 

 ٌكتر٥ ؤن ٨ًٟي وبهما ،%100 بيؿبت للخال٠ مُاب٤ الؿلُم التراهؼؾخىع  ٨ًىن  ؤن الًغوعي  مً لِـ ، ؾلُم بأزغ جال٠ MOSFET هٕى مً جغاهؼؾخىع  حُٛحر ٖىض -

: وهي ، ألاؾاؾُت الخهاثو بٌٗ في مٗه

 ٕالىى :N-channel ؤو P-channel .

 البىابت ظهض Gate Voltage: Logic Level Gate Voltage ؤو Regular Level Gate Voltage .

 Power, Voltage, & Current Ratings. 

 الخىنُل م٣اومت On-Resistance .

 في مٗه ٌكتر٥ ؤن ٨ًٟي وبهما ،%100 بيؿبت للخال٠ مُاب٤ الؿلُم الشىاجي ٨ًىن  ؤن الًغوعي  مً لِـ ، ؾلُم بأزغ جال٠ Schottky هٕى مً زىاجي حُٛحر ٖىض -

: وهي ألاؾاؾُت، الخهاثو بٌٗ

 Power, Voltage, & Current Ratings. 

 ألامامي الاهدُاػ ظهض Forward Voltage. 

 :مالخٓـــــــــــــــــت

    
 لتراهؼؾخىع  ٌؿمذ MOSFET زىاجي ؤو Schottky له ٨ًىن  ؤن البضًل Power, Voltage, & Current Ratings وال ، الخال٠ الشىاجي ؤو التراهؼؾخىع  مً ؤٖلى 

. بال٨ٗـ ٌؿمذ

 الخىنُل إلا٣اومت ٌؿمذ On-Resistance  لتراهؼؾخىع MOSFET ت ج٨ىن  ؤن البضًل   ؤ٢ل ؤو مؿاٍو
ً
 ٢ُمت جإزظ بإن لها ٌؿمذ وال ، الخال٠ التراهؼؾخىع  مً ٢لُال

. ؤٖلى

 ألامامي الاهدُاػ لجهض ٌؿمذ Forward Bias Voltage لشىاجي Schottky ٨ًىن  ؤن البضًل  
ً
ا   ؤ٢ل ؤو مؿاٍو

ً
 ًإزظ بإن له ٌؿمذ وال ، الخال٠ الشىاجي مً ٢لُال

 
ً
. ؤٖلى ٢ُما

 هٕى مً م٩اٞئت بضًلت ٢ُ٘ باؾخٗما٫ ًىصر ال NTE ت ازخالٞاث لىظىص . ألانلُت ال٣ُ٘ ًٖ زهاثهها في ظظٍع

ت باؾخسضام بما م٩اهه الؿلُم البضًل ولخام ألام اللىخت مً الخال٠ Schottky زىاجي ؤو MOSFET جغاهؼؾخىع  ٞ٪ ًم٨ً  ؤو( 50W ًٖ ٢ضعتها ج٣ل ؤال ٖلى )الٗاصًت اللخام ٧اٍو

(. ألام باللىخت جلُٟاث بلخا١ لخجىب به ًىصر )Hot Air Jet الـ ظهاػ باؾخسضام

لت إلاضة مؿخسضمت لها Schottky زىاجي ؤو MOSFET جغاهؼؾخىع  حُٛحر ًخم التي ألام اللىخت ٧اهذ بطا ما خالت في  Smoothing الخىُٗم م٨شٟاث بخُٛحر ٦ظل٪ ًىصر ٞةهه ، ٍَى

Capacitors بت . ال٣ٍغ



 :مالخٓت

ا جم التي ال٣ُ٘ خغاعة صعظت بازخباع ًىصر ، ألام للىخت Schottky زىاثُاث ؤو MOSFET جغاهؼؾخىعاث حُٛحر بٗض ا ًخم لم التي جل٪ و٦ظل٪ حُٛحَر  ؤجها مً والخإ٦ض حُٛحَر

ت خغاعة صعظت وهي )الُبُُٗت الخضوص في ا جم التي ال٣ُ٘ خغاعة صعظت ؤن وظض بطا ؤما(. الٛٞغ  اإلاخ٩املت الضاثغة حُٛحر يغوعة ٌٗني ٢ض َظا ٞةن الُبُعي مً ؤٖلى حُٛحَر

 .َظٍ الجهض مىٓماث بدكُٛل ج٣ىم والتي ،VRM( (Voltage Regulator & Monitor الجهض ومغا٢بت جىُٓم ًٖ اإلاؿاولت

  ٧ان بن MOSFET الـ ازخباع ٢بل
ً
ه ًيبغي ال، ؤم جالٟا

ّ
٨ٞ  

ً
. ألام اللىخت مً ؤوال

 ُا٫ ت اإلاغجبُت ألٖا  Battery بالبُاٍع

 

ت حؿخسضم   ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة البُاٍع
ً
  نٛحر بدُاع ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة CMOS طا٦غة لخٛظًت ؤؾاؾا

ً
 ٖضم ؤزىاء بها اإلاسجلت بالبُاهاث الاخخٟاّ مً ًم٨جها ظضا

ت حؿخمغ ، الٗاصًت الٓغوٝ في  .الجهاػ حكُٛل ا بلى الخاظت صون  ؾىىاث زمؿت ؤو ؤعبٗت بلى جهل ٢ض إلاضة َبُُٗت بهىعة الٗمل في البُاٍع . حُٛحَر

لت لٟترة حكُٛل بضون  الجهاػ جغ٥ ت ٦ٟاءة ٖلى ًازغ ٢ض ٍَى . بها اإلاستزهت الصخىت الؾخجزاٝ هدُجت البُاٍع

ت لخل٠ ماقغ ؤَم . الجهاػ حكُٛل ٞحها ًخم مغة ٧ل في“ CMOS Battery Low ”بغؾالت م٣غوهت“ CMOS Checksum Error ”عؾالت ْهىع  ج٨غاع َى للخُٛحر وخاظتها البُاٍع

ت حُٛحر ٖىض ت ؤن مً الخإ٦ض ًجب البُاٍع اث ومٗٓم. الىٕى هٟـ مً البضًلت البُاٍع   اإلاؿخسضمت البُاٍع
ً
اث خالُا   ٨ًىن  CR2032 َى ٦ىصي ع٢م ولها 3V بُاٍع

ً
 ٖلى م٨خىبا

. لها الٗلىي  الؿُذ

اث : هىٖحن ؤخض مً ج٨ىن  اإلاؿخسضمت البُاٍع

 اث . Non-Rechargeable Lithium شخجها بٖاصة ًم٨ً ال لُصُىم بُاٍع

 اث . Rechargeable NiCad شخجها بٖاصة ًم٨ً NiCad بُاٍع

ت حُٛحر ٖىض ت باؾدبضا٫ ٌؿمذ ال ، البُاٍع  . ال٨ٗـ ؤو الشاوي الىٕى مً بإزغي  ألاو٫  الىٕى مً بُاٍع
ً
مىما ت اؾدبضا٫ ٞةن ٖو  هٕى مً بإزغي  Lithium هٕى مً بُاٍع

NiCad ت ٌٗغى  .الجهاػ حكُٛل ٖىض لالهٟجاع البُاٍع

ت جغ٥ خالت في ، شخىتها جىٟظ ختى البُاٍع
ً
ٌ نىعة في جٓهغ ظضًضة مك٩لت ٌؿبب ٢ض َظا ٞةن جماما م حٗمل ؤن ألام اللىخت ٞع  بال٣ضعة الخٛظًت بىخضة جىنُلها مً بالٚغ

Power Supply  (٢اَٗت الخالت َظٍ في ج٨ىن  ألام اللىخت ؤن آزغ بمٗنى Power .)

ت ٧اهذ بطا مما الخإ٦ض ًم٨ً ٞةهه ، Power ٢اَٗت ألام اللىخت ج٨ىن  ٖىضما ٤ ًٖ ال ؤم اإلاك٩لت ؾبب هي البُاٍع ت َغفي ٖلى الجهض ٞغ١  ٢ُاؽ ٍَغ  ٞغ١  ؤن وظض ٞةن. البُاٍع

حها ٖلى الجهض بت ٢ُمت ؤو 0V َى َٞغ   ٢ٍغ
ً
ت جل٠ ٖلى ؤ٦ُض صلُل ٞهظا ، طل٪ مً ظضا  ..اإلاك٩لت في الؿبب وؤجها البُاٍع

 ُا٫ مً مجمىٖت  :اإلاخـىىٖت ألٖا

 اإلاٗالج ٞدو بٗض Processor والـ BIOS نٟاعة جهضع ال ألام اللىخت ؤن وظض ؾالمتهما مً والخإ٦ض Beep حكُٛلها ٖىض .

 ال٣ُ٘ ؤو اإلاخ٩املت الضواثغ ؤخض ؤَغاٝ ٖىض ؾيئ اجها٫ بؿبب ؤو ألام اللىخت ٖلى اإلاُبىٖت ال٨هغبُت اإلاؿاعاث ؤخض في ٢ُ٘ بؿبب ٨ًىن  ٢ض الُٗل ٞةن الخالت َظٍ في

٣ت اإلاشبخت الال٨تروهُت . BIOS والـ Processor اإلاٗالج بحن الاجها٫ ٤ٌُٗ ؤو ًمى٘ مما ،Surface Mounting الؿُخي الخشبُذ بٍُغ

 الهٟاعة نىث ٌؿم٘ الجهاػ حكُٛل بضء ٖىض Beep الكاقت ٖلى نىعة ْهىع  صون  طل٪ ٧ل َبُُٗت بهىعة الىٓام جدمُل ًالخٔ زم .

. External الخاعجي الىٕى مً ؤو Built-in ألام اللىخت في اإلاضمج الىٕى مً ٧اهذ ؾىاء Display Card الٗغى بُا٢ت في ألاعجر ٖلى الُٗل ٨ًىن  الخالت َظٍ في

  ؤؾاؾُحن م٨ىهحن مً Display Card الٗغى بُا٢ت وجخ٨ىن 
ً
ُا٫ َظٍ مشل في ٦الَما ؤو ؤخضَما ًدؿبب ما ٚالبا ما ، ألٖا : َو

 



 الـ Controller .

  جىاْغي  بلى الغ٢مي مدى٫ DAC .

ً Controller الـ ٣ًىم ل DAC الـ ٣ًىم زم ،Digital ع٢مُت نُٛت في الهىعة بخ٨ٍى ت نُٛت بلى للهىعة الغ٢مُت الهُٛت بخدٍى  لخ٣ىم الكاقت بلى ًغؾلها زم Analog جىاٍْغ

. بٗغيها

ؿخض٫ )Sync Signals التزامً بقاعاث وظىص خالت وفي  وظىص ٖضم خالت في الكاقت ٖلى جٓهغ التي الغؾالت مً ؤو الكاقت في اإلاىظىص الهٛحر LED الـ مً بما وظىصَا ٖلى َو

ضم( Sync Signals التزامً بقاعاث   الُٗل ٨ًىن  ، الكاقت ٖلى نىعة ْهىع  ٖو
ً
م٨ً )DAC الـ في ٚالبا دت بلمـ طل٪ ٖلى الاؾخضال٫ ٍو (. خغاعتها صعظت ومالخٓت DAC الـ قٍغ

  الُٗل ٞةن مىظىصة ٚحر التزامً بقاعاث ٧اهذ بطا ؤما
ً
. الٗغى ببُا٢ت الخام Controller الـ لخل٠ هدُجت ٨ًىن  ٚالبا

دت في Controller والـ DAC الـ ًضمج ما ٖاصة الخضًشت، الٗغى بُا٢اث في . واخضة قٍغ

 

 اإلاخىاػي  اإلاىٟظ حُٗل Parallel Port ًٖ دت في ظؼجي ؤو ٦لي جل٠ بؿبب ٨ًىن  ٢ض الٗمل  ، اإلاخىاػي  اإلاىٟظ صاثغة في ُٞىػٍت م٣اومت ؤو ُٞىػ  جل٠ ؤو ،Super I/O قٍغ

. ألام اللىخت ٖلى اإلاىاػي  اإلاىٟظ ؾى٦ُذ لخام ه٣اٍ مغاظٗت بلى الخاظت بؿبب ؤو

 اإلاخخالي اإلاىٟظ حُٗل Serial Port ًٖ دت في ظؼجي ؤو ٦لي جل٠ بؿبب ٨ًىن  ٢ض الٗمل  اإلاىٟظ حكُٛل ًٖ اإلاؿاولت اإلاخ٩املت الضاثغة جل٠ ؤو ،Super I/O  قٍغ

 اإلاىٟظ ؾى٦ُذ لخام ه٣اٍ مغاظٗت بلى الخاظت بؿبب ؤو ، اإلاخىاػي  اإلاىٟظ صاثغة في ُٞىػٍت م٣اومت ؤو ُٞىػ  جل٠ ؤو ، RS-232 Driver باؾم حٗٝغ والتي اإلاخخالي

. ألام اللىخت ٖلى اإلاىاػي 

 ًاإلاٟاجُذ لىخت ونلت بحن الىانلت الضاثغة في اإلاىظىص الُٟىػ  جل٠ ألام اللىخاث في الكاجٗت اإلاك٨الث م  Keyboard Socket والـ Keyboard Controller والظي 

  ٨ًىن 
ً
  مىظىصا

ً
. ألام اللىخت ٖلى ؤًًا

. بالجهاػ جالٟت مٟاجُذ لىخت جىنُل بؿبب جدضر ٢ض ٦ما الجهاػ، ٖمل ؤزىاء اإلاٟاجُذ لىخت وجغ٦ُب ٞهل ج٨غاع هدُجت اإلاك٩لت َظٍ وجدضر

اصة   اإلاشبذ الىٕى مً الُٟىػ  َظا ٨ًىن  ما ٖو
ً
  جشبُخا

ً
٨ىن  ،Surface Mounted  ؾُدُا   مىيٗه ٍو

ً
با   ٢ٍغ

ً
 ٖلى اإلاىظىصة Keyboard Socket اإلاٟاجُذ لىخت ونلت مً ظضا

. ألام اللىخت

 . Multimeter الـملخُمُتر بجهاػ ب٣ُاؾه جلٟه مً الُٟىػ  َظا ؾالمت مً الخإ٦ض ًم٨ً
ً
مىما  مٟاجُذ لىخت ججغبت َى اإلاك٩لت َظٍ ْهىع  ٖىض به ال٣ُام ًم٨ً ما ؤًٞل ٞةن ٖو

 ؾلُمت
ً
. الُٟىػ  ؾالمت ٖلى الخ٨م ٢بل  ؤوال

  
ً
٣ت واإلاشبخت ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة اإلاخ٩املت الضواثغ ألخض الجؼجي ؤو ال٨لي الخل٠ ًدؿبب ما ؤخُاها  الجهاػ تهىُج في Surface Mounted الؿُخي الخشبُذ بٍُغ

دضر. حكُٛله مً ٞترة بٗض  ؤو الٗمل ًٖ جخى٠٢ ٞخجٗلها اإلاخ٩املت الضواثغ لهظٍ ال٨هغبُت الخهاثو ٖلى جازغ الدكُٛل ٞترة زال٫ اإلاخىلضة الخغاعة ألن طل٪ ٍو

. صخُدت ٚحر بهىعة حٗمل

 حكُٛله مً ٞترة بٗض للجهاػ تهىُج ًدضر ٢ض ٦ما  
ً
دضر. الخىنُل ه٣اٍ وبحن اإلاخ٩املت الضواثغ َظٍ ؤَغاٝ بحن الخىنُل لؿىء هدُجت ؤًًا  اللخام ماصة ألن ٍو

غاٝ بحن الخىنُل ؾىء في ًدؿبب ألامغ َظا وج٨غاع الجهاػ، ٚل٤ بٗض ؤزغي  مغة جخجمض زم ، الدكُٛل ٞترة ؤزىاء اإلاخىلضة الخغاعة بؿبب جىههغ  وه٣اٍ ألَا

. ألام اللىخت ٖلى الخىنُل

 الدكُٛل هٓام جدمُل بضء ٖىض الجهاػ تهىُج Booting-Up ٧اف الظا٦غة في مك٩لت بؿبب ٨ًىن  ٢ض Cache Memory الغثِؿُت الظا٦غة في مك٩لت بؿبب ؤو 

RAM .ًم٨  بن لجري  الجهاػ حكُٛل بٖاصة زم Disabled الىي٘ ٖلى CMOS Setup الـ في Level 2 Cache و  Level 1 Cache بًبِ بض٢ت اإلاك٩لت ؾبب جدضًض ٍو

ظا الىٓام جدمُل في قضًض بِء بلى جاصي الخُىة َظٍ ؤن بالظ٦غ وظضًغ. ال ؤم ازخٟذ اإلاك٩لت ٧اهذ  .٧اف الظا٦غة ٖمل إل٣ًاٝ هدُجت َبُعي ؤمغ َو

 

 



 دت اإلاغجبُت ُٖا٫ألا  :BIOS الـ بكٍغ

 في مبدض البُىؽ
ً
 ... ؾيخدضر ٖجها جٟهُال

 جٟخذ ال "  ؤم لىخت" في الُٗل جدضًض ٦ُُٟت

 بالُا٢ت بمضاص وخضة باؾخسضام ألام اللىخت حكُٛل مداولت Power Supply ؾلُمت .

 ٢هغ وظىص ٖضم مً الخإ٦ض Short circuit للـ اإلاٗضوي الجؿم م٘ ألام للىخت الؿٟلي الجاهب مً ظؼء ؤي مالمؿت هدُجت Case .

 الـ ظمُ٘ مغاظٗت Jumpers. 

 الـ صازل م٨ٟى٦ت مؿامحر ؤي وظىص ٖضم مً الخإ٦ض Case ً٢هغ خضور بلى جاصي ؤن ًم٨ Short circuit للـ اإلاٗضوي والجؿم ألام اللىخت بحن Case، ؤَغاٝ بحن ؤو 

. Expansion board slots الخىؾٗت بُا٢اث ٞخداث

 الخىؾٗت بُا٢اث ٞخداث ٞدو Expansion board slots مشيُت ؤَغاٝ ؤي وظىص ٖضم مً والخإ٦ض bent م٣هىعة ؤو shorted out بها .

 ألام اللىخت ٞدو  
ً
. مدغو٢ت ؤو م٨ؿىعة ال٨تروهُت م٨ىهاث ؤي ًٖ بدشا

 الهلب ال٣غم جىنُل مىاي٘ ٞدو Hard Disk اإلاغهت الاؾُىاهاث ومكٛل Floppy Disk Drive اللحزع ؾُىاهاثؤ ومكٛل CD-ROM، ؤَغاٝ ؤن مً والخإ٦ض 

. م٣هىعة ؤو مشيُت لِؿذ pins الخىنُل

 اإلاخ٩املت الضواثغ ظمُ٘ جشبُذ وبٖاصة مغاظٗت ICs جشبُذ ٢ىاٖض حؿخسضم التي IC Sockets .

 الـ ؤن مً الخإ٦ض Jumper ت الخام . ألام اللىخت حكُٛل ٖىض Clear وي٘ في ولِـ Normal الصخُذ الىي٘ في مشبذ CMOS الـ ببُاٍع

 ٖمل Clear CMOS الُٗل ٖلى طل٪ ؤزغ ومالخٓت ألام للىخت .

 ٪ٞ الـ مً ألام اللىخت Case الـ زاعط وهي حكُٛلها ومداولت Case، ؤهه خُض  
ً
ٌ ما ٦شحرا  الـ زاعط وججغبتها ٨ٞها بمجغص ول٨ً Case الـ صازل الٗمل ألام اللىخت جٞغ

Case الـ في ؤزغي  مغة جغ٦ُبها بٗض ختى الٗمل في وحؿخمغ حٗمل Case .الـ مً ٨ٞها بٗض بال ألام اللىخت حٗمل ال الخاالث بٌٗ وفي Case ؤو ًىم إلاضة زاعظها وجغ٦ها 

. ًىمحن

 ت ٞدو  . نالخُتها مً والخإ٦ض DMM الغ٢مي اإلالخُمُتر ظهاػ بىاؾُت البُاٍع
ً
مىما ت ٞةن ٖو  ٞغ١  ٢ُاؽ ٖىض 3V و 2.8V بحن ما ٢غاءة حُٗي الؿلُمت البُاٍع

حها بحن DC الجهض . َٞغ

 الخىؾٗت ٞخداث في الٗال٣ت والكىاثب ألاجغبت مً ألام اللىخت جى٠ُٓ Expansion Slots خداث   RAM Slots الظا٦غة ٞو
ً
  خُض ، ظُضا

ً
 ألاجغبت جدؿبب ما ٦شحرا

ً في والكىاثب م٨ً. الٟخداث َظٍ في الخىنُل ؤَغاٝ بحن ٢هغ صاثغة ج٨ٍى . الخى٠ُٓ بٗملُت لل٣ُام Contact Cleaner وؾاثل نٛحرة بٟغقاة الاؾخٗاهت ٍو

 تها مً والخإ٦ض ألام اللىخت ٖلى اإلاُبىٖت ال٨هغبُت الضواثغ مؿاعاث ٞدو . بًٗها بحن Short Circuit ٢هغ وظىص مً و٦ظا ، الخغو١ مً وزلىَا اؾخمغاٍع

 ٜ  الؿٟلي الؿُذ ٖلى اللخام ه٣اٍ جخالمـ بدُض زىاوي لٗضة مؿخى مٗضوي لجؿم لها الؿٟلي الؿُذ بمالمؿت ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة الؼاثضة الصخىاث جَٟغ

  جالمؿا اإلاٗضوي الجؿم َظا م٘ ألام للىخت
ً
 .ؤزغي  مغة ألام اللىخت حكُٛل ومداولت اإلاٗضوي الجؿم َظا ببٗاص زم ، جاما
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ت  ض وجخ٨ىن َظٍ الىخضة مً مالًحن : وخضة اإلاٗالجت اإلاغ٦ٍؼ دت نٛحرة مً ماصة الؿل٨ُىن وجمازل في حجمها َاب٘ البًر هي ٖباعة ًٖ صاثغة مخ٩املت مهممت ٖلى قٍغ

.... التراهؼؾخىعاث الهٛحرة الدجم وجخهل ُٞما بُجها بإؾال٥ ص٣ُ٢ت للٛاًت مً ألاإلاىهُىم

اإلاٗالج وؿخُُ٘ ؤن وٗخبٍر ال٣ٗل اإلاضبغ للخاؾب آلالي ، ُٟٞه جىٟظ الٗملُاث الغثِؿت التي ٣ًىم بها الخاؾب آلالي وهي الٗملُاث اإلاى٣ُُت والخؿابُت ، 

 
ً
ؿمى اإلاٗالج ازخهاعا ت ، ومً هاخُت ج٣ىُت ٞةن اإلاٗالج Central Processing Unit وهي ازخهاع ل٩لماث CPU َو ت ) CPU ؤي وخضة اإلاٗالجت اإلاغ٦ٍؼ  (وخضة اإلاٗالجت اإلاغ٦ٍؼ

 .٣ًىم ٖلى ٖاج٣ه مٗٓم ؤٖما٫ ال٨مبُىجغ Microprocessor والظي ًُل٤ ٖلُه

  :م٨ىهاث اإلاٗالج 

ال١ هي الخالُتء اإلاٗالج الخضًضبن ؤَم ؤظؼا   : ٖلى ؤلَا

 
ً
 هي وخضة الخد٨م في اإلاٗالج ومً َظا هٟهم ؤجها الجؼء ألاَم ُٞه ٞهي ج٣ىم بخىظُه وخضة الخؿاب واإلاى٤ُ واإلاسجالث إلاا حٗمل   Control Unit   وخضة الخد٨م:ؤوال

 .و٠ُ٦ حٗمل وفي ؤي و٢ذ حٗمل

 
ً
غمؼ لها Arithmetic and Logic Unit وخضة الخؿاب واإلاى٤ُ  :زاهُا  ALU ٍو

ُٟتها الٗملُاث الخؿابُت ٧الجم٘ والُغح والًغب وال٣ؿمت والٗملُاث اإلاى٣ُُت مشل   )و ، ؤو ، لِـ ، بطا ٧ان ٞةن(ْو

 
ً
٣هض بالى٣ُت الٗاثمت ال٨ؿىع  FPU : Floating Point Unit وخضة خؿاب الى٣ُت الٗاثمت :زالشا   . ٍو

 
ً
 L1 Cache :عابٗا

 .الظا٦غة اإلاسبئُت مً اإلاؿخىي ألاو٫ ، وهي م٣ؿمت ٖلى ٢ؿمحن ، ٢ؿم لل٣غاءة ٣ِٞ و٢ؿم ٣ًبل ال٨خابت ٖلُه و٧لما ػاصث َظٍ الظا٦غة ٧لما ػاص طل٪ مً ؤصاء اإلاٗالج

 
ً
 L2 Cache :زامؿا

ٗت  ُٟت َظٍ الظا٦غة ج٨مً في ٦ىجها طا٦غة ما٢خت ؾَغ  الظا٦غة اإلاسبئُت مً اإلاؿخىي الشاوي ، ْو
ً
٘ جض٤ٞ الخٗلُماث بلى اإلاٗالج ٖبر الظا٦غةظضا  .بدُض حٗمل ٖلى حؿَغ

 
ً
 BSB : Back Side Bus : ؾاصؾا

ى ها٢ل الخٗلُماث ما بحن اإلاٗالج والظا٦غة اإلاسبئُت مً اإلاؿخىي الشاوي  .ها٢ل الجاهب الخلٟي َو

 
ً
 FSB   : Front Side Bus :ؾابٗا

ى ها٢ل الخٗلُماث ما بحن اإلاٗالج والظا٦غة الغثِؿُت  ها٢ل الجاهب ألامامي َو

 
ً
 Registers: إلاسجالث  ا :زامىا

ً اإلاا٢ذمً الىٕى الؿخاج٩ُي  (Ram) طوا٦غ ما٢خت ٖباعة ًٖ  . في وخضة الخؿاب واإلاى٤ُ إلجمام اإلاهام اإلاُلىبت مً ٢بل وخضة الخد٨مللبُاهاث اإلاؿخسضمت للخسٍؼ

  ما الظي ًدضص ؤصاء اإلاٗالج؟

ت ؤ٦بر ، ؤَم َظٍ الٗىامل  : َىا٥ ال٨شحر مً ألاقُاء التي جدضص ٢ضعة اإلاٗالج ٖلى جىُٟظ اإلاهام بؿٖغ

لى ٌُٗي ؤصاء ؤ٦بر َظا : جغصص اإلاٗالج  ( 1 )  ُت وبىٟـ اإلاىانٟاث الٟىُتاإلاٗالجاث بطا ٧اهذ _ ٌٗني ؤن اإلاٗالج طي الترصص ألٖا  ٞةطا ؤجِىا بمٗالج له هٟـ _ مً هٟـ الىٖى

ض في الترصص ٞةن َظا ٌٗني ؤهه ؤًٞل ؤصاء  .اإلاىانٟاث ول٨ىه ًٍؼ

ض مً البُاهاث التي جيخ٣ل مً اإلاٗالج بلى الظا٦غة الغثِؿُت  FSB ٧لما ػاص جغصص الىا٢ل ألامامي: جغصص الىا٢ل ألامامي   ( 2 )  133ٞىا٢ل  (الٗكىاثُت)٧لما ؤصي طل٪ بلى مٍؼ

 ٖلى 800 في اإلاىانٟاث وبترصص ومدكابهحن م٘ هٟـ ال٨مُت مً اإلاٗلىماث ، ولظل٪ لى ؤجِىا بمٗالجحن مً هٟـ الهى٠ ٣ً66ط ي هه٠ الى٢ذ الظي ٣ًًُه ها٢ل 

 .... ٞةن طل٪ ٌٗني ؤن اإلاٗالج الشاوي ٌُٗي ؤصاء ؤ٦بر133 والشاوي بترصص ها٢ل 100ؾبُل اإلاشا٫ ، بدُض ٨ًىن ؤخضَما بترصص ها٢ل 

ظا ًٟؿغ الٟغ١ الكاؾ٘ بحن مٗالج ؾُلحرون الظي : الظا٦غة اإلاسبئُت ( 3 )  اصة ؤصاء اإلاٗالج ، َو اصتها ٌٗني ٍػ ؾىاء ٧اهذ طا٦غة اإلاؿخىي ألاو٫ ؤو اإلاؿخىي الشاوي ، ٞةن ٍػ

 ... ٦ُلىباًذ256  الظي ٌٗمل بظا٦غة مسبئُت مً اإلاؿخىي الشاوي بذجم 3 ٦ُلىباًذ ومٗالج بىدُىم128ٌٗمل بظا٦غة مسبئت مً اإلاؿخىي الشاوي بذجم 

ت جغصص الظا٦غة اإلاسبئُت مً اإلاؿخىي الشاوي ( 4 )   مٗالجاث َظا ل٨ًفي اإلااض ي ٧اهذ الظا٦غة اإلاسبئُت مً اإلاؿخىي الشاوي حٗمل بىه٠ ؤو عب٘ ؤو زلض جغصص اإلاٗالج ، : ؾٖغ

٦ُلىباًذ وجغصص مؿاوي  256  بظا٦غة مسبئُت 3الى٢ذ حٗمل بظا٦غة مسبئُت مً اإلاؿخىي الشاوي جغصصَا ٌؿاوي جغصص اإلاٗالج بالًبِ ، والعجُب ؤن مٗالجاث بىدُىم 



ت اإلاٗالج و٧ان َظا في 512 التي جدخىي ٖلى طا٦غة مسبئُت بذجم 3لترصص اإلاٗالج ج٣ضم ؤصاء ؤٖلى م٣اعهت بمٗالجاث بىدُىم  تها حؿاوي هه٠ ؾٖغ  ٦ُلىباًذ و ؾٖغ

ت ٖلى طا٦غة مسبئُت 512 والتي حٗمل بظا٦غة مسبئُت بذجم 3 مً بىدُىمألاخضراإلاٗالجاث ال٣ضًمت ؤما اإلاٗالجاث   256 ٦ُلىباًذ ٞهي ؤؾٕغ ب٨شحر مً جل٪ اإلادخٍى

 ...٦ُلىباًذ

٣ه مالًحن التراهؼؾخىعاث اإلاىظىصة في اإلاٗالج ، :   حجم التراهؼؾخىعاث ( 5 ) ٣هض بها الدجم الظي نىٗذ ٞو   ج٣اؽ باإلا٨ُغون ، خُضٍو
ً
 ؤقهغ َظٍ ألاحجام هي وخالُا

ال١ لهظٍ التراهؼؾخىعاث ، مما ٌٗني 0.13 ما٨ًغون و 0.15 ما٨ًغون و 0.18 ت ٖملُت الٟخذ وؤلٚا  ما٨ًغون ، و٧لما نٛغ حجم َظٍ التراهؼؾخىعاث ٧لما ؾاَم طل٪ في ؾٖغ

 ؤصاء ؤ٦بر
ً
  ؤ٢ل للُا٢ت و واؾتهال٧ا

ً
  اهبٗازا

ً
ا ...  ؤ٢لخغاٍع

 :م٩ُاه٨ُُت ٖمل اإلاٗالج 

 مٗالجت بُاهاث مىظىصة ٖلى ال٣غم الهلب :ببؿاَت
ً
ض اإلاٗالج مشال   ٞهى ال ًإزظ البُاهاث مباقغة مً ال٣غم الهلب  ( Hard Disk ) ٖىضما ًٍغ

ً
٘ ظضا ألن اإلاٗالج ؾَغ

 ما  ، لخٟاصي َظٍ اإلاك٩لت ٖمل اإلاهممىن آلاحي
ً
 :وال٣غم الهلب ٌٗخبر بُيء هىٖا

 ٤ زُىٍ الخد٨م ضَا مً ال٣غم الهلب وج٨ىن ًٖ ٍَغ  . ًُلب اإلاٗالج البُاهاث التي ًٍغ

  ٣ىم بىيٗها في الظا٦غةبٟغػ ٣ًىم ال٣غم الهلب   RAM  البُاهاث التي َلبها اإلاٗالج ٍو

 بما ؤن الظا٦غة RAM بُُئت بٌٗ الص يء ٖلى اإلاٗالج ٞةن ( Cache memory ) ج٣ىم بضوع الىؾُِ بحن اإلاٗالج والظا٦غة  RAM خه الٟاث٣ت  لؿٖغ
ً
 . هٓغا

 ٣ىم بمٗالجتها  . ًإزظ اإلاٗالج البُاهاث مً ال٩اف ممىعي ٍو

 :ًم٨ً ازخهاع طل٪ بما ًلي 

 . ٣ًغؤ الخٗلُماث مً الظا٦غة الٗكىاثُت -1

 .٣ًغع ما هي البُاهاث الالػمت لخىُٟظ ألامغ -2

 .ًجلب البُاهاث الالػمت لخىُٟظ طل٪ ألامغ -3

 .ًىٟظ ألامغ -4

 الظا٦غة الٗكىاثُت بُُئت لظا حؿخٗمل : ٨ًخب الىدُجت في الظا٦غة الٗكىاثُت  -5
ً
لخٟٔ البُاهاث لخحن جم٨ً الظا٦غة الٗكىاثُت مً " طا٦غة ال٨خابت اإلاسبئُت " َبٗا

 . ٢غاءتها

٣ت ؤزغي ٧اآلحي : ًم٨ً قغح طل٪ بٍُغ

 وهي 
ً
با ا زم جىُٟظَا زم حسجُلها ، ٣ًهض بجلب البُاهاث اؾترظإ الخٗلُماث: َىا٥ ؤعب٘ زُىاث حؿخسضمها ظمُ٘ اإلاٗالجاث ج٣ٍغ  ظلب البُاهاث ؤو الخٗلُماث وجغمحَز

جى٣ؿم الخٗلُماث بلى ؤظؼاء زم جدى٫ بلى ؤع٢ام  ، وجدضص َظٍ الخٗلُماث ما ًيبغي ٖلى اإلاٗالج ٖمله ، وفي زُىة الترمحز fetch حؿمى َظٍ الٗملُتالٗكىاثُت  الظا٦غةمً 

جخ٩اج٠ مسخل٠ ؤظؼا ء اإلاٗالج لخىُٟظ الٗملُت الخؿابُت اإلاُلىبت وخؿاب الىخاثج ، وفي execute ، وفي زُىة الخىُٟظ  decode ًٟهمها اإلاٗالج وحؿمى َظٍ الٗملُت

 الظا٦غة اإلاضمجت باإلاٗالج ، وبٗض جىُٟظ الخٗلُمت وحسجُل البُاهاث الىاججت ، جخ٨غع ؤهىإالخُىة الجهاثُت وهي الدسجُل ، ٣ًىم اإلاٗالج بدسجُل َظٍ الىخاثج في بٌٗ 

 . الٗملُت ٧لها م٘ حٗلُمت ؤزغي 

ىضما ًدخاط اإلاٗالج إلظغاء ٖملُت خؿابُت ، ٞةن اإلاٗالج ًُلب البُاهاث الخام مً طا٦غة الىنى٫  ً ما٢ذ  (  Ram الغام )الٗكىاجي  ٖو ، زم ًسؼن البُاهاث في مى٢٘ جسٍؼ

ٗت" السجل " صازل اإلاٗالج ٌؿمى   مً طا٦غة ؾَغ
ً
ى م٣ضاع نٛحر ظضا ىضما ًجغي الٗملُت الخؿابُت ، ٞةن اإلاٗالج ٣ًغؤ ال٣ُم مً السجل ، َو ، زم ٣ًضم  للٛاًت ، ٖو

ظٍ الٗملُت حؿخٛغ١ ظؼء مً مالًحن ألاظؼاء مً الشاهُتخُضؤلاظابت   .  ٌُٗض ال٣ُم الىاججت مغة ؤزغي بلى طا٦غة الخاؾب مشل الغاماث ، َو

 :جى٣ؿم اإلاٗالجاث مً خُض ٖضص البخاث بلى ٖضة ؤ٢ؿام 

 Intel 8085مشل اإلاٗالج   :  بذ 8مٗالجاث طاث - 1

    Intel 80286 & Intel 8088مشل اإلاٗالجاث :  بذ 16مٗالجاث طاث - 2

   AMD 486 & Intel 486 & Intel 386مشل اإلاٗالجاث :  بذ 32مٗالجاث طاث - 3

  AMD Athlon & AMD K6 & Pentium4&  PentiumIII & PentiumIIمشل اإلاٗالجاث :  بذ 64مٗالجاث طاث - 4
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بذ ؟64بذ و 32ما َى الٟغ١ بحن مٗالجاث   

ت  ... ؤخض ؤَم اإلامحزاث التي جهٟه (حجم ال٩لمت)واإلاٗالجاث الخاؾىبُت ، ٌٗخبر اإلاُٗاع الخام بُى٫ ٧لمت اإلاٗالج  في ٖالم اإلاٗالجاث الهٍٛغ

ى ؤ٦بر ٖضص مً البذ  : ( Word Size ) حجم ال٩لمت ... ، حجم ال٩لمت هي ٖباعة ًٖ ٖضص زُىٍ البُاهاث الظي ًم٨ً للمٗالج ٖملها في اإلاغة الىاخضة  (bit)َو

ت (:1)مالخٓت َامت   بمٗماٍع
ً
َىا ًجب ؤلاقاعة بلى . بذ، بِىما ال٨ٗـ ٚحر صخُذ64بذ ؤو 32بذ ؤن ٌٗمل ٖلى هٓام حكُٛل 64 ًم٨ً للخاؾىب الظي ًخًمً مٗالجا

ت -32ؤن جىهِب هٓام حكُٛل  .بذ ؾُاصي بلى ٖضم ٖمل اإلاٗالج ب٨ٟاءجه ال٩املت-64بذ ٖلى خاؾىب طو مٗالج بمٗماٍع   

ال64١بذ ٢ض ال حٗمل ب٨ٟاءة ظُضة ٖلى مٗالجاث 32 بٌٗ البرامج اإلاسههت ألهٓمت حكُٛل (:2)مالخٓت َامت    بذ، وببٌٗ الخاالث، مً اإلام٨ً ؤال حٗمل ٖلى ؤلَا

 إلاكا٧ل الخىا٣ُٞت
ً
.هٓغا   

  :بذ64بذ و 32الٟغو٢اث ألاؾاؾُت بحن مٗالجاث 

بذ َى ٖضص الٗملُاث الخؿابُت التي -64بذ ومٗالجاث -32 الٟغو١ ألاؾاؾُت بحن مٗالجاث ؤَم ؤخض :Calculations Per Secondٖضص الٗملُاث الخؿابُت في الشاهُت 

ا في زاهٍُت واخضة بذ، والتي ًم٨ً لها ؤن ج٨ىن مٗالجاث زىاثُت الىىاة، عباُٖت الىىاة، ؾضاؾُت -64اإلاحزة ألاؾاؾُت َىا هي لهالر مٗالجاث . ًم٨ً للمٗالج ؤن ًىجَؼ

ا زال٫ زاهٍُت . الىىاة، وختى زماهُت الىىاة باليؿبت للخىاؾِب اإلاجزلُت واإلا٨خبُت اصة ٖضص الٗملُاث الخؿابُت التي ًم٨ً للمٗالج ؤن ًىجَؼ ت اإلاٗالج ٌٗني ٍػ اصة ٖضص ؤهٍى ٍػ

اصة ال٣ضعة الخاؾىبُت ؤلاظمالُت وظٗل الخاؾىب ٌٗمل بك٩ٍل ؤؾٕغ ى ما ٌٗني ٍػ و٦ىدُجت، ٞةن البرامج التي جخُلب ٢ضعاٍث خاؾىبُت ٖالُت والٗضًض مً . واخضة، َو

. بذ-64الٗملُاث الخؿابُت، ؾخٗمل بك٩ٍل ؤًٞل ٖلى مٗالجاث 

ا، وبمٗنى آزغ، ٞةن َى٫ ٧لمت اإلاٗالج ؾُدضص :RAMحجم طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي  ً الظا٦غة التي ًم٨ً للمٗالج ؤن ٣ًىم بترمحَز  جدضص َى٫ ٧لمت اإلاٗالج حجم ٖىاٍو

ت حجم طا٦غة .  الخانت بالخاؾىبRAMحجم طا٦غة  ٤ ال٣اهىن الخاليRAMوإلاٗٞغ ا، ٞةن الٗملُت بؿُُت، وججغي ٞو :  التي ًم٨ً للمٗالج ؤن ٣ًىم بترمحَز

 بالبذ)َى٫ ٧لمت اإلاٗالج  ^ 2  =حجم طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي 
ً
 (م٣ضعة

ظا ٌٗني ؤن مٗالج بُى٫ ٧لمت  ت)َو ا  (مٗماٍع ل مً بذ بلى باًذ ه٣ؿم ٖلى .  بذ4294967296 بذ ؾ٨ُىن ٢اصع ٖلى ٖىىهت وجغمحز طا٦غة بذجم ٢32ضَع ، (8)وللخدٍى

ل مً باًذ بلى ٦ُلى باًذ ه٣ؿم ٖلى  ل مً ٦ُلى باًذ بلى مُٛا باًذ ه٣ؿم ٖلى 1024وللخدٍى ل مً مُٛا باًذ بلى ُٚٛا باًذ ه٣ؿم ٖلى 1024، وللخدٍى ، 1024، وللخدٍى

 4وج٨ىن الىدُجت الجهاثُت هي 
ً
با .  ُٚٛا باًذ ج٣ٍغ

ا   بةظغاء هٟـ ٖملُاث الخ٣ؿُم الؿاب٣ت،.  بذ18446744073709551616 بذ، ٞةن الىاجج ؾ٨ُىن 64آلان، وبخ٨غاع هٟـ الٗملُت باليؿبت إلاٗالج بُى٫ ٧لمت ٢ضَع

ت   جحرا 2097152 ُٚٛا باًذ، ؤي 2147483648بذ ، ؾ٨ُىن ٢اصع ٖلى ٖىىهت طا٦غة ونى٫ ٖكىاجي بذجم -64ٞةهىا ؾىهل بلى هدُجت هي ؤن اإلاٗالج الظي ًمخل٪ مٗماٍع

 جحر 2097152َظٍ ألاع٢ام حٗخبر ٞل٨ُت بالى٢ذ الخالي ، وال ًبضو باإلاضي اإلاىٓىع ؤهه ًىظض خاظت الؾخسضام طا٦غة ونى٫ ٖكىاجي بذجم . باًذ

قغ٧اث اإلاٗالجاث وؤهىاٖها  

 

 
ً
  :Intelقغ٦ت بهخل : ؤوال

ذ اإلاٗالج الض٤ُ٢ألابهخل هي مً ؤ٦بر الكغ٧اث  ٨ُت اإلاخسههت بغ٢ا٢اث ومٗالجاث ال٨مبُىجغ، وهي التي ازتٖر جإؾؿذ ..  الظي في مٗٓم الخىاؾِب الصخهُت x86 مٍغ

ا في  1968 الكغ٦ت في ٖام ٩ا)٦كغ٦ت لإلل٨تروهُاث اإلاخ٩املت وم٣َغ ىعصون مىع  (ؾاهخا ٦العا، ٧الُٟىعهُا، ؤمٍغ  .، جإؾؿذ َظٍ الكغ٦ت ٖلى ًض عوبغث هىَـ ٚو

، و٦غث الكاقت ،  (Flash memory) ، طا٦غة الٟالف(Network cards) ، ٦غوث الكب٩اث (Motherbored) جيخج بهخل الٗضًض مً ٢ُ٘ الخاؾىب مجها اللىخت ألام 

ا مً ألاظهؼة وال٣ُ٘ التي حؿخسضم في الخاؾىب ، ٧ان ؤو٫ مٗالج  (CPU) واإلاٗالجاث حَر ِت )، ٚو  اإلاٗالج الض٤ُِ٢ الخجاٍع
َة
 .1971جم نىٗه في ٖام  (ع٢ا٢ت

ا بًثرهذ  غ بغوجى٦ىالث الكب٩اث ومً ؤقهَغ وحٗخبر بهخل مً الكغ٧اث التي ؤؾهمذ في جٍُى



 (Celeron)مٗالج ؾُلحرون 

 

ت الىا٢ل ألامامي للمٗالج   ٦ُلىباًذ256 وحجم ال٩اف ال ًخٗضي  533MHzَى مٗالج ًدخىي ٖلى هىاة واخضة وؾٖغ

 في و٢ذ بهخاظه ٧ان ٌٗخبر بهجاػ
ً
   ٦بحرا

ً
 َظا اإلاٗالج ي٠ُٗ  .  اإلاؿخمغ مً اإلااض ي بؿبب الخُىع ل٨ىه ؤنبذ ا

ً
 م٘ م٨ىهاث ال٨مبُىجغ الخضًشت والبرامج الخضًشت وزانت ظضا

... ؤو بغامج الجغاُٞ٪ الخضًشت بك٩ل ٖام 3D Max مشل بغهامج  البرامج ال٨بحرة

 : Pentiumٖاثلت بىدُىم 

 مٗالج بىدُىم(Pentium 4HT)  

 

ى ؤي٠ٗ ٞئاث البىدُىم وؤنبذ ٢ضًم هىاة واخضةمٗالج ًدخىي ٖلى  ت الىا٢ل ألامامي 2 مُجا بلى 1بحن  حجم ال٩اف في آزغ مٗالج جم بهخاظه ًتراوح،  َو  مُجا وؾٖغ

800MHz ض ظهاػ ظُض ظا الىٕى ٌٗخبر مىاؾب إلاً ًٍغ  )اإلاجزلي)لالؾخسضام الٗاصي  َو

  مٗالج Pentium 4HT Extreme Edition :

 

ى مخُىع ًٖ ؾاب٣ه حجم ال٩اف ًهل هىاة واخضةمٗالج ًدىي ٖلى  ت الىا٢ل ألامامي 2لى ب َو   ل٨ً مك٩لخه ؤن خغاعجه مغجٟٗت  800MHz مُجا وؾٖغ
ً
بٗا  َظا ًازغ َو

... ٖلى الاؾخسضام

  مٗالج Pentium D 

 

 

ت الىا٢ل ألامامي 4- 2 حجم ال٩اف في آزغ بنضاعاث َظٍ الٟئت بحن زىاجي الىىاةمٗالج مخُىع  ل٨ً بك٩ل ٖام ،  ل٨ً خغاعجه مغجٟٗت بٌٗ الص يء  800MHzمُجا وؾٖغ

لبُت اإلاؿخسضمحن ا ظُض ومىاؾبت أٚل .. ؤصاَئ

 



  مٗالج: Pentium Extreme Edition  

 

ى ٞئت مُىعة مً بىدُىمزىاجي الىىاةمٗالج  ت الىا٢ل ألامامي 4حجم ال٩اف ونل بلى  D  َو ى ممخاػMHz 1066 مُجا وؾٖغ ...  َو

 مٗالج Pentium Dual-core  

ت الىا٢ل ألامامي 1 حجم ال٩افزىاجي الىىاةمٗالج  لت 800MHzمُجا وؾٖغ بك٩ل ٖام ٞةن ٖاثلت بىدُىم ظُضة  .  ًخمحز ببىاثه اإلاخُىع و٢ضعجه ٖلى الخضمت لٟترة ٍَى

 لالؾخسضام و
ً
ت مٗالجت البُاهاثD بىدُىم زهىنا .  وما بٗضٍ خُض ٌُٗي ؤصاء ؤًٞل مً خُض ؾٖغ

 (الجُل ألاو٫ ) : (Core)ٖاثلت 

  مٗالج Core2Duo: 

 

ت الىا٢ل ألامامي م4ًبلى  2مٗالج زىاجي الىىاة حجم ال٩اف مً  ا ظُض وصعظت خغاعتها مىسًٟت وجىٞغ الُا٢ت MHz 1333 بلى800 مُجا وؾٖغ  .ؤصاَئ

  مٗالج  : Core2Quad 

 

ت الىا٢ل ألامامي8 مٗالج ي٠ٗ اإلاٗالج الؿاب٤ حجم ال٩اف  بلى  MHz 1066  مُجا وؾٖغ
ً
با خه جهل ج٣ٍغ   2.6GHz وؾٖغ

 مٗالج Core2Extreme  :

 

ت الىا٢ل ألامامي8 وحجم ال٩اف عباعي الىىاةمٗالج  خه وهي  1333MHzبلى1066بحن  مُجا وؾٖغ  ...  2.9GHz وله ٢ضعة ٦بحرة في ٦ؿغ ؾٖغ



:  مالخٓــــت 

 Dual Core Processors هٕى مً ؤهىإ اإلاٗالجاث التي حؿخسضم هىاجحن مضمجخحن في مٗالج واخض ، ؤما مٗالج ؤي َظا اإلاؿمى ًُل٤ ٖلي   Core2Duo ٕٞهى هٕى مً ؤهىا

... اإلاٗالجاث زىاثُت الىىاة

 th Generation 2مٗالجاث الجُل الشاهــــي 

 

 Intel core i3   

 ٦ةياٞت ج٣ىُت الخ٣ىُاث Core 2 Duo جدخىي ٖلى هىاجحن ؤي زىاجي الىىاة مشل I3اإلاٗالجاث 
ً
 التي جم٨ً ٧ل هىاة Hyper-threading ول٨ً بخهمُم وج٣ىُاث ظضًضة جماما

اثُت مً الاه٣ؿام بلى هىاجحن اٞترايِخحن مما ًجٗل مٗالج٪ له ؤعب٘ هىي اٞترايُت  َظٍ الخ٣ىُت مُٟضة للبرامج مخٗضصة اإلاهام ٦برامج حٗضًل الُٟضًى والخهمُم ، ٞحًز

. في هٟـ الى٢ذ  (ٖملُخحن)خُض ؤهه ؤنبذ باإلم٩ان ل٩ل هىاة مٗالجت مهمخحن 

 Intel core i5  

  هىي وجسخل٠ 4 مسخلٟت مجها ما ًدخىي ٖلى هىاجحن و مجها ما ًدخىي ٖلى I5اإلاٗالج 
ً
 خُض ًدخىي مٗٓمها ٖلى ج٣ىُت Core2Quad في جهمُمها ًٖ مٗالجاث َبٗا

  6Mb في ألاصاء خُض ؤجها جإحي ب٩اف ؤ٦بر i3 جدخىي ٖلى هىاجحن ٣ِٞ ال ٌٗني ؤجها جدؿاوي م٘ i5 ل٨ً ٦ىن بٌٗ مٗالجاث  i3 مشل مٗالجاث الـ Hyper-threadingالـ
ً
 ٚالبا

 .. Socket Lga 1156 و3.46Ghوجغصص ؤ٦بر ًهل الى  

 AMD A8 6410 و AMD FX 8350ؤنضعث بهخل َظا اإلاٗالج ٦مىاٞـ ٢ىي 

 Intel Core i7  

 ،  بًٗها ٢ىي _ ٞهى ًدخىي ٖلى ٢لبحن  Intel core2Quadبسالٝ _ هىي ٖلى ٢لب واخض 4ًدخىي ٖلى ، َظا َى اإلاٗالج ألا٢ىي مً بهخل 
ً
!  هىي 8 ؤو 6 ًدخىي ٖلى ظضا

  ٦Hyper-threadingما ٌٗمل اإلاٗالج ؤًًا بخ٣ىُت الـ 

 Intel QuickPath Interconnectوللمٗالج ٢ضعة َاثلت ٖلى ه٣ل البُاهاث بلى البُا٢ت ألام ج٣اؽ بالجُٛا باًذ في الشاهُت م٘ بياٞت 

 Socket lga 1366 مُجا و8 بظا٦غة ٧اف i7جإحي مٗالجاث 

 : Hyper-threading  ج٣ىُت:مالخٓت 

 

ظٍ حٗخبر محزة مهمت لدكُٛل البرامج مخٗضصة   َظٍ الخ٣ىُت ج٣ىم بخ٣ؿُم ٧ل هىاة خ٣ُ٣ُت بلى هىاجحن اٞترايِخحن ٞخخم٨ً ٧ل هىاة مً جإصًت ٖملُخحن في الى٢ذ طاجه َو

ت ؤ٦بر Multi-Threaded اإلاهام اث جٓل اٞترايُت ؤي ؤجها لِؿذ ؤًٞل مً الخ٣ُ٣ُت ، بؿٖغ اثُت)َظٍ الىٍى ... (الٟحًز



 :  rd Generation 3مٗالجاث الجُل الشالض 

 

 باؾم
ً
ا  مٗالجاث Ivy Bridge حٗٝغ عمٍؼ

ً
 Intel Core i7 و Intel Core i5 و Intel Core i3 ، وجًم ؤًًا

:  rd Generation 4 مٗالجاث الجُل الغاب٘ 

 

 باؾم
ً
ا  الُا٢ت ، والتي جٓهغ بك٩ل واضر في الخىاؾِب  ، وجمخاػ بسانُت الا٢خهاص في2013، ؤٖلىذ ٖجها بهخل في مٗغى ٦ىمبُىج٨ـ، ٖام  Haswell حٗٝغ عمٍؼ

ت بك٩ل ٦بحر، َظا باإلياٞت بلى صٖمها لكاقاث   4Kاإلادمىلت ، مما ًدؿً ٖمغ البُاٍع

 

 ، ووؿخُُ٘ جمُحز مٗالجاث الجُل الغاب٘ مً ب٣ُت ألاظُا٫ بالىٓغ بلى الٗالمت اإلامحزة لها، ٦ما في الهىعة Intel Core i7 و Intel Core i5 و Intel Core i3وجًم مٗالجاث 

ا مً ع٢م اإلاىصًل ت اإلاٗالج وب٣ُت اإلاىانٟاث الخ٣ىُت، ُٞخم جمُحَز . ؤٖالٍ، ؤما ًٖ ؾٖغ

..  اإلاسهو للخىاؾِب اإلادمىلت Intel Core i7-4900MQ processorمٗالج - ٖلى ؾبُل اإلاشا٫-لىإزظ 

 

ت، واؾتهال٥ الُا٢ت وألاصاء.. ما حهم ؤ٦ثر َىا َى الخغوٝ وألاع٢ام الخًغاء   إلاىانٟاث اإلاٗالج الخ٣ىُت ، ٖضص ألاهٍى
ً
. بلخ...ٞهي التي جمشل ماقغا

ى ؤعبٗت في َظٍ الخالت،  في خحن ؤن الخٝغ Qٞالخٝغ  ت، َو  ..  ًمشل زِ ؤلاهخاط M  ًمشل َىا ٖضص ألاهٍى
ً
ت، في خحن ؤن ، ٖمىما وظىص زاهخحن ٌٗني ؤن اإلاٗالج عباعي ألاهٍى

ت، َظا باليؿبت إلاٗالجاث َظا الجُل في الخىاؾِب اإلادمىلت . زاهت واخضة حٗني ؤن اإلاٗالج زىاجي ألاهٍى

 

 

 



 
ً
 AMDقغ٦ت : زاهُا

 

ت)صي .بم.ؤ   ؤو ازخهاعAdvanced Micro Devices: باإلهجلحًز
ً
ا في نني ُٞل بىالًت ٧الُٟىعهُا(AMD ا ٨ُت مخٗضصة الجيؿُاث ٣ً٘ م٣َغ وهي جهى٘ وجُىع . ، قغ٦ت ؤمٍغ

ت والخ٨ىىلىظُاث اإلاخٗل٣ت بها لألؾىا١ الٗاإلاُت والاؾتهال٦ُت ا في ٖام . وخضاث اإلاٗالجت اإلاغ٦ٍؼ ً الؿاب٣حن للكغ٦ت مجهم 1969جم بوكاَئ  بىاؾُت مجمىٖت مً اإلاضًٍغ

م ٞغاه٪ بىحي، ظُم ٚاًلؼ، العي ؾخِىٛغ ٤ ظُٟىعص َو . ظحري ؾاهضعػ، بص جحروي، ظىن ٧اعي، ؾًٟ ؾُمىوؿً، ظا٥ ظُٟىعص، باإلياٞت لشالزت ؤًٖاء مً ٍٞغ

 واإلاىػٕ الشاوي ٖلى مؿخىي الٗالم لبُا٢اث الغؾىم الخانت بالخاؾب آلالي بٗض x86صي هي زاوي ؤ٦بر مىعص إلاٗالجاث الخاؾب آلالي اإلابيُت ٖلى هٓام .بم.حٗخبر قغ٦ت ؤ

. 2006ؤن ؾُُغث ٖلى قغ٦ت بًه حي ؤي ٖام 

ش مٗالجاث  :  خؿب ألاظُاAMD٫جاٍع

 AMD AM2900مٗالج  1-

 

 ، ؤَم مك٩لت واظهذ َظٍ BIPOLAR  و٧اهذ ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً الضواثغ اإلاخ٩املت مبِىت مً هٕى زام مً التراهؼؾخىعاث 1975َظٍ اإلاٗالجاث نممذ ؾىت 

. اإلاٗالجاث هي اخخُاظها لٗضص ٦بحر مً الضواثغ اإلاخ٩املت

: بٌٗ ؤهٕى َظٍ اإلاٗالجاث 

1. AM2901       2.        AM2902 3.      AM2903 4  .AM2904       5. AM2905        6. AM2906 

7.      AM2907 8.  AM2908      9.  AM2909     10.  AM2910      11 . AM2911 

 AMD 29K مٗالجاث 2-

 

.  وهي ج٣ىُت حٗامل م٘ الظا٦غة اإلاخىٞغة التي ًدخاظها اإلاٗالجMMU و٧اهذ جدخىي ٖلى ج٣ىُت 1988 َظٍ اإلاٗالجاث ؤهخجذ ؾىت 

بٌٗ ؤهىإ َظٍ اإلاٗالجاث 

    AMD 29000    AMD 29027     AMD 29030    AMD 29050   AMD 292xx 

 

 

 



 x86مٗالجاث 3-

 

ت 1991 زم ْهغث ظُل آزغ مً هٟـ الٗاثلت ؾىت AMD وINTEL مُٛاَغجؼ و٧اهذ بهخاط مكتر٥ بحن قغ٦تي 5جمحزث َظٍ الؿلؿت مً اإلاٗالجاث بترصص   و٧اهذ ؤصوى ؾٖغ

ىضوػ 25لها هي   3.1 مُٛاَغجؼ ، ٧اهذ َظٍ اإلاٗالجاث ا٢خهاصًت م٘ ؤصاء مخٟى١ ومالثمت للٗمل م٘ هٓام ٍو

: بٌٗ ؤهىإ َظٍ اإلاٗالجاث 

    AM 386  AM 486  AM 5x86  

 K5مٗالجاث  4-

Socket 5 , Socket 7 

ىضوػ 90 و 75جغصصاث َظٍ اإلاٗالجاث ٧اهذ مابحن  ، AMDٌٗخبر َظا الجُل ؤو٫ بهخاط نٝغ مً قغ٦ت   . 95 مُٛاَغجؼ و جضٖم ٍو

 K6 مٗالجاث 5-

Socket 7 , Super Socket 7 

اتها الٗالُت  . MMX زم صٖمذ ج٣ىُت L1 ٦ُلىباًذ مً اإلاؿخىي ألاو٫ 64 و اخخىث ٖلى الظا٦غة اإلاسبئت 1997َظٍ اإلاٗالجاث ْهغث ؾىت  جمحزث َظٍ اإلاٗالجاث بؿٖغ

 . K5م٣اعهت م٘ الجُل الؿاب٤ 

 

        في جغصص الؿاٖت K6خُض ٧ان الٟغ١ بحن َظٍ اإلاٗالجاث وبحن مٗالجاث ،  وبلى آزٍغ مً َظا الجُل K6 III زم K6-2جُىعث َظٍ اإلاٗالجاث بٗض ٞترة وظحزة وؤَل٣ذ ٖلحها 

ت اإلاٗالج  ) اث ٖالُت ونلذ بلى ،  (ؾٖغ ! 3DNow,MMX .Power Now مُٛاَغجؼ زم صٖم َظٍ اإلاٗالجاث ٧ل مً ج٣ىُاث 500خُض صٖمذ َظٍ اإلاٗالجاث ؾٖغ

  اؾخسضمذ في م٣بـ آزغ ؤ٦ثر K6-III وK6-2اإلاٗالجاث 
ً
ت الىا٢ل ألامامي Super Socket 7 مً َظا وؾمي بـجُىعا  ووظىص ق٤ MHz 100 بؿبب صٖم َظا اإلا٣بـ ؾٖغ

 .  AGPل٨غوث ُٞضًى مً هٕى

 Duron مٗالجاث 6- 

Socket A 

ى مً الجُل الؿاب٘  ،2000 في ؾىت Duronْهغث مٗالجاث  جمحزث بغزو زمجها م٣ابل ؤصاء ظُض لالؾخسضاماث  ، Socket A الضاٖمت إلا٣بـ AMD مً مٗالجاث K7َو

ت ، اإلا٨خبُت  تها لخهل بلى ؾٖغ اصة ؾٖغ  جم بنضاع الىٕى ألازحر مً َظا اإلاٗالج خُض 2003في ؾىت . مُٛاَغجؼ م٘ اعجٟإ ملخىّ في الٟىلخُت 1300زم َىعث بٗض طل٪ بٍؼ

ت الىا٢ل ألامامي مً  اصة ؾٖغ اث ٖالُت ونلذ بلى 133 بلى 100جم ٍػ  مُٛاَغجؼ م٘ اهسٟاى ملخّى في الٟىلخُت جضٖم َظٍ اإلاٗالجاث 1800مُٛاَغجؼ لخضٖم ؾٖغ

 MMX , !3DNow, SSEالخ٣ىُاث 

 



 Athlon Classic مٗالجاث 7- 

Slot A , Socket A 

  جمحزث َظٍ اإلاٗالجاث بضٖم !3DNow و MMX وجضٖم َظٍ اإلاٗالجاث الخ٣ىُاث 1999وهي مً الجُل الؿاب٘ ، ؤهخجذ ؾىت ، وحؿمى بمٗالجاث ألازلىن الخ٣لُضًت

ت ها٢ل ؤمامي جهل بلى  والازخالٝ بحن َظٍ ألاهىإ  ، Pluto , Orion و Argonَىا٥ ٖضة ؤهىإ مىه مشل  . L1 مُٛاَغجؼ وطا٦غة مسبئُت ٖالُت مً اإلاؿخىي ألاو٫ 400ؾٖغ

 َى الجُل الشاوي مً مٗالجاث ألازلىن خُض جم ُٞه Thunderbridمً اإلاٗالجاث هي في الٟىلخُت باإلياٞت بلى ٧ل مً الظا٦غة اإلاسبئت ومضي جدملها للخغاعة ، مٗالج 

ت اإلاٗالج مً  اصة ؾٖغ . ٦ُلىباًذ ٦256ُلىباًذ بلى  512 مً  L2 مُٛاَغجؼ م٘ زٌٟ الظا٦غة اإلاسبئت 1000 بلى 700ٍػ

:  الخضًشت  AMDمٗالجاث

 AMD Sempron: الٟئت ألاولى 

 

 

Frequency: 2.8GHz 

L2 Cache: 1MB 

Socket/Technology: Socket AM3 

Thermal Design Power: 45W 

 ..لل٨مبُىجغ اإلاجزلي ؤو الخجاعي ؤو الخٗلُمي نممذ َظٍ الٟئت مً اإلاٗالجاث لخلبي مُلب ؤ٢ل ج٩لٟت

  .ٞهي طاث ؤصاء ممخاػ وجلبي ٧اٞت الاخخُاظاث والخُب٣ُاث الُىمُت . َظٍ الٟئت مً اإلاٗالجاث خ٣٣ذ ؤًٞل ؾٗغ م٣ابل ألاصاء

 AMD Athlon 64: الٟئت الشاهُت 

 

 64ؤو٫ مٗالجاث في الٗالم جضٖم جُب٣ُاث 
ً
  بذ اإلاؿخ٣بلُت نممذ َظٍ الٟئت مً اإلاٗالجاث وهي ألا٦ثر اهدكاعا

٘ وبؿٗغ م٣ٗى٫ م٣ابل طل٪ ألاصاء لخلبي اخخُاط ٧ل مؿخسضم ًُمذ بلى امخال٥ ٦مبُىجغ ض ؤو الٗمل ٖلى . ، ؤصاء ؾَغ غ  َظٍ اإلاٗالجاث لِؿذ لخهٟذ البًر بغهامج جدٍغ

ت وعاجٗت في ْل بِئت  الىهىم ٞدؿب بل لخجغبت ع٢مُت  . بذ64 ؤو ٢32ٍى

ت٦24مؿخسضم مدتٝر حٗمل   ..َظا اإلاٗالج َى زُاع٥  ؾاٖت ٖلى الخُب٣ُاث والخهمُم وزالٞه وجبدض ًٖ الؿٖغ

 

 



 AMD Athlon 64 X2 DualCore: الٟئت الشالشت 

 

 

دتي مٗالجت ٖلى اإلاٗالج الىاخض، حؿخُُ٘ ال٣ى٫  نممذ َظٍ الٟئت مً اإلاٗالجاث لخٗمل ٖلى هىاجحن ، ض مً ؤصاء  هي ٖباعة ًٖ مٗالجحن في مٗالج واخض ؤي قٍغ جٍؼ

ت ؤهٓمت ال٨مبُىجغ ختى   ما ٌؿخٛغ١ و٢ذ  ٦مبُىجغ ًلبي ٖمله اإلاُلىب في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً  وهي جلبي اخخُاط ٧ل مخسهو ًُمذ بلى امخال٥%80وؾٖغ
ً
والظي ٧ان ٖاصة

ل  .زم َظٍ اإلاٗالجاث، ؾِىٟظ الٗمل في ؤ٢ل و٢ذ وبًٟل هللا. ٍَى

AMD CPU  Athlon II X2 280 AM3 2M 3.6GHz 

٣ت   AMD CPU  Athlon II X2 280: ًىظض جغ٢ُماث لهظا اإلاٗالج بهظٍ الٍُغ

AMD CPU  Athlon II X2 270                                                                                   

AMD CPU  Athlon II X2 260                                                                                   

AMD CPU  Athlon II X2 250                                                                                  

... ٧لما ٧اهذ ألاع٢ام ؤٖلى ٧لما ؤُٖذ مٗ٪ ؤصاء ؤًٞل باإلاٗالج

ت )بىؾذ جغبى ج٣ىُت :مالخٓت    بهخل قغ٦ت مًبضؤث ( Turbo Boost: باإلهجلحًز

 Nehalem بـ اإلاضٖى بهخل إلاٗالجاث ألازحر الجُل في اإلاؿخسضمت الجضًضة الخ٣ىُاث مً واخضة

اصة حؿخسضم  .اإلاٗالج جغصص حُٛحر ٖلى الخ٣ىُت َظٍ حٗمل خُض. ٖلُه ٌٗمل مٗحن جغصص مٗالج ل٩ل بإن ج٣ى٫  التي ال٣اٖضة لخ٨ؿغ الخ٣ىُت َظٍ ظاءث ت لٍؼ  في ألاصاء ؾٖغ

٤ ًٖ اإلاٗالجاث اصة ٍَغ  مٗض٫ اهسٌٟ بطا جل٣اجي بك٩ل و ٖاصة ٖلُه حٗمل الظي ألاؾاس ي الٗمل جغصص مً ؤٖلى بترصص حٗمل ؤن اإلاٗالج لىىاة حؿمذ خُض الىىاة، جغصص ٍػ

م٨ً  .ال٨هغباجي الخُاع ؤو الخغاعة صعظت ؤو الُا٢ت   .اليكُُت ؤو الٟٗالت الىىي  مً ٖضص ؤي م٘ حٗمل ؤن الخ٣ىُت لهظٍ ٍو

 الخ٣ىُت َظٍ حُُٗل ؤو جُٟٗل مً ًم٨ىىا زُاع BIOSالـ في ًىظض و . الدكُٛل هٓام ؾُُغة جدذ الخ٣ىُت َظٍ حٗمل

 

 

 AMD APU ( A10 , A6 , A4 )مٗالجاث :الٟئت الغابٗـت 

 

 جدذ اؾم VGAبُا٢ت عؾىمُت  + CPUؤه٪ ؾدكتري مٗالج : بمٗنى ،  م٘ بُا٢ت عؾىمُتمضمجت   هي مٗالجاث  بازخهاعAPU مً هٕى AMDمٗالجاث 
ً
ا  مضمجحن ؾٍى

APU ، م٨ى٪ في َظٍ الخالت ٖضم قغاء بُا٢ت عؾىمُت !  بطا ؤعصث VGA  ٍو

  مٗالجAMD A4-6300 Richland 3.7GHz 

CPU Socket Type: Socket FM2 

Core: Richland 

Multi-Core: Dual-Core 

Operating Frequency: 3.7GHz (3.9GHz Turbo) 



L2 Cache: 1MB 

Manufacturing Tech: 32 nm (ُ٘ج٣ىُت الخهي) 

 64bit:  Support 

 HD 8370Dمٗالج زىاجي مضمج مٗه بُا٢ت عؾىمُت مً هٕى 

اث مسخلٟت مشل :مالخٓت  :  ًىظض هٟـ اإلاٗالج باألؾىا١ ول٨ً بمؿمُاث ومٗماٍع

AMD A4-3400 Llano                                                                                                                                  AMD A4-5300 Trinity 

  مٗالجAMD A8-6600K Richland 3.9GHz Black 

CPU Socket Type: Socket FM2 

Core: Richland 

Multi-Core: Quad-Core 

Operating Frequency: 3.9GHz 

L2 Cache: 4MB 

Manufacturing Tech: 32 nm 

 64bit : Support 

Integrated Memory Controller Speed: DDR3 

Virtualization Technology Support 

Integrated Graphics: AMD Radeon HD 8570D 

Thermal Design Power: 100W 

لى للكغ٦ت اإلاٗغوٞت باؾم البلضوػع (  FX-4 , FX-6 , FX-8 , FX-9  ) التي جإحي بإعب٘ مىصًالث ؤؾاؾُه FXمٗالجاث : الٟئت الخامؿت  . وهي الٟئت ألٖا

 

ا اإلاىاؾب  ؤصاء ممخاػ + جخمحز َظٍ الٟئت ب٩اف مُمىعي ٖالي  ت باإلياٞت لؿَٗغ  في ٦ؿغ الؿٖغ
ً
..  لجمُ٘ اإلاؿخسضمحن ظضا

  مٗالجAMD FX-4300 Vishera 

AMD FX-4300 Vishera 3.8GHz (4.0GHz) Socket AM3+ 95W Quad-Core 12mb cache  

Operating Frequency: 3.8GHz (4.0GHz) 

L2 Cache: 2 x 2MB 

L3 Cache: 4MB 



Manufacturing Tech: 32nm 

64bit: Support 

Virtualization Technology Support 

Thermal Design Power: 95W 

  ممحز ظضQuad Coreمٗالج عباعي 
ً
ت 12MB  Cache ًدمل ٧اف مُمىعي ضخم باليؿبت لهظٍ الٟئت ا  الؾدُٗاب ؤ٦بر ٢ضع مً الٗملُاث باإلياٞت ؤهه ًإحي في ٞئت ؾٍٗغ

 إلاٗالج 
ً
 م٣اعها

ً
 .. I3 مً بهخل وؾٍٗغ ؤ٢ل ؤًًا مً Core I3ممحزة ظضا

 5/5 الٗاإلاي neweggج٣ُُمه ٖلى مى٢٘ 

 
ً
ت : زاهُا  Notebooks Processorsاإلاٗالجاث اإلاىظهت ألهٓمت ألاظهؼة اإلادمىلت والضٞتًر

  مٗالجAMD Turion 64 

 

 

ؤخاصي الىىاة 

, Frequency: 1600MHz 1MB  , Cache  64bit : Support 

  مٗالجAMD Turion 64 X2 (زىاجي الىىاة) 

 

 

Frequency: 1600MHz، 1MB  Cache ,  64bit : Support 

 
ً
 Servers and Workstation Processorsاإلاٗالجاث اإلاىظهت ألهٓمت الخىاصم ومغا٦ؼ الٗمل : زالشا

 

 

غاث اإلاٗالجاث التي ؤؾغث الكغ٧اث ال٨بري ل٣ىتها الهاثلت في الٗمل وج٩لٟتها ألا٢ل ت ال٨بري والؿحٞر     الجُل الجضًض مً . مٗالجاث طاث ٦ٟاءة ٖالُت لألهٓمت الخجاٍع

Opteron  ضٖم طوا٦غ طاث اؾتهال٦ُت ؤ٢ل  وم٘ الٟئت الجضًضة مً. في آن واخض لخم٨حن ؤ٦ثر مً هٓام حكُٛلي AMD Virtualization وج٣ىُت DDR2 للُا٢ت طا ؤصاء ٖالي ٍو

Opteron  غ بؿُِ بلى الٟئاث ت ؾ٨ُىن الخٍُى  .عباُٖت ألاهٍى



م مً الكغ٧اث IBM و Sun و HP و Google ٦ـ َى اهُال١ ٦بري الكغ٧اث مٗها AMD مً Opteron صلُل هجاح مٗالجاث  قغ٧اث ؤهٓمت .. و ٚحَر
ً
والتي  Peer to Peer ؤًًا

ا حٗمل إلاالًحن اإلاؿخسضمحن في اللخٓت طاتها   eMule وؤقهَغ

 AMD  :   بٌٗ الخ٣ىُاث اإلاىظىصة في مٗالجاث 

 MMXجُب٣ُاث الىؾاثِ اإلاخٗضصة ٘ .  هي الخ٨ىىلىظُا التي تهضٝ بلي حؿَغ

 SSEمشل جُب٣ُاث الشالزُت ؤلابٗاص ؤو الغؾىماثة ٖضة جدُذ َظٍ الخ٣ىُت ؤوامغ حؿمذ بمٗالج 
ً
.  ٖىانغ مً البُاهاث مٗا

 SSE2 بىِذ َظٍ الخ٣ىُت ٖلى ج٣ىُت SSE ؤمغ ظضًض لخدؿحن 140 ؤمغ ؤو حٗلُماث لخدؿحن مً ؤصاء اإلاٗالج لخدخىي ٖلى 70 الؿاب٣ت التي ٧اهذ جدخىي ٖلى 

. Athlon 64 و Opteron اؾخسضمذ َظٍ الخ٣ىُت في مٗالجاتها AMDقغ٦ت . اإلاٗالجمً ؤصاء 

 SSE3 وهي الجُل الشالض مً ج٣ىُت SSE م٘ مٗالجاث 2004 ،ْهغث ؾىت Prescott ؤمغ ؤو حٗلُماث ظضًضة باإلياٞت بلى ألاوامغ اإلاىظىص في 13 وجدخىي ٖلى 

  وهي SSE2ج٣ىُت 
ً
.  لخدؿحن مً ؤصاء الخُب٣ُاث الشالزُت ألابٗاص وجدؿحن مً ٖمل اإلاٗالجؤًًا

 3DNow ! َظٍ الخ٣ىُت نممذ مً ٢بل قغ٦تAMD م٘ بضاًت ْهىع مٗالجاث 1998 ؾىت K6-2 مً ؤصاء الخُب٣ُاث زالزُت ٘  في اإلاٗالج ألابٗاص لدؿَغ

 Enhanced Virus protection َظٍ الخ٣ىُت ٧اهذ ٖباعة ًٖ ه٣لت هىُٖت مخمحزة مً قغ٦ت AMD في مجا٫ خماًت البُاهاث مً الٟحروؾاث الًاعة 

. والتروظان ؤو ملٟاث الخجؿـ

 Hyper Transport زىاجي الاججاٍ بحن اإلاٗالج وبحن الكغاثذ اإلاضمجت في ،٘ ؤي ظؼء مً ؤظؼاء الىٓام ؤو بحن ألام ؤو  اللىخت ها٢ل صازلي مباقغ في اإلاٗالج وؾَغ

اث ٖالُت في ه٣ل البُاهاثOpteronاإلاٗالج هٟؿه في هٓام اإلاٗالجاث اإلاخٗضصة ٦ما في مٗالج  .  لخجهحز ؾٖغ

 Cool'n'Quiet ت اإلاٗالج) َظٍ الخ٣ىُت حٗمل ٖلى زٌٟ جغصص الؿاٖت للمٗالج  م٘ الٟىلخُت  (ؾٖغ
ً
 البؿُُت لألٚغاى ٖىض اؾخسضام الخاؾىب جل٣اثُا

خه  ٧الخهٟذ ٖلى الاهترهذ ؤو اؾخسضمخم ؤخض البرامج الخُٟٟت الظي ال ًخُلب ٖمل اإلاٗالج بإ٢ص ى ؾٖغ

 Power Now ْهغث َظٍ الخ٣ىُت م٘ بضاًت ْهىع ٧ل مً مٗالجاث اإلادمى٫ K6-2 + وK6-III + وAthlon ىلخِخه ت اإلاٗالج ٞو  ،و٧اهذ حٗمل ٖلى زٌٟ ؾٖغ

 
ً
ت ؤو الُا٢ت ال٨هغباثُت والخ٣لُل مً اهبٗار الخغاعة مً اإلادمى٫   ٖىض ٖضم اؾخسضام اإلاٗالج وبالخالي الخىٞحرجل٣اثُا .  في مٗض٫ اؾتهال٥ البُاٍع

 Memory Controller ٢امذ قغ٦ت AMD دت مخد٨م الظا٦غة  في ٢لب اإلاٗالج، لٛغى بعؾا٫ ألاوامغ Memory Controller في مٗالجاتها ألازحرة بضمج قٍغ

في ػمً بعؾا٫ واؾخ٣با٫   بىٟـ الى٢ذ وبالخالي ازخهاع Hyper Transportمباقغة مً اإلاٗالج بلى الظا٦غة ومً اإلاٗالج بلى الجؿغ الكمالي بىاؾُت ج٣ىُت 

 ..الخٗلُماث وؤألاوامغ 

 Direct Connect ج٣ىُت زانت إلاٗالجاث Athlon 64 Opteron ًخإل٠ مً اجداص اإلاٗالج بشالزت ٖىانغ مهمت، ؤي بن اإلاٗالج مغبىٍ بك٩ل مباقغ م٘ وخضة 

DRAM دت مخد٨م الظا٦غة واإلاؿاولت  Memory Controller ًٖ زؼن ٧ل بذ مً البُاهاث في م٨شٟاث زانت مً زال٫ قٍغ

      AMD و Intelالٟغ١ بحن مٗالجاث 

   الٟٗالُت مً خُض الخ٩لٟتCost efficiency 

 ؤما بطا ٧اهذ.. ألاًٞل  باليؿبت ل٪هي  CPU AMD  مٗالجاثٞٗلى ألاعجر  بطا ٧اهذ محزاهِخ٪ نٛحرة ،Intel هي ؤعزو مً هٓحراتها بهخل AMDبهٟت ٖامت مٗالجاث 

  ٝمحزاهِخ٪ ظُضة
ّ
ت و٢ىة  في ألاصاء بهىعة ٖامت ول٨ً بن  ... AMDٞالٟٗالُت مً خُض الخ٩لٟت لهالر مٗالجاث  .. بؿٗغ ؤٖلىمٗالجاث بهخل ج٣ضم ؾٖغ

   ٦ٟاءة وخضة مٗالجت الغؾىماثGPU efficiency 

واإلاخٗاٝع ٖلُه باؾم ٦غوث الكاقت  ( Graphical processing unit ) ازخهاع GPUخُض ؤن 

ىٞغ في اؾتهال٥ الُا٢ت لجهاػ٥ و٦ٟاءة  ٘ ٦ٟاءة ظهاػ٥ في ٧ل الخُب٣ُاث اإلاؿخسضمت ٍو  GPUخُض ؤن ازخُاع ٧اعث قاقت طو ٦ٟاءة ٖالُت م٘ مٗالج مىاؾب ًاصي بلى ٞع

  ؾىٝ جىٞغ ل٪ AMDهي ه٣ُت مهمت م٘ ازخُاع اإلاٗالج اإلاىاؾب ٞؿخجض ؤن مٗالجاث 
ً
  ٢ضعا

ً
ت وال٨ٟاءة م٘ بهخل ٦ىع ٦بحرا  مً اإلاا٫ ، ول٨ً ًم٨ً ؤن اخهل ٖلى الؿٖغ

I5 و I7 ىا ؾىجض ؤن اإلاٗالج اإلاؿخسضم ٢ىي وؾىجض الاؾخٟاصة بك٩ل ؤًٞل ب٨شحر مً بُا٢ت الغؾىماث الغا٢ُت بطا ٦ىذ حٗمل م٘ محزاهُت ؤٖلى  َو

 ُ٘ج٨ىىلىظُا الخهي ...

 الظي ًإحي بخ٨ىىلىظُا exynos7420وألا٢ىي في ج٨ىىلىظُا الخهيُ٘ آلان هي ؾامؿىهج م٘ مٗالج جه  ، ج٨ىىلىظُا جهيُ٘ البروؾِؿىع مً ؤَم الٗىامل التي جدضص ظىص

14nm   قغ٦ت  .. و٧لما ٢ل الغ٢م ٧لما ػاصث ظىصة البروؾِؿىع مً خُض ألاصاء و ٦مُت الخغاعة الخاعظت مً اإلاٗالجIntel ٘اصة في نىاٖت اإلاٗالجاث و مخى٢  حؿخمغ في الٍغ

 . 10nmؤن حٗلً بَال١ البروؾِؿىع بخ٨ىىلىظُا 



   ؤحهما ألاًٞلIntel or AMDألظهؼة ال٨مبُىجغ اإلا٨خبي   ..

ٖىضما هخدضر ًٖ ال٨مبُىجغ اإلا٨خبي ؤي مٗالج في ٖمل٪ ٢ض ًُٟض٥ لً حهم٪ الٟغ١ بحن اإلاٗالجاث ول٨ً ٖىضما هخدضر ًٖ الٗمل مشل الجغاُٞ٪ ؤو ألالٗاب الش٣ُلت 

 AMD و Intelًىظض ٞغ١ ٦بحر بحن  

ت في ظاهب Intelهجض ؤن   ٞالؿٖغ
ً
ت في بجمام الٗملُاث ٖمىما  ول٨ً َظا له ُٖىب ؤهه ٢ض ًدضر زلل ؤو ٣ٞضان ؤخض البُاهاث بؿبب AMD ؤ٦ثر مً Intel ًخمحز بالؿٖغ

ظا ؾببه ؤن اإلاٗالج ٢ض ٣ٞض مل٠ ؤزىاء ٢ُامه بالٗملُاث مما ايٍُغ للخجمض وبٖاصة حكُٛل  خه ٞخجض ؤن اإلاٗالج ججمض ؤو بمٟهىمىا ؤن الجهاػ ؤنبذ بُئ ؤو مهىج َو ؾٖغ

ظا ؤمغ ٌُٗب  ..  هجض ؤهه ؤ٦ثر ٦ٟاءة ُٞما ًسو َظٍ اإلاك٩لت AMD بِىما ٖىضما هخدضر ًٖ Intelالٗملُت مً البضاًت َو

 ... Intel ًًٟله الٗاملحن في مجا٫ الجغاُٞ٪ ومدبي ألالٗاب لظل٪ ججض في الخاعط ٌؿخسضمىهه بك٩ل ؤٖلى مً AMDمٗالج 

 ٖىضما ج٣ىم بدكُٛل بغهامج ؤو زالر بغامج مشال ججضٍ ٣ًىم بمٗالجت جل٪ البرامج ب٨ٟاءة ٖالُت بِىما ٖىضما ج٣ىم بدكُٛل ٖضص ٦شحر مً البرامج م٘ ؤلٗاب AMDٞـ 

....  هي السخىهت الؼاثضةAMDواإلاخهٟذ ججضٍ ال ٌٗمل بالىدُجت اإلاغظىة وبخضي ُٖىب 

   ؤحهما ألاًٞلIntel or AMD ألظهؼة الالب جىب  

اث٠ بؿُُت ،  بإي خا٫ مً ألاخىا٫ لالبخىب بؿبب سخىهخه الؼاثضة AMDال ًًٟل   ختى وبن 3D لأللٗاب ؤو الجغاُٞ٪ بك٩ل ٖالي مشل الالالبخىب مهمم ألصاء ْو

  AMD لالبخىب ٌٗخبر ازخُاع ظُض مً خُض صعظت خغاعجه م٣اعهه بـ Intelٞـ ، ٧اهذ بم٩اهُاث الالبخىب ٖالُت ٞةجها في الجهاًت ال جًاهي ال٨مبُىجغ اإلا٨خبي 

 :الخالنت

 مً اإلاٗالجحن ٌٗخبر مىاؾب ولً ٌؿبب  ل٪ مكا٧ل 
ً
 ؤًا

ّ
بطا ٧ان اؾخسضام٪ مجغص اؾخسضام ٖاصي لل٨مبُىجغ ٞةن

 Intelول٨ً بطا ٧ان اؾخسضام٪ ًخُلب ٞخذ بغامج ٦شحرة ومخهٟذ وؤلٗاب في هٟـ الى٢ذ ٞاإلاىاؾب ل٪ 

 
ً
ض ججغبتها ب٩امل  ؤما بطا ٧ان ٖمل٪ في مجا٫ الجغاُٞ٪ مشال  AMDواإلاٗالج ٞاإلاىاؾب ل٪   الجهاػ َا٢تؤو مدب لأللٗاب وجٍغ
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 Concept of Computer Memoryمٟهىم الظوا٦غ الخاؾىبُت 

ً اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاسخلٟت الىاججت ًٖ ٖمل ” الظا٦غة“بك٩ٍل ؤؾاس ّي، ٞةن مهُلر  في ٖلىم الخاؾب ٌكحر بلى ؤي ظهاػ ؤو ٢ُٗت بل٨تروهُت حؿخسضم مً ؤظل جسٍؼ

. الخاؾىبيالىٓام 

 إلاا َى (الظي ًخمشل باإلاٗالج اإلاغ٦ؼّي ) ٢ؿم مٗالجت البُاهاث 
ً
٣ا  ٣ًىم باؾخ٣با٫ البُاهاث اإلاسخلٟت آلاجُت بلُه مً وخضاث الضزل، ومً زم ٣ًىم بمٗالجت َظٍ البُاهاث ٞو

 ...مُلىب

ً مهمحن َىا و :  ًجب ؤن همحز ؤمٍغ

 البُاهاث بك٩ٍل ما٢ذ مً ؤظل مغاخل اإلاٗالجت الالخ٣ت ً  ..ًدخاط اإلاٗالج ؤزىاء ٖمله لخسٍؼ

 هدُجت اإلاٗالجت الجهاثُت ً  ..ًدخاط اإلاٗالج بٗض اهتهاثه مً جىُٟظ ٖملُت اإلاٗالجت اإلاُلىبت ؤن ٣ًىم بخسٍؼ

 
ً
 َاما

ً
ؤو  اإلاٗالج ومهما ٧ان هىٖه ؤو ق٩له ؤو ٢ضعاجه، ؾُدخاط بلى م٩اٍن ما ٧ي ٣ًىم بدٟٔ البُاهاث التي ًخٗامل مٗها، ؾىاء ؤزىاء ٖمله: الخضزحن الؿاب٣حن ًىضخان ؤمغا

.  َى ما هضٍٖى بالظا٦غة الخاؾىبُت” اإلا٩ان“َظا . بٗض اهتهاثه مً ٖملُت اإلاٗالجت اإلاُلىبت 

٣ىم بدٟٔ اإلاٗلىماث بٗض اإلاٗالجت ، ٞهل َىال٪ ؤي ازخالٝ بحن   مً ” اإلا٩ان“الخىيُذ البؿُِ الؿاب٤ ، هالخٔ ؤن اإلاٗالج ٣ًىم بدٟٔ البُاهاث ؤزىاء اإلاٗالجت، ٍو

الظي جىي٘ ُٞه البُاهاث، ؤزىاء اإلاٗالجت وبٗض اإلاٗالجت؟ 

ظا ألامغ َى ما ٣ًىصها لل٨ٟغة الهامت الخالُت ٤ بحن مٟهىم : في الىا٢٘ وٗم، َو ً “ومٟهىم ” Computer Memoriesالظوا٦غ الخاؾىبُت “الخٍٟغ  Storageوخضاث الخسٍؼ

Devices .”

 

ٍت ٖالُت، والتي ًدخاظها  ً البُاهاث واإلاُُٗاث ألا٦ثر ؤَمُت، وبؿٖغ ، الظا٦غة في ٖلىم الخاؾب هي الجهاػ ؤو ال٣ُٗت ؤلال٨تروهُت التي حؿخسضم مً ؤظل جسٍؼ
ً
ٟٞٗلُا

مله بإًٞل ق٩ٍل مم٨ً ، طا٦غة (بإهىاٖها اإلاسخلٟت) RAMطا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي : ألامشلت ٖلى الظوا٦غ الخاؾىبُت هي. اإلاٗالج بك٩ٍل صوعي ومخ٨غع لخىُٟظ مهامه ٖو

. Cache Memory، طا٦غة ٧اف (بإهىاٖها اإلاسخلٟت) ROMال٣غاءة ٣ِٞ 



ت الٗمل  ً ب٨ىجها ؤبُإ مً الظوا٦غ مً خُض ؾٖغ ً، ٞهي ألاعق٠ُ الظي ٣ًىم اإلاٗالج بىي٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث ُٞه، وجخمحز وخضاث الخسٍؼ باليؿبت لىخضاث الخسٍؼ

ت جباص٫ اإلاٗلىماث والبُاهاث، ٞاإلاٗلىماث اإلاىظىصة ٞحها لِؿذ ٖلى صعظت ٖالُت مً ألاَمُت، وبالخالي ال ًدخاط اإلاٗالج ؤن ٣ًغؤ الخٗلُماث بك٩ٍل مخ٨غٍع وصوعّي مجها،  وؾٖغ

 ً  م٘ ٧لٟت جهيُ٘ الظوا٦غ الخاؾىبُت، التي جخُلب ججٗلهاولظل٪ وألؾباب ا٢خهاصًت، ٞةن ج٣ىُت جهيُ٘ وخضاث الخسٍؼ
ً
 بُُئت بما ٌؿاَم بخسٌُٟ ٧لٟتها م٣اعهت

ً. ج٣ىُاٍث ؤٖلى وؤص١، ؤي ٧لٟت ؤٖلى ً الهلبت : ألامشلت ٖلى وخضاث الخسٍؼ ، Blue-Ray، ؤ٢غام البلىعاي CDs، ألا٢غام اللحزعٍت Hard Disk Drivesؤ٢غام الخسٍؼ

ت USB Flash Memoryطوا٦غ ٞالف  ً الهٍٛغ . Micro-SD Cards، بُا٢اث الخسٍؼ

 

ً ، و٦ىجها جخًمً اإلاٗلىماث ألا٦ثر ؤَمُت باليؿبت : َىال٪ ه٣ُت َامت ؤزغي جخٗل٤ بالٟغ١ بحن الظوا٦غ ووخضاث الخسٍؼ  ألن الظوا٦غ الخاؾىبُت جخمحز ب٨ىجها ؤؾٕغ
ً
هٓغا

 بـ
ً
ً حٗٝغ بـ” Main Memoryالظوا٦غ ألاؾاؾُت  “ــــــللمٗالج ٧ي ٣ًىم بٗمله بك٩ٍل صخُذ، ٞةن الظوا٦غ حٗٝغ ؤًًا ت  “ـــــــبِىما وخضاث الخسٍؼ  Secondaryالظوا٦غ الشاهٍى

Memory .”

، ُٞما ًلي حٗضاص ألَم ؤهماٍ الظوا٦غ
ً
ً في الخاؾىب بطا : ووخضاث الخسٍؼ

 Main Memoryالظوا٦غ ألاؾاؾُت 

  طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي RAM : ُت هي  SRAM و DRAMؤهىاٖها الٟٖغ

  ِطا٦غة ال٣غاءة ٣ٞ ROM : وؤهىاٖها هيPROM, EPROM, EEPROM 

  طوا٦غ ٧افCache :  اث حٗٝغ بـ  L1, L2, L3ولها زالزت مؿخٍى

ت   Secondary Storageالظوا٦غ الشاهٍى

  الهلبت ً  HDD: Hard Disk Drivesؤ٢غام الخسٍؼ

  ؤظهؼة الخالت الهلبتSSD: Solid State Devices 

 اللحزعٍت الًىثُت ً  DVD, Blue-Ray, CD-ROMمشل : وخضاث الخسٍؼ

  طوا٦غUSB Flash 

  ت ً الهٍٛغ  Micro-SD Cardsبُا٢اث الخسٍؼ

 ”Volatilityالخُاًغ “زانُت    

طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي . َل حؿخُُ٘ الظوا٦غ الخٟاّ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاسؼهت ٞحها بك٩ٍل صاثم ؤم ما٢ذ؟ َظا ألامغ ٌٗىص لخ٣ىُت جهيُ٘ الظا٦غة هٟؿها و٦ُُٟت ٖملها

RAM مخُاًغة “ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ جخه٠ بإجها طا٦غةVolatile ” ظا ٌٗني ؤجها ال جدٟٔ اإلاٗلىماث بال بدالت وظىص حٛظًت ٦هغباثُت، وفي خا٫ اه٣ُإ الخٛظًت ال٨هغباثُت َو

 ًىُب٤ ٖلى طوا٦غ ٧اف، ٞهظٍ الظوا٦غ ظمُٗها مهممت ٧ي جسؼن ؤَم اإلاٗلىماث التي ًدخاظها اإلاٗالج بك٩ٍل . ٖجها ٞةن ٧اٞت اإلاٗلىماث اإلاىظىصة ٞحها ؾخ٣ٟض
ً
ألامغ ؤًًا

. صوعّي ومخ٨غع، وهي ؤؾٕغ مً ؤي همِ آزغ مً الظوا٦غ اإلاىظىصة في الخاؾىب

ً مشل ألا٢غام الهلبت، ؤو ختى طا٦غة ال٣غاءة ٣ِٞ  ٣ٍت  (والتي هي ؤخض م٨ىهاث الظا٦غة ألاؾاؾُت في الخاؾىب) ROMٖلى نٍُٗض آزغ، ٞةن وخضاث الخسٍؼ جهمم بٍُغ

 جدٟٔ اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت التي ًدخاظها الخاؾىب مً ؤظل ROMطا٦غة . ججٗلها ٢اصعة ٖلى خٟٔ اإلاٗلىماث بك٩ٍل صاثم ختى لى اه٣ُٗذ الخٛظًت ال٨هغباثُت ٖجها

 ألي بغهامج ؤو مل٠ ؤو 
ً
 مً هٓام الدكُٛل هٟؿه ونىال

ً
ً ٧اٞت اإلاٗلىماث والبرامج التي ًدخاظها الخاؾىب، بضءا ً بخسٍؼ ، بِىما ج٣ىم وخضاث الخسٍؼ الدكُٛل وؤلا٢إل

. ؤٚىُت ؤو نىعة ٣ًىم اإلاؿخسضم بدىهُبها وجدمُلها ٖلى الخاؾىب



 لهظٍ الخانُت بلى 
ً
٣ا ً ٞو لُه ًم٨ً ج٣ؿُم الظوا٦غ ووخضاث الخسٍؼ : ٖو

  اإلاا٢ذ ً  Temporary Storage Areasوخضاث الخسٍؼ

ً اإلاا٢ذ طوا٦غ ٧اف، باإلياٞت بلى طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي  حٗمل َظٍ الىخضاث ٖلى جإمحن وخضاث ج٣ىم بدٟٔ اإلاٗلىماث الخىُٟظًت . RAMجخًمً وخضاث الخسٍؼ

. بك٩ٍل ما٢ذ، ؤي ؤن َظٍ الىخضاث ال ج٣ىم بدٟٔ اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث بك٩ٍل صاثم، بل حٗمل ٖلى خٟٔ ؤَم اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث التي ًدخاظها اإلاٗالج ؤزىاء ٖمله

  الضاثم ً  Permanent Storage Devicesوخضاث الخسٍؼ

ظا ٌٗني ؤن اإلاٗلىماث اإلاسؼهت ٞحها مىظىص ب٩ل الخاالث ً الضاثم بدٟٔ اإلاٗلىماث بك٩ٍل صاثم، َو ؾىاء ٧ان اإلاٗالج ٌٗمل ؤم ال، ؾىاء ٧ان َىال٪ : ج٣ىم وخضاث الخسٍؼ

ً الضاثم. ”Non-Volatile Memoryطوا٦غ ٚحر مخُاًغة “حٛظًت ٦هغباثُت ؤم ال، ولظل٪ ًُل٤ ٖلحها اؾم  : جخًمً وخضاث الخسٍؼ

  ِطا٦غة ال٣غاءة ٣ٞROM بإهىاٖها اإلاسخلٟت مشل PROM ،EPROM ،EEPROM 

  الهلبت ً  SSD وؤظهؼة الخالت الهلبت HDDؤ٢غام الخسٍؼ

 ألا٢غام اللحزعٍت اإلاًٛىَت بإهىاٖها :CD-ROM ،DVD ،Blue-Ray 

  طوا٦غUSB Flash 

ً، ٩ٞل همِ مٗلىماث وبُاهاث ًخم خٟٓه بم٩اٍن زام   بن ٖمل الىٓام الخاؾىبي ٩٦ل ًخُلب وظىص الظوا٦غ ووخضاث الخسٍؼ
ً
بُٗت اإلاٗلىمتَب٣ا َظا ٌٗني ؤن .  لىٕى َو

٤ ًخ٨ىن مً : ٖمل الخاؾىب َى هدُجت ٖمل ٍٞغ

    اإلاٗالج 

 الظوا٦غ 

 ً  وخضاث الخسٍؼ

 

: ؤهىإ الظوا٦غ اإلاؿخسضمت في ال٨مبُىجغ

  طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي(Random Access Memory (RAM 

  ِالظا٦غة اإلاسههت لل٣غاءة ٣ٞ(Read-Only Memory (ROM 

 
ً
  :Random Access Memory (RAM)طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي : ؤوال

 

ى ازخهاع لـ . َظا اإلاؿمى َى ما ًغبُه ٚالب اإلاؿخسضمحن بالظا٦غة لكغح ٧لمت و" . ٚحر مىٓم" َى الظا٦غة التي ًم٨ً الىنى٫ بلحها بك٩ل Random Access Memoryَو

ً اإلاٗلىمت في الظا٦غة  .  ٚحر مىٓم ًجب ؤن وكغح ٠ُ٦ ًخم جسٍؼ



ٖىض الخاظت بلى ؤي مٗلىمت مسؼهت في الظا٦غة ٞةهه ًخم الىنى٫ بلحها مباقغة مً زال٫ . (ج٣اَ٘ ن٠ م٘ ٖمىص)٧ل مى٢٘ له ٖىىان زام . الظا٦غة م٣ؿمت إلاىا٢٘

.  ٖىىاجها الخام بها 

٣ت مىٓمت ؤي البدض . ٖىض ٖضم وظىص ٖىىان زام ل٩ل مى٢٘ ، ٞةهه إلًجاص اإلاٗلىمت ًجب البدض ب٩ل اإلاىا٢٘ لٛاًت الٗشىع ٖلى اإلاٗلىمت اإلاُلىبت َظا البدض ًخم بٍُغ

٨ظا . بإو٫ زاهت ومً زم الشاهُت والشالشت َو

ألجها حؿخُُ٘ الىنى٫ بلى ؤي زلُت طا٦غة مباقغة بن ٧ان اله٠ و الٗامىص اإلاخ٣اَٗان ٖىض َظٍ الخلُت _ طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي_َظا ٌٗني ؤجها ؾمُذ بهظا الاؾم 

... مٗغوٞان ،  بٌٛ الىٓغ َل َظٍ الخلُت ج٣٘ في ؤو٫ اله٠ ؤو الٗامىص ؤو آزٍغ

ج٣اؽ طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي .لظل٪ ًىصر بدٟٔ اإلاٗلىمت ؤو٫ بإو٫  (ؤي ؤجها مخُاًغة) ؤن اإلاٗلىمت اإلاسؼهت بهظٍ الظا٦غة ًخم مسخها ٖىض ٞهل الخُاع ال٨هغباجي 

. باإلاُجاباًذ ، بن َظٍ الظا٦غة ؤؾٕغ ب٨شحر مً طا٦غة ال٣غاءة ٣ِٞ

 و ٠ُ٦ حٗمل ؟ RAMمم جخ٨ىن الــ 

 زلُت الظا٦غة والتي حك٩ل بذ 
ً
 واخض مً bitبن ع٢ا٢ت الظا٦غة هي ٖباعة ًٖ صاثغة مخ٩املت م٨ىهت مً مالًحن التراهؼؾخىعاث واإلا٨شٟاث ، التراهؼؾخىع واإلا٨ش٠ ٨ًىهان مٗا

 و َى ما ًسؼن ُٞه ٢ُمت ؤي عمؼ ؤو ع٢م، اإلا٨ش٠ ًدخٟٔ ب٣ُمت البذ مً اإلاٗلىماث و ٨ًىن اإلادخىي Byte بذ حك٩ل باًذ 8البُاهاث و البذ َى ؤنٛغ وخضة طا٦غة و ٧ل 

ا  ؿخىع ُٞٗمل ٦مٟخاح للخد٨م ٞةما ٣ًغؤ خالت اإلا٨ش٠ ؤو ٣ًىم بخُٛحَر اإلا٨ش٠ ٌٗمل ٦داٞٓت لإلل٨تروهاث ، ٞلخٟٔ ٢ُمت واخض في زلُت . بما نٟغ ؤو واخض ، ؤما التراهَؼ

... الظا٦غة ُٞجب ملئ َظٍ الخاٞٓت باإلل٨تروهاث و لخٟٔ ٢ُمت نٟغ ًجب بٞغاٙ َظٍ الخاٞٓت مً ؤلال٨تروهاث

 

 :مالخٓت 

 ... وحٗني م٣اومت الى٣ل ًم٨ً اؾخسضام التراهؼؾخىع ٦مٟخاح ؤو ٦م٨بر للجهض ؤو الخُاع ؤو ٦الَماTransfer Resistor هي ازخهاع ل٩لمتي Transistorالتراهؼؾخىع - 

 
ً الُا٢ت ٖلى ق٩ل مجا٫ ٦هغباجي ًخ٨ىن مً مىنلحن ًدمل ٧ل مجهما شخىت ٦هغباثُت Capacitorsاإلا٨ش٠ -   َى ؤخض م٨ىهاث الضواثغ ال٨هغباثُت والتي ج٣ىم بخسٍؼ

 
ً
ٟهل بحن اإلاىنلحن ماصة ٖاػلت ٧الهىاء مشال ت في اإلا٣ضاع ومخٗا٦ؿت في الاججاٍ، ٍو  ...مدؿاٍو

 

 

  : RAMألاظؼاء ؤلال٨تروهُت للظا٦غة الٗكىاثُت الـــ

 

1-   I.C SOFT  ى بالغاماث الخانت البُاهاث ٢غاءة ًٖ اإلاؿاو٫ َى و   مىظىص ؤعظل 8 طو س ي ؤي َو
ً
 الغام ًمحن ٖلى ٚالبا

ظا ؤي ع٢اث٤  -2 ً ًٖ اإلاؿاولت الغ٢اث٤ قِب َو ... اإلاٗالج بلى ونىلها لخحن البُاهاث جسٍؼ



 ٦شحرة ؤُٖا٫ ولها الخُاع جىُٗم ٖملُت ًٖ اإلاؿاولت وهي اإلا٨شٟاث  -3

 الغ٢اث٤ بلى ًهل ختى ظهضٍ وج٣لُل بها اإلااع الخُاع مغوع بٖا٢ت ٖلى حٗمل التي الغاماث صاثغة ٝي ةاإلاىظىص الكبا٦ُت اإلا٣اوماث  -4

  :RAMؤهىإ الظا٦غة الٗكىاثُت الــ 

ُٟتها ؤو جُىعَا : َىا٥ الٗضًض مً ألاهىإ اإلاٗغوٞت مً الغام، وجسخل٠ بما خؿب ْو

 DRAM     

ؿخىعاث : بمٗنى طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي الضًىام٨ُُت " Dynamic random access memory"ازخهاعا لـ  جدخىي ٖلى زالًا طا٦غة جخ٨ىن مً ػوط مً التراهَؼ

. واإلا٨شٟاث، وجدخاط بلى بوٗاف ٦هغباجي مؿخمغ ألن الصخىت ال٨هغباثُت جخالش ى بٗض م٣ضاع يئُل مً الؼمً ٣ًاؽ باإلاُللي زاهُت

 SRAM    

ؿخىعاث ل٩ل زلُت طا٦غة واخضة، وال جدخىي  : الؿا٦ىتبمٗنى طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي " Static random access memory"ازخهاعا لـ  جدخىي ٖلى ؤعب٘ بلى ؾذ جغاهَؼ

 Cacheٖلى م٨ش٠ ، ٦ما ال جدخاط بلى بوٗاف مؿخمغ، وحؿخسضم بك٩ل ؤؾاس ي لظا٦غة 

 FPM DRAM   

ظا الىٕى مً الظا٦غة ًبدض بضاًت ًٖ DRAMوهي الىٕى ألانلي الظي َىع مىه الىٕى ألاو٫ " : Fast page mode dynamic random access memory"ازخهاع لـ  ، َو

ت  ىضما ًدضص مى٢ٗه ٣ًىم ب٣غاءة مدخىي َظا البذ، وال ًبضؤ بالبذ الخالي بال بٗض الاهتهاء مً ٢غاءة البذ ألاو٫، وجهل الؿٖغ مى٢٘ البذ اإلاُلىب مً الظا٦غة ٖو

.  مُجاباًذ في الشاهُت176ال٣هىي لى٣ل البُاهاث باؾخسضام َظا الىٕى مً الظا٦غة بلى 

 EDO DRAM   

ظا الىٕى ًباقغ بالبدض ًٖ البذ الخالي بٗض جدضًضٍ إلاى٢٘ البذ ألاو٫ و٢بل الكغوٕ ب٣غاءجه، " Extended data-out dynamic random access memory"ازخهاعا لـ  َو

ت ال٣هىي لى٣ل البُاهاث باؾخسضامه بلى  ظا الىٕى ؤؾٕغ مً الىٕى ألاو٫، خُض جهل الؿٖغ .  مُجاباًذ في الشاهُت264َو

 SDRAM   

٣ًىم َظا الىٕى مً الظا٦غة بٗض جدضًض مى٢٘ البذ :  ؤي طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي الضًىام٨ُُت اإلاتزامىت Synchronous dynamic random access memoryازخهاعا لـ 

 وظىصٍ َىا٥، بدُض ج٨ىن وؿبت اخخما٫ ؤن 
ً
اإلاُلىب، بالى٢ىٝ ٖلى هٟـ اله٠ اإلادخىي ٖلى طل٪ البذ، زم ٣ًىم بالبدض ًٖ البذ الخالي في هٟـ اله٠ مٟتريا

ت ال٣هىي  ظا الىٕى َى اإلاىدكغ آلان في ؤظهؼة الخاؾىب، وجهل الؿٖغ ت الظا٦غة م٣اعهت م٘ الىٕى الؿاب٤، َو ض مً ؾٖغ ٍؼ ظا ًىٞغ الى٢ذ ٍو ًجض َظا البذ مغجٟٗت، َو

.  مُجاباًذ في الشاهُت528لى٣ل البُاهاث باؾخسضامه بلى 

 RDRAM   

٘ " : Rambus dynamic random access memory"ازخهاعا لـ   َظا الىٕى مً الظا٦غة ٌؿخسضم ها٢ل بُاهاث ؾَغ
ً
هل جغصصٍ بلى " Rambus channel" ٌؿمى ظضا  800ٍو

. SDRAM مُجاَغجؼ في الىٕى الؿاب٤ 133 مُجاَغجؼ ؤو 100مُجاَغجؼ م٣اعهت م٘ 

 VRAM   

اث زالزُت ألابٗاص، الاؾم VideoRAMؤي  ظا الىٕى مً الظا٦غة مسهو ل٨غوث الكاقت واإلاؿٖغ  ظاء مً خ٣ُ٣ت ؤن َظا الىٕى مً الظا٦غة ٌؿخسضم multiport َو

م٤ ألالىانSAM والشاوي RAMهىٖحن مً الظا٦غة، ألاو٫  .. ، م٣ضاع الظا٦غة ًدضص ص٢ت الهىعة ٖو

هي الظا٦غة اإلا٣ابلت للغام َظا الىٕى مً الظا٦غة ًسؼن البُاهاث ٖلى ق٩ل ؾلؿلت مً زالًا :   طا٦غة الىنى٫ اإلادؿلؿل SAM : Serial Access Memory الـــ :مالخٓــــت 

 بال باإلاغوع ٖلى البُاهاث مً ؤو٫ الكٍغِ ختى جهل بلى 
ً
ِ مشال ِ ال٩اؾِذ مشال ٞإهذ ال حؿخُُ٘ الىنى٫ بلى مٗلىمت ما مسؼهت في آزغ الكٍغ الظا٦غة اإلاخخابٗت مشل قٍغ

 اإلاٗلىمت اإلاُلىبت ، و َظا الىٕى بُيء 
ً
 RAM  باإلا٣اعهت م٘ الظا٦غة ظضا

 



:  ألاخضر اإلاخىاظضة في الؿى١ RAMؤهىإ طوا٦غ الـــ 

 SD-RAMالىٕى ألاو٫ 

 

َظا .  والتي حٗني طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي الضًىام٨ُُت اإلاتزامىت طاث الى٣ل ألاخاصي Single Data Rate Synchronous Random Access Memoryهي ازخهاع للجملت 

 مً الُا٢ت م٣اعهت باألهىإ ألازغي ألهه ٣ًىم بى٣ل بذ مغة واخضة ٖىض اعجٟإ 
ً
 ٦بحرا

ً
 ما، ل٨ىه في اإلا٣ابل ٌؿتهل٪ ٢ضعا

ً
ت م٣بىلت هىٖا الىٕى ٣ًىم بى٣ل البُاهاث بؿٖغ

 باعجٟإ الىبًت 
ً
 آزغا

ً
٘ بخا ت اإلاٗالجت.. الىبًت زم ٌٗىص لحٞر اصة ؾٖغ ٨ظا، و٧لما ػاصث الىخضاث ؤصي طل٪ بلى ٍػ ت ه٣ل البُاهاث ٞحها بما ؤن ج٨ىن . َو  100 ؤو 66وؾٖغ

ت ونلذ لها هي  ...  مُجا َغجؼ 133وؤ٢ص ى ؾٖغ

 DDR ؤو DD-RAMالىٕى الشاوي 

 

 ؤي طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي الضًىام٨ُُت اإلاتزامىت طاث Dual Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memoryالغؤي الٛالب في حؿمُتها ؤجها ازخهاع للـــ 

 ٖىض اهسٟايها 2َظا الىٕى ًاصي ي٠ٗ ؤصاء الىٕى ألاو٫، ٞهي حُٗي . الى٣ل الشىاجي 
ً
 لضي اعجٟإ الىبًت و آزغا

ً
خمحز َظا .  بذ في الشاهُت الىاخضة بمٗنى ؤجها جى٣ل بخا ٍو

ظا ًم٨ىه مً ه٣ل ٦مُت مًاٖٟت مً اإلاٗلىماث في الشاهُت   الىٕى ًٖ ؾاب٣ه بان لضًه ٖغى هُا١ مًا٠ٖ َو
ً
 ؤ٢ل مً  . SD-RAM بــ ٢ُاؾا

ً
٦ما ؤهه ٌؿخسضم ٢ضعا

... ٞىلذ2.5 الُا٢ت ًبلٜ 

 DDR2 ؤو DD-RAMIIوبٗض طل٪ جم نضوع 

 

 الترصص DDR2 ج٣ىم بدباص٫ اإلاُُٗاث ٖلى الجبهخحن الهاٖضة و الهابُت لىبًت الؿاٖت ول٨ً الٟغ١ الغثِس ي بحن الىىٖحن ؤهه في DDR2 زالًا الـ DDRو٦ما في ؾاب٣تها 

 صون DDR ًم٨ً ؤن حٗمل بٟاٖلُت ؤ٦بر بمغجحن مً DDR2ؤٖلى بمغجحن لظا ٞةهه مً اإلام٨ً ه٣ل ؤعب٘ ٧لماث ع٢مُت زال٫ صوعة الؿاٖت للخالًا الضازلُت ولظل٪ ٞةن الـ 

اصة جغصص ٖمل الخالًا الضازلُت ا للُا٢ت خُض ؤجها حٗمل بجهض DDR2محزة ؤزغي لظا٦غة ... ٍػ ..  ٞىلذ 2.5 التي حٗمل بجهض DDR ٞىلذ م٣اعهت م٘ 1.8 هي جىٞحَر

 وجمخاػ 
ً
اصة ٖضص اإلاىنالث DDR ًٖ ؤًًا ..  مىنل  184 التي حٗمل بـ DDR م٣اعهت بـ PIN مىنل 240 خُض ؤجها حٗمل بــ PINS بٍؼ

 DDR3 ؤو DD-RAMIIIوبٗضَا جم نضوع 

 



 ٞىلذ 1.5   حٗمل بجهض  خُضDDR2ًٖ % 30وبمٗض٫ اؾتهال٥ ٦هغباجي ؤ٢ل بيؿبت   ..DDR  بذ في 2 و DDR2 بذ في 4 ــــــ بذ م٣اعهت بـBandWidth 8 بؿٗت بعؾا٫ وجإحي

.. ٞىلذ   2.5 بجهض حٗمل التي DDR ٞىلذ و 1.8 حٗمل بجهض التي DDR2م٣اعهت م٘ 

.. الازخالٝ الىخُض َى مى٢٘ الك٤ّ الغثِس ي  .. DDR2 مشلها مشل PIN مىنل 240 ـــــ بDDR3و حٗمل 

٦ما ؤجها الظا٦غة ألاؾاؾُت  .. NVIDIA & ATI Technologies ٦غوث الكاقت ٖالُت الجىصة ل٩ل مً في اؾخسضمذ مىظ الٗضًض مً الؿىىاث DDR3وظضًغ بالظ٦غ ؤن 

 .. PlayStation 3لجهاػ 

 .. DDR2اإلاحزاث ًٖ 

  ت اصة الؿٖغ  ( mhz 1800جهل بلى )ٍػ

  اصة ألاصاء م٘ زٌٟ مٗض٫ اؾتهال٥ الُا٢ت ت الـ ).. ٍػ  ( Laptopجاصي بلى بَالت ٖمغ بُاٍع

  90مهىٗت بخ٨ىىلىظُا nm .. 

.. الُٗىب 

  اصة جى٢ُذ بهىعة ٦بحرة م٣اعهت بمىصًالث  .. DDR2ٍػ

  اعجٟإ ؤؾٗاع عاماثDDR3 مشُالتها في ًٖ 
ً
 .. DDR2 ظضا

الخٔ ؤن ٞغ١ ألاصاء الٟٗلي ختى آلان بحن  % .. 5بلى % 2 في ألالٗاب والخُب٣ُاث ًتراوح مً DDR2 و DDR3ٍو

: الخالنت 

DDR3 ل هي الازخُاع ألامشل ٖلى اإلاضي ُبت بُجها وبحن DDR3ٞم٘ الى٢ذ ؾِخم جسٌُٟ جى٢ُذ عاماث .. الٍُى ت الَغ  .. DDR2 و ج٣لُو الٟجىة الؿٍٗغ

 

 



 

 RD-RAMالىٕى الشالض 

 

ا Rambus Dynamic Random Access Memory هي ازخهاع للـ  ت مظَلت وؤؾٗاَع ظٍ الظا٦غة جمخاػ بؿٖغ  وحٗني الخُىٍ الضًىام٨ُُت لظا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي، َو

غج٨ؼ ٖملها ٖلى ؤؾاؽ جىػَ٘ ه٣ل البُاهاث ما بحن الظا٦غة واإلاٗالج ٖلى ؤ٦ثر مً ٢ىاةبآَت ٤ جهٛحر حجم الىا٢ل ألامامي مً . ، ٍو اإلاؿخسضمت في ألاهىإ ) بذ 32ًٖ ٍَغ

ت 16بلى  (ألازغي  ظا ؾبب حؿمُتها بالخُىٍ) بذ ومً زم جىػَ٘ الخغ٦ت ٖلى ؤ٦ثر مً ٢ىاة حٗمل بك٩ل زُىٍ مخىاٍػ  جهل بلى  (َو
ً
اث جغصص ٖالُت ظضا ، وحُٗي ؾٖغ

ظا الىٕى .  مُجاَغجؼ800  مسههت مً اللىخاث ألام مشل بهخل 4ال ٌٗمل بال م٘ مٗالجاث بىدُىم ٧ان َو
ً
ت بؿبب  . 850 ٦ما ؤجها جخُلب ؤهىاٖا وجم الخسلي ٖجها بؿٖغ

 بل ومخٟى٢ت بخ٩لٟت ؤ٢ل DDR 2 والجُل الالخ٤ له DDRبزباث طا٦غة 
ً
..  ؤجهما ًم٨جهما بُٖاء هخاثج مىاٞؿت ظضا

 ؟ RAMاإلاٗاًحر و اإلا٣اًِـ اإلاؿخسضمت للظا٦غة 

 Dual inline حؿمىPin Configuration مً ع٢اث٤ الظا٦غة التي ٧اهذ حؿخٗمل في ؤظهؼة الخاؾىب اإلا٨خبُت ، ٧اهذ حؿخسضم حك٨ُلت مً الضبابِـ ألاهىإ ألاولىــــــــ 

package (DIP) ٣ت ٧اهذ مىاؾبت ٖىضما ٧اهذ ؤظهؼة  ، و ٧اهذ َظٍ الدك٨ُلت مً الضبابِـ جغ٦ب صازل ز٣ىب ؤو م٣ابـ ٖلى اللىخت ألام لل٨مبُىجغ ، َظٍ الٍُغ

ؤو ؤ٢ل مً الظا٦غة ، و ل٨ً م٘ جُىع ؤظهؼة الخاؾب ػاصث الخاظت ل٨مُاث ؤ٦بر مً الظا٦غة و بالخالي ؤنبذ مً الهٗب بًجاص م٩ان لها  مُجاباًذ 2 الخاؾب حٗمل م٘  

... ٖلى اللىخت ألام 

 

 8×32  بطا هٓغث بلى َظٍ ألالىاح ؾخجض ؤع٢ام مكابهت لــ Printed Circuit Board  (PCB) ٩ٞان الخل َى وي٘ ع٢اث٤ الظا٦غة م٘ ٧ل مخُلباتها ٖلى لىخت مىٟهلت حؿمى

 لخدهل ٖلى الؿٗت ؤلاظمالُت للظا٦غة ٖلى 8  ، َظٍ ألاع٢ام جمشل ٖضص ع٢اث٤ الظا٦غة مًغوبت بؿٗت ٧ل ع٢ا٢ت م٣اؾت باإلاُجابذ ، زظ الىاجج و ا٢ؿمه ٖلى 4× 16ؤو

 مُجابذ ، و 128 هدهل ٖلى 32 في 4 مُجابذ آلان هًغب 32 ع٢اث٤ ؾٗت ٧ل ع٢ا٢ت 4حٗني ؤن َظٍ اللىخت جدخىي ٖلى 4 ×32جل٪ اللىخت م٣اؾت باإلاُجاباًذ ، ٞمشال 

 ( مُجابذ 8= مُجاباًذ  1).  مُجاباًذ الؿٗت ؤلاظمالُت للظا٦غة ٖلى اللىخت 16 لىدهل ٖلى 8 ٖلى 128 بذ ه٣ؿم 8خُض ؤهىا وٗٝغ ؤن الباًذ ٌؿاوي 

في  ؾم 9 و٧ان ٢ُاؾها Pin -30 َظٍ اللىخت ٧اهذ حؿخسضم Single In-Line Memory Module ازخهاع لــ ((SIMMألاهىإ ألاولى مً ؤلىاح الظا٦غة َظٍ ٧اهذ حؿمى 

 مُجاباًذ ٧ان ٖلُ٪ جغ٦ُب ػوط مً 16ؾم ، لتر٦ُب َظٍ ألالىاح ٧ان ٖلُ٪ جغ٦ُب ػوط مً َظٍ ألالىاح للخهى٫ ٖلى الؿٗت ال٩املت اإلاُلىبت ٞللخهى٫ ٖلى 2

 مٟغص ، ٣ٞض ٧ان ها٢ل البُاهاث ٌؿخُُ٘ الخٗامل SIMM مُجاباًذ ، و الؿبب في طل٪ ٖاثض بلى ؤن ؾٗت ها٢ل البُاهاث ٖلى اللىخت ألام ٧ان ي٠ٗ ؾٗت 8  ألالىاح ؾٗت

 16 مُجاباًذ للخهى٫ ٖلى 8 بذ في الى٢ذ هٟؿه و بالخالي ٧ان ٖلُ٪ جغ٦ُب لىخخحن ؾٗت 8 ال ٌؿخُُ٘ ؾىي جىٞحر  SIMM بذ في الى٢ذ طاجه بِىما ٧ان16م٘ 

.  ؾم 2.5ؾم في 11  و ٧ان ٢ُاؾها  Pin-72 حؿخسضم SIMMمُجاباًذ و لًمان الاؾخٛال٫ ألامشل للىا٢ل ، بٗض ٞترة مً الؼمً جىٞغث مىصًالث ظضًضة مً 



 بٗض جُىع اإلاٗالجاث ٧ان 
ً
 ، ٞخم بًجاص م٣ُاؽ ظضًض أللىاح الظا٦غة ؾمي لؼاما

ً
غ ؤلىاح الظا٦غة ؤًًا  و ٧ان ٌؿخسضم Dual in-Line Memory Module (DIMM) جٍُى

168-Pin مً 256 بلى 8 ؾم ، و ٧ان ؾٗت اللىخت الىاخضة ًتراوح بحن 2.5 ؾم في 14 و ٧ان ٢ُاؾه 
ً
 مُجاباًذ و مً اإلام٨ً جغ٦ُب لىخت مٟغصة واخضة ٖلى اللىخت ألام بضال

 . SIMMػوط ٦ما في 

ى مخىا٤ٞ في ال٣ُاؽ م٘ ، Rambus In-Line Memory Module (RIMM)ْهغ م٣ُاؽ ظضًض ٌؿمى  ٘ DIMMَو   و ل٨ىه ٌؿخسضم ها٢ل بُاهاث ؾَغ
ً
 باإلا٣اعهت م٘ ظضا

 . DIMMالىا٢ل في 

 مً ؤلىاح الظا٦غة ٌؿمى
ً
 زانا

ً
                            SODIMM)) ؤظهؼة الخاؾىب اإلادمىلت ٖلى هىٖحن ؤخضَا ٌؿخسضم هٟـ ؤهىإ الظا٦غة في ألاظهؼة اإلا٨خبُت ، و الىٕى آلازغ ٌؿخسضم هىٖا

Small Outline Dual In-Line Memory Module    144- ؾم و حؿخسضم 2.5 ؾم في 5و٢ُاؾها Pins مُجاباًذ256 مُجاباًذ و 16 و جتراوح ؾٗتها بحن  ..

 

ُت الغام ٖلى ال٨مبُىجغ : جإزحر حجم وهٖى

٘ : ألاصاء •  ض مً طا٦غة الغام، زانت ٖىض الخٗامل م٘ ٦مُاث ٦بحرة مً البُاهاث ؤو البرامج ال٨بحرة ٞدتى اإلاٗالج الؿَغ ًهبذ الخاؾب ؤؾٕغ بك٩ل ٖام ٖىض بياٞت اإلاٍؼ

. ٢ض ال ٌؿخٟاص مىه ؤ٢ص ى اؾخٟاصة بطا ٧اهذ ٦مُت الظا٦غة الٗكىاثُت ؤ٢ل مما ًجب

ُت الغام •  ت الظا٦غة ومٗالجتها للبُاهاث: هٖى  مهما في ؾٖغ
ً
. جلٗب صوعا

 مُجاباًذ مً الظا٦غة الٗكىاثُت 128 ؤو 64 ؤو 32ؤٚلب البرامج جخُلب ٦مُت مُٗىت مً الظا٦غة الٗكىاثُت لخٗمل ٞخخُلب بٌٗ البرامج : ٦مُت الظا٦غة الٗكىاثُت • 

. وبًٗها ؤ٦ثر

دت الظا٦غة  : جغ٦ُب قٍغ

  ا٢ُ٘ الخُاع ًٖ ظهاػ٥

  ال٨ُبل اإلاىنل بحن ظهاػ٥ و م٣بـ ال٨هغباء ٪ٞ

 ٞٙغ الصخىاث ال٨هغباثُت الؿا٦ىت مً ظؿم٪ و طل٪ بإن جمـ ب٩لخا ًضً٪ الؿُذ اإلاٗضوي الخاعجي للجهاػ ..

  ٢م بٟ٪ ال٣ٟل البالؾد٩ُي اإلاىظىص ٖلى َغفي اإلاىٟظMemory Slot 

 دت ال٣ضًمت .. اهٕؼ الكٍغ

 دت الجضًضة في اإلا٩ان اإلاسهو لها، ختى جهل بلى ؤ٢ص ى ٖم٤ . ٢م بخصبِذ الكٍغ



 بضون ٖى٠ ؾىجض ؤن ال٣ٟل البالؾد٩ُي ؤٚل٤ بؿهىلت .

  ٢م بةٖاصة حكُٛل الجهاػ لُخٗٝغ الجهاػ ٖلى الظا٦غة الجضًضة

 ROMطا٦غة ال٣غاءة 

 

ROM :Read-Only Memory    ع٢ا٢ت الظا٦غة ً جها في مغخلت نى٘ و ج٨ٍى ، َظا هٕى مً الظا٦غة ٢ابل لل٣غاءة و ال حؿخُُ٘ ال٨خابت ٖلحها، و البُاهاث اإلاسؼهت ٖلحها ًخم جسٍؼ

 هي ال جىظض في ؤظهؼة الخاؾىب وخضَا بل ججضَا و
ً
.  في ؤٚلب ألاظهؼة ؤلال٨تروهُتؤًًا

 ٦ROMُُٟت ٖمل الظا٦غة 

ؿخىع ٖىض ه٣ُت ROM الــ   ًٖ الغام ، ٞدُض هجض جغاهَؼ
ً
  جخ٨ىن مً قب٨ت مً الهٟىٝ و الٗىامُض ، و ل٨ً ٖىض الخ٣اء الهٟىٝ بالٗىامُض هجض ؤن الغوم مسخلٟت ٧لُا

 مىه صًىص 
ً
 ، ؤما 1 في الغوم و الظي ٣ًىم بىنل اله٠ م٘ الٗمىص بطا ٧ان مدخىي الخلُت اإلاخ٣اَٗان ٖىضَا ٌؿاوي diodeالخ٣اء اله٠ و الٗمىص في الغام ، هجض بضال

ً البُاهاث ٖلحها ًخم  بن ٧ان اإلادخىي نٟغ ٞب٩ل بؿاَت ال ًىظض صًىص و ال ًخهل اله٠ بالٗمىص ٖىض زلُت الخ٣اَ٘ ، و بالخالي هغي ؤن حك٨ُل ع٢ا٢ت الظا٦غة و جسٍؼ

. مؿخدُل بٗض بجمام الخهيُ٘ قبه زال٫ ٞترة الخهيُ٘ و ًهبذ حُٛحر مدخىي الغ٢ا٢ت 

: مالخٓــــت

Diode سخهغ الشىاجي ؤو  بل٨تروهُت ًىدهغ صوعٍ في الؿماخُت لـ الخُاع ال٨هغباجي باإلاغوع في اججاٍ ؤصاة بلىعٍتفي ال٨هغباء وؤلال٨تروهُاث َى : صًىص الهمام الشىاجي ٍو

 .نماماث٢بل ا٦دكاٝ ؤقباٍ اإلاىنالث ٧اهذ ؤهابِب بل٨تروهُت ٦بحرة ج٣ىم بهظٍ اإلاهمت وحؿمى ... واخض ٣ِٞ

ٗمل ٦ٗاػ٫ في الاججاٍ اإلاًاص  مى٘ . ًىنل الضًىص الخُاع ال٨هغباجي في اججاٍ واخض ٣ِٞ ، َو لظل٪ بطا صزله ظهض مترصص ٞهى ًتر٥ الخُاع ٌؿحر في هه٠ صوعة الجهض ٍو

ان الخُاع في هه٠ الضوعة ألازغي  ٗمل بظل٪ ٦م٣ىم، ؤي ًدى٫ الخُاع اإلاترصص بلى جُاع مؿخمغ ؾٍغ  .، َو

م الخُاع ٞهى ًغؾل   في خالت اؾخسضام صًىص واخض لخ٣ٍى
ً
  جُاعا

ً
  مؿخمغا

ً
م 4 ، ول٨ً ًم٨ً بىاؾُت ٢ىُغة جدخىي ٖلى هابًا   صًىصاث ال٣ُام بٗملُت الخ٣ٍى

ً
 وج٣ل ظُضا

 .الخمىظاث 

 

 ؟ ROMما هي ؤهىإ الظا٦غة الغوم 

: ًىظض زمـ ؤهىإ عثِؿُت هي 

1- ROM      2- PROM        3- EPROM        4- EEPROM 

: َىا٥ ؤمغان مكتر٧ان بحن َظٍ ألاهىإ 

اتها ٖىض ٢ُ٘ الخُاع  )ؤن البُاهاث اإلاسؼهت ٖلى َظٍ الغ٢اث٤ مً الظا٦غة ال جًُ٘ ٖىض ٢ُ٘ الخُاع ال٨هغباجي -  . (و لِـ ٦ما في الظا٦غة الغام التي جًُ٘ مدخٍى

ا ، ؤو ؤن طل٪ مم٨ً و ل٨ً باؾخسضام وؾاثل زانت -  ولِـ ٦ما في الظا٦غة الغام خُض  )ؤن البُاهاث اإلاسؼهت ٖلى َظٍ الغ٢اث٤ مً الظا٦غة بما ؤجها ال ًم٨ً حُٛحَر

. (ال٨خابت ٖلحها بىٟـ ؾهىلت ال٣غاءة

 و ٠ُ٦ حٗمل؟ PROMما هي 

PROM هي ازخهاع لـــ Programmable Read-Only Memory  ٖلى قب٨ت مً الهٟىٝ والٗىامُض ، والازخالٝ بحن َظا 
ً
  َظا الىٕى مً ع٢اث٤ الظا٦غة ًدخىي ؤًًا

 ًهل بُجهما ، الصخىت التي جبٗض زال٫ الٗمىص جمغ بالهمام اإلاىنى٫ بالخلُت Fuseَى ؤن ٖىض ٧ل ج٣اَ٘ بحن الهٟىٝ و الٗىامُض ًىظض نمام ROM الغوم والىٕى 



 ، و َظا ٨ًىن َى الك٩ل الخام لغ٢ا٢ت الظا٦غة ٖىض بُٗها ، 1 ، و خُض ؤن ٧ل الخالًا مىنىلت بهمام ًجٗلها ظمُٗا جمل٪ ال٣ُمت 1مما ٌصخً الخلُت و ٌُٗحها ال٣ُمت 

 ، ٣ًىم َظا الخُاع 0 بلى 1 و التي ج٣ىم بةعؾا٫ جُاع ٦هغباجي ٢ىي بلى الخلُت اإلاُلىب حُٛحر ٢ُمتها مً Programmerآلان اإلاكتري لهظٍ الغ٢اث٤ ًجب ؤن ًمخل٪ ؤصاة حؿمى 

. ب٨ؿغ الهمام و بالخالي ًى٣ُ٘ الاجها٫ بحن اله٠ و الٗمىص اإلاخ٣اَٗان ٖىض الخلُت اإلاُلىبت و بالخالي جٟٙغ شخىتها و جهبذ ٢ُمتها نٟغ 

EPROM ما هي و٠ُ٦ حٗمل؟ 

EPROM هي ازخهاع لــــ Erasable Programmable Read-Only Memory َظا الىٕى مً الغ٢اث٤ مً اإلام٨ً مدٍى و ال٨خابت ٖلُه مغاث ٖضًضة باؾخسضام ؤصاة زانت ، 

 مً ؤؾُغ UltraViolet (UV) lightجبٗض جغصص مدضص مً اإلاىظاث الًىثُت 
ً
ا لل٨خابت ٖلحها مً ظضًض ، و َظٍ الغ٢ا٢ت جخ٨ىن ؤًًا جهَؼ اتها ٍو  ٖلى الغ٢ا٢ت ُٞمدى مدخٍى

ٜ الخالًا ىامُض و ٖىض ٧ل زلُت ج٣اَ٘ ًىظض جغاهؼؾخىعان مؿاوالن ًٖ شخً وجَٟغ .. ٖو

EEPROM  ما هي و٠ُ٦ حٗمل؟   

:  ، وهي جخمحز ًٖ ألاهىإ الؿاب٣ت بما ًلي Electrically Erasable Programmable Read-Only Memoryهي ازخهاع لـــــ 

 حؿخُُ٘ ال٨خابت ٖلى َظٍ الغ٢ا٢ت صون بػالتها مً م٩اجها -1

 إلادى الغ٢ا٢ت ٧لها لخُٛحر ظؼء مدضوص مجها -2
ً
 لؿذ مًُغا

اث ال ًدخاط بلى ؤصواث ؤو ؤظهؼة زانت -3  حُٛحر اإلادخٍى

ٛها و شخجها خؿب اإلاُلىب ، ول٨ً طل٪ ًخم ٖلى  اث الخالًا في َظٍ الغ٢ا٢ت باؾخسضام بغهامج مدلي ًخد٨م باإلاجا٫ ال٨هغباجي للخلُت و ٣ًىم بخَٟغ ًم٨ً حُٛحر مدخٍى

ج ٧ل مغة باًذ واخض مما ًجٗلها بُُئت للٛاًت  اث الخلُت ًخم بالخضٍع مؿخىي الخلُت ؤي ؤن مدى مدخٍى

باًذ 512 الخٗامل م٘ Flash Memory جمدى ٧ل مغة باًذ واخض بِىما حؿخُُ٘ EEPROM و جسخل٠ ٖجها ؤن EEPROM هي ؤخض ؤهىإ الظا٦غة  ؟Flash Memoryما هي • 

:   في ألاظهؼة الخالُت Flash Memoryحؿخُُ٘ ؤن ججض .. في اإلاغة الىاخضة مما ًجٗلها ؤؾٕغ ب٨شحر 

   ع٢ا٢ت البُىؽ في ظهاػ٥

 CompactFlash  ؤو SmartMedia  ججضَا في ال٩امحراث الغ٢مُت 

  ؤلىاح الظا٦غة في ؤلٗاب الُٟضًى

:    مالخٓـــــــــت 

ت         ىضوػ ٦إهه طا٦غة ونى٫ Virtual Memoryالظا٦غة الٓاٍَغ  ٖباعة ًٖ مل٠ مسٟي مىظىص ٖلى ال٣غم الهلب لجهاػ ال٨مبُىجغ ٌؿخسضمه هٓام الدكُٛل ٍو

ت ؤ٦بر مً بظمالي حجم طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي RAMٖكىاجي  ٨ىن الدجم الاٞتراض ي ؤو اإلاىص ى به للظا٦غة الٓاٍَغ  بم٣ضاع مغة وهه٠ ل٩ي ٌٗمل الجهاػ RAM ٍو

 بطا جم ججهحز هٓام الدكُٛل ٖلى 
ً
ت ٖلى ٢ؿم مسخل٠ ًٖ ال٣ؿم الظي ًدخىي هٓام الدكُٛل مشال بهىعة ظُضة ، ولخدؿحن ألاصاء ًًٟل وي٘ مل٠ الظا٦غة الٓاٍَغ

ت ٖلى Cمدغ٥ ألا٢غام     E ؤو D ًًٟل ازخُاع الظا٦غة الٓاٍَغ

  في خالت اٞخ٣اع ال٨مبُىجغ بلى طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي(RAM)  اإلاُلىبت لدكُٛل بغهامج ؤو ٖملُت، ٌؿخسضم Windowsٌ ت للخٍٗى  .طا٦غة ْاٍَغ

ت بجم٘ طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي  في خالت اهسٟاى مؿاخت طا٦غة الىنى٫ . الخانت بال٨مبُىجغ م٘ مؿاخت ما٢خت ٖلى ال٣غم الشابذ (RAM)ج٣ىم الظا٦غة الٓاٍَغ

ت البُاهاث مً طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي (RAM)الٗكىاجي  ٗٝغ باؾم مل٠ جغخُل الهٟداث (RAM)، جى٣ل الظا٦غة الٓاٍَغ
ُ
ًدغع ه٣ل البُاهاث مً مل٠ . بلى مؿاخت ح

. ختى ًخم٨ً ال٨مبُىجغ مً ب٦ما٫ ٖمله (RAM)جغخُل الهٟداث وبلُه مؿاخت ٖلى طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي 

ت حكُٛل البرامج بك٩ل ٖام (RAM)٧لما جىٞغث مؿاخت ؤ٦بر مً طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي  في خالت حؿبب ه٣و طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي . بال٨مبُىجغ، ٧لما ػاصث ؾٖغ

(RAM)  ت اصة الظا٦غة الٓاٍَغ ٌافي ببُاء ال٨مبُىجغ، ٢ض جبضؤ في ٍػ ت  (RAM)وم٘ طل٪، ًخم٨ً ال٨مبُىجغ مً ٢غاءة البُاهاث مً طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي . لخٍٗى بؿٖغ

. بمشابت خل ؤًٞل (RAM)ؤ٦بر مً ٢غاءتها مً ٢غم زابذ، لظل٪ حٗخبر بياٞت طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي 

اصة م٣ضاع طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي  ت مىسًٟت، ؾخدخاط بما بلى ٍػ دظع مً طا٦غة ْاٍَغ
ُ
اصة حجم مل٠ جغخُل الهٟداث بدُض  (RAM)في خالت جل٣ي عؾاثل زُإ ج ؤو ٍػ

 في خالت ما بطا ٧ان الدجم Windowsًضًغ . جخم٨ً مً حكُٛل البرامج اإلاىظىصة ٖلى ال٨مبُىجغ
ً
ا ت ًضٍو ، ول٨ً مً اإلام٨ً حُٛحر حجم الظا٦غة الٓاٍَغ

ً
 الدجم جل٣اثُا

ً
 ٖاصة

 الخخُاظاج٪
ً
.  الاٞتراض ي ٚحر ٧اُٞا



ت  حُٛحر حجم طا٦غة ْاٍَغ

اصة الخض ألاصوى لدجم مل٠ جغخُل الهٟداث ت، ٞؿخدخاط ٖىضثظ بلى ٍػ ُٟض باهسٟاى الظا٦غة الٓاٍَغ
ُ
 بخُٗحن الخض ألاصوى ٣ًWindowsىم . في خالت جل٣ي جدظًغاث ج

 إلا٣ضاع حجم طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي 
ً
ا شبخت ٖلى ال٨مبُىجغ، ٦ما ٣ًىم بخُٗحن الخض ألا٢ص ى للدجم ل٨ُىن  (RAM)ألاولي لدجم مل٠ جغخُل الهٟداث ل٨ُىن مؿاٍو

ُ
اإلا

 لشالر ؤيٗاٝ م٣ضاع حجم طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي 
ً
ا شبخت ٖلى ال٨مبُىجغ (RAM)مؿاٍو

ُ
اث اإلاؿخدؿىت، . اإلا في خالت مكاَضة الخدظًغاث في ْل اؾخسضام َظٍ اإلاؿخٍى

اصة الدجمحن ألاصوى وألا٢ص ى . ٢م ٖىض طل٪ بٍؼ

  ٤ الى٣غ ٞى١ الؼع . زم الى٣غ بٗض طل٪ ٞى١ زهاثو، زم الى٣غ بؼع اإلااوؽ ألاًمً ٞى١ ال٨مبُىجغ، "ابضؤ"اٞخذ الىٓام ًٖ ٍَغ

 ًخم َلب بطن اإلاؿاو٫ بطا جم مُالبخ٪ بةصزا٫ ٧لمت مغوع مؿاو٫ ؤو جإ٦ُضَا، ا٦خب ٧لمت اإلاغوع ؤو ٢م . في الجؼء ألاًمً، اه٣غ ٞى١ بٖضاصاث الىٓام اإلاخ٣ضمت

. بخإ٦ُضَا

 ب زُاعاث مخ٣ضمت، ؤؾٟل ألاصاء، اه٣غ ٞى١ بٖضاصاث . يمً ٖالمت الخبٍى

 ت، اه٣غ ٞى١ حُٛحر ب زُاعاث مخ٣ضمت، زم ؤؾٟل الظا٦غة الٓاٍَغ . اه٣غ ٞى١ ٖالمت الخبٍى

  
ً
. امسر زاهت الازخُاع بصاعة حجم مل٠ جغخُل الهٟداث ل٩اٞت مدغ٧اث ألا٢غام جل٣اثُا

  ؤؾٟل مدغ٥ ألا٢غام[ً ب في حُٛحٍر[حؿمُت وخضة الخسٍؼ . ، اه٣غ ٞى١ مدغ٥ ألا٢غام الظي ًخًمً مل٠ جغخُل الهٟداث الظي جٚغ

  اه٣غ ٞى١ حجم مسهو، وا٦خب حجم ظضًض باإلاُٛاباًذ في اإلاغب٘ الدجم ألاولي(MB)  ؤو الدجم ألا٢ص ى(MB)واه٣غ ٞى١ حُٗحن زم اه٣غ ٞى١ مىا٤ٞ ، .

: مالخٓت 

 بٖاصة الدكُٛل لخُٟٗل الخُٛحراث، ول٨ً في خالت ج٣لُو الدجم، ًجب بٖاصة حكُٛل ال٨مبُىجغ
ً
اصاث في الدجم ٖاصة هىصر بٗضم حُُٗل مل٠ جغخُل . ال جخُلب الٍؼ

. الهٟداث ؤو خظٞه

( RAM)ؤمىع جض٫ ٖلى مك٩لت في الظوا٦غ 

  تهىُج وجى٠٢ الخاؾىب

  بٖاصة ؤلا٢إل بك٩ل ٞجاجي

  ٖضم ؤلا٢إل

  الكاقت الؼع٢اء

  ٖضم بْهاع ؤي صاجا ٖلى الكاقت

٠ُ٦ ؤجإ٦ض ؤن الُٗل بؿب الغاماث ولِـ بؿبب ش يء آزغ ؟ 

ُا٫ هي الغاماث  غ في خاؾىب٪ ٢ض جدؿبب ؤو جٓهغ هٟـ .للىَلت ألاولى ال ًم٨ى٪ الجؼم بهٟت جهاثُت ؤن ؾبب ؤي ُٖل مً َظٍ ألٖا ٞهىا٥ الٗضًض مً ٢ُ٘ الهاعصٍو

ُا٫ . ألٖا

 م٘ جدُُض الهاعص صٌؿ٪ (BOOTABLE) الظاحي ؤلا٢إل Memtest86َىا ًإحي صوع ؤخض ؤَم بغامج ٞدو الغاماث 
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
.. ، الظي ًم٨ى٪ مً زالله ٞدو عاماج٪ ٞدها

 



: مالخٓـــــــــت 

 مً بحن ؤ٦ثر ألاؾباب 
ً
 في ؤٚلب ؤُٖا٫ الخىاؾِب مك٩لت ٢ُ٘ الغاماث قُىٖا

ً
جخضعط مً بِء الجهاػ بلى خضوص ٖضم  ؛ التي ٢ض جخٗضص وجدىٕى مٓاَغ ؤُٖالها..  وحؿببا

 ؤلا٢إل 
ً
.  ٖلى الكاقت الؼع٢اءمغوعا

 
ً
 بال ؤن ألامغ لِـ م٣ٗضا

ً
ا ، بل ٣ِٞ جىُٟٓها وجى٣ُتها مً ألاجغبت و ألاوؾار التي ٢ض جمى٘ جماؽ ألاظؼاء اإلاىنلت في ٢ُ٘ ٞإٚلب.. ظضا  ؤُٖا٫ الغاماث ال حؿخىظب حُٛحَر

. الغاماث م٘ اللىخت ألام ؤو ختى  جماؽ ال٣ُ٘ ؤلال٨تروهُت مً صازل الغاماث هٟؿها

ضم هٓاٞت الغاماث  : اإلاكا٧ل التي ٢ض  ًدؿبب بها احؿار ٖو

  مك٩لت ٖضم  وظىص  ؤي بْهاع ؤو صاجا ٖلى الكاقت

  مك٩لت الكاقت الؼع٢اء

  مك٩لت بِء الجهاػ

  مك٩لت  جى٠٢ ؤو تهىُج الىٓام

  ت  ل٩اعث الكاقت الخغاعة اإلاَٟغ

  بٖاصة ب٢إل الىٓام بك٩ل مٟاجئ

 ٖضم ب٢إل الجهاػ مً ؤؾاؾه... 

                                             قغ٧اث جهيُ٘ الغاماث

 

Lenovo 

ا الغثِس ي في نِىُتَظٍ اإلااع٦ت هي مً ؤًٞل اإلااع٧اث لهىاٖت ألاظهؼة ال٨هغباثُت والال٨تروهُاث، وهي قغ٦ت   وم٣َغ

، و٢ض ؤهخجذ َظا الغام لخهبذ مً ؤًٞل اإلااع٧اث اإلاؿخسضمت في ال٨شحر مً ؤهىإ 1984 و٢ض جم جإؾِؿها ٖام بغلحن

 ...و٢ض ٚؼث َظٍ الكغ٦ت ألاؾىا١ ألجها جٟي ب٩ل مخُلباث اإلاؿخسضمحنال٨مبُىجغ ،

 

Samsung 
  اإلاكهىعة الكغ٧اث مً هي ؾامؿىهج قغ٦ت

ً
 ألاظهؼة ؤ٦بر مً مجمىٖت جيخج ٦ىعٍت قغ٦ت ، الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في ظضا

 الكغ٧اث ؤًٞل مً حٗخبر الخالي الى٢ذ وفي ، 1938ٖام  جإؾؿذ و٢ض ، والال٨تروهُاث الظ٦ُت وألاظهؼة ال٨هغباثُت

...الٗكىاجي الىنى٫  لظا٦غة اإلاىخجت  

 

 

 

Transcend 

، واٖخبرث مً ؤ٦بر الكغ٧اث مىظ طل٪ الى٢ذ بلى ًىمىا َظا خُض ج٣ضم مجمىٖت  جاًىان في 1988جم جإؾِـ َظٍ الكغ٦ت ٖام 

 مً اإلاىخجاث الخانت باالل٨تروهُاث ومً ؤَمها طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي والتي جخمحز بجىصة ٖالُت وج٣ىُت خضًشت 
ً
٦بحرة ظضا

 
ً
وؤًًا جيخج مكٛالث الىؾاثِ اإلادمىلت وبُا٢اث الغؾىماث ومكٛالث الهىث الغ٢مُت ومدغ٧اث ألا٢غام الهلبت ، ظضا

. اإلادمىلت  

 



Hynix 
  ٦بحرة بكٗبُت( 1983 )ال٨ىعٍت الكغ٦ت َظٍ جدٓى

ً
 َُىهضاي مً اؾمها حُٛحر جم  ،الٗالم ؤهداء مسخل٠ في ظضا

 الىنى٫  طا٦غة نىاٖت في عاثضة هيو ، الض٢ت ٖالُت الال٨تروهُاث مىخجاث ؤًٞل ج٣ضمَاًى٨ـ ،  بلى لالل٨تروهُاث

  .... الضًىام٨ُُتالٗكىاثُت

 

Kingston 
٨ُتمً الكغ٧اث  في جهيُ٘ ٧اٞت مىخجاث الظا٦غة  ،  في نىاٖت الال٨تروهُاثاإلاخسههت (1987)  ألامٍغ

ً
قغ٦ت ممخاػة ظضا

، اٖخبرث مً ؤولى الخُاعاث في صو٫ مشل الهحن وجاًىان  الٗكىاثُت عام والتي جهلر الؾخسضامها في ؤي ظهاػ خاؾىب

ُاهُا هدُجت لخ٣ىُتها الٗالُت في  ..الاؾخسضاموؤًغلىضا وبٍغ  

  

Mushkin  

٨ُت قغ٦ت  ٖالُت الجىصة وهي مً ؤًٞل الكغ٧اث اإلاهىٗت لالل٨تروهُاث في الٗالم والتي ج٣ضم طا٦غة (1994 )ؤمٍغ

الىنى٫ الٗكىاجي ٖلى َب٤ مً طَب، خُض ج٣ضم ؤٖلى اإلاىخجاث وألا٦ثر ٦ٟاءة وظىصة، وهي مً ؤ٦ثر اإلااع٧اث 

ً ؤ٦بر ٢ضع مً اإلالٟاث بمسخل٠  اإلاؿخسضمت في ؤظهؼة ال٨مبُىجغ ألجها حُٗي ؤصاء مخمحز لل٨مبُىجغ مما ٌؿمذ بخسٍؼ

...ؤهىاٖها صون الخىٝ مً ٣ٞضاجها  

 

OCZ 
٨ُت مً ؤخضر الكغ٧اث  اإلاهىٗت لظا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي ، ٦ما جيخج الكغ٦ت مجمىٖت ٦بحرة مً (2014 )ألامٍغ

اإلاىخجاث ألازغي اإلاخٗل٣ت بجهاػ ال٨مبُىجغ ٧األ٢غام الهلبت ومدغ٧اث ألا٢غام الهلبت، وم٣غ َظٍ الكغ٦ت الغثِس ي في 

٨ُت بمضًىت ؾان زىؾُه   .والًت ٧الُٟىعهُا ألامٍغ

  

Micron 
٨ُتم٨ُغون هي ٖالمت عاثضة في ٖالم الال٨تروهُاث ٞهي قغ٦ت   جيخج مجمىٖت ٦بحرة مً ( 1978 )ؤمٍغ

ً
٦بحرة ظضا

اإلاىخجاث الض٣ُ٢ت واإلاخٗل٣ت بال٨مبُىجغ وألاظهؼة الظ٦ُت، ومً ؤَم َظٍ اإلاىخجاث هي طا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي 

 
ً
 ألا٢غام الهلبت وطا٦غة ٞالف بخ٣ىُت ٖالُت وحٗخبر هي ألا٦ثر اؾخسضاما

ً
   .٦ما جيخج ؤًًا

 

 

G.Skill 
ت اإلاخسههت في نىاٖت   ألاظهؼة الال٨تروهُت، ٞهي جيخج وبهخاطَظٍ الٗالمت هي مً ؤَم وؤ٦بر الٗالماث الخجاٍع

 الخاًىان في مجمىٖت مً ؤص١ اإلاىخجاث وطا٦غة الىنى٫ الٗكىاجي هي واخضة مجها ، و٢ض جإؾؿذ َظٍ الكغ٦ت

1989ٖام    

 

 



Corsair 
ظٍ الكغ٦ت هي مً ؤعقى الكغ٧اث ٨ُت َو الٗاإلاُت التي جيخج طا٦غة الىنى٫ الٗكىاثُت بإٖلى ص٢ت مم٨ىت، ٦ما  ألامٍغ

ظٍ الكغ٦ت جم جإؾِؿها في ٖام   في والًت ٧الُٟىعهُا 1994جىٞغ ال٨شحر مً اإلاىخجاث التي جخمحز بإجها ٖالُت الض٢ت، َو

  ..حٗخبر خضًشت ؤلاوكاء بال ؤجها جٟى٢ذ بمىخجاتها اإلاخمحزة والتي ٚؼث ؤؾىا١ الٗالم

م٨ً جلخُو طل٪  : ٍو  

 

 

 

 
 

 

 



 

كزت الشاشة 
 (Graphics Card – Video Card ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( Graphics Card – Video Card )٦غث الكاقت 

ت، وهي ال٣ُٗت التي ًخم جغ٦ُبها في ظهاػ الخاؾىب والتي جخىلى مهمت ومؿاولُت  حؿمى َظٍ ال٣ُٗت ببُا٢ت الٗغى اإلاغجي ولها الٗضًض مً اإلاتراصٞاث في اللٛت ؤلاهجلحًز

. مٗالجت وبزغاط الهىع بلى قاقت الخاؾىب

ٌ بضؤ ٖىضما 1960 ؾىت قاقت ٦غث ؤو٫  ازترإ بضؤ ٪ مً ٧لىن  بالكاقاث الُابٗاث حٍٗى  ؤو٫  و٧ان . الهىع  إلوكاء الكاقت ٦غث ازترإ ألامغ ٞاؾخضعى الخسُلي الخدٍغ

 زانُت حؿخٗمل ٧اهذ و٢ض " Monochrome Display Adapter" ـــــــلـ ازخهاعا " MDA" اؾم ٖلُه وؤَل٤ 1981 ٖام IBM  ماؾؿت بنضاع مً  باإلاخاظغ  بُٗه بضؤ قاقت ٦غث

  بال حؿخٗمل وال باًذ ٦ُلى 4 جخٗضي ال طا٦غتها و الىهىم هي واخضة
ً
 واخضا

ً
.. ٣ِٞلىها

 ٚحر زابختؤو ؤن ج٨ىن ٖلى خالت  (Built-in) م٘ اللىخت ألام مضمجت، بدُض ج٨ىن في خالخحن، ألاولى بما ج٨ىن ( Motherboard )جغ٦ب ٦غوث الكاقت ٖلى اللىخت ألام 

ض اإلاؿخسضم ؤن ًجغي ؤي حٗضًل ، ٞالٗضًض  ًخم جهمُم ٦غوث الكاقت بدُض حؿخُُ٘ ؤن جاصي الٗضًض مً اإلاهام اإلاسخلٟت.  بدُض ًم٨ً ؤن ًخم جبضًلها في ؤي و٢ذ ًٍغ

. ، ومً ؤبغػ َظٍ الخُب٣ُاث ألالٗاب باإلياٞت بلى بغامج الخهمُم اإلاسخلٟت مً الخُب٣ُاث جدخاط بلى ٦غث قاقت ظُض ٌؿخُُ٘ ؤن ًىا٦ب َظا الخُب٤ُ

: ؤهىإ مىاٞظ ٦غث الكاقت اإلاىظىصة ٖلى بُا٢ت ألام 

خه ٖلُ٪ ٣ِٞ ؤن جٟخذ خاؾىب٪ و جىٓغ بلى اإلاىٟظ باالؾخٗاهت بلى  ٢بل ازخُاع ٦غث الكاقت ًجب ٖلُ٪ ؤن حٗٝغ هٕى مىٟظ ال٨غث اإلاىظىصة ٖلى بُا٢ت ألام و إلاٗٞغ

:  ؤهىإ مً مىاٞظ ال٨غث مً ال٣ضًم بلى الجضًض ٧الخالي 3َىا٥    :الكغح الخالي 

  اإلاىٟظPCI 

  اإلاىٟظAGP 

  اإلاىٟظPCI   EXPRESS  

 



 

 

 
ً
 Peripheral Component Interconnect(  PCI)اإلاىٟظ : ؤوال

: وجدىٕى بلى ، هي اإلاىاٞظ التي ٖاصة جإحي ٖاصة باللىن ألابٌُ ٖلى بُا٢ت ألام 

 PCI 32 bitsمىٟظ - 

 PCI 64 bitsمىٟظ - 

 

 َى مسهو للخاؾىب اإلادمى٫ 3.3v الىٕى :مالخٓت 

 في ٖملُت ه٣ل اإلاٗلىماث وجم اؾدبضالها باإلاىٟظ PCIال٨غث طاث اإلاىٟظ 
ً
 PCI EXPRESS لُٓهغ بٗضٍ اإلاىٟظ AGP ؤنبدذ قبه م٣ٟىصة ألجها ٢ضًمت و يُٟٗت ظضا

 
ً
 AGP(   (Accelerated Graphic Busاإلاىٟظ  : زاهُا

 

 الظي ٖاوى بُئ ٦بحر في ه٣ل اإلاٗلىماث مً بُا٢ت ألام بلى ٦غث الكاقت PCIْهغ َظا اإلاىٟظ بٗض اإلاىٟظ 



  ًم٨ً ج٣ؿُم ٦غوثAGPت ه٣ل اإلاٗلىماث ٧الخالي :  بدؿب ازخالٝ ؾٖغ

Agp x1  = 266 الشاهُت /  مُٛا

Agp x2  = 500 الشاهُت /  مُٛا

Agp x4  = 1 الشاهُت /  ظُٛا

Agp x8  = 2 الشاهُت /  ظُٛا

  ًبدؿب ازخالٝ الٟىلخُتج٣ؿُمها٦ما ًم٨  :

 x2  و AGP x1 للـ AGP 1.0:  ْهغ AGP َى ؤو٫ مىٟظ 3.3vاإلاىٟظ 

 لل٨غث  ( x4 و x2 و AGP x1ل٣ىة الى٣ل  ) AGP 2.0 َى ميؿىب لل٨غوث 1.5vاإلاىٟظ 
ً
 ( x8 و AGP x4الخام ب٣ىة الى٣ل ) AGP 3.0و ميؿىب ؤًًا

   3.3v و 1.5vلظل٪ َى ًخىا٤ٞ م٘   ختى ال ًخم وي٘ ال٨غث ٖبر الخُإUNIVERSALَظا الازخالٝ َى الظي ؤصي بلى ْهىع اإلاىٟظ  

ت الى٣ل  خباع ؾٖغ   x8, x4, x2 ,x1و بالخالي ًإزظ بٗحن الٖا

 

ىا٥ مىٟظ ظضًض ْهغ للـ   الٗاصًت  PCI الٗاصي و ل٨ىه مؼوص بسِ َا٢ت بل٨تروهُت إلاىٟظًً PCI ٌٗمل مشل اإلاىٟظ AGP Express و َى ما ٌؿمى بــ AGPَو

 
ً
  PCI E  (PCI Express)اإلاىٟظ : زالشا

 

ت اإلاىٟظ ٧الخالي 2004َظا زام ببُا٢اث ألام التي جم ْهىعَا مً ؾىت  :  ٞما ٞى١ و هي جدىٕى خؿب ؾٖغ

     PCI E x1    PCI E x2       PCI E x4          PCI E x8         PCI E x12          PCI E x16            PCI E x32 

 PCI E x16ما حهم َى الىٕى 

ت الى٣لPCI E 1.0اإلاىٟظ        PCI E x1    PCI E x2      زام بؿٖغ

ت الى٣ل PCI E 2.0اإلاىٟظ   PCI E x4   PCI E x8    PCI E x12     PCI E x16 زام بؿٖغ

ت الى٣ل 2010 الظي ْهغ في PCI E 3.0اإلاىٟظ  ى زام بؿٖغ  PCI E x16     PCI E x32 َو

: و ًم٨ً ؤن ججض في بُا٢ت ؤم واخضة مىاٞظ مسخلٟت ل٨غث الكاقت ٦ما جبحن الهىعة الخالُت 



 

 الكاقت ٦غوث بحن اإلاٟايلت ٖىض جغاعى التي الٗىامل

خباعاث مً مجمىٖت َىا٥ : هي زغآو ٦غث بحن اإلاٟايلت ٖىض مغاٖاتها ًيبغي  الٖا

 الظا٦غة وهٕى حجم Memory  

م٨ً باإلاُجاباًذ ج٣اؽ وهي ، الٗىامل مً ٖامل مجغص هي اإلاُمىعي طا٦غة.  اإلاؿخسضمحن ٚلبؤ ًسضٕ ما َى الٗامل َظا  (. ظُجا 1 )مُجاباًذ 1000 وؤ مُجا 512 ج٨ىن  ؤن ٍو

ظا ألاَمُت مً ال٣ضع بهظا ٌٗض لم الظا٦غة ٖامل ؤن ألامغ خ٣ُ٣ت في جب ٖامل مجغص َى ول٨ً  ، !٢لُل طا٦غة حجم لضً٪ ٨ًىن  نؤ ٌٗني ال َو  يألازغ بالٗىامل الاَخمام ٍو

 ؤ
ً
.  ًًا

 ؤ َىا٥
ً
٨ىن   للظا٦غة هٕى ًًا جب ، 5 وؤ 4 وؤ 3 وؤ 2 وؤ GDDR 1 ٍو  َى آلان ختى وبالخإ٦ُض اإلاخاخت اإلاحزاهُت خضوص في ألاًٞل قغاء خُض مً الظا٦غة بىٕى الاَخمام ٖلُ٪ ٍو

GDDR 5 .

 ت   GPU Clock الخى٢ُذ ؾٖغ

ت  ، بالٟٗل ألاَم ٨ًً لم نب الٗىانغ َمؤ خضؤ َى ت ٖلى جض٫ الخى٢ُذ وؾٖغ  يؤ إلاٗالجت ال٨غث ًإزظٍ الظي الؼمً زغآ بمٗنى وؤ ، الكاقت ٦غث في البُاهاث ه٣ل ؾٖغ

ت ٧اهذ ٧لما ههؤ ؤي. اللٗبت في ظغا٨ُٞـ ت ٧اهذ ٧لما ٖلىؤ الخى٢ُذ ؾٖغ ٣اؽ. ٖلىؤ الؿٖغ .  باإلاُجاَغجؼ ٍو

 الكاقت ص٢ت Max Resolution  

 ل٨غث ص٢ت ؤٖلى ٨ًىن ختى  الٗامل بهظا الاَخمام ٖلحهم ًجب ال٨بحرة الكاقاث صخابؤ وبالخإ٦ُض الكاقت ٦غث لها ًهل ؤن ًم٨ً قاقت ص٢ت ؤٖلى ًٖ ٖباعة َى الٗامل َظا

 .ممحزة وظىصة وويىح ٖالُت بض٢ت ال٨بحرة الكاقت ٖلى ألاٞالم ٌكاَضوا وبظل٪ HD وؤ Full HD الـــــ هي الكاقت

 

. الكاقت( وؤٖمضة نٟىٝ )في اإلاىظىصة الب٨ؿالث ٖضص ٖلى الخاؾب لكاقت ؤو الغ٢مي للخلٟاػ الكاقت ص٢ت مهُلر ًُل٤ :مالخٓت 

 الب٨ِؿل  (Pixel )م٨ىهاث مً زهاثهه في والخد٨م جمشُله ًم٨ً ما ؤنٛغ ؤهه ؤي نىع، جىلُض ٖخاص في ؤو ه٣ُُت ةنىع  مهٟىٞت في مىٟغص ٖىهغ ؤنٛغ َى 

ً مسخه ًم٨ً ما وؤنٛغ اإلاسخلٟت، بخ٣ىُاتها الكاقاث ٖلى الهىعة  .الغ٢مُت ال٩امحرا مخدؿـ في ؤو الًىثُت، اإلااسخاث في بُاهاجه وجسٍؼ

 :الض٢ــــــــــــت  جغجِب

 2160 الىيىح ٖلى ٞاث٤ ُٞضًىp & 4320p( Ultra High Definition - UHD) 

 1080 الىيىح ٖلى ٧امل ُٞضًىp( Full High Definition - FHD) 

 : جىبُه 

  1080الضعظتp حٗٝغ و  
ً
 FULL HD باؾم ؤًًا

. ال٩امل الىيىح ؤو FULL HD ٖلُه ًُل٤،  ب٨ؿل x 1080 1920 ص٢ت ًٖ ٖباعة

 1080 الضعظتi 

 الشاوي الهىعة هه٠ زم مً و الهىعة هه٠ ًدضر  1080iالـ بِىما حٛحر ٧ل ٖىض ٧املت الهىعة ًدضر 1080pالـ ؤن َى الٟغ١ ، 1080p للـ م٣اعبت بقاعة صعظت



م ت مً بالٚغ ٗت مكاَض حكاَض ٦ىذ بطا مالخٓخه ًخم ٢ض البؿُِ الخإزحر َظا بإن ًجاص٫ البٌٗ ؤن بال الخٛحر ؾٖغ م الخغ٦ت ؾَغ  ؤن ٣ًى٫  و ًسخل٠ البٌٗ ؤن مً بالٚغ

ظا Full HD بإهه 1080i ٖلى جُل٤ اإلاهىٗت الكغ٧اث بٌٗ ... لل٨ما٫ ؤ٢غب و ؤًٞل1080p الـ ٖام بك٩ل ؤهه بال مالخٔ ٚحر الٟغ١   بإه٪ جخإ٦ض ؤن ًجب لظل٪،  ص٤ُ٢ لِـ َو

ب ٦ىذ بطا اإلاىانٟاث في1080p  ج٣غؤ  .ألاولى بالضعظت جٚغ

 720 الىيىح ٖالي ُٞضًىp (High Definition - HD) 

  اإلاى٣ُي الٛحر مً لظل٪ ،بىنت 37 مً ؤنٛغ قاقت ؤي في ًالخٔ ال و يئُل الٟاع١  ؤن الخٔ وب٨ؿل x 768 1366   ص٢ت ًٖ ٖباعة
ً
 بجىصة بىنت 32 قاقت قغاء مشال

1080p ،و  
ً
ىن  اإلاهىٗحن ؤٚلب ؤن خُض، Full HD بـ نٛحرة قاقت بًجاص في نٗىبت ؾخجض ؤًًا ىن  لكاقت مىاؾب 720p لظل٪ مالخٔ ٚحر الٟغ١  ؤن ٌٗٞغ  37 مً ؤ٢ل الخلٍٟؼ

  و بىنت
ً
ب ال إلاً ؤو ألاؾٗاع و اإلاحزاهُت جدضٍ إلاً ؤًًا  1080p بجىصة مىاص بدكُٛل ًٚغ

 480  الىيىح مدؿً ُٞضًىp & 576p(Enhanced Definition - ED) 

 240 الىيىح مىسٌٟ ُٞضًىp & 360p (Low Definition - LD) 

 الىيىح مىسٌٟ ُٞضًى  
ً
 144p( Very Low Definition - VLD) ظضا

 

 DirectX  

ى. ممخاػ بك٩ل لضً٪ ألالٗاب حٗمل يخذ DirectX خضرؤ الكاقت ٦غث ًضٖم ؤن ًجب . ألالٗاب لدكُٛل باليؿبت َام  ٟاث مً مجمىٖت ًٖ ٖباعة َو   .اإلاهام مخٗضصة الخٍٗغ

 ...10 ;  9..وله بنضاعاث ٖضًضة  

 OpenGL 

 3.1 ;3.0 ;2.1 ;2.0.. بغهامج لضٖم مٗالجت الهىع زالزُت ألابٗاص ، له بنضاعاث ٖضًضة

 Shaders   

 . ٦بحر بك٩ل الخانُت َظٍ يٖل حٗخمض نبدذؤ الخضًشت ٞاأللٗاب  ، ألالٗاب إلادبي قاقت ٧اعث يؤ في الهامتوالخىام  الٗىامل خضؤ بالخإ٦ُض

خٗل٣ان لبٌٗا بًٗهما ٨ًمالن والجؼثُحن. Vertex Shaders الـ و Pixel Shaders بلى ظؼثُحن الــــــ جى٣ؿم وهي   الهىعة وويىح بجىصة ٍو
ً
 ألالٗاب ٟٞي. اللٗبت في زانا

ظٍ وا٢ُٗت ٦ثرؤ ألالٗاب نبدذؤو باعػة ألاشخام وظٍى ؤن ججض الخضًشت  ؤلانضاع ع٢م ػاص و٧لما نضاعب مً ٦ثرؤ لها. الخ٣ُ٣ُت اإلاازغاث مدا٧اة ًٖ مؿاولت الخانُت َو

. ًٞلوؤ وا٢ُٗت الهىعة ٧اهذ ٧لما

 Bandwidth  

. ًٞلؤ  طل٪٧ان ٧لما ػاصث و٧لماث. الىاخضة الشاهُت زال٫ ٌٗالجها ؤن للمٗالج ًم٨ً التي اإلاٗلىماث ٦مُت جهاؤ مبؿِ بك٩ل ومٗىاَا. ٖغى الىُا١ الترصصي ي٫ب حكحر وهي

 حؿمذ بِىما. مدضص و٢ذ في مٗالجتها ًخم بإن للمٗلىماث حؿمذ ( Graphics Processing Unit ) الغؾىماث مٗالجت وخضة وؤ GPU ؤن الؿاب٣ت الٗىامل زال٫ مً هجض

ً Memory ــــــــالـ  وؤ الظا٦غة ض بخسٍؼ جها للـظا٦غة ًم٨ً التي اإلاؿاخت ػاصث ٧لما بإن ًخطر وبالخإ٦ُض. الكاقت ٖلى لٗغيها اإلاٗلىماث هخاثج مً اإلاٍؼ  ٞغنت ٢لذ ٧لما جسٍؼ

. اإلاٗلىماث بمٗالجت اإلاٗالجت وخضة ج٣ىم ختى لالهخٓاع الكاقت

 

 وال٨ٟاءة ألاصاء ًضٖم ل٩ي ٦غث ٧ل ٣ًضمها خضًشت يزغؤ ج٣ىُاث َىا٥ ؤن مالخٓت ًجب ول٨ً الٗىامل َمؤ هي الؿاب٣ت لٗىاملا



 : َماو مغاٖتهما مً البض آزغان ؤمغان َىا٥

 شخو ًسخاع ؤن ٣ٌٗل ٞال : الخاؾب ظهاػ وخضاث م٘ الخىا٤ٞ  
ً
 طل٪ بٗض ًخى٢٘ زم مىسٌٟ وجغصص يُٟٗت بةم٩اهُاث بمٗالج لجهاػ الٗلُا الٟئت مً للكاقت ٦غجا

  ؤصاء
ً
ا  ...٢ٍى

 ى : الاؾخسضام َبُٗت  ؾإؾخسضم ُٞم.. الازخُاع ٖلى ٣ًبل ؤن ٢بل -  هٟؿه ؤلاوؿان ٌؿإ٫ ؤن بمٗنى ، اإلاىاؾب الكاقت ٦غث ازخُاع ٖىض ججاَله ًم٨ً ال ؤمغ َو

 ؟ ال٨غث

 م٨ً ٖالُت، إلاٗالجت جدخاط ال الخُب٣ُاث َظٍ ألن ألام اللىخت في اإلاضمج الغؾىمي بال٨غث الا٦خٟاء َى ٞاألوؿب وألاٞالم للخهٟذ الاؾخسضام ٧ان طاب  ٍو

. الًُٟٗت الٟئاث ٦غوث اؾخٗما٫

 ت لأللٗاب الاؾخسضام ٧ان طاؤما ب ضاصاث ال٣ٍى    ٧الٟىجىقىب ٖالُت بم٩اهاث طاث بغامج وحؿخٗمل ُٞه الٗاملحن ؤو الخهمُم ٖكا١ مً ٦ىذ و الٗالُت وؤلٖا

 .AMD مً Firepro ٦غوث ؤو ،Nvidia مً tesla و Quadro  َى ل٪ ألاوؿب ٞال٨غوث وألاصوبي

 الكاقت ٦غوث ٞئاث

 :قاقت ٦غث قغاء ٖىض مغاٖاجه ًجب ما ؤَم هي والٟئت ٞئاث زالزت لىب الكاقت ٦غوث ج٣ؿم

ِـؤ مُمىعي جمخل٪ التي ال٨غوث وهي( low-end )الضهُا الٟئت ٦غوث 1-   يُٟٗت ٦غوث وهي بذ 64 هتٞر
ً
  بكغائها ًىصر وال ظضا

ً
 . مُل٣ا

ِـؤ مُمىعي جمخل٪ التي ال٨غوث وهي( mid-range )اإلاخىؾُت الٟئت ٦غوث  -2 ىصر( ؤ٦ثر ولِـ م٣بى٫  )م٣بى٫  بك٩ل ألالٗاب وحكٛل ظُضة ٦غوث وهي بذ 128 هتٞر  ٍو

 . واإلاخىؾُتاإلاىسًٟت الضزى٫  ألصخاب بكغائها

ِـ مُمىعي جمخل٪ التي ال٨غوث وهي( high-end )الٗلُا الٟئت ٦غوث  -3   ممخاػة وهي ؤ٦ثر ؤو بذ 256 اهتٞر
ً
ا )ظضا   ٚالي وؾَٗغ

ً
ىصر( ظضا  حكٛل وهي ٌؿخُُ٘ إلاً بكغائها ٍو

 maximum ٖلى اإلاىظىصة ألالٗاب

 قغ٧اث جهيُ٘ ٦غوث الكاقت

ضٍ الظي ال٨غث بلحها ًيخمي التي للٟئت اخخُاظ٪ جدضص ؤن بٗض ىا ججض ال٨غوث هىإؤ ؤًٞل بحن اإلاٟايلت صوع  ًإحي جٍغ   ألا٦ثر َما ال٨غوث مً هىٖان َو
ً
ضوع  اؾخسضاما  بُجهما ٍو

 :  َما..  جخى٠٢ ال الجضًضة وبنضاعاتهما مدمىم ٝؽجىا

 

 هُٟضًا قغ٦خا( Nvidia  )

  ؤي حي آيقغ٦ت ( AMD ؤو ATI   
ً
  (ؾاب٣ا

 
ً
 NVIDIA قاقت ٦غث  :ؤوال

 

 مً م٨ىن   ألاع٢ام بٗض عمؼ زم ع٢م ٞئت ل٩ل، ٞئاث ؤعب٘ َُئت ٖلى مٗالجاتها جهضع الكغ٦ت". GeForce"ٞىعؽ جي: باؾم اإلا٨خبُت الكاقت ٦غوث مً مىخجها Nvidia حؿمي

 ...الكاقت ٦غث مىانٟاث ٖلى للضاللت ، خغوٝ ٖضة

 



: مشا٫ ، الكاقت ٦غث مىانٟاث ًٖ بُاهاث حُُٗ٪ التي الخغوٝ جمشل FF الــ ، الٟئت هٟـ مً اإلاىصًل جمشلB    الــ  الكاقت ٦غث ٞئت جمشل   Aالــ ،  (( AB00 FF))   :٧الخالي وهي

GT 8600  

  ، Nvidia Geforce 8800 GT:  مشا٫ لىإزظ
ً
 : ٧الخالي بخدلُله وه٣ىم ، GT 8800  َى اإلاهم الجؼء ٞةن لظل٪ Nvidia قغ٦ت ٦غوث ظمُ٘ في زابخت Nvidia Geforce َبٗا

 :٢ؿامؤ زالزت لىب وج٣ؿم الٟئاث زاهت

 ٖلحها ومشا٫ بها ًىصر وال الضهُا، الٟئت ومً يُٟٗت ٦غوث هي 500 ؤو 400 ؤو 300 ؤو 200 ؤو 100 ب اؾمها ًيخهي التي ال٨غوث :Nvidia Geforce 7200 GS 

 ىصر اإلاخىؾُت الٟئت مً ٦غوث 700 ؤو 600 ب جيخهي التي ال٨غوث ض إلاً بها ٍو  Nvidia geforce 8600 gts:  ٖلحها ومشا٫ ألالٗاب، حكُٛل ًٍغ

 ا جيخهي التي ال٨غوث ىصر الٗلُا الٟئت ٦غوث هي 950 ؤو 900 ؤو 800 ب ؤؾماَئ ت وهي بكضة بكغائها ٍو   ٢ٍى
ً
 وبغامج ، Maximum ٖلى ألالٗاب ٧ل وحكٛل ظضا

ا، وألاصوبي الجغا٨ٞـ، حَر  Nvidia Geforce 8800 Ultra:  ٖلحها ألامشلت ومً ٚو

 : وهي ..ألاع٢ام  بٗض جإحي التي ال٩لمت

 ب جيخهي التي ال٨غوث LE يُٟٗت ٦غوث هي  
ً
ال١ ٖلى بها ًىصر وال ظضا   .ؤلَا

 ب جيخهي التي ال٨غوث GS بها ًىصر وال يُٟٗت ٦غوث هي.  

 ب جيخهي التي ال٨غوث GT مً ؤًٞل وهي ظُضة ٦غوث GS ملخىّ بك٩ل.  

 ب جيخهي التي ال٨غوث GTS 8800 ،ومجها GTS ى ى GTS 8600 و ممخاػ، َو   .ظُض َو

 ب جيخهي التي ال٨غوث GTX ممخاػة ٦غوث وهي  
ً
  ظضا

ً
  .ظضا

 ب جيخهي التي ال٨غوث Ultra ال١ ٖلى ال٨غوث ؤ٢ىي  وهي  .الىىاة ؤخاصًت يٌو ؤلَا

 ب جيخهي التي ال٨غوث X2 ت ٦غوث وهي   ٢ٍى
ً
  ظضا

ً
. الىىاة زىاثُت هيو ظضا

 
ً
 AMD"    "ATI قاقت ٦غث  :زاهُا

ً
 :ؾاب٣ا

 

ATI مؿمى جدذ الهِىُحن اإلاٛتربحن مً زالزت بىاؾُت 1985 ٖام جإؾؿذ ٦ىضًت قغ٦ت Array Technologies Incorporated ، ٨ُت قغ٦ت بلى جدىلذ زم  مً 2006  في ؤمٍغ

. AMD باؾم ؾمُذ الخحن طل٪ومىظ  الخ٣ني الٗالم في اله٣ٟاث ؤضخم مً واخضة في AMD قغ٦ت

ضًىن  باؾم اإلا٨خبُت الكاقت ٦غوث مً مىخجها AMD حؿمي   و"، Radeon" ٍع
ً
 م٨ىن  عمؼ  ألاع٢ام بٗض عمؼ زم ع٢م ٞئت ل٩ل،  ٞئاث ؤعب٘ َُئت ٖلى مٗالجاتها جهضع الكغ٦ت ؤًًا

 ...الكاقت ٦غث مىانٟاث ٖلى للضاللت ، خغوٝ ٖضة مً

  الىؾُى ؤم الضهُا ؤم الٗلُا الٟئت مً َى َل ال٨غث هٕى بلى ٞدكحر اإلائاث زاهت ؤما ، HD7000 ظُل مً ٞال٨غث
ً
البا  الٟئت ؤما ،( 9 )َى بها اإلائاث ع٢م ٨ًىن  الٗلُا الٟئت ٚو

 الٗكغاث لغ٢م باليؿبت ؤما( 3-4-5-6 )مشل طل٪ صون  ما الضهُا والٟئت الٗلُا، الٟئت ٖلي ًض٫ 8 الغ٢م خُض جسخل٠ ٞالدؿمُت 6000 ٢بل ما للؿالؾل باليؿبت( 7-8 )اإلاخىؾُت

  هٟؿها الٟئت في ال٨غث ٢ىة بلى ِٞكحر
ً
٨ظا 7750 مً يؤ٢ى 7770 و٦غث ، 7850 مً يؤ٢ى 7870 ٦غث ٞمشال . َو

  .واخض و٢ذ في قاقت ٦غث مً ؤ٦ثر ٢ىة مً  ، لالؾخٟاصةواخض ظهاػ ٖلى قاقت ٦غث مً ؤ٦ثر جغ٦ُب زاللها مً ًخم ج٣ىُت هي  : CROSS FIRE وج٣ىُت SLI ج٣ىُت :مالخٓت 

 

   CROSS FIRE الخانُت حؿمي ATI وقغ٦ت SLI الخانُت حؿمي Nvidia قغ٦ت ول٨ً   CROSS FIRE ج٣ىُت هٟؿها هي SLI ج٣ىُت ؤن لىب ؤلاقاعة ًيبغي



  :الخانُت جُٟٗل حؿخُُ٘ ختى جىٍٞغ ًجب ما

ض ٦ىذ طاب CROSS FIRE زانُت جضٖم خضًشت ؤم لىخت -1 ض ٦ىذ طاب SLI زانُت جضٖم خضًشت مؤ لىخت  ؤوATI ٦غث مً ٦ثرؤ حكُٛل جٍغ  Nvidia قغ٦ت مً ٦غجحن حكُٛل جٍغ

 (الخانُت ًضٖم )الىٕى هٟـ مً قاقت ٦غجحن  -2

    CROSS FIRE ٖلحها م٨خىب ٨ًىن  الخانُت جضٖم التيATI  ٦غوث ؤما SLI Ready ال٨غث ٦غجىهت ٖلى م٨خىب ٨ًىن  الخانُت جضٖم التي Nvidia ٦غوث

 مىاؾب و٢ىي  (Power Supply )َا٢ت مؼوص  -3

  ٌٗني
ً
 وع اب الجهاػ في ٨ًىن  ؤن ًجب ٞةهه CROSS FIRE بسانُت الىٕى َظا مً ٦غجحن حكُٛل ٖىض ؤما ، ٞٗلي واٍ 550 ؾبالي باوع  ًدخاط ATI Radeon HD 2900xt ٦غث مشال

 ...ؤ٦ثر ؤو ٞٗلي ٍوا 700 ؾبالي

 AMD و NVIDIA بحن اإلا٣اعهت مٗاًحر ؤَم

 
ً
  :اإلاؿخسضمت الخ٣ىُت خُض مً  :ؤوال

 الُا٢ت ٦ٟاءة( Power Efficiency  )

 الجُل في الُا٢ت سخب في ٢ضعاتها مً ٞؼاصث PERFORMANCE PER WAT ــــــبـ ٌٗٝغ ما ؤو ألاصاء م٣ابل الُا٢ت سخب مك٩لت ٖلى ال٣ًاء NVIDIA قغ٦ت اؾخُاٖذ 

.  الؿاب٣ت لألظُا٫ باإلا٣اعهت ؤيٗاٝ زالزت بلى ألاصاء ونل خُض بٗضٍ وما    GTX600الـ ظُل زال٫ مً الجضًض

 GTX600الـ بجُل م٣اعهت HD7000 الـ ظُل ببُا٢اث الخام الُا٢ت ٞسخب  HD 4000الـ الجضًض ظُلها في الُا٢ت سخب في ٢ضعتها مً ٦ظل٪ ػاصث ٣ٞض AMD ٞٗلذ و٦ظل٪

. ًظ٦غ ٩ًاص ال ٠َُٟ بٟاع١  GTX600 وبُا٢اث NVIDIA مهلخت في ول٨ىه بؿُِ بُجهم الٟاع١  بهما بال٨بحر لِـ

 ٘ ( Dynamic Clock Adjustment technology )للترصصاث الخل٣اجي الٞغ

  مٗالجاتها في  AMD ؤياٞتها التي الجضًضة اإلامحزاث مً وهي
ً
٘ GPU BOOST زانُت ج٣ىم خُض ،GPU Boost باؾم   NVIDIA ؤصزلتها زم ؤوال   الترصصاث بٞغ

ً
 وظىص ٖىض جل٣اثُا

ض بلى وجدخاط البُا٢ت حؿخسضم لٗبت وؤ بغهامج ٘ الخانُت ج٣ىم الغؾىمي ألاصاء مً اإلاٍؼ ٘ م٘ الترصص بٞغ  واإلاؿمىح اإلاؿخسضمت الُا٢ت خضوص في للبُا٢ت اإلاؿخسضمت الٟىلخُت ٞع

٘ لخ٣ىم بها . ألاصاء بٞغ

 الكاقاث حٗضص 

  NVIDIA قغ٦ت مً الجُل َظا ظاء
ً
دت ٖلى الخ٣ىُت جل٪ مً َىعث الكغ٦ت ول٨ً ٣ِٞ َظا لِـ ببُا٢ت قاقاث عبٗتؤ ختى حكُٛل ٖلى ٢اصعا  ببُا٢ت لخٗمل GK104 قٍغ

  3D ألابٗاص زالسي الدكُٛل ويُٗت ٖلى ةواخض
ً
. الؿاب٤ الجُل في بُا٢خحن مً بضال

 بم٩اهُت م٘ الشالض البٗض ج٣ىُت Eyefinity 2.0 بخ٣ىُت HD5000 الخامـ الجُل في َىعتها والتي AMD Eyefinity الغاجٗت بخ٣ىُتها اإلاجا٫ َظا في ؾبا٢ت ٧اهذ ٣ٞض AMD ؤما

ٗذ التي الكاقت حٗضص . ٦بحرة بهىعة الكاقت و٦ٟاءة ص٢ت مً ٞع

 ٘الخٗغط مماو Anti aliasing 

  NVIDIAهٕى مً الؿاب٤ الجُل  وفي NVIDIA FERMI الجضًض الخٗغط مماو٘ ج٣ضًم جم FXAA الجُل فيالكغ٦ت  ٣ٞضمذ ةالهىع  ظىصة جدؿحن في ٧اٝ ب٣ضع ٌؿهم ولم 

ت مً الجضًض  .TXAA2 و TXAA1 َما مىه هىٖحن ٣ٞضمذ ةالهىع  ظىصة وفى ألاصاء في ًسخل٠ ظضًض حٗغط مماو٘ KEPLER GK104 مٗماٍع

ؿخسضمت ثاألاصو مً ٖضص بخدضًض ٣ٞامذ AMD  عصث و٢ض
ُ
غ مشل الُغؾىمُت بُا٢تها مً الؿاب٘ الجُل بُا٢اث م٘ الهىعة ظىصة لخدؿحن اإلا  MLAA و SSAA ج٣ىُتي جٍُى

٤ ًٖ ؤًٞل نىعة ظىصة بلى الىنى٫  ٞاؾخُاٖذ  الهىع  ؤَغاٝ و الخىاٝ مٗالجت ٍَغ

 الٟحز٦ـ زانُت NVIDIA PhysX 

ت هي NVIDIA مً اإلا٣ضمت  Physxالـ ج٣ىُت  ...٢لُلت آلان ختى  الخ٣ىُت جل٪ جضٖم التي ألالٗاب ٖضص ول٨ً AMD مٗالجاث ٖلى حكُٛلها ًم٨ً ال ج٣ىُت خهٍغ

 



  :الٟحز٦ـ ؾخسضاما ٖىض ٖلحها الخهى٫  التي ًم٨ً ؤلاياٞاث

 الُبُُٗت وألا٢مكت اإلاالبـ لخغ٦ت مدا٧اة -3     الُبُٗت مشل ألاقُاء وجضمحر الخ٨ؿحر مدا٧اة -2        لألظؿام الُبُُٗت الاوؿُابُت الخغ٦ت -1

 ألاؾلخت مً الىاع َال١ب ٖملُت ٖلى ةظضًض جإزحراث ْهاعب -6     الُبُُٗت والىاع الًباب و الضزانلك٩ل  مدا٧اة- 5      الُبُُٗت اإلاُاٍ و الؿىاثل لخغ٦ت مدا٧اة -4

  
ً
ت الخ٣ىُت جل٪ ٖلى AMD مً عصا اثُت الخإزحراث AMD صٖمذ NVIDIA ٦غوث ٖلى بال حٗمل ال والتي  الخهٍغ  مٟخىخت ؤجها الخ٣ىُت َظٍ ًمحز ما بُا٢اتها ٖلى HAVOK الٟحًز

ت واإلاٗالجاث بل ةالغؾىمي البُا٢اث ظمُ٘ ٖلي حٗمل ؤن ُٞم٨ً اإلاهضع  ...قغ٦ت ؤي مً اإلاغ٦ٍؼ

 
ً
  :ألاصاء خُض مً  :زاهُا

 Nvidia ٖالُت خغاعة جهضع و ٖالُت َا٢ت حؿتهل٪ ألازحرة الٟئت مً بُا٢تها مٗٓم.. 

 بجضاعة اإلا٣ُاؽ َظا جد٤٣ بُا٢ت لضحها قغ٦ت ٩ٞل الؿٗغ م٣ابل لألصاء باليؿبت ،  
ً
 لضحها Nvidia و زىاثُت بُا٢ت ؾٕغؤ لضحها  ألاصاء م٣ُاؽمً خُض  AMD مشال

 ...خاصًتؤ بُا٢ت ؾٕغؤ

 
ً
  :الخىا٣ُٞت خُض مً   :زالشا

ت ًخمحز Nvidia ٧اعث  ؤهه ُٖىبه ل٨ً ؤؾٕغ الجهاػ ُٞجٗل ٖلُه الخمل ًس٠ٟ مما اإلاٗالج زهاثو بٌٗ في ًخد٨م ألهه باأللٗاب حهخمىن  مً ٖىض مًٟل َى لظل٪ بالؿٖغ

. ال٨بحرة وألالٗاب الجغاُٞ٪ مجا٫في  ب٨شحر ؤ٢ىي  ٞهى AMD ٧اعث ؤما ؤصاثه ٖلى ًازغ مما ال٨غث  حسخحن بلى ًاصي

 
ً
ض خُض مً  :عابٗا   :الخبًر

    Nvidia مً الخضًشت ال٨غوث وزانت ٖالُت خغاعة جهضع و ٖالُت َا٢ت حؿتهل٪ بُا٢تها مٗٓم Nvidia مغجٟٗت خغاعتها صعظت  
ً
  ألاصاء جظبظب بلى جاصي ظضا

ً
 جازغ و ، ؤخُاها

. له الاٞتراض ي الٗمغ ٖلى

  AMD مً الكاقت ٦غوث بٌٗ ول٨ً ، م٣ٗىلت خغاعة جهضع و مىاؾبت َا٢ت حؿتهل٪ بُا٢اتها ٞمٗٓم AMD ؤما
ً
. ال٨هغباءو اؾخال٦ها ٦بحر في   مغجٟٗت خغاعةجهضع ؤًًا

 
ً
 :ال٣ُٗت  ٖمغ مضي ٖلى -والؿالمت الشباث  خُض مً  :زامؿا

ُب الخ٣ضم َظا م٘ ول٨ً ؾىىاث، 10 جهمض ؤن وحؿخُُ٘ ؤ٦ثر جخدمل و حِٗل AMD و  Nvidia ٦غوث   ًم٨ً الهمىص ال الَغ
ً
ُبت الخدضًاث ؤمام ؤبضا  ال٣اصمت الَغ

 
ً
ٟاث خُض مً  :ؾاصؾا   :الكاقت ٦غوث حٍٗغ

٠ باليؿبت ٟها بصباث جخمحز Nvidia ٞـ للخٗاٍع . اإلاكا٧ل مً ال٣لُل بها AMD بِىما ، حٗاٍع

  ًظ٦غ ٞغ١  ال ؤهه في الىدُجت ًبضو
ً
ض هٓام ٢ىة و الٗامت الخهيُ٘ ٢ىة في حكتر٧ان الكغ٦خان ٖامت وبهٟت ، AMD الكاقت و٦غث NVIDIA الكاقت ٦غث بحن ٦شحرا  ظىصة و الخبًر

ً مخٗل٣ا ألامغ ًب٣ى NVIDIA لـ الُُٟٟت الامخُاػاث بٌٗ ب٣ُذ وبن   ..ألزغي  قغ٦ت مً جسخل٠ الخهيُ٘ : بإمٍغ

 مً بنضاع بإخضر ٞٗلُ٪ خضًشت وبخ٣ىُاث قاقت ٦غث ؤًٞل ؤعصث ٞةطا ، بُجهما الخًُٟل في الخاؾم الٗامل ٞهى الؿٗغ NVIDIA ، ًؤعصث نب ول٨  
ً
  ٦غجا

ً
 ممحزا

. ممخاػ AMD ٞـ  ٢لؤ وبإؾٗاع

 اؾخسضام٪ ٧ان لى  
ً
  ٦ىذ بنؤما  ، مكا٧ل ٌؿبب لًو ل٪ مىاؾب مً ال٨غجحن ؾُٗخبر ؤي لل٨مبُىجغ ٖاصًا

ً
 ل٪ ٞاإلاىاؾب الش٣ُلت وألالٗاب البرامج بدكُٛل مٛغما

  ٦ىذ لى ؤما ، NVIDIA َى
ً
  بالجغاُٞ٪ مٛغما

ً
ض مشال  .AMD َى ل٪ ٞاإلاىاؾب واإلاٗالج الجهاػ َا٢ت ب٩امل الٗمل وجٍغ

ب للم٣اعهت بحن ٦غوث الكاقت  ظا مى٢٘ ٍو  http://www.GPUBOSS.com :َو

 

 ًدمل ههؤ ؾخجض هُٟضًا ٦غث ٞـ قغ٧اث ةٖض مً مٗغوى ال٨غث هٟـ ؤن ٞؿدكاَض الكاقت ٦غث لكغاء بالظَاب ٢مذ طاب وهي مهمت ظؼثُت  َىا٥:مالخٓت 

ا باًذ ظُجاقغ٦ت  وؤ  ASUSقغ٦ت لىظى حَر ت ًٞلؤ ألصاء ٖلحها بالخٗضًل وج٣ىم هُٟضًا مهى٘ مً ال٨غوث َظٍ بكغاء ج٣ىم الكغ٧اث َظٍ ؤن َىا وألامغ. ٚو  وؾٖغ

ض ا وجبًر حَر . ًٞلؤ لُهبذ ألاصاء بخدؿحن ج٣ىم جهاؤ بدُض الٗىامل مً ٚو

 

http://www.gpuboss.com/
http://www.gpuboss.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

البيوس 

 
BIOS 

Basic Input Output System 

 

 



 مضزل

  طل٪ًخم و ،الدكُٛل  وبضء ٢إلؤلا  َىالخاؾىب ٖمل مً ؤَمُت ألا٦ثر الجؼء بن
ً
٣ا  :الخالُت للخُىاث ٞو

I ِٛىخت ال٨هغباثُت الخٛظًت وونى٫  الدكُٛل ػع  ي
ّ
.  ألام لل

II دخاط بالٗمل ًبضؤ اإلاٗالج  به ٣ًىم ؤن ًجب الظي ًٖ جسبٍر التي ألاؾاؾُت للمٗلىماث ٍو

III ٣ِٞ ال٣غاءة طا٦غة مً ألاؾاؾُت اإلاٗلىماث بجلب اإلاٗالج ٣ًىم ROM، ىا  اإلاٗالج ٣ًىم خُض. POST: Power-On-Self-TEST ازخباع بخإصًت الخاؾىب ٣ًىم َو

. مجها مُلىب َى ٦ما حٗمل الخاؾىبي بالىٓام اإلاغجبُت الهامت ألاؾاؾُت ال٣ُ٘ ٧ل ؤن مً بالخإ٦ض

IV ازخباع جىُٟظ ؤزىاء POST الخإ٦ض ًخم  
ً
ً ٧ل ؤن ؤًًا ٘، ٦خابت/٢غاءة ازخباع جىُٟظ ٖبر ظُض، بك٩ٍل  حٗمل ألاؾاؾُت الظوا٦غ ٖىاٍو  ٖلى بُاهاث ٦خابت ًخم خُض ؾَغ

 البذ هٟـ مً البُاهاث ٢غاءة زم ومً الظا٦غة مً مدضص بذ

V ازخباع اهتهاء بٗض POST، ألاؾاس ي وؤلازغاط ؤلاصزا٫ بىٓام الخانت اإلاٗلىماث بجلب اإلاٗالج ٣ًىم BIOS: Basic Input-Output System، ٨ًىن  والظي  
ً
 ؤًًا

 
ً
ً، وخضاث خى٫  ؤَمُت ألا٦ثر اإلاٗلىماث BIOS هٓام ًخًمً. ROM طا٦غة ٖلى مسؼها  ؤَمُت ألا٦ثر واإلاٗلىماث الخماًت، الخاؾىب، ب٢إل ٖملُت حؿلؿل الخسٍؼ

 مً للخإ٦ض اإلاُلىبت
ّ
. OS: Operating System الدكُٛل هٓام لخدمُل ظاَؼ وؤهه ظُض بك٩ٍل  ٌٗمل الخاؾىب  ؤن

VI هٓام جدمُل مً الاهتهاء بٗض BIOS، الخاؾىب ؤنبذ  
ً
 ٞةن ،BIOS وهٓام POST ازخباع بسالٝو "...هٓام الدكُٛل "ٖلُه ؤَمُت ألا٦ثر البرهامج لدكُٛل آلان ظاَؼا

ً وخضاث يمً ؤؾاس يّ  بك٩ٍل  ًخىي٘ الدكُٛل هٓام  وخضاث مً به الخانت واإلاٗلىماث الدكُٛل هٓام ب٣غاءة اإلاٗالج ٣ًىم. HDD الهلبت ألا٢غام مشل الخسٍؼ

،ً ً وخضاث ؤن وبما ول٨ً الخسٍؼ ت طاث الخسٍؼ  والتي ،RAM الٗكىاجي الىنى٫  طا٦غة ٖلى الدكُٛل هٓام بىي٘ ٣ًىم اإلاٗالج ٞةن الظوا٦غ، مً ؤ٢ل ٢غاءة ؾٖغ

ت ول٨ً ؤنٛغ بؿٍٗت  جخمحز ً وخضاث مً ب٨شحر ؤٖلى ٢غاءة ؾٖغ   ؾِب٣ى الدكُٛل هٓام ٞةن مىظىصة، ال٨هغباثُت الخٛظًت ؤن َاإلاا. الخسٍؼ
ً
 طا٦غة يمً مىظىصا

RAM، طا٦غة مً الدكُٛل هٓام حٗلُماث وجىُٟظ ب٣غاءة اإلاٗالج وؾ٣ُىم RAM .

VII ه الظي الدكُٛل هٓام يمً ؤنبدىا آلان ىضوػ  حكُٛل هٓام ٧ان ؾىاء )وٗٞغ ىضما آلان،(. MAC OS ختى ؤو لُىى٦ـ ؤو ٍو  بغهامج ؤي بدكُٛل اإلاؿخسضم ٣ًىم ٖو

ً وخضاث مً والخُب٤ُ بالبرهامج الخانت اإلاٗلىماث بجلب ٣ًىم اإلاٗالج ٞةن( ؤلاهترهذ مخهٟذ ٞخذ مشل )جُب٤ُ ؤو  َظا. RAM طا٦غة ٖلى ويٗها زم ومً الخسٍؼ

  ،RAM طا٦غة مً ٢غاثخه ًخم الدكُٛل ٢ُض بغهامج ؤي ؤن ٌٗني
ً
ً وخضاث مً ٦ٟاءة وؤ٦ثر ؤؾٕغ ل٨ىجها هٓغا . الخسٍؼ

VIII الغؾام مشل جىُٟظي بغهامٍج  بدكُٛل ٢مىا ؤهىا آلان لىخسُل Paint مُٟض ٖمل بةوكاء ٢مىا الخالت بهظٍ هدً. البرهامج باؾخسضام بؿُُت نىعة بغؾم و٢مىا 

ىض ؾخًُ٘، به اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ٞةن الٗمل، لهظا” Save خٟٔ “ٖملُت بةظغاء ه٣م لم بن ول٨ً البرهامج، باؾخسضام  طا٦غة مً بػالخه ؾِخم البرهامج بٚال١ ٖو

RAM خٟٔ “ٖملُت بةظغاء ٢مىا خا٫ في. آزغ بغهامج ؤو جُب٤ُ لدكُٛل ٞاٙع م٩ان لتر٥ Save”، وخضاث مً مؿاخت بذجؼ ؾ٣ُىم اإلاٗالج ٞةن البرهامج، وؤٚل٣ىا 

ً   وؾ٣ُىم البرهامج، باؾخسضام بةوكائها ٢مىا التي واإلاٗلىماث البُاهاث لخٟٔ الخسٍؼ
ً
. RAM طا٦غة مً البرهامج بةػالت الى٢ذ بىٟـ ؤًًا

،
ً
ًٗها البرهامج مٗلىماث ٣ًغؤ اإلاٗالج: الٗملُاث حؿلؿل هٟـ ؾُدهل جُب٤ُ ؤو بغهامج ؤي وبٚال١ بٟخذ ٢مىا ٧لما ؤهه ال٣ى٫  ًجب ٞةهه ؤزحرا ىض ،RAM طا٦غة ٖلى ٍو  ٖو

ً وخضاث يمً ؾخدٟٔ الجضًضة اإلاٗلىماث ٞةن بهجاٍػ جم الظي الٗمل خٟٔ  اإلاٗالج بحن والبُاهاث اإلاٗلىماث جباص٫. RAM طا٦غة مً اإلاٗلىماث بػالت وؾِخم الخسٍؼ

ً ووخضاث والظوا٦غ   ٞةهه ولظل٪ الخاؾىبُت، ألاهٓمت ٖمل ؤؾاؽ َى الؿاب٤ بالكغح واإلاىنىٝ الخسٍؼ
ً
مل بيُت جىن٠ُ ًخم ما ٚالبا  ٖلى الخالُت الخاؾىبُت ألاهٓمت ٖو

”. Data Shuffling البُاهاث زلِ “ٖلى ٢اثمت بيُت ؤجها

 BIOS س يهٓام ؤلاصزا٫ وؤلازغاط ألاؾا

دت بغهامج َى ببؿاَت.. " بُىؽ"وجى٤ُ " هٓام ؤلاصزا٫ وؤلازغاط ألاؾاس ي " ومٗىاٍ  ( Basic Input Output System)زخهاع لٗباعة بالبُىؽ َى   نٛحر مىظىص ٖلى قٍغ

ى اإلاؿاو٫ ٖلى اللىخت ألام  ..بها اإلاخهل والٗخاصهي  تهاٖضاصاب ًٖ ، َو

 
ّ
اب مً ال٨شحر ًجٗل الظي ألامغبن

ّ
 ألام للىخاث اإلاهىٗت الكغ٧اث مً قغ٦ت ٧ل. وؤزغي  ؤم لىخت بحن البُىؽ بةٖضاصاث الازخالٞاث ٦ثرة َى البُىؽ، ًٖ ال٨خابت ًسص ى ال٨خ

دت ألام باللىخت اإلاىظىصة اإلاؼاًا بدؿب البُىؽ بخٟهُل ج٣ىم  ظمُ٘ يٌِٛ بما ال٨خابت ًخم ؤن اإلاؿخدُل قبه مً ٞةهه لهظا، اللىخت، َظٍ لهم اإلاىظهت اإلاؿخسضمحن وقٍغ

  وٗلم والتي ألام اللىخاث بٛالب بىظىصَا وٗلم والتي ألاؾاؾُاث َى َىا ٖلُه ؾجر٦ؼولهظا ما  ، بالؿى١  اإلاخىٞغة ألام اللىخاث لجمُ٘ البُىؽ ٢ىاثم
ّ
 ال٣غاء مً ال٨شحر بإن

ؿخُٟض ؾِؿخسضمها . مجها َو

ا التي ًٖ مسخلٟت وازخُاعاث ٢ىاثم ٖلى يًدخى ٢ض بجهاػ٥ اإلاىظىص البُىؽ ؤن ؤي  مىظىصة الازخُاعاث بٌٗ ؾخجض وعبما مسخل٠ ال٣اثمت اؾم ؾ٨ُىن  عبما. َىا ؾىظ٦َغ

  ًٖ مسخل٠ باؾم الازخُاع ؾخجض وعبما ، لضً٪ التي ًٖ مسخلٟت ب٣ىاثم
ً
 مىظىصة ؾخ٨ىن  ٖجها ؾيخ٩لم التي الغثِؿُت والازخُاعاث وألاؾـ ال٣ىاٖض ول٨ً ،اإلاظ٦ىع الخ٣ا

. ٖجها البدض َى ٖلُ٪ ما ٧ل. بإزغ ؤو بم٩ان بجهاػ٥

 مضزل

 



ٖىضما جًِٛ ػع حكُٛل الخاؾب ٞةه٪ ٖاصة ما حؿم٘ نىث وٛمت مٗلىت بضء حكُٛل الخاؾب ومً زم جٓهغ بٌٗ اإلاٗلىماث ٖلى الكاقت وظضو٫ مىانٟاث الجهاػ 

ىضوػ زم ًبضؤ  ٞما الظي ًدضر ؟ ....  في الٗملٍو

 .الغام في البُىؽ ٖىىان َى الٗىىان َظا.  الغاماث في FFFF-FFF0 الٗىىان في واإلاىظىصة ؾِىٟظَا حٗلُمت ألو٫  اإلاٗالج ًخىظه زم CLOCK GENERATOR الـــــ ٌٗمل البضاًت في

 اط
ً
 ٌؿخُُ٘ ختى الدكُٛل لىٓام ش يء ٧ّل  بدؿلُم البُىؽ صوع  ًيخهي ختي الخٗلُماث باقي بلى ًيخ٣ل طل٪ بٗض زم البُىؽ في حٗلُمت و٫ ؤ هي اإلاٗالج ًىٟظَا حٗلُمت و٫ ؤ ا

 .الجهاػ في الخد٨م اإلاؿخسضم

" الٟدو الظاحي ٖىض الدكُٛل " ؤي " POST" Power On Self Testبالــــ ٌؿمى ما َى و ٖملها مً لُخإ٦ض الجهاػ ظؼاءؤ ظمُ٘ ٖلى زخباعب بٗمل اإلاٗالج ٣ًىم ألامغ بضاًت في

و حؿخُُ٘ ؤن جغي م٣ضاع الظا٦غة الٗكىاثُت في  (بلخ.....اإلاٗالج والظا٦غة الٗكىاثُت ، بُا٢ت الُٟضًى  )، خُض ٣ًىم بٟدو ؤظؼاء الىٓام   ًٟٗله الخاؾبش يءوهي ؤو٫ 

سه بلخ  ... الجهاػ ٖىض َظٍ الى٣ُت ٦ما حؿخُُ٘ عئٍت ال٨شحر مً اإلاٗلىماث ًٖ البُىؽ مشل ع٢مه وجاٍع

بطا وظض الىٓام ؤًت ؤزُاء ٖىض َظٍ الى٣ُت ٞةهه ًخهٝغ خؿب زُىعة الخُإ ٟٞي بٌٗ ألازُاء ٞةهه ٨ًخٟي بإن ًيبه لها ؤو ًخم ب٣ًاٝ الجهاػ ًٖ الٗمل وبْهاع 

 بنضاع بٌٗ الىٛماث بترجِب مٗحن 
ً
ؿخُُ٘ ؤًًا ت ختى ًخم بنالح اإلاك٩لت َو ختى ًيبه اإلاؿخسضم إلاىي٘ الخلل ، بن جغجِب الىٛماث ًسخل٠  (beep code)عؾالت جدظًٍغ

ُت الخلل وبازخالٝ الكغ٦ت اإلاهىٗت للبُىؽ  ت مٗلىماث ؤ٦ثر ًٖ الـ _بازخالٝ هٖى  ومً زم ٌؿلم _  في مىا٢٘ الكغ٦ت اإلاهىٗت للبُىؽbeep codesحؿخُُ٘ مٗٞغ

 .ال٣ُاصة لىٓام البُىؽ

ت واإلادؿلؿلت ، الىا٢ل الدؿلؿلي )٣ُٞىم هٓام البُىؽ بٟدو ظمُ٘ ؤظهؼة ؤلاصزا٫ وؤلازغاط اإلاخىٞغة لضًه  ألا٢غام الهلبت واإلاغهت ، ألا٢غام اإلاضمجت ، اإلاىاٞظ اإلاخىاٍػ

 .وطل٪ بمؿاٖضة اإلاٗلىماث اإلاسؼهت في ع٢ا٢ت ؾُمىؽ (بلخ .... الٗام ، لىخت اإلاٟاجُذ 

  يِٛ ًٖ ٌؿإل٪ َابٗض
ً
 وؤ اإلاىظىص ال٣غم صازل اإلاىظىص الدكُٛل لىٓام ش يء ٧ل ٌؿلم زم BOOT الــــــ لخدضًض F10 يِٛ وؤ الازخُاعاث ل٣اثمت للضزى٫  DEL مشال

ً
 الــــ في ال

BOOT . 

 : مالخٓت
 ...الىٓام ب٢إل ٖىض اإلاىاؾبت اللخٓت في اإلاٟاجُذ لىخت في مٗحن مٟخاح ٖلى الًِٛ بال ماٖلُ٪ البُىؽ بٖضاصاث بلى للضزى٫ 

 لىٓام الترخُب قاقت ل٪ ْهغث بطا ؤما ، ألام للىخت ؤو للخاؾىب اإلاهىٗت الكغ٦ت قٗاع ْهىع  ٖىض ؤهه ؤي الدكُٛل هٓام ب٢إل و٢بل ال٨مبُىجغ حكُٛل بٗض هيو

لُ٪ البُىؽ بلى للضزى٫  اإلاىاؾبت اللخٓت ٞاجخ٪ ٢ض ٞإهه الدكُٛل  بلى حكحر عؾالت ل٪ جٓهغ ٢ض ألاخُان بٌٗ وفي ، ؤزغي  مغة واإلاداولت ال٨مبُىجغ حكُٛل بةٖاصة ٖو

  ل٪ وجىضر البُىؽ بلى للضزى٫  اإلاىاؾب الى٢ذ
ً
. للضزى٫  اإلاىاؾب اإلاٟخاح ؤًًا

 ًسخل٠ ٞهى لظل٪ خاؾىب٪ في جمخل٨ها التي ألام اللىخت هٕى ٖلى ٌٗخمض باألصر ؤو ب٪ الخام الجهاػ هٕى ٖلى ٌٗخمض البُىؽ بٖضاصاث بلى للضزى٫  اإلاىاؾب اإلاٟخاحو 

. آزغ بلى ظهاػ مً

:  هي البُىؽ بلى للضزى٫  الكاجٗت اإلاٟاجُذ ؤ٦ثر ول٨ً

ESC - DEL - F10 - F2 - F1 

 
 

  ٢هحر لى٢ذ ؾخٓهغ التي الغؾالت ٖلى جغ٦ؼ ؤن الخاؾىب في الُا٢ت مٟخاح ٖلى الًِٛ ٖىض ٖلُ٪ وظب لظل٪
ً
ت مً جخم٨ً ل٩ي ظضا  ٦ما اإلاىاؾب اإلاٟخاح مٗٞغ

 جهل ختى الخاؾىب بدكُٛل ٞحها ج٣ىم مغة ٧ل في ؤٖالٍ اإلاظ٦ىعة اإلاٟاجُذ ؤخض ججغبذ ٞبةم٩اه٪ الغؾالت لهظٍ مكابهت عؾالت ل٪ جٓهغ لم خا٫ وفي ،  بالهىع  مىضر

. البُىؽ بٖضاصاث بلى

 

 

 بلى ظىب م٘ هٓام الدكُٛل ل٩ي ٣ًىم بٗملُاث ؤلاصزا٫ 
ً
ٗمل ظىبا ال جيخهي مهمت البُىؽ َىا بل حؿىض بلُه مهماث ؤلاصزا٫ وؤلازغاط في الخاؾب َىا٫ ٞترة ٖمله َو

 .بلخ... وبضون البُىؽ ال ٌؿخُُ٘ وهضوػ ؤن ًسؼن البُاهاث و ال ؤن ٌؿترظٗها  ،وؤلازغاط



٣ىم بدىُٟظَا ، في الخ٣ُ٣ت بن هٓام البُىؽ َى ٖباعة ًٖ بغهامج   البُىؽ َى هٓام مهمخه ؤن ٌؿخ٣بل ألاوامغ الخانت باإلصزا٫ وؤلازغاط مً هٓام الدكُٛل ٍو
ً
بطا

اتها ختى  (ع٢ا٢ت ٢ابلت لل٣غاءة ٣ِٞ ) ROM ول٨ىه بغهامج مضمج في اللىخت ألام ومسؼن ٖلى ع٢ا٢ت عوم اتها وجدخٟٔ بمدخٍى لى جم بَٟاء ووهي طا٦غة ال ًم٨ً حُٛحر مدخٍى

 في اإلاغة الخالُت ٖىض حكُٛل الجهاػ 
ً
 .ظهاػ الخاؾب ل٨ُىن هٓام البُىؽ ظاَؼا

 :وبخٟهُل ؤ٦بر ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ 

 الــــ بىنالث الخانت الىىا٢ل جدضًض ًٖ مؿاو٫ ألام اللىخت في البُىؽ PCI اث٠ مًالٗضًض  جدضًض ًٖ مؿاو٫ و   الض٣ُ٢ت PCI الـــــ ْو

 .الىْاث٠ َظٍ في للخد٨م حٗضًلها ًخم  التيPCI REGISTERS الــــ زال٫ مً

 الــــــ بخىػَ٘ ٣ًىم ظهاػ٥ في البُىؽ BUSES الـــــ  وINTERRUPT غ ٖلى  ال ختى به زام ها٢ل مجهم ل٩ل ٨ًىن  خُض الكاقت و الهىث ٧اعث مشل اإلاىظىص الهاعصٍو

 .ظهاػ ل٩ل ألاؾاؾُت الىْاث٠ في جضازل ًدضر

 الـــــ وؤ الظا٦غة جىػَ٘ ًٖ مؿاو٫ ظهاػ٥ في البُىؽ MEMORY REMAP ؾاؾهاؤ ٖلىو  
ً
 للــــ ؤزغي  مؿاخت و الغام مً مُٗىت مؿاخت الكاقت ٧اعث ٌُٗي مشال

ADDRESSING ٨َظا و. 

 ٨٪ مً بضاًت ُٞه خغ٦ت ؤصوى ًٖ  مؿاو٫ظهاػ٥ في البُىؽ  .الخاؾب في الٗملُاث ي٢ىؤ ختى و للماوؽ جدٍغ

 الــــــ بخىػَ٘ ٣ًىم ٞالبُىؽ INTERRUPT غ في الخد٨م ًخم ألاؾاؽ َظا ٖلى و  . الهاعصٍو

   ؟INTERRUPT    ماَى الـــــــ 

٨٪ ٖىض   جدٍغ
ً
٪ بٗملُت ل٣ُامبا بضوعٌٍؿمذ  الظي INTERRUPT CONTROLLER الــــو للبُىؽ INTERRUPTوؤ م٣اَٗت قاعةب ًغؾل ٞةهه للماوؽ مشال  اإلااوؽ جدٍغ

٨ظا ًخدغ٥ وبالخالي غ وباقي وال٨ُبىعص واإلااوؽ والكاقت الهىث ٧اعث نؤ ججض ٞإهذ  ..الخاؾب في الٗملُاث ل٩ل َو   ٌٗملىا الهاعصٍو
ً
 ل٩ل ألن وطل٪ واخض و٢ذ في مٗا

  الشاهُت مً ظؼء مً ٢لؤ في ًخم َظا ٧ل و للٗمل INTERRUPT CONTROLLERالـــــ  و البُىؽ بمغاؾلت له ٌؿمذ INTERRUPT LINE مجهمػ ظها
ً
 . َبٗا

 

 ٠ ًٖ مؿاو٫ ظهاػ٥ في البُىؽ  ًم٨ً ال الجهاػ نؤ خالت وفي ، الجهاػ في الخد٨م الدكُٛل هٓام ًدؿلم طل٪ بٗض زم بالخاؾب جىنُله ًخم ظضًض ظهاػ يؤ حٍٗغ

 ٣ًىم الخاعجي الكاقت ٧اعث ٞبُىؽ.. يألازغ ألاظهؼة مً ال٨شحر وؤ الخاعجي الكاقت ٧اعث مشل وخضٍ له مىٟهل بُىؽ له الجهاػ ٨ُٞىن  البُىؽ مً ٖلُه الخٗٝغ

٠  .بالٗمل له الؿماح ًخم وبالخالي ال٨مبُىجغ لبُىؽ هٟؿه بخٍٗغ

 اث ًٖ مؿاو٫ ظهاػ٥ في البُىؽ ضاصث ٖلى بىاء اإلاسخلٟت ألاو٢اث في ظهاػ٥ جهٞغ ضاصث و ؤلاٞترايُت ؤلٖا  بخدضًضَا ٢مذ التي ؤلٖا

  يئُل ظؼء الب هي ما البُىؽ في الازخُاعاث و اإلاؿخسضم ٞىاظهت .. BIOS SETUP UTILITYالـــــ  في 
ً
  .بالجهاػ الخد٨م يمؿخى مً ظضا

ضاصاث دتمسجلت ٖلى  اإلاؿخسضم واظهت في الخُاعاث ل٩ل للبُىؽ الاٞترايُت ؤلٖا ا ختى ROM قٍغ دمي  ، ًىٟظَا و ؤلا٢إل ٖىض الجهاػ ًخظ٦َغ ضاصاث جل٪ ٍو  بص يء ؤلٖا

 .٣ًل٘ ال ٞةهه CHECKSUM الـــــــ في حٛحر ا٦دك٠ طابو CHECK SUM ٌؿمى

وبطا هٓغث " American megatrends"و قغ٦ت  " Awardؤووعص "وقغ٦ت " Phoenix"ًخم جهيُ٘ ع٢ا٢اث البُىؽ مً ٢بل الٗضًض مً اإلاهىٗحن ؤبغػَم قغ٧اث ٞىه٨ـ 

.  ٞؿىٝ ججض ٖلحها ع٢ا٢ت البُىؽ وم٨خىب ٖلحها اؾم الكغ٦ت اإلاهىٗت لهاؤم لىختبلى ؤي 

      

 
ً
با  وقغ٦ت ، Award باؾم ٌٗٝغ بُىؽ جهى٘ وهي "Phoenix"ٞىه٨ـ  قغ٦ت مخسههخحن، قغ٦خحن بخضي نى٘ مً ج٨ىن  ألام باللىخاث اإلاؿخسضمت البُىؽ ؤهىإ ؤٚلب ج٣ٍغ

American Megatrends بغمؼ مكهىعة وهى AMI  . 
ً
با  وبطا هٓغث بلى ؤي الكغ٦خحن َاجحن بخضي مً مهى٘ بُىؽ ٖلى يجدخى بالؿى١  اإلاىظىصة ألام اللىخاث مً%  95 ج٣ٍغ

  .لىخت ؤم ٞؿىٝ ججض ٖلحها ع٢ا٢ت البُىؽ وم٨خىب ٖلحها اؾم الكغ٦ت اإلاهىٗت لها

 : مالخٓت

 بالـ بغمجتها جخم التي الظا٦غة قغاثذ بخهيُ٘ ج٣ىم التي الكغ٦ت وبحن ،(BIOS الـ بغهامج ب٨خابت ج٣ىم التي الكغ٦ت وهي )BIOS الـ بخهيُ٘ ج٣ىم التي الكغ٦ت بحن جٟغ١  ؤن ًيبغي

BIOS .

 ً   BIOS:            Award, AMI, Phoenix للـ اإلاهىٗت الكغ٧اث ؤقهغ م

 



 

 ً  BIOS:    Intel, Atmel, Winbond, AMD, Macronix الـ بها ًستزن  التي الظا٦غة لكغاثذ اإلاهىٗت الكغ٧اث ؤقهغ م

 البُىؽ بغهامج ؤن َى ألامغ َظا ٌٗىُه ما. ؾدؿخسضمها التي ال٣ىاثم بخدضًض ج٣ىم زم ومً الكغ٦خحن َاجحن بخضي مً البُىؽ وسخ بكغاء ج٣ىم ألام للىخاث اإلاهىٗت الكغ٧اث

ض ماطا جسخاع ألام للىخاث اإلاهىٗت الكغ٦ت ول٨ً وال٣ىاثم اإلامحزاث مً بال٨شحر ًإحي ض ال وما اإلامحزاث َظٍ مً حؿخسضم ؤن جٍغ  ؤن الكغ٧اث لهظٍ ًم٨ً ٦ما. حؿخسضمه ؤن جٍغ

ضٍ الظي البُىؽ بلى زانت و٢ىاثم ممحزاث بياٞت جُلب  مىيٕى ٦ظل٪ َىا٥. ألازغي  باللىخاث مىظىصة ولِؿذ مُٗىت بلىخاث زانت ال٣ىاثم بٌٗ وظىص  ٌٗنيمما جٍغ

. اإلاؿخسضمحن ٖىض الغب٨ت بٌٗ ٌؿبب ٢ض مما اإلاٗخاصة ألاؾماء ًٖ ال٣ىاثم ؤؾماء بخُٛحر ج٣ىم الكغ٧اث بٌٗ ن خُض بال٣ىاثم ؤؾماء

  :(CMOS)ع٢ا٢اث ؾُمىؽ 

 

 ال بض مً بُٖاثه بٌٗ اإلاٗلىماث ًٖ خاؾب٪ ، وال بض مً ؤن اإلاسخلٟتفي ٖالم الخاؾب ًىظض ٖضص ٦بحر مً ؤهىإ الٗخاص 
ً
 ول٩ي ًم٨ً للبُىؽ الخٗامل مٗها ظمُٗا

ُت الٗخاص اإلاخىٞغ  ه ٖلى هٖى ُاث ألا٢غام اإلاغهت  حٗٞغ  ....في الجهاػ مشل حجم ال٣غم الهلب وهٖى
ً
ا  .بلخ ًضٍو

وهي ٖباعة ًٖ " Complementary Metal-Oxide Semi-Conductor"ولهظا ًسؼن البُىؽ َظٍ اإلاٗلىماث ٖلى ع٢ا٢ت عام زانت حؿمى ع٢ا٢ت الؿُمىؽ وهي ازخهاع لـ 

اث  ت نٛحرة ج٣ىم بالخٟاّ ٖلى مدخٍى ً البُاهاث ول٨جها ج٣ٟضَا بطا اه٣ُ٘ ٖجها الخُاع ال٨هغباجي ، لظا جؼوص َظٍ الظا٦غة ببُاٍع هٕى مً الظا٦غة الٗكىاثُت ج٣ىم بخسٍؼ

ت ٢ض حٗمل لٗضة ؾىىاث  . َظٍ الظا٦غة في ؤو٢اث بَٟاء الجهاػ ، وحؿتهل٪ َظٍ الغ٢ا٢اث ال٣لُل مً الُا٢ت بدُض ؤن َظٍ البُاٍع

ش والى٢ذ و٦ظل٪ بٌٗ الخُاعاث ألازغي مشل  ض : جسؼن ٖلى ع٢ا٢ت الؿُمىؽ مٗلىماث َامت ًٖ الجهاػ مشل حجم وهٕى ألا٢غام اإلاغهت والهلبت و٦ظل٪ الخاٍع َل جٍغ

 
ً
٨ىن حجمها في خضوص مئاث الباًخاث ..ؤلا٢إل مً ال٣غم اإلاغن ؤم مً ال٣غم الهلب ؤوال بلخ ٍو

 ٞخُٛحر 
ً
اث طا٦غة الؿُمىؽ وطل٪ بالضزى٫ بلى بٖضاصاث البُىؽ ، ًم٨ى٪ ٖمل ال٨شحر مً ألاقُاء َىا٥ ول٨ً ٦ً خظعا ًم٨ً للمؿخسضم الٗاصي ؤن ٌٗض٫ مً مدخٍى

ضاصاث صون بإلاام بىْاثٟها ٢ض ٌُٗل خاؾب٪ ًٖ الٗمل ، َظٍ ٢اثمت ببٌٗ ألاقُاء : التي ًم٨ً ؤن ٌٗضلها بغهامج بٖضاص البُىؽو  بك٩ل ٖامؤلٖا

  ش حُٛحر الى٢ذ والخاٍع

  حُٗحن ٖضص وحجم ألا٢غام اإلاغهت والهلبت

  ُت بُا٢ت الُٟضًى  َى  - (بلخ  .... VGA , EGA )هٖى
ً
 VGAاظٗل زُاع٥ صاثما

  (زهاثو جىٞحر الُا٢ت  )بٖضاصاث الُا٢ت 

  بطا وؿِذ ٧لمت الؿغ ُٞجب ٖلُ٪ بَٟاء الجهاػ  (خماًت الخاؾب ب٩لمت ؾغ خُض ال ٌؿخُُ٘ ؤخض الضزى٫ للجهاػ بال مً زال٫ ٧لمت الؿغ )٧لمت الؿغ ،

ت الؿُمىؽ ختى جؼا٫ ظمُ٘ اإلاٗلىماث مً ع٢ا٢ت الؿُمىؽ بما ٞحها ٧لمت الؿغ  .وبػالت بُاٍع

 

 :٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغجظ

  اتها:ع٢ا٢ت البُىؽ ت ختى جدخٟٔ بمدخٍى  . جسؼن هٓام البُىؽ ختى حؿترظٗه ٖىض بضاًت ٖمل الخاؾب في اإلاغة ال٣اصمت وال جدخاط لبُاٍع

  ع٢ا٢ت ؾُمىؽ"CMOS ":  ت ختى ً اإلاٗلىماث التي ًدخاظها البُىؽ مشل حجم ألا٢غام الهلبت وما بلى طل٪ ، وجدخاط لبُاٍع ج٣ىم بخسٍؼ

اتها . جدخٟٔ بمدخٍى

ما هي ألاظهؼة التي ًخد٨م بها البُىؽ ؟ 

 ٞمً 
ً
ا ٤ البُىؽ ، ول٨ً طل٪ لِـ قَغ ًخد٨م البُىؽ بجمُ٘ ؤظهؼة الخاؾب بال اؾخصىاء ، وبطا ؤعاص ؤي بغهامج الخد٨م بالٗخاص ُٞجب ٖلُه ؤن ٣ًىم بظل٪ ًٖ ٍَغ

 .اإلام٨ً ؤن ٣ًىم البرهامج بالخدضر م٘ الٗخاص مباقغة للخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلامحزاث



 ٢ض ال حؿخُُ٘ بٌٗ ع٢ا٢اث البُىؽ ال٣ضًمت ؤن جخٗٝغ ٖلى ألا٢غام 
ً
 ٖلى الخٗامل م٘ ؤهىإ الٗخاص اإلاغ٦ب في الخاؾب ، ٞمشال

ً
جب ٖلى البُىؽ ؤن ٨ًىن ٢اصعا ٍو

٨ظا . الهلبت ٦بحرة الؿٗت الخضًشت ، ؤو ؤن ال ًضٖم البُىؽ هٕى مٗحن مً اإلاٗالجاث َو

َل ًم٨ً اؾدبضا٫ ع٢ا٢ت البُىؽ ؟ 

 ، البض ؤن ٨ًىن البُىؽ الجضًض مىاؾب لىٕى اللىخت ألام الظي حؿخٗمله وبال ٢ض ال ٌٗمل ... وٗم ، ًم٨ى٪ اؾدبضا٫ البُىؽ ال٣ضًم بىاخض ظضًض ول٨ً 
ً
٦ً خظعا

. الخاؾب بٗض جغ٦ُب البُىؽ الجضًض

اصة البرمجت وطل٪ لُخم٨ً اإلاؿخسضم مً حُٛحر بغهامج البُىؽ مً صون حُٛحر  مىظ ٖضة ؾىىاث ؤنبدذ اللىخاث ألام جإحي مؼوصة بغ٢ا٢ت بُىؽ مً الىٕى ال٣ابل إٖل

 " . flash BIOS"الغ٢ا٢اث هٟؿها بل بىاؾُت بغهامج زضمي نٛحر ًم٨ً جدمُله مً ؤلاهترهذ وحؿمى َظٍ الىىُٖت مً ع٢ا٢اث البُىؽ 

 َظٍ اإلاحزة وحؿبب طل٪ بال٨شحر مً اإلاكا٧ل ٖلى مؿخىي الٗالم خُض حُٗلذ ال٨شحر مً 
ً
و٢ض ؾبب طل٪ ؤن ْهغ هٕى مً الٟحروؾاث ٣ًىم بخُٛحر هٓام البُىؽ مؿخٛال

 ...ألاظهؼة بٗض ؤن ٖبض الٟحروؽ بىٓام البُىؽ وظٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى ؤلا٢إل

... (BIOS SETUP ) البُىؽ ٖضاصاثب قاقت قغح

_______________________________________________________________________________________ 

 

BIOS Features Setup 

 

  CPU Level 1 Cache : ألاولى الخانُت

  Disable ؤو Enabled  :الخُاعاث

  ج٨ىن  الخانُت َظٍ و ألاو٫  اإلاؿخىي  مً ٧اف الظا٦غة حُُٗل ؤو لخم٨حن الخانُت َظٍ حؿخسضم
ً
 .  Enabled اٞترايُا

  مُٟضة الخانُت َظٍ حٗخبر
ً
بىن  إلاً ظضا اصة ًٚغ ت بٍؼ اصة خاو٫  ؤخض٦م ؤن ٞتريىاب ٞلى ، الشمً ٚالي ظضًض مٗالج لكغاء الخاظت صون  مٗالجاتهم ؾٖغ ت ٍػ  400 مً مٗالجه ؾٖغ

 ...ظُض بك٩ل ٌٗمل ٢ض الجهاػ ٞةن Disabled ظٗلها ؤي الخانُت َظٍ بخُُٗل ٞةهه الجهاػ ٌٗمل لم ل٨ً و 500 الى



_______________________________________________________________________________________ 

  CPU Level 2 Cache :الشاهُت الخانُت

  Enabled , Disabled :الخُاعاث

.  ألاو٫  اإلاؿخىي  مً ٧اف الظا٦غة بسهىم ٢لىاٍ إلاا مكابه َىا ه٣ىله ما

_______________________________________________________________________________________ 

  CPU L2 Cache ECC Checking :الشالشت الخانُت

  Enabled , Disabled :الخُاعاث

.  ظهاػ٥ في الخانُت َظٍ جىٞغ خا٫ في طل٪ و  L2 ECCؤزُاء ًٖ البدض و الشاوي اإلاؿخىي  ال٩اف الظا٦غة ٞدو محزة حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

  بةنالخها ج٣ىم و L2 الظا٦غة في اإلاسؼهت البُاهاث في البذ ؤخاصًت ؤلازُاء ًٖ جبدض و الظا٦غة جٟدو ؾىٝ ألجها الخانُت َظٍ جُٟٗل اإلادبظ مً
ً
اصة في ٌؿهم مما جل٣اثُا  ٍػ

اصة خالت في زانت و الجهاػ ٖمل زباث ت ٍػ .  الى٢ٕى اإلادخملت ألازُاء بمٗالجت ٞخ٣ىم اإلاٗالج ؾٖغ

ىم ؤلاهسٟاى َظا ٞةن الخ٣ُ٣ت في و ، الىٓام ؤصاء مً ٣ًلل الخانُت َظٍ ٖمل ؤن ٣ًى٫  البٌٗ ألن الخانُت َظٍ بخُُٗل ٣ًىمىن  اإلاؿخسضمحن بٌٗ  و ًلخٔ ٩ًاص ال اإلاٖؼ

ض و الجهاػ ٖمل في الخدؿً م٣ابل زانت اصة ل٪ حؿمذ الخانُت َظٍ بن بل ٞدؿب طل٪ لِـ و زباجه مً اإلاٍؼ ت بٍؼ  َظٍ حُُٗل م٘ حؿخُُٗه مما ؤ٦ثر اإلاٗالج ؾٖغ

.  الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا الخانُت،

_______________________________________________________________________________________ 

  Processor Number Feature :الغابٗت الخانُت

  Enabled , Disabled :الخُاعاث

ظٍ  الخانُت َظٍ و للمٗالج الدؿلؿلي الغ٢م بْهاع و ب٣غاءة زاعظُت لبرامج حؿمذ ٞةه٪ جُٟٗلها ٖىض و ، 3 بُيخُىم مٗالج لضً٪ ٧ان ؤن خالت في ٣ِٞ حٗمل الخانُت َو

بذ بطا مُٟضة .  3 بُيخُىم ٞئت مً َى مٗالج٪ ؤن مً الخإ٦ض في ٚع

_______________________________________________________________________________________ 

  Quick Power On Self Test :الخامؿت الخانُت

  Enabled , Disabled :الخُاعاث

ت ٞةن اإلاحزة َظٍ جُٟٗل ٖىض   طل٪ و ملخىّ بك٩ل جغجٟ٘ الجهاػ ب٢إل ؤو حكُٛل ؾٖغ
ً
 ٖىض ٣ِٞ اإلاحزة َظٍ بخُُٗل ًىصر و ، الدكُٛل بضء ازخباعاث بٌٗ لخسُي  هٓغا

.  الخانُت َظٍ جُٟٗل بٖاصة اإلام٨ً مً خُجها ظُض بك٩ل ٌٗمل الجهاػ ؤن جبحن بطا مغاث لبًٗت الدكُٛل ج٨غاع بٗض و ، للجهاػ ظضًضة ؤظؼاء ؤو مٗضاث ؤي بياٞت

_______________________________________________________________________________________ 

  Virus Warning / Anti-Virus Protection :الؿاصؾت الخانُت

  ChipAway ؤو Enabled, Disabled :الخُاعاث

.  ٚحٍر ؤو ٞحروؽ ٢بل مً partition table ؤو boot sector للـــــ للىنى٫  مداولت ٧ل ٖىض جدظًغ عؾالت ؾُٓهغ البُىؽ ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض

 ال٣غم لِـ و partition table و boot sector لخماًت ٣ِٞ مسههت الخانُت َظٍ ؤن مالخٓت م٘ الٟحروؾاث زُغ مً للخماًت الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖاصة ًًٟل

 :  مشل البرامج بٌٗ لدكُٛل بمىٗها جخمشل التي و الُٗىب بٌٗ الخانُت لهظٍ ول٨ً.. ٩٦ل الهلب

ىضوػ  بٖضاص بغهامج -1 .  الٍى



.  ألا٢غام ٞدو بغامج -2

  الخانُت َظٍ حُُٗل ًًٟل لهظا
ً
.  البرامج َظٍ ٖلى الٗمل مً الاهتهاء بٗض جُٟٗلها بٖاصة و الؿاب٣ت البرامج حكُٛل ٢بل ما٢خا

  لضً٪ الهلب ال٣غم ٧ان بطا الٟاثضة ٖضًمت الخانُت َظٍ حٗخبر
ً
 الٟحروؽ ٞةن وبالخالي به زام بُىؽ ٖلى ًدخىي  والظي external controller زاعجي بمخد٨م مىنال

 :  ألا٢غام َظٍ ؤمشلت ومً ، الهلب ال٣غم ًهِب و ألاو٫  البُىؽ ؾِخسُى

1- SCSI  .

2- UltraDMA 66 و UltraDMA100  

  ل٨جها و ، الهلب لل٣غم ؤ٦بر خماًت بُٖاء و الٟحروؾاث إلاداعبت مٗحن ٦ىص ٖلى جدخىي  ChipAway زانت ع٢اث٤ ٖلى جدخىي  Motherboards ألام اللىخاث بٌٗ
ً
 ؤًًا

.  الظ٦غ ؾاب٣ت الخاالث في الٟاثضة ٖضًمت جهبذ
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  Boot Sequence :الؿابٗت الخانُت

 :  الخُاعاث

A, C, SCSI/EXT  

C, A, SCSI/EXT  

C, CD-ROM, A  

CD-ROM, C, A  

D, A, SCSI/EXT هٕى مً نلبحن ٢غنحن ألا٢ل ٖلى لضً٪ ٧ان بطا (IDE)  

E, A, SCSI/EXT هٕى مً نلبت ؤ٢غام زالر ألا٢ل ٖلى لضً٪ ٧ان بطا (IDE) 

F, A, SCSI هٕى مً نلبت ؤ٢غام ؤعب٘ ألا٢ل ٖلى لضً٪ ٧ان بطا (IDE)   

SCSI/EXT, A, C  

SCSI/EXT, C, A  

A, SCSI/EXT, C  

LS/ZIP, C  

ض الظي الترجِب ازخُاع في الخ٤ حُُٗ٪ الخانُت َظٍ  الى٢ذ جىٞحر مً ٢ضع ؤ٦بر ؤعصث بطا لهظا ، الدكُٛل هٓام ًٖ للبدض الدكُٛل بضاًت ٖىض ٌؿل٨ه ؤن البُىؽ مً جٍغ

 عمؼ ٨ًىن  ٖاصة و الدكُٛل هٓام ًٖ البدض ٖىض الترجِب في ظهاػ ٦إو٫  الهلب ال٣غم جسخاع ؤن ًىصر ٞةهه ظُض بك٩ل ٌٗمل ظهاػ٥ ؤن اٞتراى م٘ الدكُٛل ءبض ٖىض

.  ألاو٫  الجهاػ َى ل٨ُىن  SCSI ٞازتر SCSI هٕى مً نلب ٢غم حؿخسضم ٦ىذ بطا ؤما C َى الهلب ال٣غم

 EXT َى ظضًض بسُاع SCSI الخُاع ًبض٫ البُىؽ ؤن هجض الخالت َظٍ في ، ألام اللىخت في مضمج بيافي IDE Controller مخد٨م لضحها BP6 و ABIT BE6 مشل ألام اللىخاث بٌٗ

 ؤخضَما لخدضًض و SCSI ٢غم مً ؤلا٢إل ؤو ألام اللىخت ٖلى ؤلايافي اإلاخد٨م مً الغاب٘ ؤو الشالض باإلاىٟظ مىنل IDE نلب ٢غم مً باإل٢إل للجهاػ ٌؿمذ الخُاع َظا و

.  EXT جسخاع ٞال الشاوي ؤو ألاو٫  اإلاىٟظ الى مىنل IDE نلب ٢غم مً ؤلا٢إل ؤعصث بطا بِىما. ال٣اصمت الخانُت مغاٖاة ًجب

_______________________________________________________________________________________ 

 



.  الؿاب٣ت بالخانُت مخٗل٣ت هي و Boot Sequence EXT Means :الشامىت الخانُت

  IDE, SCSI :الخُاعاث

 ٖىضَاو ؤلايافي اإلاخد٨م مً الغاب٘ ؤو الشالض باإلاىٟظ مىنل IDE ٢غم مً ؤلا٢إل َما اخخماالن لضً٪ ًهبذ الخالت َظٍ ٟٞي EXT الخُاع الؿاب٣ت الخانُت مً ازترث بطا

 ألام باللىخاث مخٗل٤ ٧له َظا ؤن جظ٦غ و الخانُت، َظٍ في SCSI ازخُاع ٖلُ٪ ٖىضَا و SCSI ٢غم مً ؤلا٢إل َى آلازغ وؤلاخخما٫ ، الخانُت َظٍ في IDE جسخاع نؤ ٖلُ٪

.  BP6 و ABIT BE6 الىٕى مً

_______________________________________________________________________________________ 

  Swap Floppy Drive  :الخاؾٗت الخانُت

  Enabled, Disabled  :الخُاعاث

ض و مغهت ؤ٢غام مدغ٥ مً ؤ٦ثر لضً٪ ٧ان بطا مُٟضة الخانُت َظٍ   لهم اإلاى٣ُي الترجِب جبضًل جٍغ
ً
  ؤما٦جهم جبضًل و الجهاػ ٞخذ مً بضال

ً
ا  الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞٗىض ، ًضٍو

 ٢غم ٧ان و مسخل٠ حجم طوا ؤ٢غام مدغ٧ا لضً٪ ٧ان بطا الخانُت َظٍ مً ؤلاؾخٟاصة ًم٨ً و ، A َى B ألا٢غام مدغ٥ ؾُهبذ بِىما B ؾُهبذ A ألا٢غام مدغ٥ ٞةن

  جمل٨ه الظي الدكُٛل
ً
 لخُٛحر الخانُت َظٍ الى اللجىء ًم٨ً لهظا ، ٣ِٞ ألاو٫  ألا٢غام مدغ٥ مً ٣ًل٘ ؾىٝ البُىؽ ٞةن وٗلم ٦ما و الشاوي ألا٢غام مدغ٥ لدجم مىا٣ٞا

.  لضًىا اإلاخىٞغ الدكُٛل بضء ٢غم م٘ اإلاخىا٤ٞ اإلادغ٥ مً باإل٢إل ٌؿمذ مما ألا٢غام مدغ٧اث جغجِب

_______________________________________________________________________________________ 

  Boot Up Floppy Seek :الٗاقغة الخانُت

  Enabled, Disabled  :الخُاعاث

 ؤهه ٦ما ، زُإ عؾالت ٞؿُٓهغ بًجاصٍ ٌؿخُ٘ لم ٞةطا ال ؤم الدكُٛل بضؤ ٖىض اإلاغهت ألا٢غام مدغ٥ ًٖ بدض بةظغاء ؾ٣ُىم البُىؽ ٧ان بطا ُٞما ؾخدضص الخانُت َظٍ

  ألا٢غام مدغ٧اث ٧ل ؤن خُض و Track مؿاع 80 ؤو 40 ألا٢غام مدغ٥ لضي ٧ان بطا ُٞما ؾُسخبر
ً
  80 لضحها خالُا

ً
 اإلام٨ً مً و الخانُت لهظٍ خاظت َىا٥ ٞلِـ مؿاعا

.  Disabled حُُٗلها

_______________________________________________________________________________________ 

  Boot Up NumLock Status :ٖكغ الخاصًت الخانُت

  On, Off :الخُاعاث

 ألاع٢ام لُب٘ ؾخٗمل ألاع٢ام لىخت مٟاجُذ ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض ألاخٝغ مٟاجُذ لىخت ًمحن ٖلى ألاع٢ام مٟاجُذ لىخت بىُْٟت الدكُٛل بضؤ ٖىض الخانُت َظٍ جخد٨م

.  اإلااقغ بدغ٦ت للخد٨م اإلاٟاجُذ َظٍ ٞؿخٗمل اإلاحزة َظٍ حُُٗل ٖىض بِىما ،

_______________________________________________________________________________________ 

  Gate A20 Option :ٖكغ الشاهُت الخانُت

  Normal, Fast :الخُاعاث

 Motherboard ألام اللىخت ع٢اث٤ مجمىٖت ٞةن Fast لخ٨ىن  الخانُت َظٍ بٖضاص ٖىض مُجاباًذ، 1 ٞى١  الظا٦غة لٗىىهت A20 البىابت اؾخسضام ٦ُُٟت الخانُت َظٍ جدضص

Chipset البىابت ٖمل في ؾدخد٨م التي هي A20 ، لخ٨ىن  بٖضاصَا ٖىض بِىما Normal اإلاٟاجُذ لىخت مخد٨م ٞةن Keyboard Controller البىابت ٖمل في ؾِخد٨م مً َى 

A20 ، ىضوػ  الدكُٛل هٓامي ؤن خُض و  وي٘ الى الخُٟٗل وي٘ مً الخبضًل الى ؾخدخاط A20 البىابت ٞةن البُىؽ زال٫ مً اإلادمي الىمِ مً جسغط و جضزل OS/2 و ٍو

 ب٨شحر ؤؾٕغ Chipset الغ٢اث٤ ألن مُجاباًذ 1 ٞى١  الظا٦غة الى الىنى٫  ؤصاء مً ؾُدؿً Fast لخ٨ىن  الخانُت َظٍ بٖضاص ٞةن بالخالي و ٖضًضة مغاث بال٨ٗـ و الخُُٗل

 .  Fast لخ٨ىن  الخانُت َظٍ بةٖضاص ًىصر لهظا اإلاٟاجُذ، لىخت مخد٨م مً

_______________________________________________________________________________________ 

 



  IDE HDD Block Mode  :ٖكغ الشالشت الخانُت

  Enabled, Disabled  :الخُاعاث

ض ت مً الخانُت َظٍ جٍؼ  الخ٣ىُت في ٦ما ولِـ واخض و٢ذ في الهلب ال٣غم مً مخٗضصة م٣اَ٘ مً البُاهاث بى٣ل حؿمذ ألجها طل٪ و ، الهلب ال٣غم الى الىنى٫  ؾٖغ

 ٞةطا ال ؤم الخانُت َظٍ ًضٖم ٧ان بطا ُٞما لحري  الهلب ال٣غم ؾِخٟدو البُىؽ ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض واخض، م٣ُ٘ مً بال البُاهاث بى٣ل حؿمذ ال التي ألا٢ضم

  البُىؽ ٞؿ٣ُىم الخانُت َظٍ ًضٖم ٧ان
ً
  اإلاخىٞغة ألا٢غام ؤٚلب ؤن الٗلم م٘ ، الخانُت َظٍ مً اؾخٟاصة أل٦بر الهلب ال٣غم بةٖضاص جل٣اثُا

ً
 الخانُت َظٍ جضٖم خالُا

ت ؤًٞل لخد٤ُ٣ الخانُت َظٍ جُٟٗل ًجب لهظا  ؤما Interrupt م٣اَٗت ٧ل م٘ البُاهاث مً ٦ُلىباًذ 64 ختى بعؾا٫ حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ بخُٟٗل ؤه٪ الٗلم م٘ ؾٖغ

.  الىاخضة اإلاغة في باًذ 512 مً ؤ٦ثر ه٣ل مً حؿخُُ٘ ٞلً بخُُٗلها

ىضوػ  لضً٪ ٧ان بطا وهي ٣ِٞ واخضة خالت في اإلاحزة َظٍ حُُٗل ٖلُ٪ ىضوػ  لضً٪ ٧ان بطا ل٨ً و الخانُت َظٍ ًضٖم ال ألهه NT ٍو  Service جىهِب و بدكُٛل ٢مذ و NT ٍو

Pack 2 اإلاك٩لت بدل ؾخ٣ىم ٞةجها .

_______________________________________________________________________________________ 

 Typematic Rate Setting :ٖكغ الغابٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض ، اإلاٟاجُذ لىخت ٖلى ما مٟخاح ٖلى مؿخمغ بك٩ل جًِٛ ٖىضما Keystroke اإلاٟخاح يغباث ج٨غاع بمٗض٫ بالخد٨م الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

  الخد٨م بةم٩اه٪ ؾ٨ُىن 
ً
ا ضاصاث باؾخسضام ؾ٣ُىم البُىؽ ٞةن الخانُت َظٍ حُُٗل ٖىض ؤما ، الخانُت بهظٍ اإلاخٗل٣خحن و ال٣اصمخحن الخانِخحن بةٖضاصاث ًضٍو  ؤلٖا

. ؤلاٞترايُت

_______________________________________________________________________________________ 

 Typematic Rate (Chars/Sec) :ٖكغ الخامؿت الخانُت

 30، 24، 20، 15، 12، 10، 8، 6 :الخُاعاث

٣اؽ ، اإلاٟخاح ٖلى اإلاخىانل الًِٛ ٖىض الكاقت ٖلى الغمىػ  بْهاع ج٨غاع مٗض٫ ازخُاع حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ في ظٍ ، الشاهُت في بالغمؼ اإلاٗض٫ َظا ٍو  حٗمل الخانُت َو

. الؿاب٣ت الخانُت جُٟٗل ٖىض ٣ِٞ

_______________________________________________________________________________________ 

 Typematic Rate Delay (Msec) :ٖكغ الؿاصؾت الخانُت

 1000، 750، 500، 250 :الخُاعاث

  الؼمً الخانُت َظٍ جدضص
ً
  جبضؤ ؤن ٢بل اإلاٟاجُذ لىخت جيخٍٓغ الظي زاهُت باإلاُلي م٣اؾا

ً
 الخانُت َظٍ و ، مخىانل بك٩ل ٖلُه اإلاًٛىٍ باإلاٟخاح اإلاخٗل٤ الغمؼ بخ٨غاع جل٣اثُا

. ٖكغ الغابٗت الخانُت جُٟٗل ٖىض ٣ِٞ حٗمل

_______________________________________________________________________________________ 

 Security Setup :ٖكغ الؿابٗت الخانُت

 System, Setup :الخُاعاث

. الغثِؿُت البُىؽ قاقت مً PASSWORD SETTING اإلاغوع ٧لمت بٖضاص في ؾغ ٧لمت بةوكاء ٢ُام٪ خالت في ٣ِٞ ؾخٗمل الخانُت َظٍ

 بطا ٣ِٞ بصزالها مى٪ ؾُُلب اإلاغوع ٧لمت ٞةن Setup ازترث بطا ؤما ، الجهاػ ٞحها ٣ًل٘ مغة ٧ل في اإلاغوع ٧لمت بصزا٫ مى٪ ؾُُلب البُىؽ ٞةن System لــــــ ازخُاع٥ ٖىض

. البُىؽ بٖضاصاث الى الضزى٫  ؤعصث

ب إلاً مُٟضة الخانُت َظٍ .  اإلاخُٟلحن مً لجهاٍػ ؤ٦بر بدماًت ًٚغ



ض و اإلاغوع ٧لمت وؿِذ بطا ؤما : زُاعاث زالر ٞلضً٪ اإلاك٩لت َظٍ ججاوػ  جٍغ

 :الخالُت اإلاغوع ٧لمت ٞإصزل Award الىٕى مً لضً٪ البُىؽ ٧ان ٞةطا اإلاغوع ٧لمت بصزا٫ مى٪ ًُلب ٖىضما -1

(Shift + s y x z) ٖلى ايِٛ ؤي Shift ٘ألاخٝغ م s y x z .

اث مدى حؿخُُ٘ -2 ت ًٖ جبدض و الجهاػ جٟخذ بإن اإلاغوع ٧لمت ُٞه بما البُىؽ مدخٍى  َظًً بحن بالىنل ببؿاَت ٢م jumper مٗضهُحن ؾىحن ظاهبها الى ؾخجض التي و البُاٍع

  ألامغ َظا ؾ٨ُىن  و مٛل٣ت صاثغة لٗمل مٗضوي ظؿم ؤو ؾل٪ بإي الؿىحن
ً
 ...البُىؽ مدخىي  بمدى ٦ُٟال

ت بةػالت اإلاخمشل و ألازحر الخل لضً٪ ًب٣ى ؤٖالٍ اإلاظ٦ىعًٍ الؿىحن ججض لم بطا -3   ؾ٨ُىن  َظا و بٖاصتها زم الؼمً مً لٟترة مىيٗها مً البُاٍع
ً
  ؤًًا

ً
. اإلاك٩لت بدل ٦ُٟال

_______________________________________________________________________________________ 

 bit Disk Access 32 :ٖكغ الشامىت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

خم الىاخضة اإلاغة في اإلاٗالج الى الهلب ال٣غم مً باإلهخ٣ا٫ البُاهاث مً بذ 32 لـــــ بالؿماح جُٟٗلها ٖىض الخانُت َظٍ ج٣ىم خحن ب٣غاءجحن طل٪ ٍو  مً بذ 16 مجهما ٧ل مخىاٍػ

  ًضمجا زم الهلب ال٣غم
ً
ً مٗا ظا ، اإلاٗالج الى واخضة صٞٗت جيخ٣ل بذ 32 لخ٨ٍى  اإلا٣ضاع لى٣ل ؾدؿخسضم الى٣الث مً ؤ٢ل ٖضص ألن PCI ها٢ل ؤصاء جدؿحن الى ًاصي ألامغ َو

  ًازغ مما الىاخضة اإلاغة في ٣ِٞ بذ 16بــــــ  ؾِخم البُاهاث ه٣ل ٞةن الخانُت َظٍ حُُٗل ٖىض ؤما ، البُاهاث مً اإلاُلىب
ً
. ألاصاء ٖلى ؾلبا

ىضوػ  م٘ ظُض بك٩ل حٗمل ال الخانُت َظٍ ٞةن ؤزغي  ومغة . اإلاك٩لت َظٍ خل اإلام٨ً مً Service Pack 2 بدىهِب ل٨ً و ، NT ٍو

. الخانُت َظٍ جُٟٗل بكضة ًىصر لهظا

_______________________________________________________________________________________ 

 PCI/VGA Palette Snoop :ٖكغ الخاؾٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 طل٪ و ألالىان بهخاط بٖاصة بخصخُذ الخانُت َظٍ ج٣ىم ، الكاقت بُا٢ت الى Add-on مًاٞت بُا٢ت ؤو MPEG بُا٢ت حؿخسضم ٦ىذ بطا ٣ِٞ مُٟضة الخانُت َظٍ

 لهظا ، اإلاًاٞت البُا٢ت ؤو MPEG بُا٢ت الى graphics card's Feature Connector مىنل مً حؿلم التي و الكاقت لبُا٢ت ؤلاخخُاَُت الظا٦غة في باإلاٗلىماث بالخد٨م

. البُا٢اث َظٍ مشل جمخل٪ ٦ىذ بطا بخُٟٗلها ًىصر

_______________________________________________________________________________________ 

  Assign IRQ For VGA : الٗكغون الخانُت

  Enabled, Disabled  :الخُاعاث

اث بُا٢اث ؤٚلب في  َظٍ جُٟٗل ًًٟل لهظا ، البُا٢ت مً ٞاثضة أل٦بر IRQ م٣اَٗت َلب زِ إلؾخسضام خاظت َىا٥ graphics accelerator cards الغؾىم مؿٖغ

 حجؼ ًخم ال ختى الخانُت َظٍ حُُٗل ًُٟٞل ٦هظٍ بُا٢ت لضً٪ ٨ًً لم بن ،ؤما ملخىّ بك٩ل ألاصاء ؾ٠ًُٗ حُُٗلها ألن عؾىمُاث مؿٕغ بُا٢ت لضً٪ ٧ان بطا الخانُت

.  صاعي بضون  م٣اَٗت زِ

_______________________________________________________________________________________ 

  MPS Version Control For OS  :الٗكغون و الىاخضة الخانُت

 1.4، 1.1  :الخُاعاث

 و 1.1  زُاعان َىا٥ و Multiprocessor Specification لـــــ ازخهاع هي MPS ، مٗالج مً ؤ٦ثر جضٖم ظهاػ٥ في لضً٪ ألام اللىخت ٧اهذ ؤن خالت في ٣ِٞ جهلر الخانُت َظٍ

  ٢ضًم 1.1 ،الخُاع 1.4
ً
  ًىٞغ ٦ما مسخلٟت مٗالجاث لضٖم بياُٞت بٖضاصاث ًىٞغ و مدؿىت وسخت ٌٗض 1.4 الخُاع بِىما وؿبُا

ً
  الخدضًض بم٩اهُت ؤًًا

ً
 ًضٖم ؤهه ٦ما ، مؿخ٣بال

 
ً
.  واخضة لىخت ٖلى PCI ها٢ل مً أل٦ثر ؤًٞل حكُٛال



_______________________________________________________________________________________ 

 OS Select For DRAM > 64MB :الٗكغون و الشاهُت الخانُت

 OS/2, Non-OS/2 :الخُاعاث

 ؤهٓمت مً ٚحٍر م٘ باإلا٣اعهت الظا٦غة لهظٍ بصاعجه و حٗامله في ًسخل٠ IBM مً OS/2 الدكُٛل هٓام ٞةن مُجاباًذ 64 مً ؤ٦بر لضً٪ RAM الجهاػ طا٦غة ج٨ىن  ٖىضما

. Non-OS/2 ٞازتر آزغ حكُٛل هٓام لضً٪ ٧ان بن و بازخُاٍع ٣ٞم OS/2 َى لضً٪ الدكُٛل هٓام ٧ان بطا لهظا ، الدكُٛل

_______________________________________________________________________________________ 

 Report No FDD For Win95 :الٗكغون و الشالشت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

ىضوػ  الدكُٛل هٓام حؿخسضم ٦ىذ بطا  اإلا٣اَٗت َلب زِ لخدغع  Enabled بازخُاع ًىصر ٞةهه ، مغهت ؤ٢غام مدغ٥ ؤي ظهاػ٥ في لضً٪ ٨ًً لم و مُلُيُىم ؤو 98 ؤو 95 ٍو

ىضوػ  ججٗل و IRQ6 الؿاصؽ ىضوػ  ٌٗٝغ ٞلً Disabled الخانُت َظٍ ُٖلذ بن أله٪ ألا٢غام مدغ٥ ٞدو ًخسُى الٍى  ٦ما ، مغهت ؤ٢غام مدغ٥ لضً٪ لِـ ؤهه الٍى

 Integrated اإلاؿماة البُىؽ هاٞظة مً طل٪ ٞٗل ًم٨ً و Onboard FDC Controller ألام اللىخت ٖلى اإلاغهت ألا٢غام مدغ٧اث مخد٨م Disable بخُُٗل ٦ظل٪ ًىصر

Peripherals ًالخانُت الى الظَاب زم وم Onboard FDC Controller ازخُاع و Disabled . 

_______________________________________________________________________________________ 

 Delay IDE Initial (Sec) :الٗكغون و الغابٗت الخانُت

 15، ...، 3، 2، 1، 0 :الخُاعاث

ت جخم ؤلا٢إل ٖملُت ؤن البُىؽ مً الخضًشت ألاهىإ في هجض   لِـ اإلاهٛىَت ألا٢غام مدغ٥ ؤو الهلب ال٣غم مشل IDE ؤظهؼة بٌٗ ل٨ً و ٦بحرة، بؿٖغ
ً
ٗا  ل٩ي ٨ًٟي بما ؾَغ

 ؤخض ٞكل ٞةطا ، زاهُت 0 الخإزحر ٢ُمت بجٗل بضاًت ًىصر ، ؤلا٢إل ٖملُت مً لإلبُاء الخانُت َظٍ حؿخسضم لهظا ، ؤلا٢إل ٖملُت ؤزىاء ٖلُه الخٗٝغ مً البُىؽ ًخم٨ً

اصة ٣ٞم ؤلا٢إل ٖملُت ؤزىاء البُىؽ ٖلُه ًخٗٝغ لم و بالٗمل IDE ؤظهؼة   ال٣ُمت َظٍ بٍؼ
ً
جُا اصة ٧ل م٘ الجهاػ بة٢إل اإلاداولت م٘ جضٍع  ٞحها ًخٗٝغ مغخلت الى جهل ؤن الى ٍػ

. ؤلا٢إل ٖملُت ؤزىاء IDE ؤظهؼة ظمُ٘ ٖلى البُىؽ

_______________________________________________________________________________________ 

  HDD S.M.A.R.T. Capability :الٗكغون و الخامؿت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 ؤو( Self Monitoring Analysis And Reporting)لــــ  ازخهاع هي و. S.M.A.R.T حؿمى الخضًشت الهلبت باأل٢غام زانت ج٣ىُت حُُٗل ؤو جُٟٗل ٖلى حٗمل الخانُت َظٍ

غ بنضاع و جدلُل  ٖلى الهلب ال٣غم خالت جغا٢ب ؤجها ٦ما الهلب ال٣غم تهضص ؤزُاع خضور مً الخدظًغ و اإلاب٨غ بالخيبا الخ٣ىُت َظٍ حؿمذ ، الظاجُت اإلاغا٢بت ًٖ ج٣اٍع

اصة ج٨غاع خضور الى الخانُت َظٍ جُٟٗل ًاصي ٢لُلت خاالث َىا٥ ل٨ً و ، الهلب لل٣غم مم٨ىت خماًت ؤ٦بر لخد٤ُ٣ الخانُت َظٍ جُٟٗل ًًٟل ، الكب٨ت  حكُٛل إٖل

  ج٣ىم S.M.A.R.T ألن طل٪ و بكب٨ت اإلاغجبِ الجهاػ
ً
 الى ًاصي ٢ض مما الكب٨ت ٖلى البُاهاث َظٍ ًغا٢ب ظهاػ ؤي ًىظض ال ؤهه م٘ الكب٨ت ٖبر البُاهاث مً خؼم بةعؾا٫ ؤخُاها

. الخانُت َظٍ حُُٗل ٞبةم٩اه٪ اإلاك٩لت َظٍ مً ٖاهِذ و قب٨ت ٖلى حٗمل ٦ىذ بن لهظا ، للجهاػ بعاصًت ال حكُٛل بٖاصة

_______________________________________________________________________________________ 

 Video BIOS Shadowing :الٗكغون و الؿاصؾت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

ٗت DRAM الظا٦غة الى البُُئت ROM الظا٦غة مً وسخها ًخم Video BIOS مٗلىماث ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض  مما اإلاٗلىماث لهظٍ ؤؾٕغ ونى٫  لخد٤ُ٣ طل٪ و ، الؿَغ

ت ألن البُىؽ ؤصاء مً ًدؿً   مغة بمئت ؤ٦بر الغام طا٦غة مً البُاهاث ه٣ل ؾٖغ
ً
با   ؤن الىخُض الُٗب ٨ًىن  و ، الغوم طا٦غة مً ه٣لها مً ج٣ٍغ

ً
 ؾُهبذ الغام الظا٦غة مً ظؼءا

 
ً
ً مذجىػا . الغوم مً اإلايؿىزت اإلاٗلىماث لخسٍؼ



  الدكُٛل ؤهٓمت ؤن وخُض ل٨ً و
ً
ىضوػ  مً بضءا  ٖضًمت الخانُت َظٍ ًجٗل مما مباقغة مٗها جخٗامل بل الكاقت بُا٢ت الى للىنى٫  البُىؽ حؿخسضم ال جالَا ما و 95 ٍو

  لىذجؼ بىا خاظت ال بط بخُُٗلها ًىصر لهظا الىٟ٘،
ً
 الضوؽ زال٫ مً حٗمل التي ال٣ضًمت ألالٗاب ؤٚلب ؤن الى ؤهٍى ؤن ؤخب ل٨ً و ، ؾضي لًُُ٘ الغام طا٦غة مً ظؼءا

. الخانُت َظٍ جُٟٗل ًم٨ى٪ ٞةهه ألالٗاب َظٍ مشل ٖلى اإلاضمىحن مً ٦ىذ بن لهظا ،و الخانُت َظٍ مً حؿخُٟض

_______________________________________________________________________________________ 

 Shadowing Address Ranges (xxxxx-xxxxx Shadow) :الٗكغون و الؿابٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 قاقت بُا٢ت لضً٪ ٧ان خالت في ٣ِٞ مخٗل٣ت ألجها الضوؽ، ؤلٗاب حؿخسضم ٦ىذ لى و ختى الخانُت َظٍ بخُٟٗل ل٪ خاظت ال ؤهه بياٞت م٘ الؿاب٣ت الخانُت ههُدت هٟـ

 َظٍ الى للىنى٫  بالبُىؽ حؿخٗحن ال ؾب٣ىا ٦ما الخضًشت الدكُٛل ؤهٓمت ؤن خُض و ، ألانلُت البُا٢ت هٟـ ٖلى Add-on بياُٞت بُا٢ت بتر٦ُب ٣ًبل الظي الىٕى مً

. مؿدبٗض ؤمغ َظا و ٣ِٞ الضوؽ حكُٛل هٓام حؿخسضم ٦ىذ بطا بال الخانُت َظٍ بخُٟٗل لىا خاظت ٞال البُا٢ت

_______________________________________________________________________________________ 

Chipset Features Setup 

 SDRAM CAS Latency Time :الٗكغون و الشامىت الخانُت

 3 ، 2 :الخُاعاث

  الخإزحر و٢ذ بم٣ضاع جخد٨م الخانُت َظٍ
ً
 الظا٦غة الى اإلاٗالج مً ألامغ إلهخ٣ا٫ الالػم الؼمً بإجها الؿاٖت بضوعاث ٣ًهض clock cycles - CLKs    )الؿاٖت بضوعاث م٣اؾا

 إلجهاء الالػمت الؿاٖت صوعاث ٖضص جدضص الخانُت َظٍ ؤن ٦ما ، بًاٍ حؿلمها بٗض ال٣غاءة ؤمغ بدىُٟظ SDRAM طا٦غة جبضؤ ؤن ٢بل الخإزحر َظا ًدهل و( ؤزغي  مغة الٗىصةو

ت ػاصث ٧لما ؤ٢ل الخإزحر م٣ضاع ٧ان ٧لما ، البُاهاث ه٣ل ٖملُت مً ألاو٫  الجؼء  الخإزحر في ؤلاهسٟاى جضٖم ؤن حؿخُُ٘ ال SDRAM ؤهىإ بٌٗ ل٨ً و ، البُاهاث ه٣ل ؾٖغ

ا، ٖضم الى ًاصي مما . 3 الى ال٣ُمت ٞٛحر للجهاػ اؾخ٣غاع ٖضم مً ٖاهِذ بطا و ، ألاًٞل لألصاء 2 بازخُاعال٣ُمت ًىصر لظي اؾخ٣غاَع

_______________________________________________________________________________________ 

 SDRAM Cycle Time Tras/Trc :الٗكغون و الخاؾٗت الخانُت

  6/8، 5/6 :الخُاعاث

 . TRC و TRAS ًدخاظها التي الؿاٖت صوعاث مً ألاصوى الٗضص جدضص الخانُت َظٍ

Tras لـــ  ازخهاع َىSDRAM's Row Active Time طا٦غة في ن٠ ؤي ٌؿخٛغ٢ها التي اإلاضة َى٫  ًٖ ٖباعة َى والظي SDRAM ًٟخذ ل٩ي ، ؤٖمضة و نٟىٝ مً جخ٨ىن  التي و 

 .البُاهاث لى٣ل ظاَؼا ًهبذ و

. SDRAM طا٦غة في اله٠ جدضًض و ٞخذ ٖملُت أل٦ما٫ الالػم الى٢ذ َى و Row Cycle Time الى TRC ٌكحر بِىما

ت ػاصث اإلاضة ٢لذ ٧لما . 6/8 الى ال٣ُمت ٞٛحر مؿخ٣غ ٚحر هٓام٪ ؤنبذ بن ل٨ً و 5/6 الٗضص ازخُاع ًًٟل لهظا الؿٖغ

_______________________________________________________________________________________ 

 SDRAM RAS-to-CAS Delay :الشالزىن  الخانُت

 3 و 2 :الخُاعاث

 ٧ل م٘ ؾدخ٨غع  الؼمىُت الٟترة َظٍ و ،((CAS Column Address Strobe بقاعاث و RAS (Row Address Strobe) بقاعاث بحن الٟانل الؼمً بخدضًض الخانُت َظٍ حؿمذ

. جدضًثها ؤو مجها ٢غاءة ؤو SDRAM طا٦غة ٖلى ٦خابت

  ، ألاصاء جدؿً اإلاضة َظٍ ٢لذ ٧لما و
ً
. 3 الى ال٣ُمت ٚحر الجهاػ اؾخ٣غاع في مكا٧ل مً ٖاهِذ بن و 2 ازتر بطا



_______________________________________________________________________________________ 

  SDRAM RAS Precharge Time  :الشالزىن  و الىاخضة الخانُت

 3، 2  :الخُاعاث

 بازخُاع ًىصر لهظا ، ألاصاء ؾِخدؿً الٗضص َظا بخ٣لُل ، SDRAM  الظا٦غة جدضًض ًخم ؤن ٢بل شخجها ٖملُت لخىجؼ RAS ٫ الالػمت الؿاٖت صوعاث ٖضص الخانُت َظٍ جدضص

.  3 ٞازتر الجهاػ زباث في مكا٧ل مً ٖاهِذ ٞةطا 2

_______________________________________________________________________________________ 

  SDRAM Cycle Length  :الشالزىن  و الشاهُت الخانُت

  3، 2  :الخُاعاث

  مكابهت الخانُت َظٍ
ً
.  الىُْٟت هٟـ لها و SDRAM CAS Latency Time الٗكغون و الشامىت للخانُت جماما

_______________________________________________________________________________________ 

 SDRAM Leadoff Command :الشالزىن  و الشالشت الخانُت

 3،4 :الخُاعاث

  ، ؤًٞل ٧ان ٧لما الىنى٫  ػمً ٢ل ٧لما ، SDRAM طا٦غة في اإلاسؼهت البُاهاث الى بالىنى٫  ٌؿمذ ؤن ٢بل ًمغ الظي بالى٢ذ الخد٨م حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ باؾخسضام
ً
 بطا

. 4 ٞازتر الجهاػ زباث ٖضم مً ٖاهِذ ٞةطا 3 ازتر الؿاب٣ت الخىام في و٦ما

_______________________________________________________________________________________ 

 SDRAM Precharge Control :الشالزىن  و الغابٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

. SDRAM طا٦غة شخً بٗملُت الخد٨م ًٖ اإلاؿاو٫ ؾ٨ُىن  SDRAM طا٦غة ؤو اإلاٗالج ٧ان بطا ُٞما جدضص الخانُت َظٍ

ظا  SDRAM طا٦غة ٢ُاٖاث ظمُ٘ شخً الى ؾخاصي للظا٦غة اإلاٗالج ؤوامغ ٞةن الخانُت َظٍ حُُٗل ٖىض . ألاصاء في زؿاعة الى ًاصي ل٨ىه و الشباث جدؿحن الى ًاصي َو

 صوعاث ٖضة ؤن خُض ، SDRAM طا٦غة شخً ٞحها ًخم التي اإلاغاث ٖضص ٣ًلل َظا و بىٟؿها للظا٦غة بال٩امل مى٧لت ؾخ٨ىن  الصخً ٖملُت ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض ؤما

 الشباث في مكا٧ل مىاظهت م٘ ل٨ً و ؤصاء ألًٞل الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا شخً، بٖاصة الى بداظت الظا٦غة ج٨ىن  ؤن ٢بل جخم للظا٦غة مىظهت ج٨ىن  التي و للمٗالج

. حُُٗلها ًم٨ى٪

_______________________________________________________________________________________ 

 DRAM Data Integrity Mode :الشالزىن  و الخامؿت الخانُت

 ECC, Non-ECC :الخُاعاث

ECC لـــــ  ازخهاع هيError Checking and Correction ، 72 هي زانت طا٦غة جمل٪ ٦ىذ بطا ٣ِٞ جُٟٗلها ًجب الخانُت َظٍ و-bit ECC RAM ، الىٓام ٞةن جُٟٗلها ٖىض و 

  جصخُدها و البذ ؤخاصًت ألازُاء بًجاص مً ؾِخم٨ً
ً
  ، جل٣اثُا

ً
-Non ازتر ؤي ُٖلها و الخانت الظا٦غة َظٍ جمخل٪ ٦ىذ بطا ٣ِٞ ( ECC بازخُاع طل٪ و ) بخُٟٗلها ًىصر بطا

ECC الظا٦غة َظٍ مشل جمل٪ ال ٦ىذ بطا  . 

_______________________________________________________________________________________ 

 SDRAM Bank Interleave :الشالزىن  و الؿاصؾت الخانُت



 Bank, 4-Bank, Disabled-2 :الخُاعاث

. SDRAM طا٦غة ٖمل واظهت في الخضازل بىمِ بالخد٨م ل٪ حؿمذ الخانُت َظٍ

 و الى٢ذ، هٟـ في آزغ ٢ُإ الى الىنى٫  ًخم ، الظا٦غة في ما ٢ُإ جدضًض ًخم ٞبِىما ، SDRAM ل٣ُاٖاث الخدضًض و الىنى٫  صوعاث بحن جباص٫ بةظغاء الخضازل ل٪ ٌؿمذ

  SDRAM طا٦غة ؤصاء في ٦بحر جدؿً الى ًاصي َظا
ً
. الظا٦غة في ٢ُإ ٧ل جدضًض ٖىض ًمغ الظي الى٢ذ في للخىٞحر هٓغا

 : ٢ُاٖاث ؤعب٘ مً م٨ىهت SDRAM طا٦غة في ًدضر ما ٖلى هٓغة لىل٤

. SDRAM الظا٦غة لىخت مً ألاو٫  ال٣ُإ الى اإلاُلىبت البُاهاث إلًجاص ألاو٫  الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -1

. ألاو٫  ال٣ُإ مً َلبها التي البُاهاث ًخل٣ى الى٢ذ هٟـ وفي SDRAM الظا٦غة لىخت مً الشاوي ال٣ُإ الى اإلاُلىبت البُاهاث إلًجاص الشاوي الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -2

. الشاوي ال٣ُإ مً َلبها التي البُاهاث ًخل٣ى الى٢ذ هٟـ وفي SDRAM الظا٦غة لىخت مً الشالض ال٣ُإ الى اإلاُلىبت البُاهاث إلًجاص الشالض الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -3

. الشالض ال٣ُإ مً َلبها التي البُاهاث ًخل٣ى الى٢ذ هٟـ وفي SDRAM الظا٦غة لىخت مً الغاب٘ ال٣ُإ الى اإلاُلىبت البُاهاث إلًجاص الغاب٘ الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -4

. الغاب٘ ال٣ُإ مً َلبها التي البُاهاث ًخل٣ى -5

  ، interleaving الخضازل زانُت باؾخسضام ٖلُه هدهل الظي الى٢ذ في الخىٞحر م٣ضاع هضع٥ ول٩ي

: الخضازل اؾخسضام بضون  الؿاب٣ت الخُىاث ؾدخم ٠ُ٦ لجري 

. SDRAM طا٦غة جدضًض ًخم -1

. SDRAM طا٦غة الى اإلاُلىبت للبُاهاث ألاو٫  الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -2

. الظا٦غة مً ألاو٫  الٗىىان في اإلاىظىصة البُاهاث اإلاٗالج ًخل٣ى -3

. SDRAM طا٦غة جدضًض ًخم -4

. SDRAM طا٦غة الى اإلاُلىبت للبُاهاث الشاوي الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -5

. الظا٦غة مً الشاوي الٗىىان في اإلاىظىصة البُاهاث اإلاٗالج ًخل٣ى -6

. SDRAM طا٦غة جدضًض ًخم -7

. SDRAM طا٦غة الى اإلاُلىبت للبُاهاث الشالض الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -8

. الظا٦غة مً الشالض الٗىىان في اإلاىظىصة البُاهاث اإلاٗالج ًخل٣ى -9

. SDRAM طا٦غة جدضًض ًخم -10

. SDRAM طا٦غة الى اإلاُلىبت للبُاهاث الغاب٘ الٗىىان اإلاٗالج ًغؾل -11

. الظا٦غة مً الغاب٘ الٗىىان في اإلاىظىصة البُاهاث اإلاٗالج ًخل٣ى -12

ىا ٢ض و آلان . الظا٦غة مً مسخلٟت ٢ُاٖاث مً اإلاُلىبت اإلاخخالُت البُاهاث ٧اهذ بطا ٣ِٞ مُٟضة الخانُت َظٍ ؤن وٗٝغ ؤن البض ، الخضازل زانُت ؤَمُت ٖٞغ

. ٢ُاٖاث ؤعب٘ مً ؤو ٢ُاٖحن مً مً بما جخ٨ىن  SDRAM DIMM لىخت ٧ل

٨ىن Mbit SDRAM chips 16 ع٢اث٤ حؿخسضم ٢ُاٖحن مً جخ٨ىن  التي اللىخاث . مُجاباًذ 32 ًٖ ًخجاوػ  ال الظا٦غة للىخت ال٨لي الدجم ٍو

 الظا٦غة للىخت ال٨لي الدجم ٣ًل ال بِىما ، ع٢ا٢ت ل٩ل Mbit 256 لىب جهل و٢ضMbit SDRAM chips 64   مً جبضؤ ع٢اث٤ ٞدؿخسضم ٢ُاٖاث ؤعب٘ مً جخ٨ىن  التي اللىخاث ؤما

. مُجاباًذ 64 ًٖ



. Bank-2 ٞازتر( ؤ٢ل ؤو مُجاباًذ 32 ج٨ىن  بإن طل٪ و الظا٦غة بؿٗت ًخدضص طل٪ و )٢ُاٖحن طاث واخضة طا٦غة لىخت حؿخسضم ٦ىذ بطا

 َظٍ في( ؤ٦ثر ؤو مُجاباًذ 64 ؾٗتها ج٨ىن  ٢ُاٖاث ألاعب٘ طاث اللىخت ) ٢ُاٖاث ؤعب٘ طاث لىخت حؿخسضم ٦ىذ ؤو ٢ُاٖحن طاث واخضة ٧ل لىخخحن حؿخسضم ٦ىذ بطا ؤما

. Bank-2 الخُاع مً ؤًٞل ٌٗخبر Bank-4 الخُاع ٞةن ٖام بك٩ل و ، Bank-4 ؤو Bank-2 جسخاع ؤن ل٪ الخالت

 َظٍ حُُٗل ًًٟل ٞةهه Mbit SDRAM DIMM 16 هٕى مً ع٢اث٤ طاث طا٦غة ؤلىاح حؿخسضم ٦ىذ و Award الىٕى مً لضً٪ البُىؽ ٧ان بطا وهي ؤزحرة مالخٓت جب٣ى

.  Disabled الخانُت

_______________________________________________________________________________________ 

  Read-Around-Write :الشالزىن  و الؿابٗت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 ما ال٨خابت ؤوامغ الظي و الظا٦غة في ٖىىان الى ٌكحر ال٣غاءة ؤمغ ٧ان بطا لهظا ، ال٨خابت ؤوامغ ًٖ مؿخ٣لت ٧اهذ لى ٦ما ال٣غاءة ؤوامغ ًىٟظ ؤن للمٗالج الخانُت َظٍ حؿمذ

 مً اإلاٗلىماث َظٍ ج٨خب ؤن الى ًيخٓغ ولً ال٨ِل في اإلاىظىصة باإلاٗلىماث ؾ٨ُخٟي ال٣غاءة ؤمغ ٞةن الظا٦غة مً الٗىىان َظا الى بٗض ج٨خب لم و ال٨ِل في مدٟىْت ػالذ

.  طل٪ بٗض ب٣غاءتها ل٣ُىم الظا٦غة الى ال٨ِل

ض و ألاصاء ًدؿً الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞةن الظ . SDRAM الظا٦غة ٞٗالُت مً ًٍؼ

_______________________________________________________________________________________ 

  System BIOS Cacheable :الشالزىن  و الشامىت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

اث بيسخ الخانُت َظٍ حؿمذ .  الشاوي اإلاؿخىي  ال٩اف طا٦غة الى الغوم الظا٦غة مً البُىؽ مدخٍى

ىضوػ  هٓام حؿخسضم ٦ىذ بطا . الخانُت َظٍ حُُٗل بكضة ُٞىصر OS/2 ؤو الٍى

_______________________________________________________________________________________ 

 Video BIOS Cacheable :الشالزىن  و الخاؾٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

ىضوػ  حؿخسضم ٦ىذ بن ل٨ً و ، الشاوي اإلاؿخىي  ال٨ِل طا٦غة الى الغوم الظا٦غة مً بُىؽ الُٟضًى مٗلىماث ليسخ الخانُت َظٍ حؿخسضم  جُٟٗل الى جدخاط ٞلً OS/2 ؤو الٍى

. بخُُٗلها خُيئظ ًىصر و الخانُت َظٍ

_______________________________________________________________________________________ 

 Memory Hole At 15M-16M :ألاعبٗىن  الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 الظا٦غة مً اإلاى٣ُت َظٍ حجؼ الى ؾُاصي الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞةن لهظا ظُضة بهىعة حٗمل ل٩ي 15M-16M الظا٦غة مً اإلاى٣ُت َظٍ الى جدخاط ISA بُا٢اث ؤهىإ بٌٗ

 هٓام ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض ؤهه بمٗنى مُجاباًذ 16 ٞى١  الظا٦غة اؾخسضام مً الجهاػ ؾخمى٘ ؤجها الخانُت َظٍ في الخُحرة اإلاك٩لت ل٨ً و البُا٢ت إلؾخسضام

 ٦ىذ بن و الخانُت، َظٍ حُُٗل بكضة ًىصر لهظا ، لضً٪ اإلاىظىصة للظا٦غة الٟٗلي الدجم ٧ان مهما الظا٦غة مً مُجاباًذ 15 مً ؤ٦ثر اؾخسضام ٌؿخُُ٘ لً الدكُٛل

ُت بدبضًلها ٞإهصخ٪ البُا٢اث َظٍ مشل حؿخسضم . ؤخضر بىٖى

_______________________________________________________________________________________ 

 



 bit-  I/O Recovery Time 8 :ألاعبٗىن  و الىاخضة الخانُت

 NA, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 :الخُاعاث

 ؾاٖت صواثغ ج٠ًُ I/O ها٢ل آلُت ٞةن PCI لىا٢ل I/O صواثغ م٘ ًجب ٦ما بذ ISA 8 بُا٢اث حٗمل ل٩ي و لهظا بذ، ISA 8 ها٢ل مً ب٨شحر ؤؾٕغ PCI ها٢ل ٞةن مٗغوٝ َى ٦ما

Clock Cycle صواثغ ٧ل بحن قغخها ؾب٤ التي و I/O ها٢ل ًدضثها PCI ها٢ل الى مىظهت ج٨ىن  و ISA 8 طل٪ و بذ ٌ ت، في الٟغ١  لخٍٗى   و الؿٖغ
ً
 3.5 آلالُت َظٍ ج٠ًُ بٞترايُا

  ، ظهاػ٥ في اإلاخىٞغة بذ ISA 8 بُا٢اث م٘ اإلاكا٧ل بٌٗ واظهذ بطا ؤلاٞتراض ي الغ٢م َظا حُٛحر حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ باؾخسضام و ؾاٖت صوعة
ً
 ًىٞغ َى و NA ازتر ٞمبضثُا

اصة ٞداو٫  مكا٧ل اظهذ و ٞةطا 3.5 ؤلاٞتراض ي الٗضص . بلُ٪ باليؿبت مٗنى ؤي لها لِـ الخانُت َظٍ ٞةن بذ ISA 8 بُا٢اث ؤًت لضً٪ ٨ًً لم بن و ، الغ٢م َظا ٍػ

_______________________________________________________________________________________ 

  bit-  I/O Recovery Time 16 :ألاعبٗىن  و الشاهُت الخانُت

  NA, 4, 1, 2, 3 :الخُاعاث

 صواثغ ج٠ًُ I/O ها٢ل آلُت ٞةن PCI لىا٢ل I/O صواثغ م٘ ًجب ٦ما بذ ISA 16 بُا٢اث حٗمل ل٩ي و لهظا بذ، ISA 16 ها٢ل مً ب٨شحر ؤؾٕغ PCI ها٢ل ٞةن مٗغوٝ َى ٦ما

ٌ طل٪ و بذ ISA 16 ها٢ل الى مىظهت ج٨ىن  و PCI ها٢ل ًدضثها I/O صواثغ ٧ل بحن قغخها ؾب٤ التي و Clock Cycle ؾاٖت ت، في الٟغ١  لخٍٗى   و الؿٖغ
ً
 َظٍ ج٠ًُ بٞترايُا

  ، ظهاػ٥ في اإلاخىٞغة بذ ISA 16 بُا٢اث م٘ اإلاكا٧ل بٌٗ واظهذ بطا ؤلاٞتراض ي الغ٢م َظا حُٛحر حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ باؾخسضام و ؾاٖت صوعة 3.5 آلالُت
ً
 ازتر ٞمبضثُا

NA اصة ٞداو٫  مكا٧ل اظهذ و ٞةطا 3.5 ؤلاٞتراض ي الٗضص ًىٞغ َى و  باليؿبت مٗنى ؤي لها لِـ الخانُت َظٍ ٞةن بذ ISA 16 بُا٢اث ؤًت لضً٪ ٨ًً لم بن و ، الغ٢م َظا ٍػ

ُت في ؤلازخالٝ م٘ الؿاب٣ت للخانُت مُاب٣ت الخانُت َظٍ.بلُ٪ .  بذ 16 ؤو بذ 8 هي َل ISA بُا٢ت هٖى

_______________________________________________________________________________________ 

  Video RAM Cacheable :ألاعبٗىن  و الشالشت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

  ول٨ً ؤؾٕغ ال٨ِل طا٦غة ألن عام الُٟضًى طا٦غة ؤصاء ًدؿً ؤن اإلاٟغوى مً َظا و الشاوي اإلاؿخىي  ال٨ِل طا٦غة الى عام الُٟضًى طا٦غة بيسخ حؿمذ الخانُت َظٍ
ً
 َظا ٞٗلُا

.  ًدضر ال

ٗت عام طا٦غة ٖلى الخضًشت الكاقت بُا٢اث جدخىي   طا٦غة في الىُا١ ؾٗت جخجاوػ  ال بِىما( bit X 166MHz DDR 128 )الشاهُت في ظُجاباًذ 5.3 الى جهل هُا٢ها ؾٗت ؾَغ

SDRAM الشاهُت في ظُجاباًذ 0.8 مً ؤ٦ثر( 64 bit X 100MHz )طا٦غة حؿخسضم ٦ىذ بن و SDRAM ًالىٕى م PC133 في ظُجاباًذ 1.06 الى الىُا١ ؾٗت ٞؿخهل 

(.  bit X133MHz 64)الشاهُت

ىا بطا آلان   ٞةهه( bit X 650MHz 256 )الشاهُت في ظُجاباًذ20.8 الى جهل Pentium III 650 اإلاٗالج في الشاوي اإلاؿخىي  ال٨ِل طا٦غة هُا١ ؾٗت ؤن ٖٞغ
ً
 ألاًٞل مً مى٣ُُا

ٗت الظا٦غة َظٍ حؿخسضم ؤن اث ليسخ الؿَغ   البُُئت SDRAM الظا٦غة مدخٍى
ً
  الىٓام ٌؿخسضمها التي و وؿبُا

ً
  ٦شحرا

ً
اث وسخ مً بضال ت طاث عام الُٟضًى طا٦غة مدخٍى  الؿٖغ

ٗت ال٨ِل طا٦غة اؾخسضام ٢غعها بطا ؤهىا ٖلمىا بطا ل٨ً و خؿب و طل٪ لِـ و اإلا٣ٗىلت اث ليسخ الؿَغ  مً عام الُٟضًى طا٦غة م٘ ؾدخهل ال٨ِل ٞةن عام الُٟضًى مدخٍى

 في بل ٚحر ال ٣ِٞ الشاهُت في ظُجاباًذ 10.6 الى ؾخهل الىُا١ ؾٗت ٞةن AGP4X اإلادؿىت اليسخت اؾخسضام ٖىض و خاالجه ؤًٞل في ًىٞغ الظي و AGP ها٢ل زال٫

  ، باججاَحن جمغ ؤن البُاهاث ٖلى ألن الغ٢م َظا هه٠ هي الؿٗت ٞةن الخ٣ُ٣ت
ً
  بطا

ً
.  بخُُٗلها ًىصر و الخانُت َظٍ جُٟٗل مً خ٣ُ٣ُت ٞاثضة ؤي َىا٥ لِـ ٖملُا
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  Passive Release :ألاعبٗىن  و الغابٗت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

  ؾ٨ُىن  اإلاٗالج ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض
ً
  ISA ها٢ل ُٞه ٨ًىن  الظي الى٢ذ هٟـ في PCI ها٢ل الى الىنى٫  ٖلى ٢اصعا

ً
 بُيء ISA ها٢ل ؤن اإلاٗغوٝ مً ؤهه خُض و مكٛىال

م الخانُت َظٍ حُُٗل ٞةن للٛاًت شما ؤلاهخٓاع ٖلى اإلاٗالج ؾحٚر .  ISA بُا٢ت م٘ مكا٧ل واظهخ٪ بطا بال الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا ، ٖمله ISA ها٢ل ًىهي ٍع

_______________________________________________________________________________________ 

 



  Delayed Transaction :ألاعبٗىن  و الخامؿت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

٤ ًٖ مباقغة جخم ال ISA ها٢ل وبلى مً البُاهاث ه٣ل ٖملُاث ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض  مً البُاهاث بى٣ل PCI ها٢ل ج٣ُُض جم ٞةطا ب٨شحر ؤؾٕغ PCI ها٢ل إلن PCI ها٢ل ٍَغ

  ًخم لهظا الىٓام، ٖمل في ٦بحر بُئ الى َظا ٞؿُاصي ISA بلى و
ً
ً ؤوال غ ًخم بِىما اخخُاَُت طا٦غة في البُاهاث جسٍؼ  ISA ها٢ل ًيخهي الى ؤزغي  بمهام لل٣ُام لُخٟٙغ PCI ها٢ل جدٍغ

.  PCI 2.1 مىانٟاث جضٖم ال و ٢ضًمت لضً٪ ISA بُا٢ت ٧اهذ ؤن خالت في بال صاثما الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا الى٣ل، ٖملُت مً

_______________________________________________________________________________________ 

  PCI 2.1 Compliance :ألاعبٗىن  و الؿاصؾت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

  الؿاب٣ت بالخانُت مغجبُت الخانُت َظٍ
ً
  اعجباَا

ً
 Delayed Transaction الؿاب٣ت الٗملُت ألن ؤًًا الخانُت َظٍ جُٟٗل مً البض الؿاب٣ت الخانُت جُٟٗل ٞٗىض وز٣ُا

.  PCI 2.1 مىانٟاث جد٤ُ٣ ٖلى حٗخمض
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  AGP 2X Mode :ألاعبٗىن  و الؿابٗت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

ت و مُجاَغجؼ 66 جغصص AGP1X اإلاُٗاع ًىٞغ ، AGP 2X الى٣ل بغوجى٦ى٫  اؾخسضام حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ  في مُجاباًذ264 الى جهل بُاهاث ه٣ل ؾٖغ

 ، AGP2X مُٗاع جضٖم لضً٪ الكاقت بُا٢ت ؤن مً جخإ٦ض ؤن ًجب طل٪ ٞٗل ٢بل ل٨ً و الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر بطا ، الغ٢م َظا ي٠ٗ ُٞىٞغ AGP2X مُٗاع ؤما الشاهُت

 َظٍ مشل واظهخ٪ ٞةطا ، Super Socket 7 اإلا٣بـ طواث ألام اللىخاث م٘ اإلاكا٧ل بٌٗ جىاظه ٢ض ل٨ى٪ و ، الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖلُ٪ ٞةن اإلاُٗاع َظا جضٖم ٧اهذ ٞةن

.  الخانُت َظٍ حُُٗل ٞدؿخُُ٘ اإلاكا٧ل
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  AGP Master 1WS Read :ألاعبٗىن  و الشامىت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 ألامغ َظا ، واخضة صوعة الى الخإزحر بخ٣لُل ل٪ حؿمذ الخانُت َظٍ ، ال٣غاءة بٗملُت ًبضؤ ؤن ٢بل ؾاٖت صوعحي ألا٢ل ٖلى ًيخٓغ AGP بىا٢ل اإلاخد٨م ٞةن اٞتراض ي بك٩ل

.  الخانُت َظٍ حُُٗل ٞٗلُ٪ الكاقت بُا٢ت في مكا٧ل واظهخ٪ بن ل٨ً و الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا ملخىّ بك٩ل ألاصاء مً ًدؿً
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  AGP Master 1WS Write :ألاعبٗىن  و الخاؾٗت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 ألامغ َظا ، واخضة صوعة الى الخإزحر بخ٣لُل ل٪ حؿمذ الخانُت َظٍ ، ال٨خابت بٗملُت ًبضؤ ؤن ٢بل ؾاٖت صوعحي ألا٢ل ٖلى ًيخٓغ AGP بىا٢ل اإلاخد٨م ٞةن اٞتراض ي بك٩ل

.  الخانُت َظٍ حُُٗل ٞٗلُ٪ الكاقت بُا٢ت في مكا٧ل واظهخ٪ بن ل٨ً و الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا ملخىّ بك٩ل ألاصاء مً ًدؿً
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  USWC Write Posting :الخمؿىن  الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 .  بغو  بُيخُىم مٗالج حؿخسضم ٦ىذ بطا ٣ِٞ جُٟٗلها ٌؿخدؿً الخانُت َظٍ ؤن جبحن مسخلٟت مٗالجاث ٖلى ٖضًضة ججاعب بٗض



USWC ؤو Uncacheable Speculative Write Combination واخضة صٞٗت بعؾالها و بذ 64 لخ٨ىن  البُاهاث مً الهٛحرة ال٨خاباث بخجمُ٘ ؤهه حٗني  
ً
 بك٩ل بعؾالها مً بضال

 ًجب جظ٦غ ل٨ً و ألاصاء مً ًدؿً مما ، الكاقت لبُا٢ت framebuffer ؤلاخخُاَُت الظا٦غة البُاهاث مً مٗحن م٣ضاع ؤي ه٣ل مغاث ٖضص ج٣لُل الى ؾُاصي طل٪ ٞةن ، مىٟغص

.  مغيُت ج٨ىن  ال ٢ض الىخاثج ٞةن ألاخضر اإلاٗالجاث م٘ ؤما بغو  بُيخُىم مٗالجاث م٘ بال الخانُت َظٍ جٟٗل ال ؤن
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  Spread Spectrum :الخمؿىن  و الىاخضة الخانُت

  Enabled, Disabled, 0.25% , 0.5% , Smart Clock :الخُاعاث

 Electromagnetic ٦هغومٛىاَِس ي جضازل خضور حؿبب الىبًاث َظٍ ل٨ً و ، الخى٢ُذ ٖلى للمداٞٓت هبًاث جهضع ٞةجها ألام اللىخت في الىٓام ؾاٖت حٗمل ٖىضما

Interference ٘زانُت ج٣ىم ، ال٨مبُىجغ ظهاػ مً بال٣غب اإلاىظىصة ؤلال٨تروهُت ألاظهؼة م Spread Spectrum هي و ٦هغومٛىاَِس ي جضازل خضور ٞغنت مً بالخ٣لُل 

 م٘ جضازل خضور ٞغم مً ٣ًلل ألامغ َظا و ظضًض جغصص الى ًخٛحر ؤن ٢بل للخٓت بال مٗحن جغصص ٖلى اإلاداٞٓت ًخم ال بدُض الىبًاث لترصص اإلاؿخمغ بالخُٛحر ألامغ َظا جد٤٣

 ؤي لضً٪ ٧ان بطا زانت و الىٓام ؤصاء و زباث ٖلى ؾلبي جإزحر الى ؾُاصي الخانُت َظٍ جُٟٗل ؤن هي و ؤزغي  مك٩لت جب٣ى ول٨ً ، زاعجي بل٨ترووي ظهاػ ألي مدضص جغصص ؤي

.  SCSI ؤظهؼة

  جىٞغ الخضًشت البُىؽ ؤهىإ بٌٗ
ً
  زُاعا

ً
ى الخانُت َظٍ ًسو ُٞما ظضًضا   ل٨ىه و الترصص ٖلى حٗضًل ؤي بةظغاء الخُاع َظا ٣ًىم ال ، Smart Clock َو

ً
 ٣ًىم طل٪ مً بضال

ت ق٣ى٢ها ج٨ىن  ؤو اؾخسضامها ًخم ال ٖىضما SDRAM و AGP ، PCI مً ٧ل ؾاٖاث ٖمل بة٣ًاٝ ظا ، بُا٢اث بإي مكٛىلت ٚحر و ٞاٚع  و الخضازل خضور مً ٣ًلل ألامغ َو

.  الُا٢ت اؾتهال٥ في ًىٞغ

 Smart Clock ٞازتر اإلاكا٧ل َظٍ مشل وظضث بن ل٨ً و ، ؤلال٨تروهُت ألاظهؼة م٘ ٦هغومٛىاَِس ي جضازل مكا٧ل ؤي لضً٪ ج٨ً لم بطا الخانُت َظٍ بخُُٗل ًىصر ٨َظا و

 ل٨ً و ؤ٢ل زباث الى ًاصي الظي و%0.5 اؾخسضام مً بضال ؤ٦بر زباث لخد٤ُ٣% 0.25 الترصص في الخٗضًل وؿبت ج٨ىن  ؤن ٞازتر ًخىٞغ لم بن ل٨ً و ، لضً٪ الخُاع َظا جىٞغ بن

.  الخضازل مً ؤ٦بر خماًت
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  Auto Detect DIMM/PCI Clk :الخمؿىن  و الشاهُت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

  مكابهت الخانُت َظٍ
ً
 بن ؤما ، الخانُت َظٍ بخُٟٗل ٣ٞم الؿاب٣ت الخانُت في Smart Clock ازترث ٞةن به مغجبُت و Smart Clock الخُاع م٘ الؿاب٣ت للخانُت جماما

  الخانُت َظٍ حُُٗل ٞبةم٩اه٪ جضازل ؤي خضور مً حٗاوي ال ٦ىذ
ً
.  ؤًًا

_______________________________________________________________________________________ 

  Flash BIOS Protection :الخمؿىن  و الشالشت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

ا ًم٨ً ال البُىؽ بُاهاث ٞةن جُٟٗلها ٞٗىض ، الٟحروؾاث مً البُىؽ جدمي الخانُت َظٍ  Flash لخدضًض بغهامج ؤي باؾخسضام البُىَـ جدضًض مداولت ٖىض ختى حُٛحَر

BIOS ، الخانُت َظٍ جُٟٗل مً البض لهظا  
ً
بذ بطا ل٨ً و صاثما  بٖاصة ًجب بٗضَا و البُىؽ جدضًض زم الخانُت َظٍ حُُٗل مً البضاًت في ٞالبض لضً٪ البُىؽ بخدضًض ٚع

.  الخانُت َظٍ جُٟٗل

_______________________________________________________________________________________ 

  Hardware Reset Protect :الخمؿىن  و الغابٗت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 Reset الدكُٛل بٖاصة ػع  ؤو مٟخاح ٌٗمل لً الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞٗىض ، مكاٚبىن  ؤَٟا٫ لضًه إلاً ؤو ؾاٖت 24 حٗمل ؤن ًجب مؼوصاث ًمل٨ىن  إلاً مُٟضة الخانُت َظٍ

Button مكابهت مكا٧ل لضً٪ ٨ًً لم بن ُٖلها و الؿاب٣ت اإلاكا٧ل مً حٗاوي ٦ىذ بن الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا ، ٖلُه الًِٛ ٖىض  .



_______________________________________________________________________________________ 

  DRAM Read Latch Delay :الخمؿىن  و الخامؿت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 و الخانت الظا٦غة ؤلىاح لبٌٗ مىظهت الخانُت َظٍ و ، DRAM الظا٦غة لىخت مً البُاهاث ب٣غاءة الىٓام ًبضؤ ؤن ؤن ٢بل للخٓاث ػمني جإزحر بةياٞت الخانُت َظٍ ج٣ىم

 ٦ىذ بن لهظا ، الظا٦غة في ج٨مً اإلاك٩لت ؤن حك٪ و الجهاػ زباث م٘ اإلاكا٧ل بٌٗ جىاظه ج٨ً لم ما الخانُت َظٍ بخُُٗل ًىصر ٨َظا و ، اٖخُاصي ٚحر جى٢ُذ لضحها التي

بت مكا٧ل جىاظه .  اإلاك٩لت جدل ٣ٞض الخانُت َظٍ جٟٗل ؤن ٞداو٫  ججمضٍ و الٗمل ًٖ ب٨ثرة الجهاػ جى٠٢ ؤو جل٣اجي حكُٛل بٖاصة مشل الجهاػ في ٍٚغ

_______________________________________________________________________________________ 

  DRAM Interleave Time :الخمؿىن  و الؿاصؾت الخانُت

  0ms, 0.5ms :الخُاعاث

 لهظا ؤًٞل ٧ان ٧لما ؤ٢ل الؼمً َظا ٧ان ٧لما ، الظا٦غة مً الشاوي ال٣ُإ ل٣غاءة الالػم بالؼمً الخد٨م حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ باؾخسضام ٞةه٪ 36 ع٢م الخانُت جُٟٗل ٖىض

 ms 0.5 ٞازتر الىٓام زباث في مكا٧ل ؤي واظهذ بن ل٨ً و ؤًٞل ألصاء ms 0 ازتر

_______________________________________________________________________________________ 

  Byte Merge :الخمؿىن  و الؿابٗت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

جها ًخم PCI ها٢ل الى اإلاٗالج مً اإلاىظهت البُاهاث مً بذ 16 ؤو بذ 8 ٧ل ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض   جسٍؼ
ً
 ًخم زم بذ 32 لخ٨ىن  ججمُٗها ًخم و اخخُاَُت طا٦غة في ما٢خا

.  الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا الىا٢ل، الى اإلاٗالج مً الى٣الث ٖضص مً ٣ًلل ألهه ألاصاء ًدؿً َظا و PCI ها٢ل الى ه٣لها

_______________________________________________________________________________________ 

  PCI Pipeline / PCI Pipelining :الخمؿىن  و الشامىت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 ًم٨ً التي البُاهاث لُدضص اإلاٗالج مً ال٣اصمت ؤلاقاعاث بخٟدو ٣ًىم PCI بىا٢ل اإلاخد٨م ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞٗىض ، حؿب٣ها التي بالخانُت الخانُت َظٍ جخد٨م

ً ججمُٗها   الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا ، PCI ها٢ل الى مٗا لترؾل بذ 32 لخ٨ٍى
ً
.  ؤًًا

_______________________________________________________________________________________ 

  Fast R-W Turn Around :الخمؿىن  و الخاؾٗت الخانُت

  Enabled, Disabled :الخُاعاث

 بك٩ل ؤلاهخ٣ا٫ ؾِخم و الخاصر الخإزحر ؾ٣ُل الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞٗىض ، ٖلحها ال٨خابت و الظا٦غة مً للبُاهاث اإلاٗالج ٢غاءة بحن ًمغ الظي الؼمً مً ج٣لل الخانُت َظٍ

. عصًئت طا٦غة لىخاث ًٖ ًيخج ٢ض والظي الجهاػ زباث في مكا٧ل مً حٗاوي لم ما الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا ال٨خابت، خالت الى ال٣غاءة خالت مً ؤؾٕغ

_______________________________________________________________________________________ 

 CPU to PCI Write Buffer :الؿخىن  الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 مً ٧لماث ؤعب٘ ختى مباقغة ؾحرؾل اإلاٗالج ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞٗىض ، PCI ها٢ل الى اإلاٗالج مً اإلاغؾلت البُاهاث ل٨خابت اإلاؿخسضمت ؤلاخخُاَُت بالظا٦غة ًخد٨م َظا

 الظا٦غة في البُاهاث َظٍ ؾدب٣ى و ، البُيء PCI ها٢ل الى البُاهاث َظٍ ونى٫  إلهخٓاع مًُغا ًهبذ ال و ؤزغي  مهام ألصاء اإلاٗالج ًخٟٙغ ل٩ي ؤلاخخُاَُت الظا٦غة الى البُاهاث



  ، PCI لىا٢ل ظضًضة ٢غاءة صوعة جبضؤ ؤن الى ؤلاخخُاَُت
ً
غ َى الخانُت َظٍ مً الٛغى بطا  بخُٟٗل ًىصر لهظا ، ؤزغي  ؤمىع  بإصاء ؤلاَخمام و PCI ها٢ل اهخٓاع مً اإلاٗالج جدٍغ

. الخانُت َظٍ

_______________________________________________________________________________________ 

 PCI Dynamic Bursting :الؿخىن  و الىاخضة الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

ً ججمُٗها ًخم خاإلاا وظهتها الى ه٣لها ًخم PCI لىا٢ل ؤلاخخُاَُت الظا٦غة الى جيخ٣ل التي البُاهاث ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖىض . واخضة صٞٗت إلعؾالها بذ32 لخ٨ٍى

. طل٪ ٢بل لِـ و ؤلاخخُاَُت الظا٦غة امخالء ٖىض بال ه٣لها ًخم ال ؤلاخخُاَُت الظا٦غة في البُاهاث ٞةن الخانُت َظٍ حُُٗل ًخم ٖىضما بِىما

. الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر ؤًٞل ألصاء

_______________________________________________________________________________________ 

 PCI Master 0 WS Write :الؿخىن  و الشاهُت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

  ؾدىٟظ PCI ها٢ل الى ال٨خابت ؤوامغ ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞٗىض PCI ها٢ل الى ال٨خابت ؤوامغ جىُٟظ ٢بل جإزحر ؤي َىا٥ ٧ان بطا ُٞما الخانُت َظٍ جدضص
ً
 جإزحر ؤي صون  ٞىعا

 ل٨ً و ، PCI لىا٢ل ؤًٞل ؤصاء لخد٤ُ٣ الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا ، ال٨خابت ؤوامغ بدىُٟظ البضؤ ٢بل بؿُِ جإزحر َىا٥ ٞؿ٨ُىن  الخانُت َظٍ حُُٗل ٖىض بِىما ،

اصة خالت في مُٟض حُُٗلها ت ٍػ اصة بٗض الىا٢ل ؤصاء جدؿحن في ؾِؿهم بؿُِ جإزحر إلياٞت الخانُت َظٍ حُُٗل و ، للجهاػ زباث ٖضم الى ًاصي ٢ض الظي و PCI ها٢ل ؾٖغ  ٍػ

خه . ؾٖغ

_______________________________________________________________________________________ 

 PCI Delay Transaction :الؿخىن  و الشالشت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

  و اؾمها ًسخل٠ و 45 ع٢م للخانُت جماما مكابهت الخانُت َظٍ و
ً
. اإلاؿخسضم للبُىؽ ٣ٞا

_______________________________________________________________________________________ 

 PCI#2 Access #1 Retry :الؿخىن  و الغابٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 بطا ًدضر ماطا ل٨ً و ، PCI ها٢ل الى جى٣ل ؤن ٢بل اخخُاَُت طا٦غة الى اإلاٗالج مً ؾدى٣ل البُاهاث ٞةن 60 الخانُت جُٟٗل ٞٗىض ، 60 ع٢م بالخانُت مغجبُت الخانُت َظٍ

 ؟ PCI ها٢ل الى البُاهاث ه٣ل في ؤلاخخُاَُت الظا٦غة ٞكلذ

. ال ؤم الىا٢ل الى البُاهاث بعؾا٫ مداولت بةٖاصة ؤلاخخُاَُت الظا٦غة ؾخ٣ىم بطا ُٞما الخانُت َظٍ جدضص

 ٞةن الخانُت َظٍ حُُٗل ٖىض ؤما ، الىا٢ل الى البُاهاث ه٣ل ٖملُت جىجر ؤن الى مغة بٗض مغة اإلاداولت بخ٨غاع ؾخ٣ىم ؤلاخخُاَُت الظا٦غة ٞةن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞٗىض

 ٧ان ؤن خالت في بال الخانُت َظٍ بخُٟٗل ًىصر لهظا الىا٢ل، الى البُاهاث بةعؾا٫ بٗض ُٞما بضوعَا لخ٣ىم ؤلاخخُاَُت الظا٦غة الى ؤزغي  مغة البُاهاث بعؾا٫ ؾُٗاوص اإلاٗالج

. ؤًٞل هخاثج ؾُُٗي الخانُت َظٍ حُُٗل ٞةن الخالت َظٍ ٟٞي بُُئت PCI بُا٢اث مً الٗضًض لضً٪

_______________________________________________________________________________________ 

 SDRAM Page Closing Policy :الؿخىن  و الخامؿت الخانُت

 One Bank, All Banks :الخُاعاث



 الخُاع و َظٍ زانِخىا في All Banks الخُاع ًمازله 34 ع٢م الخانُت في Disabled الخُاع و SDRAM Precharge Control  34  ع٢م للخانُت مُاب٣ت الخانُت َظٍ

Enabled الخُاع ًمازله One Bank الخانُت َظٍ في .

_______________________________________________________________________________________ 

 AGP 4X Mode :الؿخىن  و الؿاصؾت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

  جضٖم لضً٪ الكاقت بُا٢ت ج٨ىن  ؤن الى ؤلاهدباٍ ٖلُ٪ ل٨ً و AGP4X جضٖم التي ألام اللىخاث في ٣ِٞ جخىٞغ الخانُت َظٍ
ً
 ٞٗلُ٪ ٦ظل٪ ٧اهذ ٞةطا ، AGP4X زانُت ؤًًا

. الخانُت َظٍ حُُٗل ٖلُ٪ ٞدُجها AGP4X جضٖم بُا٢خ٪ ج٨ً لم بن ل٨ً و الخانُت َظٍ جُٟٗل

_______________________________________________________________________________________ 

 Master Priority Rotation :الؿخىن  و الؿابٗت الخانُت

 PCI 1, PCI2, PCI 3 :الخُاعاث

. PCI ها٢ل الى اإلاٗالج بىنى٫  الخانُت َظٍ جخد٨م

ت له ٨ًىن  ؾىٝ اإلاٗالج ٞةن PCI 1 ازترث بطا  ألاظهؼة ٖضص ًٖ الىٓغ بٌٛ ، الخالُت البُاهاث ه٣ل ٖملُت مً بالىا٢ل اإلاخد٨م الجهاػ بهتهاء بٗض PCI ها٢ل الى بالىنى٫  ألاولٍى

ظا .بالىا٢ل للخد٨م اإلاىخٓغة . بالىا٢ل اإلاخد٨مت ألاظهؼة لباقي ؤؾىء ؤصاء ل٨ً و اإلاٗالج ٢بل مً PCI لىا٢ل ونى٫  ؤؾٕغ ًىٞغ َو

ت له ٨ًىن  ؾىٝ اإلاٗالج ٞةن PCI 2 ازترث بطا  الظي الجهاػ اهتهاء بٗض ٦ظل٪ و البُاهاث ه٣ل ٖملُت مً بالىا٢ل اإلاخد٨م الخالي الجهاػ بهتهاء بٗض PCI ها٢ل الى بالىنى٫  ألاولٍى

  ًىٞغ ٦ظل٪ و بالىا٢ل ًخد٨م ؤن ٢بل ٢لُال ؤلاهخٓاع ٖلُه اإلاٗالج ؤن ٌٗني َظا.بالىا٢ل للخد٨م اإلاىخٓغة ألاظهؼة ٖضص ًٖ الىٓغ بٌٛ ، ؤلاهخٓاع ٢اثمت في ًلُه
ً
 ؤؾٕغ ونىال

. بالىا٢ل لخخد٨م ألاظهؼة لباقي

ت له ٨ًىن  ؾىٝ اإلاٗالج ٞةن PCI 3 ازترث بطا  الظي الجهاػ اهتهاء بٗض ٦ظل٪ و البُاهاث ه٣ل ٖملُت مً بالىا٢ل اإلاخد٨م الخالي الجهاػ بهتهاء بٗض PCI ها٢ل الى بالىنى٫  ألاولٍى

ظا .بالىا٢ل للخد٨م اإلاىخٓغة ألاظهؼة ٖضص ًٖ الىٓغ بٌٛ ، ؤلاهخٓاع ٢اثمت في بٗضٍ الظي الجهاػ و ًلُه ت ًىٞغ ل٨ً و PCI ها٢ل الى اإلاٗالج لىنى٫  ؤؾىء ؤصاءا ًىٞغ َو  ؾٖغ

. بالىا٢ل لخخد٨م ألاظهؼة لباقي ؤ٦بر

. بازخُاٍع ًىصر و اإلاشالي َى PCI 2 الشاوي الخُاع ٌٗخبر

_______________________________________________________________________________________ 

 AGP Driving Control :الؿخىن  و الشامىت الخانُت

 Auto, Manual :الخُاعاث

ضاص و الخد٨م مهمت Chipset الغ٢اث٤ إلاجمىٖت لختر٥ Auto َى ؤلاٞتراض ي الخُاع ٨ًىن  ٖاصة ، AGP ٢ُاصة ب٣ىة بالخد٨م الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ  ٢ُاصة ل٣ىة الخل٣اجي ؤلٖا

AGP بُا٢ت م٘ ًدىاؾب بما AGP الجهاػ في اإلاغ٦بت .

ضاص ازخُاع ٞحها اإلاُٟض مً ٨ًىن  التي الخاالث بٌٗ َىا٥ . الخالُت الخانُت بٖضاص ٖلُ٪ ؾ٨ُىن  الخالت َظٍ في و Manual الُضوي  ؤلٖا

_______________________________________________________________________________________ 

 AGP Driving Value :الؿخىن  و الخاؾٗت الخانُت

 to 00FF (Hex numbers) :الخُاعاث

. Manual الخُاع الؿاب٣ت الخانُت في ازترث ٢ض ٦ىذ بطا بال ٢ُمت ؤي له ٨ًىن  ال الخانُت لهظٍ بٖضاص ؤي و الؿاب٣ت بالخانُت مغجبُت الخانُت َظٍ



ت الؿذ باألع٢ام م٣اؾت الخانُت َظٍ ٢ُمت مضي ًتراوح ؤ٢ىي، ؤلاقاعة ٧اهذ ٧لما الخانُت َظٍ ٢ُمت ػاصث ٧لما AGP ها٢ل بقاعة ٢ىة الخانُت َظٍ جدضص  00 بحن Hex ٖكٍغ

 هٕى مً AGP بُا٢ت حؿخسضم ٦ىذ بطا ل٨ً و DA (218) الخانُت َظٍ ٢ُمت ج٨ىن  اٞتراض ي بك٩ل ، 255 و 0 بحن ما الٗكغي  الىٓام الى جغظمتها ٖىض جتراوح ألاع٢ام َظٍ و FF و

NVIDIA GeForce2 لى ال٣ُمت بازخُاع ُٞىصر  البُا٢ت مً ال٣هىي  ؤلاؾخٟاصة لخد٤ُ٣ EA (234) هي و ألٖا

_______________________________________________________________________________________ 

 Delay DRAM Read Latch :الؿبٗىن  الخانُت

 Auto, No Delay, 0.5ns, 1.0ns, 1.5ns :الخُاعاث

 الظا٦غة لىخاث خمل م٣ضاع ٖلى ٌٗخمض َظا و DIMM الظا٦غة لىخت مً ال٣غاءة جبضؤ ؤن ٢بل ألام اللىخت ٖلى الغ٢اث٤ مجمىٖت جيخٍٓغ الظي الى٢ذ الخانُت َظٍ جدضص

ظا : بٗاملحن مىاٍ ألامغ َو

. لضً٪ اإلاغ٦بت DIMM الظا٦غة لىخاث ٖضص -1

. الجاهبحن ٦لي ٖلى ؤو واخض ظاهب ٖلى طا٦غة ع٢اث٤ ٖلى جدخىي  َل اللىخاث َبُٗت -2

اصة الظا٦غة لىخاث خمل ػاص ٧لما  لىخاث مً ال٣غاءة بضؤ مً لخخم٨ً الغ٢اث٤ إلاجمىٖت الالػم الى٢ذ ػاص ٧لما الجاهبحن ٦لي ٖلى ع٢اث٤ ٖلى اخخىائها و اللىخاث ٖضص بٍؼ

. الظا٦غة

 ًجب ٦ما حٗمل لم ؤو ٖلحها ًخٗٝغ لم و ظهاػ٥ الى ظضًضة طا٦غة لىخاث ؤيٟذ بطا ل٨ً و ألامشل الى٢ذ بىٟؿه ٣ًغع  البُىؽ لجٗل Auto جسخاع ؤن ًًٟل اٖخُاصي بك٩ل

ٗها و نٛحرة ٢ُمت بازخُاع ٞابضؤ الخانُت َظٍ بمؿاٖضة اإلاك٩لت َظٍ خل اإلام٨ً ٞمً  اٞع
ً
جُا  ال٣ُمت ٧اهذ ٧لما و ظُض بك٩ل حٗمل ؤنبدذ البُا٢ت ؤن جغي  ؤن الى  جضٍع

. ألاصاء هاخُت مً ؤًٞل ٧ان ٧لما ؤنٛغ

. ؤصاء ؤًٞل لخد٤ُ٣ No Delay ٞازتر مجها، واخض ظاهب ٖلى مخىيٗت الغ٢اث٤ و واخضة طا٦غة لىخت لضً٪ ٧ان بطا

_______________________________________________________________________________________ 

 AGP Aperture Size (MB) :الؿبٗىن  و الىاخضة الخانُت

 256، 128، 64، 32، 16، 8، 4 :الخُاعاث

ً مضي مً ظؼء ًٖ ٖباعة َى الش٣ب َظا. AGP ز٣ب حجم جدضص الخانُت َظٍ   ٨ًىن  و الظا٦غة ٖىاٍو
ً
ً مسهها . الكاقت بُا٢ت طا٦غة لٗىاٍو

 اإلام٨ً مً الظي RAM طا٦غة مً ألا٢ص ى الدجم ًدضص الش٣ب َظا ؤن ٦ما ، جغظمتها الى الخاظت صون  AGP الى جىظحهها ًخم الش٣ب َظا يمً ج٣٘ التي اإلاٗالجت صواثغ

ً الكاقت بُا٢ت ٢بل مً اؾخسضامه   ألابٗاص زالزُت ألالٗاب في اإلا٣ٗضة الهىع  ٢ىام و مٗلىماث لخسٍؼ
ً
. مشال

. مُجاباًذ 64 َى الخانُت لهظٍ ألامشل الخُاع

_______________________________________________________________________________________ 

 MD Driving Strength :الؿبٗىن  و الشاهُت الخانُت

 Hi/High, Lo/Low :الخُاعاث

 الخانُت َظٍ وحؿخسضم ، ؤ٦بر ؤلاقاعة ٢ىة ٧اهذ ٧لما ؤٖلى ال٣ُمت ٧اهذ ٩ٞلما الظا٦غة بُاهاث لخُىٍ ؤلاقاعة ٢ىة الخانُت َظٍ جدضص
ً
ؼ  ؤؾاؾا  بظا٦غة الخد٨م ٢ىة لخٍٗؼ

DRAM بازخُاع ًىصر الخالت َظٍ وفي( ظاهبحها ٦لي ٖلى ع٢اث٤ طاث طا٦غة لىخت مً ؤ٦ثر َىا٥ ٨ًىن  بإن ) ال٨بحر الخمل طاث Hi ؤو High جخ٨ىن  لضً٪ الظا٦غة ٧اهذ بن ؤما 

. Low ؤو Lo بازخُاع ُٞىصر واخض ظاهب ٖلى مىػٖت الغ٢اث٤ و واخضة ٢ُٗت مً

_______________________________________________________________________________________ 

 



Integrated Peripherals 

 Onboard IDE-1 Controller :الؿبٗىن  و الشالشت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 اإلاىنلت اإلاًٛىَت ألا٢غام مدغ٧اث ؤو الهلبت ألا٢غام مً ؤًا حؿخسضم ٦ىذ ٞةطا ، ألام اللىخت ٖلى IDE مخد٨م في ألاولى IDE ٢ىاة حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ جخد٨م

غ الخانُت َظٍ حُُٗل ًم٨ى٪ ٦ما ، ألاظهؼة َظٍ حٗمل لً بال و جُٟٗلها مً بض ٞال ألام اللىخت ٖلى ال٣ىاة َظٍ الى  َظٍ الى مىنلت ؤظهؼة ؤًت لضً٪ ٨ًً لم بن IRQ لخدٍغ

. IDE لِـ و SCSI الىٕى مً لضً٪ ألاظهؼة ٧اهذ ؤو ألام اللىخت ًٖ مؿخ٣ل بمخد٨م ؤو الشاهُت بال٣ىاة مىنلت لضً٪ IDE ألاظهؼة ج٨ىن  بإن ، ال٣ىاة

_______________________________________________________________________________________ 

 Onboard IDE-2 Controller :الؿبٗىن  و الغابٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

  حؿخسضم ٦ىذ ٞةطا ، ألام اللىخت ٖلى IDE مخد٨م في الشاهُت IDE ٢ىاة حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ جخد٨م
ً
 اإلاًٛىَت ألا٢غام مدغ٧اث ؤو الهلبت ألا٢غام مً ؤًا

غ الخانُت َظٍ حُُٗل ًم٨ى٪ ٦ما ، ألاظهؼة َظٍ حٗمل لً بال و جُٟٗلها مً بض ٞال ألام اللىخت ٖلى ال٣ىاة َظٍ الى اإلاىنلت  الى مىنلت ؤظهؼة ؤًت لضً٪ ٨ًً لم بن IRQ لخدٍغ

. IDE لِـ و SCSI الىٕى مً لضً٪ ألاظهؼة ٧اهذ ؤو ألام اللىخت ًٖ مؿخ٣ل بمخد٨م ؤو ألاولى بال٣ىاة مىنلت لضً٪ IDE ألاظهؼة ج٨ىن  بإن ، ال٣ىاة َظٍ

_______________________________________________________________________________________ 

 Master/Slave Drive PIO Mode :الؿبٗىن  و الخامؿت الخانُت

 Auto، 4، 3، 2، 1، 0 :الخُاعاث

. IDE ب٣ىاة اإلاغجبُحن Slave الٗبض و Master الؿُض لضً٪ الهلبحن ال٣غنحن ل٩ي Programmed Input/Output (PIO) همِ بةٖضاص ل٪ حؿمذ الخانُت َظٍ

: الخالُت الخاالث في بال لضً٪، الهلبت ألا٢غام همِ ٖلى الخٗٝغ مهمت للبُىؽ لختر٥ Auto ازخُاع ًًٟل ٖام بك٩ل

. الصخُذ PIO همِ ٖلى الخٗٝغ مً البُىؽ ًخم٨ً لم بطا -1

ت ًىٞغ بىمِ لضً٪ الهلب ال٣غم ٌٗمل ؤن ؤعصث بطا -2 ت مً ؤ٦بر ؾٖغ . ؤظلها مً نى٘ التي الؿٖغ

٘ ٢مذ بطا -3 ت بٞغ . PIO ٢ُمت ج٣لل ؤن اإلاك٩لت َظٍ لخل اإلام٨ً ٞمً ظُض بك٩ل ٌٗمل ال ٦الَما ؤو ال٣غنحن ؤخض ٞإنبذ ، PCI ها٢ل ؾٖغ

٘ ؤن مالخٓت مً البض و . الهلب ال٣غم ٖلى للبُاهاث يُإ الى جاصي ٢ض PIO ٢ُمت ٞع

_______________________________________________________________________________________ 

 Master/Slave Drive UltraDMA :الؿبٗىن  و الؿاصؾت الخانُت

 Auto, Disabled :الخُاعاث

. IDE ب٣ىاة اإلاخهالن الٗبض و الؿُض ال٣غنحن ل٩ي( جىٍٞغ خا٫ في )UltraDMA صٖم حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

 َظا و بىٟؿ٪ الىمِ ازخُاع ل٪ ٌؿمذ البُىؽ ؤهىإ بٌٗ و ، لضً٪ الهلبت لأل٢غام اإلاىاؾب UltraDMA همِ ازخُاع مهمت للبُىؽ لختر٥ Auto ازخُاع ٖاصة ًًٟل

اث و UltraDMA ٫ اإلاسخلٟت ألاهماٍ ًبحن ظضو٫  ا التي الؿٖغ . جىَٞغ

 



 بصاعة – الىٓام – الخد٨م لىخت الى اطَب مُلُيُىم و Win9x ٟٞي ، لضً٪ الدكُٛل هٓام مً DMA ٖبر الى٣ل زانُت جُٟٗل مً البض الخانُت َظٍ مً حؿخُٟض ول٩ي

 جًِٛ زم DMA للظا٦غة مباقغ ونى٫  مغب٘ ٖلى بقاعة جً٘ َىا٥ و بٖضاصاث الى جظَب زم زهاثو ٖلى وجًِٛ الهلب ال٣غم جسخاع زم – ؤ٢غام مدغ٧اث – ألاظهؼة

. مىا٤ٞ ٖلى

_______________________________________________________________________________________ 

 Ultra DMA-66/100 IDE Controller :الؿبٗىن  و الؿابٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

(. جىٍٞغ خا٫ في )ألام باللىخت اإلاضمج ؤلايافي Ultra DMA-66/100 مخد٨م حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

 : الخالُت الخاالث في حُُٗلها ٖلُ٪ و ، اإلاخد٨م َظا الى مىنلت نلبت ؤ٢غام لضً٪ ٧ان بن الخانُت َظٍ جُٟٗل ٖلُ٪

. اإلاخد٨م َظا الى مىنلت نلبت ؤ٢غام ؤي لضً٪ ٨ًً لم بطا -1

. الىٕى َظا مً مخد٨م ؤي ألام اللىخت ٖلى لضً٪ ٨ًً لم بطا -2

  ؾ٨ُىن  الخانُت َظٍ حُُٗل ٞةن الؿاب٣خحن الخالخحن في
ً
. الجهاػ ب٢إل ٖملُت بؾغإ في مُٟضا

_______________________________________________________________________________________ 

 USB Controller :الؿبٗىن  و الشامىت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 َظٍ بخُٟٗل ٣ٞم USB ؤظهؼة ؤًت لضً٪ ٧ان ٞةطا ،(USB) Universal Serial Bus الٗام اإلادؿلؿل للىا٢ل IRQ زِ جسهُو حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ حؿمذ

. بخُُٗلها ٣ٞم بال و الخانُت

_______________________________________________________________________________________ 

 USB Keyboard Support :الؿبٗىن  و الخاؾٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

. بخُُٗلها ٣ٞم بال و الخانُت َظٍ بخُٟٗل ٣ٞم اإلاٟاجُذ لىخاث مً الىٕى َظا لضً٪ ٧ان ٞةن USB الىٕى مً اإلاٟاجُذ لىخت صٖم حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

_______________________________________________________________________________________ 

 USB Keyboard Support Via :الشماهىن  الخانُت

 OS, BIOS :الخُاعاث

ض ٦ىذ بطا ُٞما جدضص الخانُت َظٍ . الدكُٛل هٓام ؤو البُىؽ ٢بل مً USB الىٕى مً اإلاٟاجُذ لىخت صٖم ًخم ؤن جٍغ

. BIOS ٞازتر الضوؽ مً لىختاإلاٟاجُذ حؿخسضم ٦ىذ بطا ؤما OS ازتر ؤًٞل ألصاء

_______________________________________________________________________________________ 

 Init Display First :الشماهىن  و الىاخضة الخانُت

 AGP, PCI :الخُاعاث

 ٞدؿخُُ٘ واخضة بُا٢ت لضً٪ ٧اهذ بن ؤما ألاولُت، البُا٢ت لجٗلها PCI و AGP البُا٢خحن بحن باإلزخُاع ل٪ حؿمذ الخانُت ٞهظٍ ، قاقت بُا٢ت مً ؤ٦ثر لضً٪ ٧ان بطا

ها ازخُاع . ٖلحها للخٗٝغ البُىؽ ٖلى الى٢ذ لخىٞحر( PCI, AGP ) هٖى



_______________________________________________________________________________________ 

 KBC Input Clock Select :الشماهىن  و الشاهُت الخانُت

 8MHz, 12MHz, 16MHz :الخُاعاث

. ؤ٢ل ٢ُمت ٞازتر اإلاٟاجُذ لىخت م٘ مكا٧ل ؤًت واظهخ٪ ٞةن ، ؤًٞل ألصاء 16MHz بازخُاع ًىصر ، اإلاٟاجُذ لىخت ؾاٖت بترصص الخد٨م الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

_______________________________________________________________________________________ 

 Onboard FDD Controller :والشماهىن  الشالشت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 مخهل مغهت ؤ٢غام مدغ٥ لضً٪ ٧ان بطا الخانُت َظٍ بخُٟٗل ٢م لهظا ، ألام اللىخت ٖلى اإلاغهت ألا٢غام بمدغ٥ اإلاخد٨م حُُٗل ؤو بخُٟٗل الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

  ٧ان ؤو مغهت ؤ٢غام مدغ٥ لضً٪ ٨ًً لم بطا بخُُٗلها ٢م و ألام اللىخت ٖلى باإلاخد٨م
ً
. بيافي بمخد٨م مخهال

_______________________________________________________________________________________ 

 Onboard Serial Port 1/2 :والشماهىن  الغابٗت الخانُت

، Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3, 3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10 :الخُاعاث

2F 8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto 

 و I/O Address جدضًض مهمت للبُىؽ جتر٥ بإن Auto َى ألامشل ؤلازخُاع ، ألام اللىخت ٖلى اإلادؿلؿل باإلاىٟظ ًضوي  ؤو جل٣اجي جد٨م جىٞحر ؤو بخُُٗل الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

IRQ لخدغع  حُُٗله ٞبةم٩اه٪ اإلاىٟظ َظا حؿخسضم ج٨ً لم بطا ، للمىٟظ اإلاىاؾبحن IRQ، بىٟؿ٪ جدضص ؤن ؤعصث بطا ؤما I/O Address و IRQ جدغع  ؤن لٛغى IRQ قٛله جم ٢ض 

. اإلادؿلؿل للمىٟظ آزغ IRQ زِ و ٖىىان بىٟؿ٪ جسخاع ؤن ٞدؿخُُ٘ ، اإلادؿلؿل اإلاىٟظ ٢بل مً

_______________________________________________________________________________________ 

 Onboard IR Function  :الشماهىن  و الخامؿت الخانُت

 IrDA (HPSIR) mode, ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR) mode, Disabled :الخُاعاث

. لضً٪ ألام اللىخت في الخانُت َظٍ جىٞغ خا٫ في ، الخمغاء جدذ ألاقٗت باؾخسضام زاعجي ظهاػ الى البُاهاث بعؾا٫ بىمِ بالخد٨م الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

. لضً٪ اإلاخىٞغ ألاقٗت بض ظهاػ م٘ ًدىاؾب بما بُجهما ؤلازخُاع ًم٨ً و ، ؤلاجها٫ مً الىٕى لهظا همُان َىا٥

_______________________________________________________________________________________ 

 Duplex Select :الشماهىن  و الؿاصؾت الخانُت

 Full-Duplex, Half-Duplex :الخُاعاث

 في بعؾا٫ ؤي Half-Duplex ؤو الى٢ذ هٟـ في اؾخ٣با٫ و بعؾا٫ ؤي Full-Duplex َى َل الخمغاء جدذ ألاقٗت ظهاػ ٖبر ؤلاعؾا٫ همِ بازخُاع ل٪ حؿمذ الخانُت َظٍ

. اؾخ٣با٫ ؤو بعؾا٫ بما واخض اججاٍ

_______________________________________________________________________________________ 

 RxD, TxD Active :الشماهىن  و الؿابٗت الخانُت

 High, Low :الخُاعاث

. لضً٪ ؤلاعؾا٫ ظهاػ هٕى ٖلى ٌٗخمض َظا و Low مىسٌٟ ؤو High ٖالي َى َل الخمغاء جدذ ألاقٗت ٖبر ؤلاعؾا٫ ب٣ُبُت بالخد٨م الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ



_______________________________________________________________________________________ 

 Onboard Parallel Port :الشماهىن  و الشامىت الخانُت

 3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7, Disabled :الخُاعاث

. ألاوؿب َى 378h/IRQ7 الخُاع ٌٗخبر ألاخىا٫ ؤٚلب في ، اإلاخىاػي  للمىٟظ اإلاىاؾب IRQ و I/O ٖىىان ازخُاع الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ

_______________________________________________________________________________________ 

 Power On Function :الشماهىن  و الخاؾٗت الخانُت

 Button Only, Keyboard 98, Hot Key, Mouse Left, Mouse Right :الخُاعاث

٣ت ازخُاع الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ ض التي الٍُغ . ظهاػ٥ حكُٛل بها جٍغ

. الدكُٛل ػع  زال٫ مً بال ظهاػ٥ حكُٛل حؿخُُ٘ ٞال Button Only ازترث بطا

ىضوػ  ظهاػ٥ ٖلى لضً٪ ٧ان و اإلاحزة َظٍ جضٖم لضً٪ اإلاٟاجُذ لىخت ٧اهذ بطا طل٪ و اإلاٟاجُذ لىخت في زام ػع  بىاؾُت الجهاػ حكُٛل ٞؿِخم Keyboard 98 ازترث بطا  .98ٍو

. Ctrl+F12 الى Ctrl+F1 مً الخُاعاث ج٨ىن  و اإلاىاؾب اإلاٟخاح ازخُاع م٘ اإلاٟاجُذ لىخت باؾخسضام ظهاػ٥ حكُٛل ٞدؿخُُ٘ Hot Key ازترث بطا

(. PS/2 الىٕى مً ج٨ىن  ؤن ًجب التي و ) للٟإعة ألاٌؿغ الؼع  ٖلى بالى٣غ ظهاػ٥ حكُٛل ٞدؿخُُ٘ Mouse Left ازترث بطا

(. PS/2 الىٕى مً ج٨ىن  ؤن ًجب التي و ) للٟإعة ألاًمً الؼع  ٖلى بالى٣غ ظهاػ٥ حكُٛل ٞدؿخُُ٘ Mouse Right ازترث بطا

_______________________________________________________________________________________ 

 Parallel Port Mode :الدؿٗىن  الخانُت

 ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP) :الخُاعاث

ىا٥ ، اإلاخىاػي  للمىٟظ اإلاؿخسضم البُاهاث ه٣ل همِ الخانُت َظٍ جدضص : زُاعاث ؤعب٘ َو

  بُيء ل٨ىه و اإلاخىاػي  باإلاىٟظ جخهل ٢ض التي ألاظهؼة ظمُ٘ م٘ ٌٗمل َى و Normal (SPP)  :ألاو٫  الخُاع
ً
. ظضا

ى ECP (Enhanced Com Port) :الشاوي الخُاع ٘ زُاع َى و DMA بغوجى٦ى٫  ٌؿخسضم َو ت جهل خُض ؾَغ ا التي البُاهاث ه٣ل ؾٖغ  َى و الشاهُت في مُجابذ2.5 ًىَٞغ

. Scanners الًىثُت اإلااسخاث و الُابٗاث مشل لألظهؼة مىاؾب

٘ زُاع َى و EPP (Enhanced Parallel Port ):الشالض الخُاع   ؾَغ
ً
ى ؤًًا . هدٍى و ZIP مشل اإلاخىاػي  باإلاىٟظ جخهل التي الخاعظُت ألا٢غام إلادغ٧اث مىاؾب َو

 الخُاع بازخُاع ؤهصر ل٨ني و الىمُحن َظًً ؤخض ؾِؿخسضم خُض للبُىؽ ألامغ جغ٥ ٞدؿخُُ٘ ل٪ اإلاىاؾب الىمِ ججهل ٦ىذ بطا ٌؿخسضم َى و ECP+EPP :الغاب٘ الخُاع

  الشالض ؤو الشاوي
ً
٣ا . لضً٪ الظي للجهاػ ٞو

_______________________________________________________________________________________ 

 ECP Mode Use DMA :الدؿٗىن  و الىاخضة الخانُت

 Channel 1, Channel 3 :الخُاعاث

ً ؤخض الؿاب٣ت الخانُت في ازترث بطا ٣ِٞ ؾخٓهغ الخانُت َظٍ  الخُاع ٌٗخبر و ، اإلاؿخسضم DMA همِ زخُاعب حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ في و ، ECP+EPP ؤو ECP : الخُاٍع

Channel 3 خُجها ٞازتر ال٣ىاة َظٍ حؿخسضم ؤزغي  ؤظهؼة م٘ حٗاعى الى حٗغيذ بن ل٨ً و ألاوؿب الخُاع َى و ؤلاٞتراض ي َى Channel 1 .

_______________________________________________________________________________________ 



 EPP Mode Select :والدؿٗىن  الشاهُت الخانُت

 EPP 1.7, EPP 1.9 :الخُاعاث

ً ؤخض الؿاب٣ت ٢بل الخانُت في ازترث بطا ٣ِٞ ؾخٓهغ الخانُت َظٍ  EPP 1.9 ٞازتر ، اإلاؿخسضم EPP همِ ازخُاع حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ في و ECP+EPP ؤو EPP: الخُاٍع

. EPP 1.7 الخُاع ٞجغب ظهاػ٥ م٘ مكا٧ل واظهخ٪ بن ل٨ً و ؤًٞل ألصاء

_______________________________________________________________________________________ 

 Assign IRQ For USB :الدؿٗىن  و الشالشت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

  مكابهت الخانُت َظٍ
ً
. USB بمىٟظ مىهلت ؤظهؼة حؿخسضم ٦ىذ بطا ٣ِٞ جُٟٗلها ًجب و USB Controller الؿبٗىن  و الشامىت للخانُت جماما

_______________________________________________________________________________________ 

 PNP OS Installed :الدؿٗىن  و الغابٗت الخانُت

 Yes, No :الخُاعاث

 إلاؿخسضمي باليؿبت ، No ٞازتر الخانُت َظٍ ًضٖم ال هٓام٪ ٧ان بطا وؤما Yes ٞازتر Plug & Play (PnP) قٛل و ع٦ب زانُت ًضٖم حكُٛل هٓام حؿخسضم ٦ىذ بطا

ىضوػ  . No بازخُاع جىصر م٨ُغوؾىٞذ ٞةن 2000 ٍو

_______________________________________________________________________________________ 

 Assign IRQ For VGA :الدؿٗىن  و الخامؿت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

اث لبُا٢ت IRQ زِ جسهُو حؿخُُ٘ الخانُت َظٍ باؾخسضام اث بُا٢اث ؤٚلب ؤن خُض ، لضً٪ الغؾىم مؿٖغ  َظٍ مشل جمل٪ ٦ىذ ٞةن ، لظل٪ جدخاط اإلاؿٖغ

. لخُٟٗلها جدخاط ٞلً ٢ضًمت بُا٢خ٪ ٧اهذ بن ل٨ً و ، الخانُت َظٍ بخُٟٗل ٣ٞم البُا٢اث

_______________________________________________________________________________________ 

 PCI IRQ Activated By :الدؿٗىن  و الؿاصؾت الخانُت

 Edge, Level :الخُاعاث

  الخانُت َظٍ
ً
. البُىؽ في حؿخسضم ما هاصعا

ضم واخضة ٞىلُُت ًىٞغ الظي و Edge الخُاع ال٣ضًمت PCI و ISA بُا٢اث حؿخسضم . IRQ زُىٍ في حكاع٥ ٖو

اث ًىٞغ الظي و Level الخُاع ٞدؿخسضم خضرألا البُا٢اث ؤما  بُا٢اث حؿخسضم ج٨ً لم ما ألاًٞل الخُاع َى و IRQ زُىٍ في بالدكاع٥ ٌؿمذ و مخٗضصة ٞىلُُت مؿخٍى

. ٢ضًمت

_______________________________________________________________________________________ 

 Force Update ESCD / Reset Configuration Data :الدؿٗىن  و الؿابٗت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

ا التي الخىام يمً مً ESCD (Extended System Configuration Data) الخانُت َظٍ حٗخبر ً ج٣ىم التي و Plug & Play BIOS ًىَٞغ  و DMA و IRQ مٗلىماث بخسٍؼ

I/O بُا٢اث مً ل٩ل الظا٦غة بٖضاصاث و ISA و PCI و AGP الجهاػ في .



 جىُٓم بةٖاصة البُىؽ ل٣ُىم الخانُت َظٍ جُٟٗل ٞدؿخُُ٘ ظُض بك٩ل ؤلا٢إل في ٟٞكل لجهاػ٥ ظضًضة بُا٢ت بةياٞت ٢مذ بن ل٨ً و ، الخانُت َظٍ حُُٗل ًجب ٖاصة

. الجهاػ في البُا٢اث بٖضاصاث

_______________________________________________________________________________________ 

 Resource Controlled By :الدؿٗىن  و الشامىت الخانُت

 Auto, Manual :الخُاعاث

ضاص البُىؽ ٣ًىم ؤن بحن باإلزخُاع ل٪ حؿمذ الخانُت َظٍ . اإلاؿخسضم ٢بل مً ًضوي  بك٩ل بٖضاصَا ؤو الجهاػ في بالبُا٢اث الخانت DMA و IRQ إلاٗلىماث الخل٣اجي باإٖل

 م٘ اإلاخىا٣ٞت DMA و IRQ مٗلىماث ازتر و Manual ٞازتر ًجب ٦ما بالٗمل الجهاػ في Legacy ISA مشل ال٣ضًمت البُا٢اث بٌٗ ٞكلذ بن ل٨ً و Auto ازخُاع ًًٟل

. لضً٪ البُا٢اث

_______________________________________________________________________________________ 

. PIRQ_0 Use IRQ No. ~ PIRQ_3 Use IRQ No :الدؿٗىن  و الخاؾٗت الخانُت

 Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 :الخُاعاث

حن اإلاؿخسضمحن ٢بل مً الخانُت َظٍ اؾخسضام ًجب . ٣ِٞ اإلاخ٣ضمحن ؤو اإلادتٞر

ض ال و آزغ الى ظهاػ مً الهلب ال٣غم بى٣ل ج٣ىم ٖىضما زانت مُٟضة الخانُت َظٍ حٗخبر ،و ًضوي  بك٩ل AGP و PCI لبُا٢اث IRQ بازخُاع الخانُت َظٍ ل٪ حؿمذ  جٍغ

ضاصاث م٘ ًخ٤ٟ بما الجضًض الجهاػ في للبُا٢اث IRQ بٖضاصاث بازخُاع ٢مذ بن لهظا ، IRQ بٖضاصاث ٖلى الخٗٝغ لُُٗض الدكُٛل هٓام جىهِب حُٗض ؤن  الجهاػ في ؤلٖا

. الجضًض الجهاػ في الدكُٛل هٓام م٘ الهلب لل٣غم حكُٛل٪ ٖىض اإلاكا٧ل مً ال٨شحر ؾُدل ال٣ضًم

: مالخٓاث

. ISA لبُا٢اث IRQ هٟـ اؾخسضام حؿخُُ٘ لً ٞةه٪ مدضص IRQ بازخُاع َىا ٢مذ بطا -1

 Interrupts:  INT A, INT B, INT C, INT D م٣اَٗاث 4 ختى ٌؿخُُ٘ جُٟٗل PCI ق٤  ٧ّل -2 

. INT B و INT A: ٢ُاٖان ختى جُٟٗل ٌؿخُُ٘ AGP ق٤ -3

 ٧ان ؤو IRQ م٣اَٗت زِ مً ؤ٦ثر الى جدخاط ما بُا٢ت ٧اهذ ؤن خالت في بخخُاَُت م٣اَٗاث بمشابت ٞخ٨ىن  اإلا٣اَٗاث باقي ؤما INT A اإلا٣اَٗت ٌؿخسضم ق٤ ٧ل ٞةن ٖاصة -4

  اإلاُلىب اإلا٣اَٗت زِ
ً
. آزغ ظهاػ ٢بل مً مكٛىال

. IRQ اإلا٣اَٗت زُىٍ هٟـ في ًدكاع٧ان ألاو٫  PCI ق٤ و AGP ق٤ -5

. IRQ اإلا٣اَٗت زُىٍ هٟـ في ًدكاع٧ان الخامـ و الغاب٘ PCI ق٣ي -6

7- USB ٌؿخسضم PIRQ_4 .

. INT اإلا٣اَٗاث و PIRQ بحن للٗال٢ت ٖغى الخالي الجضو٫  في

 

  ل٨ً و حٗاعى، خضور ٞغم مً ٣ًلل بك٩ل مىػٖت اإلا٣اَٗاث ؤن الجضو٫  مً هالخٔ
ً
 ألامغ هٟـ و IRQ اإلا٣اَٗت زُىٍ هٟـ في ألاو٫  PCI وق٤ AGP ق٤ لدكاع٥ هٓغا

. مكٛىلت الك٣ى١  باقي ٧اهذ بن بال ٣ِٞ اإلادكاع٦حن الك٣حن ؤخض اؾخسضام اإلاؿخدؿً مً ٞةهه الخامـ و الغاب٘ PCI لك٣ي باليؿبت

بذ بن ل٨ً و Auto ازخُاع ًجب ٖاصة ضاص في ٚع : ًلي ما ٞٗل ٞٗلُ٪ ًضوي  بك٩ل ؤلٖا



. لها IRQ ازخُاع جىص التي للبُا٢ت الك٤ ع٢م جٟدو -1

. اإلاىاؾب PIRQ لخٗٝغ الؿاب٤ الجضو٫  جٟدو -2

 .PIRQ ــ٫ اإلاُلىب اإلا٣اَٗت ع٢م ازتر -3

  لىإزظ
ً
: طل٪ ٖلى مشاال

 حؿخسضم البُا٢اث ظمُ٘ ألن PIRQ_2 َى الشالض للك٤ ؤلابخضاجي PIRQ ؤن ؾىجض الجضو٫  عاظٗىا بطا ، الشالض PCI ق٤ في ظهاػ٥ في مغ٦بت قب٨ت بُا٢ت لضً٪ ؤن لىٟترى

INT A خا٫ في ، ضٍ الظي IRQ ازتر طل٪ بٗض جىٍٞغ . الخانُت َظٍ زُاعاث في PIRQ_2 ٢بل مً لِؿخسضم IRQ 7 ؤهه لىٟترى و جٍغ

: ًلي ما وؿخيخج بطا

 ع٢م IRQ الك٤ في بالبُا٢ت الخام PCI 1 ؤو AGP ٢بل مً ٌؿخسضم ؤن ًجب PIRQ_0 .

 ع٢م IRQ الك٤ في بالبُا٢ت الخام PCI 2 ٢بل مً ٌؿخسضم ؤن ًجب PIRQ_1 .

 ع٢م IRQ الك٤ في بالبُا٢ت الخام PCI 3 ٢بل مً ٌؿخسضم ؤن ًجب PIRQ_2 .

 ع٢م IRQ الك٤ في بالبُا٢ت الخام PCI 4 ؤو PCI 5 ٢بل مً ٌؿخسضم ؤن ًجب PIRQ_3. 

_______________________________________________________________________________________ 

 CPU Drive Strength  :اإلائت الخانُت

 3 ،2 ،1 ، 0 :الخُاعاث

ب ٖىضما مُٟضة الخانُت َظٍ حٗخبر و ، ؤ٢ىي  ؤلاقاعة ٧اهذ ؤٖلى ال٣ُمت ٧اهذ ٧لما ، اإلاٗالج الى الغ٢اث٤ مجمىٖت مً البُاهاث ه٣ل بقاعاث ٢ىة الخانُت َظٍ جدضص  جٚغ

اصة ت بٍؼ اصة ٞةن مٗالج٪ ؾٖغ ٘ ٖىض الىٓام زباث جدؿحن ٖلى ٌؿاٖض ؤلاقاعة ٢ىة ٍػ . اإلاٗالج حؿَغ

_______________________________________________________________________________________ 

 Force 4-Way Interleave  :واخض و اإلائت الخانُت

 Enabled, Disabled :الخُاعاث

 َظٍ بخُٟٗل ٣ٞم ؤ٦ثر ؤو مُجاباًذ 64 ؤلىاح مً جخ٨ىن  لضً٪ الظا٦غة ٧اهذ ،ٞةطا SDRAM Bank Interleave الشالزىن  و الؿاصؾت للخانُت مكابهت الخانُت َظٍ

. الخانُت َظٍ بخُُٗل ٣ٞم ٦ظل٪ ج٨ً لم ٞةن الخانُت

_______________________________________________________________________________________ 

 PCI Latency Timer :ألازحرة و بزىان و مئت الخانُت

 255 – 0 :الخُاعاث

 بالخالي و الٟترة َظٍ ػاصث ال٣ُمت ػاصث ٧لما و الخالي، الجهاػ الى الخد٨م ًيخ٣ل ؤن ٢بل بالىا٢ل الخد٨م زاللها PCI ظهاػ ٧ل ٌؿخُُ٘ التي الؼمىُت بالٟترة جخد٨م الخانُت َظٍ

اصة ٞةن ؤزغي  هاخُت مً ل٨ً و ، الىا٢ل هُا١ ؾٗت ٦ٟاءة جدؿيذ  و الىا٢ل الى الىنى٫  مً ًخم٨ً ن ؤ ٢بل ؤَى٫  ٞترة ًيخٓغ ؤن PCI ظهاػ ٧ل ٖلى ؾُجٗل الٟترة َظٍ ٍػ

. ٖام بك٩ل البُاهاث ه٣ل ٖملُت ؾدخإزغ بالخالي

خُاصًت ال٣ُمت . طل٪ مً ؤ٦ثر لِـ ل٨ً و 128 ؤو 64 ال٣ُمت ظغب ؤًٞل ؤصاء ٖلى للخهى٫  ل٨ً و صوعة 32 هي الخانُت لهظٍ ؤلٖا

 

 



ٖما ؾب٤ ٦ما ؤن َىا٥ زُاعاث ٢ض لم حٗض مىظىصة هدُجت الخُىع الضاثم واإلاؿخمغ  مسخلٟت وازخُاعاث ٢ىاثم ٖلى يًدخى ٢ض بجهاػ٥ اإلاىظىص البُىؽ ؤن بلى الخىبُه ًجب 

ط٦غهاٍ ؤو ما  الظي ًٖ مسخل٠ باؾم الازخُاع ؾخجض وعبما لضً٪، التي ًٖ مسخلٟت ب٣ىاثم مىظىصة الازخُاعاث بٌٗ ؾخجض وعبما مسخل٠ ال٣اثمت اؾم ؾ٨ُىن  عبماو ،

. ٖجها البدض َى ٖلُ٪ ما ٧ل. بأزغ ؤو بم٩ان بجهاػ٥ مىظىصة ؾخ٨ىن  ٖجها ؾيخ٩لم ثِؿُتع وازخُاعاث ؾـؤو ٢ىاٖضًىظض  ول٨ً ،ؾىظ٦ٍغ 

Chipset Feature Setup 

DRAM Timing by SPD: دت مخجها ٖلى جدمل الظا٦غة قغاثذ  َظٍ بها حٗمل التي بالخىا٢ُذ الخانت اإلاٗلىماث ٖلى يجدخى وهي Serial Presence Detect حؿمى نٛحرة قٍغ

 بك٩ل الظا٦غة جىا٢ُذ بٖضاص باالم٩ان ٞؿ٨ُىن  اإلاحزة، َظٍ بَٟاء ٖىض. الظا٦غة م٣ضعة بدؿب آلي بك٩ل بٖضاصَا ؾِخم الظا٦غة جىا٢ُذ ٞةن اإلاحزة َظٍ جُٟٗل ٖىض. الظا٦غة

. يًضو

SDRAM CAS Latency Time: ٖضص حٗني وهى 2 ؤو 2.5 ؤو 3 هي َىا اإلاىظىصة الازخُاعاث. للمٗلىمت اإلاٗالج َلب ٖلى للغص الظا٦غة جدخاظه الظي بالى٢ذ ًخد٨م الازخُاع َظا 

 بك٩ل ٌٗخمض الهحرجؼ صوعاث ٖضص جدضًض. ٢لؤ اهخٓاع ٞترة ؤهه ٌٗني خُض ؤًٞل ألاصاء ٧ان الٗضص ٢ل ٧لما. اإلاٗالج َلب ٖلى الغص ٢بل الظا٦غة جدخاظها التي الهحرجؼ صوعاث

. ؤم٨ً بن 2 باؾخسضام هي ههُدخىا. حؿخسضمها التي الظا٦غة هٕى ٖلى ؤؾاس ي

SDRAM Cycle Time Tras/Trc: جى٢ُذ للظا٦غة، بخى٢ُخحن الخد٨م ل٪ ًدُذ الازخُاع َظا Tras لجملت ازخهاع وهي Row Active Time ج٨ىن  التي الؼمىُت الٟترة وهي حٗني 

 زم ومً الظا٦غة ٞخذ ٖملُت لبضؤ الظا٦غة حؿخٛغ٢ها التي الؼمىُت الٟترة وهي حٗني Row Cycle Time لجملت ازخهاع وهي Trc وجى٢ُذ اإلاٗلىمت، لى٣ل مٟخىخت الظا٦غة بها

. جيكُُها

 بخجغبت هي ههُدخىا. ألاؾٕغ الخى٢ُذ هي ؤجها خُض ألاًٞل الازخُاع حٗخبر 5/6 ول٨ً اإلاؿخسضمت الظا٦غة هٕى ٖلى ٌٗخمض الخى٢ُذ ازخُاع. 6/8 و 5/6 هي اإلاخاخت الخىا٢ُذ

ل ًجب مكا٧ل، ؤو ؤزُاء ؤي خضور وبدا٫ 5/6 جى٢ُذ . 6/8 بلى الازخُاع جدٍى

SDRAM RAS-to-CAS Delay: ٖملُت بحن الؼمىُت بالٟترة ًخد٨م الازخُاع َظا RAS (Row Address Strobe) اإلاٗلىمت به اإلاىظىص اله٠ ٖىىان جدمل التي ؤلاقاعة وهي حٗني 

ملُت اإلاُلىبت، . 3  ؤو 2 بالٗاصة ج٨ىن  اإلاىظىصة الازخُاعاث. اإلاُلىبت اإلاٗلىمت ٖلى ياإلادخى الٗمىص ٖىىان جدمل التي ؤلاقاعة وهي حٗني CAS (Column Address Strobe) ٖو

 حُٛحٍر ًجب بالخضور، اإلاكا٧ل بضؤث نؤو ألا٢ل الخى٢ُذ مداولت َى ألاؾاؽ. اإلاؿخسضمت الظا٦غة هٕى ٖلى ٌٗخمض ألامغ الؿاب٣ت، باالزخُاعاث ٦ما ول٨ً ألاًٞل َى 2 َبٗا

. 3 بلى

SDRAM RAS Precharge Time :جيكُُها ًخم ؤن ٢بل باإلاٗلىمت الظا٦غة بها جدخٟٔ التي الؼمىُت الٟترة هي( Refresh .)الغ٢م ججغبت ٌؿخدؿً الؿاب٣ت، باالزخُاعاث ٦ما 

ى ألا٢ل . 3 بلى حُٛحٍر ًجب مكا٧ل ؤي خضزذ نؤو 2 َو

SDRAM Cycle Length :الزخُاع مكابه الازخُاع َظا CAS Latency Time ألامىع  هٟـ ٖلُه وجىُب٤ .

SDRAM Bank Interleave :ت الخيكُِ بٗملُت جدىاوب الظا٦غة ًجٗل الخُاع َظا دت ٧ل ؤن ؤي Double Sided جإحي ٚلبهاؤ الخضًشت الظا٦غة ٞةن وٗلم ٦ما. والجاٍَؼ  مً قٍغ

ؿمى خضة ٖلى مٗه الخٗامل ًخم ن٠ ٧ل. الكغاثذ مً نٟحن ٖلى يجدخى الظا٦غة  خضؤ ٧ان بن بدُض الظا٦غة نٟي بحن الخيكُِ ٖملُت بترجِب ٣ًىم الازخُاع َظا. Bank َو

  آلازغ ٨ًىن  اإلاٗلىمت، جيكُِ بٗملُت ًمغ الهٟىٝ َظٍ
ً
 ؤي َىا٥ ٨ًىن  ولً الى٢ذ َىا٫ مخىٞغة اإلاٗلىمت ؤن َى ألامغ َظا ٌٗىُه ما. اإلاٗلىمت بعؾا٫ ؤو إلؾخ٣با٫ ظاَؼا

. الخيكُِ بٗملُت جمغ الظا٦غة ٧ل ٦ىن  بؿبب اإلاٗلىمت بُلب حُُٗل

. الى٢ذ َىا٫ Bank-4 ٖلى الازخُاع َظا بةب٣اء هي ههُدخىا. Bank-4 و Bank-2 هي اإلاىظىصة الازخُاعاث

SDRAM Precharge Control :ٖلى الازخُاع ويٗىا بطا. الظا٦غة جيكُِ بٗملُت ؾِخد٨م مً ًدضص ؤلازخُاع َظا Disable الخيكُِ، بٗملُت ؾِخد٨م مً َى اإلاٗالج ٞةن 

 اإلاكا٧ل بضؤث بن ول٨ً ألاًٞل َى ههؤ خُض Enabled ٖلى الازخُاع َظا بىي٘ هي ههُدخىا. بىٟؿها ؾدخد٨م مً هي الظا٦غة ٞإن Enabled ٖلى الازخُاع ويٗىا نبو

له ُٞجب بالخضور . Disabled بلى جدٍى

DRAM Data Integrity Mode :بالظا٦غة الخُإ وجهلُذ مغا٢بت محزة بخُٟٗل ًخد٨م ؤلازخُاع َظا ECC .َىا٥ ً ما ازخُاٍع ؿخسضم ECC َو  التي الظا٦غة ج٨ىن  ٖىضما َو

. الخ٣ىُت َظٍ جضٖم ال الظا٦غة ج٨ىن  ٖىضما حؿخسضم وهى Non-ECC و الخ٣ىُت، َظٍ جضٖم ٖىض٥

Fast R-W Turn Around: مما َظٍ الاهخٓاع ٞترة ج٣لُل ٖلى ٣ًىم الازخُاع َظا. بلحها وال٨خابت الظا٦غة مً للمٗلىمت اإلاٗالج ةء٢غا ٖملُت بحن بؿُُت هخٓاعا ٞترة بالٗاصة َىا٥ 

ىا٥ الاهخٓاع ٞترة في الخ٣هحر َظا م٘ الخٗامل ٖلى ٢اصعة الظوا٦غ ؤهىإ ٧ل لِـ بإهه هي اإلاك٩لت. الجهاػ ؤصاء جدؿحن بلى ًاصي  بلى يجاص التي اإلاكا٧ل بٌٗ خضور اخخما٫ َو

. اإلاحزة َظٍ بَٟاء ُٞجب بالٓهىع، اإلاكا٧ل بضؤث بن. الجهاػ وججغبت الازخُاع َظا بخُٟٗل هي ههُدخىا. اإلاٗلىماث ويُإ الجهاػ حٗل٤ُ



Memory Hole at 15M-16M :ٌٗهٕى مً ال٣ضًمت ال٨غوث ب ISA بالظا٦غة 15 ع٢م َى اإلاُٛاباًذ َظا. صخُذ بك٩ل حٗمل ل٩ي الظا٦غة مً مُٛاباًذ 1 بلى جدخاط ٧اهذ .

دخاط ٢ضًم ٦غث جمل٪ ٦ىذ بطا. اؾخسضامه مً آزغ بغهامج ؤو ٖخاص ؤي جمى٘ بدُض ال٨غوث َظٍ الؾخسضام الظا٦غة مً الجؼء َظا ؾُذجؼ الخُاع َظا جُٟٗل  َظا بلى ٍو

. Disabled وي٘ ٖلى الازخُاع َظا ججٗل ؤن ٖلُ٪ ُٞجب ISA ٦غث ؤي لضً٪ ٨ًً لم بن ؤما. الخُاع َظا جٟٗل ؤن ٖلُ٪ ُٞجب الظا٦غة مً الخحز

AGP Aperture Size :الدجم جدضًض. مُٛاباًذ 256 بلى 4 مً ؾخ٨ىن  الازخُاعاث. الكاقت ل٨غث اؾخٛاللها ؾِخم للجهاػ الغثِؿُت الظا٦غة مً ٦م ًدضص الازخُاع َظا 

 بخدضًض ًىصر ٖام، بك٩ل. بالجهاػ اإلاىظىصة الغثِؿُت الظا٦غة حجم ٖلى و٦ظل٪ حؿخسضمه الظي الكاقت ٦غث ٖلى اإلاىظىصة الظا٦غة حجم ٖلى ٦بحر بك٩ل ٌٗخمض اإلاىاؾب

 ؤو 64 ــ ب الازخُاع َظا جدضًض َى به هىصر ما. اإلاؿخسضمحن ٧ل ٖلى حٗمُمه ًم٨ً ال ألامغ َظا بإن جبحن الخجغبت ول٨ً الكاقت، ٦غث الؾخسضام الغثِؿُت الظا٦غة حجم هه٠

اصة. ؤ٢ص ى ٦دض مُٛاباًذ 128 اصة ؤي بلى يجاص لً مُٛاباًذ 128 ًٖ الكاقت ل٨غث اإلاسههت الظا٦غة حجم ٍػ  بال٣غم اإلالٟاث بٌٗ حجم جطخُم بلى يوؾخاص باألصاء ٍػ

. الهلب

Flash BIOS Protection: ٍجً٘ ؤن ُٞجب لضً٪، الظي بالبُىؽ مخىٞغة اإلاحزة َظٍ ٧اهذ بن. بالخُإ به اإلاٗلىماث مسر ًخم بن ؤو الٟحروؾاث مً البُىؽ جدمي اإلاحزة َظ 

له بٖاصة ًجب البُىؽ جغ٢ُت بٗض. البُىؽ لتر٢ُت جدخاط ٖىضما َى Disabled بلى الازخُاع َظا به جدى٫  الظي الىخُض الى٢ذ. الى٢ذ َىا٫ Enabled ٖلى الازخُاع َظا  جدٍى

. Enabled بلى

System BIOS Cacheable :ازخُاع ٨ًىن  ؤن ًخُلب الخُاع َظا System BIOS Shadow ألام للىخت الخاب٘ البُىؽ مً وسخت وي٘ َى بٗمله الازخُاع َظا ٣ًىم ما. مٟٗل 

م. بلحها الىنى٫  لدؿهُل للمٗالج الخابٗت( L2 Cache )الشاهُت الضعظت مً اإلاسبئُت الظا٦غة بضازل  الىنى٫  ًجٗل اإلاسبئُت الظا٦غة بضازل البُىؽ وسخت وي٘ ؤن مً بالٚغ

ض ال ألامغ َظا ٖمل ؤن بال للجهاػ، الغثِؿُت الظا٦غة مً ب٨شحر ؤؾٕغ بلحها   بال البُىؽ مٗلىماث بلى ًدخاط ال الدكُٛل هٓام ٦ىن  َى الؿبب. الجهاػ ؤصاء ًٍؼ
ً
 ٞةهه وبالخالي هاصعا

 لبرامج اؾخسضامه ٌؿخدؿً اإلاسبئُت للظا٦غة اإلادضوص الدجم ؤن خُض الى٢ذ َىا٫ Disabled بىي٘ وبب٣ائها اإلاحزة َظٍ جُٟٗل ٖضم َى ألاًٞل. اإلاحزة َظٍ مً ٌؿخُٟض لً

. ؤزغي 

Video BIOS Cacheable :ٍوبب٣ائها اإلاحزة َظٍ جُٟٗل بٗضم هي ههُدخىا. الكاقت ب٨غث الخام للبُىؽ ول٨جها الؿاب٣ت للمحزة مكابهت اإلاحزة َظ Disabled الى٢ذ َىا٫ 

. الؿاب٤ باالزخُاع ط٦غهاَا التي ألاؾباب لىٟـ

AGP 4X Mode :ج٣ىُت جضٖم اللىخت ٧اهذ بطا AGP 4X قاقت ٦غث حؿخسضم و٦ىذ الكاقت، ل٨غث AGP 4X، ٦غث ٞةن ؤَٟإجه، بن. الازخُاع َظا جٟٗل ؤن ٖلُ٪ ُٞجب 

. ؤبُإ ج٨ىن  والتي AGP 2X بخ٣ىُت ؾُٗمل الكاقت

AGP Master 1WS Read :٢ىاة ألؾخسضام جدخاط التي والٗخاص البرامج AGP (AGP Busmastering Device) ال٣ىاة مً مٗلىماث ؤي ج٣غؤ ؤن ٢بل َغجؼ لضوعحي بالٗاصة جيخٓغ .

 مكا٧ل، ؤي جىاظه بضؤث بدا٫. الى٢ذ َىا٫ الازخُاع َظا بخُٟٗل هي ههُدخىا. ألاصاء لخدؿحن ًاصي مما ٣ِٞ واخضة َحرجؼ صوعة بلى الاهخٓاع ٞترة ٣ًلل الازخُاع َظا جُٟٗل

. اإلاحزة َظٍ جُٟئ ؤن ُٞم٨ى٪

AGP Master 1WS Write: ل٣ىاة ال٨خابت لٗملُاث ول٨ً الؿاب٤ الازخُاع هٟـ AGP .

CPU to PCI Write Buffer: ٢ىاة بلى بال٨خابت اإلاٗالج ٣ًىم بالٗاصة PCI ٢ىاة بةن هي اإلاك٩لت. مباقغ بك٩ل PCI و٢خه ًًُ٘ ؤن اإلاٗالج ًًُغ مما اإلاٗالج مً ب٨شحر ؤبُإ 

 الظا٦غة َظٍ بلى اإلاٗلىماث بةُٖاء اإلاٗالج ٣ًىم بدُض PCI و٢ىاة اإلاٗالج بحن ل٨ُىن ( Buffer )الظا٦غة مً ٢لُل حجم جسهُو َى الازخُاع َظا ًٟٗله ما. PCI ٢ىاة باهخٓاع

ما٫ والاههغاٝ . الى٢ذ َىا٫ الازخُاع َظا بخُٟٗل هي ههُدخىا َبٗا. PCI ٢ىاة باهخٓاع و٢خه ًًُ٘ ؤن بض٫ ؤزغي  أٖل

PCI Dynamic Bursting :ها٢ل بلى ال٨خابت بٗملُت ًخد٨م الازخُاع َظا PCI .بخُٟٗله هىصر وبالخالي الىا٢ل ؤصاء مً ًدؿً الازخُاع َظا جُٟٗل .

PCI Master 0 WS Write: ها٢ل بلى ال٨خابت ٖملُت ٢بل الاهخٓاع بٟترة ًخد٨م الازخُاع َظا PCI .ٖلى الازخُاع َظا وي٘ ٖىض Disabled صوعة ؾخيخٓغ ال٨خابت ٖملُاث ٞان 

٘ بلى يًاص مما الاهخٓاع بضون  PCI ها٢ل بلى مباقغة ال٨خابت بلى يًاص الازخُاع َظا جُٟٗل. جبضؤ ؤن ٢بل واخضة َحرجؼ . الازخُاع َظا بخُٟٗل هي ههُدخىا. الٗملُت حؿَغ

PCI Delay Transaction: ها٢ل مً اإلاٗلىماث باهخ٣ا٫ ًخد٨م الازخُاع َظا ISA ها٢ل بلى PCI .ها٢ل ؤن بما ISA ها٢ل مً ٦شحرا ؤبُإ PCI لىا٢ل ٌؿمذ الازخُاع َظا جُٟٗل ٞان 

PCI لىا٢ل اهخٓاٍع ٞترة زال٫ ؤزغي  ؤٖما٫ بٗمل ISA يًٌٗ مما ٘ اصة وبالخالي الٗملُاث حؿَغ . الازخُاع َظا بخُٟٗل هي ههُدخىا. ألاصاء ٍػ

PCI#2 Access #1 Retry :بازخُاع مغجبِ الازخُاع َظا CPU to PCI Write Buffer .الظا٦غة جم٨ً ٖضم بدا٫( Buffer )ًها٢ل بلى اإلاٗلىمت ٦خابت م PCI الازخُاع َظا ٞان 

دهها ؤزغي  مغة مٗالجتها ًخم ل٩ي للمٗالج بعؾالها ًخم ؤم ؤزغي  مغة ال٨خابت بٖاصة مداولت ًخم َل ؾُدضص  ًيكٛل ال ل٩ي الى٢ذ بٛالب اإلاحزة َظٍ بخُٟٗل هي ههُدخىا. ٞو

. الٗملُاث بهظٍ اإلاٗالج



PCI Latency Timer: ها٢ل ٌؿخسضم ؤن ٦غث ٧ل بها ٌؿخُُ٘ التي ال٣هىي  بالٟترة ًخد٨م الازخُاع َظا PCI ج٨ىن  بالٗاصة. الىا٢ل الؾخسضام ؤزغ ل٨غث اإلاجا٫ ٌُٗي ؤن ٢بل 

اصتها ول٨ً َحرجؼ صوعة 32 الٟترة اصة هي ههُدخىا. ال٨غوث ؤصاء جدؿحن بلى جاصي ٢ض ٍػ  اإلاكا٧ل بٌٗ بمىاظهت بضؤث بن. ألاصاء لخدؿحن َحرجؼ صوعة 128 ؤو 64 بلى الٟترة بٍؼ

. صوعة 32 بلى الٟترة بٖاصة ُٞجب

Power Management Setup 

IPCA Function: اإلاخ٣ضمت الُا٢ت ازخُاعاث بَٟاء ؤو بدكُٛل الخد٨م مً ًم٨ى٪ الازخُاع َظا Advanced Configuration & Power Interface بدغوٝ جسخهغ والتي 

ACPI .ٍمً مدضصة لٟترة اؾخسضامه ًخم ال الظي الٗخاص ًٖ جسًُٟها ؤو الُا٢ت بٟهل وطل٪ ال٨هغباثُت الُا٢ت مً الجهاػ اؾتهال٥ جسٌُٟ ٖلى حؿاٖض الخ٣ىُت َظ 

  جغظ٘ لها ال٨هغباثُت الُا٢ت ٞةن ألاظهؼة َظٍ مً ؤي الؾخسضام الاخخُاط ٖىض. الى٢ذ
ً
 ؤَمُت وجؼصاص. الى٢ذ َىا٫ مٟٗل الازخُاع َظا بةب٣اء هىصر. الُبُعي الىي٘ بلى ٞىعا

ت بب٣اء ٖلى ٌؿاٖض ؤهه خُض مدمى٫  خاؾب ٌؿخسضم مً م٘ الازخُاع َظا . ؤَى٫  لٟتراث حٗمل البُاٍع

Power Management: ًازخُاعاث 3 َىا٥ ًىظض بالٗاصة. الُا٢ت اؾتهال٥ زٌٟ ؤؾالُب ازخُاع ًم٨ى٪ الازخُاع َظا زال٫ م .Max Saving ى  ؤٖلى ًىٞغ الظي الازخُاع َو

ى Min Saving الُا٢ت، مً ٢ضع ىا الُا٢ت مً ٢ضع ؤ٢ل ًىٞغ الظي الازخُاع َو ى User Defined َو  ُٞجب ،User Defined جسخاع ٖىضما. الُضوي  باالزخُاع ل٪ ٌؿمذ َو

ضاصاث ججهؼ ؤن ٖلُ٪ : الخالُت الٖا

 HDD Power Down ىا . اؾخسضامه ٖضم بدالت الؿباث وي٘ بلى بالخدى٫  الهلب ال٣غم بٗضَا ؾِبضؤ التي الؼمىُت الٟترة بخدضًض ج٣ىم َو

Doze Mode خه بةبُاء بٗضَا اإلاٗالج ؾ٣ُىم التي الؼمىُت الٟترة وهي . َبُُٗت بهىعة ٌٗمل الٗخاص باقي ًٓل بِىما ؾٖغ

Suspend Mode ىا ل بٗضَا ًخم التي الؼمىُت الٟترة جدضًض ًخم َو . اإلاٗالج ٖضا الؿباث وي٘ بلى الٗخاص ٧ل جدٍى

ACPI Suspend Type: ازخُاع جُٟٗل بدا٫ IPCA Function ُت جدضًض ُٞجب : وهي مجها الازخُاع ًم٨ى٪ ؤويإ 5 َىا٥. اؾخسضامه ؾِخم الظي بالُا٢ت الخد٨م هٖى

 S0ىا . الؿباث وي٘ بلى ؾِخدى٫  الظي الٗخاص ًدضص مً َى اإلاؿخسضم ؤن ؤي ،يٞغص بك٩ل الؿباث لخالت ؾِخدى٫  والٗخاص ٌٗمل ًٓل اإلاٗالج  َو

 S1 ىا . للُا٢ت ٢لُل اؾتهال٥ الى ؾِخدى٫  الٗخاص باقي. َبُعي بك٩ل حٗمل جٓل الظا٦غة ول٨ً الٗمل ًٖ اإلاٗالج جى٠ُ٢ ؾِخم َو

 S2 للُا٢ت ٢لُل اؾتهال٥ وي٘ الى ؾِخدى٫  الٗخاص َبُعي وباقي بك٩ل حٗمل الظا٦غة وجٓل بال٩امل اإلاٗالج ًٖ ال٨هغباء ٞهل ؾِخم َىا .

 S3 خم اإلاٗالج ًٖ ال٨هغباء ٞهل ًخم َىا خم الظا٦غة جيكُِ ٖملُت ببُاء ٍو ل ٍو . للُا٢ت مم٨ً اؾتهال٥ ا٢ل بلى الٗخاص باقي جدٍى

 S4 ال٣غم مً اإلاٗلىمت جغظ٘ الجهاػ، ب٣ًاّ ًخم ٖىضما. الهلب ال٣غم بلى بالظا٦غة اإلاىظىصة اإلاٗلىماث خٟٔ ًخم طل٪ ٢بل ول٨ً. الٗخاص ظمُ٘ بَٟاء ًخم َىا 

. الظا٦غة بلى الهلب

 S5 وبٖاصة بال٩امل الجهاػ بةَٟاء بال الىي٘ َظا مً الٗخاص ب٣ًاّ باالم٩ان ٨ًىن  لً. بالظا٦غة اإلاىظىصة اإلاٗلىماث خٟٔ ًخم وال الٗخاص ظمُ٘ بَٟاء ًخم َىا 

. حكُٛله

PM Control by APM :ٖلى الازخُاع َظا وي٘. البُىؽ زال٫ مً ؤو الدكُٛل هٓام زال٫ مً الُا٢ت زٌٟ بةٖضاصاث الخد٨م ؾِخم َل جدضًض ًخم َىا Yes ؤن ٌٗني 

ىضوػ  الدكُٛل بىٓم اإلاىظىصة Advanced Power Management ج٣ىُت. الدكُٛل هٓام مً ظؼء ج٨ىن  والتي APM ج٣ىُت زال٫ مً ؾ٨ُىن  الُا٢ت بسٌٟ الخد٨م  مً ٍو

. Yes ٖلى الازخُاع َظا بىي٘ هىصر ٞةهىا ولظا البُىؽ، زال٫ مً ًخم الظي الخد٨م مً ؤًٞل الُا٢ت اؾتهال٥ بسٌٟ جد٨م ج٣ضم XP بلى 95 بنضاع

Video Off Option: وهي ازخُاعاث 3 َىا٥. الؿباث ٞترة ؤزىاء الكاقت بةَٟاء ًخد٨م الازخُاع َظا :

 Always On ىا . الُا٢ت زٌٟ ؤويإ مً ؤي ؤزىاء بَٟائها ًخم ال الكاقت َو

 Suspend Off وي٘ بلى الجهاػ جدى٫  بدالت الكاقت بَٟاء ؾِخم َىا Suspend ِألازغي  ألاويإ جدذ بَٟائها ًخم ولً ٣ٞ .

 Susp, Stby Off ىا . ٣ِٞ Standby ؤو Suspend وي٘ بلى الجهاػ جدى٫  بدا٫ الكاقت بَٟاء ؾِخم َو

 All Modes Off ىا . الُا٢ت زٌٟ ؤويإ مً وي٘ ؤي بلى الجهاػ ًخدى٫  ٖىضما الكاقت بَٟاء ؾِخم َو

Video Off Method: ٣ت ًخد٨م الازخُاع َظا : وهي الكاقت إلَٟاء مسخلٟت َغ١  3 َىا٥. الؿباث ٞترة ؤزىاء الكاقت بَٟاء بها ؾِخم التي بالٍُغ

 V/H SYNC+Blank ظا ت ؤوامغ ب٨خابت ٣ًىم الى٢ذ وبىٟـ للكاقت والٗمىصًت ألا٣ُٞت ؤلاقاعاث مهاصع بةَٟاء ٣ًىم الازخُاع َو  ٦غث طا٦غة بلى( Blank )ٞاٚع

. الكاقت

 DPMS Support ظا . الؿباث بٗملُت ًخد٨م الكاقت ٦غث ًجٗل الازخُاع َو

 Blank Screen ت ؤوامغ ٦خابت مجغص بل الكاقت بَٟاء الًخم َىا . الكاقت بلى( Blank )ٞاٚع



Modem Use IRQ: ٖىىان جدضًض ًخم َىا IRQ الـ َظا ٖلى للمىصم بقاعة ؤي وظىص ٖىض. باإلاىصم الخام IRQ ٗمل الؿباث خالت مً ججهًُه ؾِخم الجهاػ ٞةن . آلي بك٩ل َو

Soft-Off by PWR-BTTN: ما ويٗحن َىا٥. باله٩ُل اإلاىظىص الجهاػ بَٟاء و حكُٛل بؼع  ًخد٨م الازخُاع َظا : َو

 Delay 4 Sec ىا ٟاء ػع  ٖلى الًِٛ بلى ؾخدخاط َو . الجهاػ بَٟاء ًخم ؤن بلى زىان 4 إلاضة ؤلَا

 Instant Off ىا . الؼع  ٖلى الًِٛ ًخم ٖىضما ٞىعي بك٩ل الجهاػ بَٟاء ؾِخم َو

State After Power Failure: ًلي ٦ما وهي يإ ؤو 3 َىا. مٟاجئ بك٩ل اه٣ُاٖها بٗض له ال٨هغباثُت الُا٢ت حٗىص ٖىضما للجهاػ ؾُدضر بما ًخد٨م الازخُاع َظا :

 Off ىا جب ٌٗمل لً الجهاػ نٝب الُا٢ت حٗىص ٖىضما ٞةهه َو . اله٩ُل ٖلى اإلاىظىص الؼع  زال٫ مً يًضو بك٩ل حكُٛله ٍو

 On ىا . البضاًت مً هٟؿه حكُٛل ؾُُٗض الجهاػ ٞةن َو

 Auto ىا ٗىص ؾِكخٛل الجهاػ ٞةن َو . الُا٢ت اه٣ُإ ٢بل ٖلُه ٧ان الظي الىي٘ بلى َو

Wake Up Events:  ًوهي ؤلازخُاعاث مً ال٨شحر ؾىجض َىا. الؿباث خالت مً الجهاػ بجهاى ب٨ُُٟت الخد٨م ًم٨ً الازخُاع َظا م :

 VGA ىا . بَٟاثه ؤعصث بن Off و الازخُاع َظا جُٟٗل ؤعصث بن On جسخاع. الكاقت ٦غث ٖلى خغ٦ت ؤي َىا٥ ٨ًىن  ٖىضما الجهاػ ؾُجهٌ َو

 LPT & COM مساعط ٖلى خغ٦ت بإي ًدـ ٖىضما الجهاػ ؾُجهٌ َىا COM ؤو LPT .جسخاع None ض ج٨ً لم بن  ؤو اإلاساعط َظٍ زال٫ مً ًجهٌ ؤن الجهاػ جٍغ

. ٦الَما ؤو اإلاسغظحن مً ؤي ازخُاع ًم٨ى٪

 HDD & FDD اإلاغن  ال٣غم ؤو الهلب ال٣غم مً خغ٦ت ؤي وظىص ٖىض ؾُجهٌ الجهاػ .

 PCI Master ها٢ل حؿخسضم التي ال٨غوث مً ؤي مً خغ٦ت ؤي PCI ٌالؿباث خالت مً الجهاػ ؾخجه .

 Wake Up on LAN/Ring خالت مً ؾُجهٌ الجهاػ ٞان اإلاىصم م٘ اإلاىنل الهاج٠ زِ ٖلى م٩اإلات ؤي جإحي ؤو الكب٨ت ٦غث ٖلى خغ٦ت َىا٥ ٨ًىن  ٖىضما 

. الؿباث

 RTC Alarm Resume ىا  ججهؼ ؤن ٖلُ٪ ُٞجب الازخُاع َظا جٟٗل ٖىضما. آلي بك٩ل ؾباجه مً الجهاػ به ًجهٌ مدضص وو٢ذ قهغ جدضص ؤن حؿخُُ٘ َو

ضاصاث : الخالُت ؤلٖا

 Date of Month ىا ض الظي الكهغ ع٢م ج٨خب َو (. ًىم ٧ل ًجهٌ ؤن الجهاػ ؤعصث بن 0 جً٘ ؤن بةم٩اه٪ )به ًجهٌ ؤن الجهاػ جٍغ

 Resume Time ىا ض التي والشاهُت والض٣ُ٢ت الؿاٖت جدضص َو . بها ًجهٌ ؤن الجهاػ جٍغ

 IRQs Wake Up Event :َلب ؤي خهى٫  ٖىض الجهاػ ؾُجهٌ َل ًدضص الازخُاع َظا IRQ .

IRQs Activity Monitoring: ًبالٗاصة َىا ؾخجض. الؿباث مً الجهاػ بةجهاى ؾُدؿبب الظي الٗخاص ماَى زخُاعب ًم٨ى٪ الازخُاع، َظا م ً  الظي الٗخاص وؤؾماء IRQ ٖىاٍو

ً َظٍ ٌؿخسضم ضٍ الظي الٗخاص. الٗىاٍو ضٍ ال الظي والٗخاص جٟٗله، الجهاػ بةجهاى ٣ًىم ؤن جٍغ . Disabled بلى جدىله ؾباجه مً الجهاػ ًجهٌ ؤن جٍغ

 البُىؽ جدضًض

 ؤي ٞةن الجهاػ بملخ٣اث الخد٨م َى البُىؽ َبُٗت ؤن ٞبما. البُىؽ جدضًض ٞحها ًجب زانت خاالث َىال٪ ل٨ً و البُىؽ جدضًض مى٪ ًخُلب ال الخاالث مٗٓم في

.  مُٗىت ٢ُٗت في الخد٨م مً البُىؽ جم٨ً ٖضم ًٖ هاظم ؾ٨ُىن  جدضًض

 
ً
ىض. ؤ٢ص ى ٦دض 80GB بؿٗت الهلبت ألا٢غام بضٖم ٣ًىم ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىص البُىؽ و GB 120 حجمه نلب ٢غم بكغاء ٢مذ:  مشال اعج٪ ٖو  اإلاهىٗت الكغ٦ت إلاى٢٘ ٍػ

 مً جخم٨ى٪ ختى الخدضًض ٖلُ٪ وظب الخالت َظٍ في. 120GB بؿٗت الهلبت ألا٢غام بضٖم ٣ًىم آلان ؤهه خُض للبُىؽ جدضًض َىال٪ ؤن وظضث لضً٪ التي ألام للىخت

.  الجضًض الهلب ال٣غم اؾخسضام

 جدضًض عؤًذ بطا و. بالخدضًض ًىصر ٞال مجها حٗاوي إلاك٩لت جدضًض ؤي جغي  لم بطا. الجضًض البُىؽ في بالخدضًشاث الثدت بخجهحز ج٣ىم ألام للىخاث اإلاهىٗت الكغ٧اث مٗٓم

.  وظه ؤ٦مل ٖلى ظهاػ٥ م٨ىهاث م٘ بالٗمل ظهاػ٥ ٣ًىم ختى الخدضًض ٖلُ٪ ظب و مجها حٗاوي إلاك٩لت

  ظهاػي؟ في للبُىؽ الخدضًض ع٢م ؤٖٝغ ٠ُ٦

لى في مىصًله و البُىؽ ع٢م و للبُىؽ اإلاهىٗت الكغ٦ت اؾم ؾ٨ُىن  الجهاػ حكُٛل ٖىض ت  بغهامج٦Bios Agentما ؤن . ألٖا  التي اللىخت ٖلى البُىؽ جٟانُل إلاٗٞغ

ت" Get Bios Info "ه٣غا ...حؿخسضمها  ...البُىؽ جٟانُل إلاٗٞغ



 

ت َغ١  ىضوػ  الدكُٛل هٓام في البُىؽ بنضاع إلاٗٞغ  ٍو

 ألاوامغ مىظه باؾخٗما٫ البُىؽ مٗلىماث ٖلى الخهى٫ - 1

ت الُغ١  ؤؾٕغ مً واخضة ٤ ًٖ CMD ألامغ بصزا٫ ًم٨ى٪ ألاوامغ، مىظه لدكُٛل. ألاوامغ مىظه باؾخٗما٫ َى البُىؽ وسخت إلاٗٞغ  جدضًض ؤو( Win+ R )ػع  ٖلى  يِٛ ٍَغ

٤ ًٖ اإلاؿخسضم ٢اثمت مً" Command Prompt "زُاع . Windows 8.1 الدكُٛل هٓام حؿخسضم ٦ىذ بطا( Win + X )ٖلى يِٛ ٍَغ

 

ظا. Enter ػع  ٖلى وايِٛ ألاوامغ مىظه في  wmic bios get smbiosbiosversion الخالي ألامغ ؤصزل ألاوامغ، مىظه ٞخذ بمجغص  ٣ِٞ BIOS بنضاع بٗغى ٣ًىم ؾىٝ  َو

". 786G1 v01.26 "َى بنضاع البُىؽ في الهىعة اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى" SMBIOSBIOSVersion "ٖباعة جدذ

     

 

 
ً
  ًم٨ى٪ طل٪، مً بضال

ً
هاع الخالي  systeminfo | findstr /I /c:bios  ألامغ اؾخسضام ؤًًا ىضوػ  في الىٓام مٗلىماث ؤصاة باؾخضٖاء ٣ًىم ؤصهاٍ ألامغ. البُىؽ مٗلىماث إْل  ٍو

ٗغى ش الىاقغ مشل ؤزغي  مٗلىماث َو . ؤلانضاع وجاٍع

 

 



ىضوػ  باؾخٗما٫ البُىؽ مٗلىماث ٖلى الخهى٫ - 2  باوعقُل ٍو

 . البُىؽ مٗلىماث ٖلى للخهى٫  اؾخسضامه ًم٨ى٪ ،باوعقُل  َى ما حٗٝغ ٦ىذ بطا
ً
 وسخت خؿب ٖلى البضاًت قاقت ؤو  البضاًت ال٣اثمت في PowerShell ًٖ ابدض ،ؤوال

ىضوػ  . PowerShell ألامغ وبصزا٫( Win + R )ػع  ٖلى يِٛ ًم٨ى٪ ؤو حؿخٗملها، التي ٍو

 

 مٗلىماث ٖلى جدهل ؾىٝ ألمغ َظا بؿخٗما٫. اإلاُلىبت البُىؽ بنضاع اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  باوعقُل في ؤصهاٍ ألامغ وله٤ بيسخ ٢م ، PowerShell حكُٛل بمجغص

 ... للمىخج الدؿلؿلي والغ٢م اإلاهىٗت، الكغ٦ت مشل ؤزغي  مٗلىماث ؤًًا جغي  وؾىٝ البُىؽ، اليسخت

    Get-WmiObject win32_bios 

 

 الىٓام مٗلىماث ؤصاة باؾخٗما٫ البُىؽ مٗلىماث ٖلى الخهى٫ - 3

ض ال ٦ىذ بطا  . الىٓام مٗلىماث ؤصاة بؾخٗما٫ ًم٨ى٪ ،باوعقُل ؤو ألاوامغ مىظه في ألاوامغ وبصزا٫ اؾخٗما٫ جٍغ
ً
 وايِٛ msinfo32 ا٦خب و ،"Win+ R "ػع  ٖلى ايِٛ ،ؤوال

. الىٓام مٗلىماث هاٞظة لٟخذ Enter ػع  ٖلى

 

غ ٢م ألاصاة حكُٛل ٖىض  مشل مُٟضة ؤزغي  مٗلىماث ججض ؾىٝ طل٪ بلى ظىبا" BIOS Version/Date "بجاهب اإلاىظىص البُىؽ ؤلانضاع ع٢م ججض وؾىٝ ألؾٟل، بالخمٍغ

. SMBIOS بنضاع مٗلىماث و اإلاهىٗت الكغ٦ت

 



ىضوػ  الدسجُل مدغع  بةؾخٗما٫ البُىؽ مٗلىماث ٖلى الخهى٫ - 4  ٍو

ىضوػ  سجل اؾخٗما٫ ؤًًا ًم٨ى٪ ؤٖالٍ، اإلاظ٦ىعة ألاؾالُب ٧ل اؾخٗما٫ بلى باإلياٞت  ٖلى ايِٛ لخبضؤ، . البُىؽ اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫ ( Windows Registry )ٍو

"Win+ R"، وا٦خب regedit ِٛػع  ٖلى واي Enter ىضوػ  سجل مدغع  لٟخذ . ٍو

 

. ألاٌؿغ الجؼء في" SystemBiosVersion "ال٣ُمت بجاهب BIOS بنضاع اإلاٗلىماث ججض وؾىٝ الخالي اإلاٟخاح بلى اهخ٣ل ٞخده، وبمجغص

    HKEY_LOCAL_MACHINE/Hardware/Description/System/BIOS 

 

 البُىؽ لخدضًض مخاخت ظضًضة بُىؽ جدضًشاث ؤي ًٖ البدض ًم٨ى٪ ؤلانضاع، مٗلىماث باؾخٗما٫ و. ب٪ الخام الجهاػ في  اإلاىظىص البُىؽ مٗلىماث ٖلى الخهى٫  بٗض

 ...ب٪ الخام

ُا٫ دت اإلاغجبُت ألٖا  BIOS الـــــ بكٍغ

اث مسر بلى ألاخُان بٌٗ في ًاصي ٢ض BIOS بالـ الخانت jumpers للـ الخاَئ الًبِ دت مدخٍى دضر )الكٍغ  jumper الـ بِىما BIOS الـ جدضًض ؤزىاء ألاخُان مٗٓم في طل٪ ٍو

دت بدماًت الخام م٨ً ،(Protected الخماًت وي٘ في ٖلحها ال٨خابت مً BIOS الـ قٍغ دت باؾدبضا٫ ٖضمه ؤو طل٪ خضور مً الخإ٦ض ٍو  بإزغي  ٞحها اإلاكدبه BIOS الـ قٍغ

.  ألام اللىخت حكُٛل بٖاصة زم الىٕى هٟـ مً ؾلُمت

  ٨ًىن  طل٪ ٞةن حكُٛله، ٖىض Beep ٢هحرة نٟاعة ٌُٗي الجهاػ ٧ان بطا
ً
دت ؤن بلى ماقغا  نٟاعة ألي الجهاػ بنضاع ٞةن ٦ظل٪. ؾلُمت ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة BIOS الـ قٍغ

  ٨ًىن  ما ُٖل وظىص بؿبب ؤزغي 
ً
  ؤًًا

ً
دت ؤن بلى ماقغا . ؾلُمت BIOS الـ قٍغ

دت . IC Socket لها مسهو ؾى٦ُذ ٖلى ومشبخت َٝغ 32 ولها DIP هٕى مً IC مخ٩املت صاثغة نىعة في ج٨ىن  ما ٖاصة BIOS الـ قٍغ

 



دت جخمحز ا AMI و Phoenix و Award مشل )BIOS للـ اإلاهىٗت الكغ٦ت اؾم ٖلُه م٨خىب طَبي ؤو ٞط ي ؤو وعقي sticker مله٤ بىظىص BIOS الـ قٍغ حَر  الـ بنضاعة وع٢م( ٚو

BIOS دت في اإلاسؼهت . الكٍغ

ظا. ألاعبٗت ظىاهبها ٖلى مىػٖت ؤَغاٞها وج٨ىن  الك٩ل مغبٗت ج٨ىن  بإجها وجخمحز PLCC هٕى مً ج٨ىن  BIOS الـ قغاثذ بٌٗ   ًشبذ BIOS الـ قغاثذ مً الىٕى َو
ً
 ؾى٦ُذ في ؤخُاها

  IC Socket لها مسهو
ً
. ألام اللىخت ٖلى مباقغة باللخام مشبخت ج٨ىن  وؤخُاها

اصة دت بغمجت إٖل  .EEPROM Programmer باؾم ٌٗٝغ بغمجت ظهاػ واؾخسضام ألام، اللىخت مً ٨ٞها ًلؼم BIOS الـ قٍغ

 

دت ٞ٪ في الكغوٕ ٢بل . مباقغة ألام اللىخت ٖلى ملخىمت ولِؿذ لها مسهو ؾى٦ُذ في ألام اللىخت ٖلى مشبخت ؤجها مً الخإ٦ض ًجب ألام اللىخت مً BIOS الـ قٍغ

دت ؤَغاٝ ؤخض في notch صلُل ًىظض اثضة. BIOS الـ قٍغ دت جغ٦ُب اججاٍ ًدضص ؤهه الضلُل َظا ٞو خم. لها اإلاسههت الؿى٦ُذ في ألام اللىخت ٖلى الكٍغ  بتر٦ُب طل٪ ٍو

دت دت في اإلاىظىص الضلُلم٘  ًخُاب٤ بدُض الؿى٦ُذ في الكٍغ . الؿى٦ُذ في اإلاىظىص الضلُل م٘ الكٍغ

دت ٞ٪ ٖىض دت ؤَغاٝ زني بضون  طل٪ ًخم ؤن ًجب ألام اللىخت مً BIOS الـ قٍغ . الكٍغ

٣ت دت ٞ٪ ٍَغ  DIP هٕى مً BIOS قٍغ

 

ُ٘ مٟ٪ هضزل -1 دت الؿٟلي الؿُذ بحن نٛحرة ؾ٨حن ؾً ؤو ٞع دت ٖلُه اإلاشبخت للؿى٦ُذ الٗلىي  والؿُذ للكٍغ دت خاٞتي ؤخض ٖىض الكٍغ . الك٩ل في مبحن َى ٦ما الكٍغ

2- ٘ دت هٞغ جب. ٖلُه اإلاشبخت الؿى٦ُذ مً الخغوط في جبضؤ ختى بدغم الكٍغ ت ج٨ىن  بدُض الٗملُت َظٍ جخم ؤن ٍو دت ؤَغاٝ زني لخجىب ًم٨ً ما ؤنٛغ اإلاٟ٪ ػاٍو  الكٍغ

دت واإلادُُت ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة الال٨تروهُت اإلا٨ىهاث ٖلى بكضة الًِٛ ٖضم مغاٖاة ًجب ٦ما. ٨ٞها ؤزىاء  .بها الًغع  بلخا١ لخجىب بالكٍغ

٘ بٗض -3 دت خاٞتي ؤخض ٞع   الكٍغ
ً
. الؿاب٣ت الخُىاث هٟـ وه٨غع  اإلا٣ابلت الخاٞت بلى هيخ٣ل ، ٢لُال

دت جخدغع  ختى مغاث ٖضة الؿاب٣ت الخُىاث بخ٨غاع ه٣ىم -4   الكٍغ
ً
. الؿى٦ُذ مً جماما

دت ؤَغاٝ ؤخض اهصىاء خالت في غاٝ حٗضًل ًم٨ً ٨ٞها، ؤزىاء الكٍغ  مضبب َٝغ طاث ػعاصًت باؾخسضام اإلاىشيُت ألَا

٣ت دت جغ٦ُب ٍَغ   :DIP هٕى مً BIOS قٍغ

 

دت ويُٗت ايبِ 1-  دت في اإلاىظىص notch الضلُل ٨ًىن  بدُض للؿى٦ُذ باليؿبت الكٍغ   الكٍغ
ً
. الؿى٦ُذ في اإلاىظىص الضلُل م٘ مخُاب٣ا

دت ؤَغاٝ بخى٤ُٞ ٢م2-  ٤ ايِٛ زم بدغم، الؿى٦ُذ في لها اإلا٣ابلت الٟخداث م٘ الكٍغ دت الٗلىي  الؿُذ ٖلى بٞغ غاٝ حٗك٤ُ ًخم ختى للكٍغ  في مىايٗها م٘ ألَا

. الؿى٦ُذ



دت ؤَغاٝ مً َٝغ ٧ل حٗك٤ُ مً الخإ٦ض بٗض 3-  دت الٗلىي  الؿُذ ٖلى بالًِٛ ٦م الؿى٦ُذ، في له اإلا٣ابلت الٟخدت م٘ الكٍغ   جشبذ ختى للكٍغ
ً
. الؿى٦ُذ في جماما

٤ باإلبهام الًِٛ زم  وبٞغ

دت بغمجت بٖاصة صواعي   :BIOS الـ قٍغ

 َظٍ في. ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىص BIOS الـ ًضٖمها ال( ٖالُت ؾٗت طو صؾ٪ َاعص ؤو ظضًض CPU مٗالج نىعة في ٨ًىن  ما ٖاصة )ظضًضة Hardware ماصًت م٨ىهاث ْهىع  -1

 bin *.امخضاص طو مل٠ نىعة في وجىػَٗه BIOS الـ بخدضًض ألام للىخت اإلاهىٗت الكغ٦ت ج٣ىم الخالت

. PnP ج٣ىُت ْهىع  بضاًت ٖىض خضر ٦ما ،BIOS الـ في لها صٖم بلى جدخاط خضًشت حكُٛل ؤهٓمت ؤو بغامج ْهىع 2 -  

اصة ٨ًىن  الخاالث بٌٗ في - 3 دت بغمجت إٖل ٤ ًٖ وطل٪ ألام، اللىخت ؤصاء مؿخىي  ٖلى بًجابي جإزحر ؤخضر بةنضاع BIOS الـ قٍغ  التي ؤلاياُٞت الخُاعاث مً ٖضص بجاخت ٍَغ

. ألام اللىخت ؤصاء جدؿحن بًبُها ًم٨ً

. BIOS الـ مً مٗضلت وسخت بةنضاع بخضاع٦ها ج٣ىم زم ألام، للىخت اإلاهىٗت الكغ٧اث آلزغ خحن مً ٞحها ج٣٘ ٢ض والتي ألانلي BIOS الـ في اإلاىظىصة ألازُاء بٌٗ ٖالط  -4

 :ملخىْت

م   ؤهه بال اإلاك٨الث، بٌٗ لٗالط ٧اُٞت وخضَا ج٨ىن  ؤخضر بيسخت BIOS الـ بغمجت بٖاصة ؤن مً بالٚغ
ً
ل بٖاصة اإلاك٩لت لخل ٌؿخلؼم ؤخُاها  ٖملُت بجمام بٗض الدكُٛل هٓام ججًز

. BIOS الـ جدضًض

ضاص دت بغمجت لٗملُت ؤلٖا  BIOS الـ قٍغ

دت بغمجت في الكغوٕ ٢بل : ًلي ما اإلاٗلىماث َظٍ وجخًمً. ألاؾاؾُت اإلاٗلىماث بٌٗ ٖلى الخهى٫  ًيبغي ،BIOS الـ قٍغ

. ألام اللىخت  هٕى ومىصًل1-

دت بغمجت بم٩اهُت مضي  -2 ٤ ًٖ ألام اللىخت لهظٍ BIOS الـ قٍغ غ الؿىٞذ ٍَغ . EEPROM Programmer الـ ظهاػ اؾخسضام لبرمجتها ًلؼم ؤهه ؤم ٍو

دت ومىصًل ع٢م 3 - . BIOS الـ قٍغ

دت بغمجت جضٖم ال ألام اللىخاث بٌٗ ٤ ًٖ BIOS الـ قٍغ غ الؿىٞذ ٍَغ م٨ً. ٍو ٤ User’s Manual اإلاؿخسضم صلُل بمغاظٗت طل٪ مً الخإ٦ض ٍو . ألام اللىخت م٘ اإلاٞغ

ت ًم٨ً ٤ ًٖ ألام للىخت الخالي BIOS الـ بنضاع ع٢م مٗٞغ   الجهاػ، حكُٛل بضء ٖىض Pause مٟخاح يِٛ ٍَغ
ً
ىض. Memory Test الظا٦غة ازخباع ؤزىاء وجدضًضا  ال٣ُام ٖو

  BIOS الـ بنضاع ع٢م ًٓهغ بظل٪
ً
: آلاحي ٌكبه ؾُغا الكاقت ؤؾٟل في ًٓهغ ٦ما. BIOS للـ اإلاهىٗت الكغ٦ت قٗاع جدذ الٗلىي  ألاٌؿغ الغ٦ً في م٨خىبا
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ى ألاخمغ، باللىن  واإلابحن وؤع٢ام ؤخٝغ حؿٗت مً اإلا٨ىن  ال٨ىص ٖلى ؤؾاؾُت بهٟت اَخمامىا  ًتر٦ؼالؿُغ َظا في  . 2A69KS2IC اإلاشا٫ َظا في َو

ى٣ؿم ،Award BIOS بـ زام ال٨ىص َظا : عثِؿُت ؤ٢ؿام زالزت بلى ٍو

 2A69K   -1 غمؼ . اإلاؿخسضمت Chipset الـ لىٕى ٍو

 S2  -2 غمؼ . ألام للىخت اإلاهىٗت للكغ٦ت ٍو

  IC -3 غمؼ . ألام اللىخت إلاىصًل ٍو

: الخالي الك٩ل ًإزظ الؿُغ َظا ٞةن AMI BIOS هٕى مً BIOS الـ ٧ان بطا ما خالت في

51-0102-zz5123-00111111-101094-AMIS123-P 

. ألام للىخت اإلاهىٗت الكغ٦ت ألاخمغ باللىن  اإلابِىت ألاع٢ام مجمىٖت وجدضص

ت ألاهترهذ ٖلى AMI وقغ٦ت Award قغ٦ت مى٢٘ بلى الغظٕى ًم٨ً . مجها ألام اللىخت ًٖ مٗلىماث ٖلى للخهى٫  جغظمتها و٦ُُٟت ألا٦ىاص لهظٍ اإلاسخلٟت ال٣ُم إلاٗٞغ



دت ومىصًل ع٢م جدضًض ٦ُُٟت   :BIOS الـ قٍغ

ت هدخاط دت ومىصًل ع٢م إلاٗٞغ ت BIOS الـ قٍغ دت َظٍ بغمجت بم٩اهُت مضي إلاٗٞغ غ الؿىٞذ بىاؾُت الكٍغ . ٍو

دت ع٢م ٨ًىن    BIOS الـ قٍغ
ً
دت الٗلىي  الؿُذ ٖلى ٖاصة م٨خىبا دت في اإلاستزن  BIOS الـ وبنضاع هٕى ٖلُه اإلا٨خىب Sticker اإلاله٤ جدذ للكٍغ  الـ قغاثذ مً ال٣لُل. الكٍغ

BIOS دت، الؿٟلي الؿُذ ٖلى ومىصًلها ع٢مها ٨ًخب  ..ع٢مها ٢غاءة مً هخم٨ً ختى ٨ٞها ًلؼم زم ومً للكٍغ

دت ع٢م ٢غاءة ٖىض به جهخم ما ؤ٦ثر ى ،Core Part Number بالـ ٌٗٝغ ما جدضًض َى BIOS الـ قٍغ دت ع٢م مً ألاؾاس ي الجؼء َو تها ًدضص الظي الكٍغ . ٍَى

دت ع٢م ًدخىي  ما ٖاصة اصة. Core Part Number الـ جلي ؤو حؿب٤ وعمىػ  ؤع٢ام ٖلى الكٍغ  Core Part Number الـ في اَخمامىا ًىدهغ وبهما والغمىػ  ألاع٢ام بهظٍ ٦شحر جهخم ال ٖو

ِ٣ٞ .

 BIOS الـ قغاثذ مً لٗضص Core Part Number الـ جدضًض خى٫  ألمشلت الخالُت الٗغى قغاثذ في هخٗغى

دت دت هي الهىعة في اإلابِىت الكٍغ . 28F1000PC َى لها Core Part Number والـ ،Macronix 28F1000PC-12C4 هٕى مً قٍغ

 

دت دت هي الهىعة في اإلابِىت الكٍغ . 29F100B َى لها Core Part Number والـ ،ASD AE29F100B-15 هٕى مً قٍغ

 

دت دت هي الهىعة في اإلابِىت الكٍغ . 39SF020 َى لها Core Part Number والـ ،SST MFP 39SF020 هٕى مً قٍغ

 

دت بغمجت بٖاصة  EEPROM Programmer الـ ظهاػ اؾخسضام بضون  BIOS الـ قٍغ

٣ت َظٍ حٗٝغ . Hot Flashing باؾم الٍُغ

: بلى الٗملُت َظٍ إلجمام ؾخدخاط

. بغمجخه اإلاغاص BIOS الـ ٖلى ًدخىي  الظي اإلال٠ -Flash Utility.      3 البرمجت بغهامجBoot-up Floppy Disk.      -2  ٢إلا ٢غم1- 

دت 4 - . الىٕى هٟـ مً ؾلُمت BIOS قٍغ

 الـ ٖلى ًدخىي  الظي اإلال٠ م٘ ٖلُه الخهى٫  ًم٨ى٪ ؤو ،(AMI ؤو Award مشل )BIOS للـ اإلاهىٗت الكغ٦ت مى٢٘ مً بما Flash Utility البرمجت بغهامج ٖلى الخهى٫  ًم٨ى٪

BIOS للـ اإلاهىٗت الكغ٦ت مى٢٘ مً بغمجخه اإلاغاص Motherboard الـ ببرمجت ج٣ىم التي BIOS خم. لها . ؤلا٢إل ٢غم ٖلى اإلالٟحن َظًً وسخ ٍو

ىصر ،bin *.امخضاص طو مل٠ نىعة في BIOS الـ ٖلى ًدخىي  الظي اإلال٠ ٨ًىن  ما ٖاصة  ؤو الاهترهذ ٖلى ألام للىخت اإلاهىٗت الكغ٦ت مى٢٘ مً اإلال٠ َظا ٖلى بالخهى٫  ٍو

. الىٕى هٟـ مً ؤم لىخت مً بيسخه

 



  :Hot Flashing الـ زُىاث

ت بٟ٪ ٢م -1 . Clear CMOS ٖمل زم Motherboard الـ ٖلى اإلاىظىصة البُاٍع

دت بٟ٪ ٢م2-    وع٦ب ألام اللىخت مً بغمجتها اإلاغاص BIOS الـ قٍغ
ً
دت مجها بضال   بخصبُتها ج٣ىم ؤال ٖلى الؿلُمت الكٍغ

ً
  جشبُخا

ً
 ه٣اٍ جالمـ ؤَغاٞها ججٗل ؤن ٣ِٞ ٨ًٟي. ظُضا

. الجهاػ حكُٛل ٖىض َبُُٗت بهىعة Motherboard الـ حٗمل بدُض لها اإلاسههت الخىنُل

ت جغ٦ُب ؤٖض3-  .  Motherboard الـ ٖلى لها اإلاسهو اإلا٩ان في البُاٍع

  بةٖضاصٍ ٢مذ الظي ؤلا٢إل ٢غم اؾخسضم -4
ً
. الدكُٛل هٓام لخدمُل ؾاب٣ا

دت بٟ٪ ٢م ، ؤلا٢إل ٢غم مً DOS الدكُٛل هٓام جدمُل جمام بٗض5-   ٢م زم الجهاػ، ًٖ ال٨هغباثُت الخٛظًت مهضع ٞهل بضون  ألام اللىخت مً الؿلُمت BIOS الـ قٍغ

دت بتر٦ُب دت ٖلى اإلاىظىص notch الـ اججاٍ ٨ًىن  ؤن مغاٖاة م٘ بغمجتها اإلاغاص BIOS الـ قٍغ   الكٍغ
ً
. صخُدا

. بىجاح البرمجت ٖملُت اهتهاء ختى الكاقت ٖلى ؤمام٪ اإلابِىت الخٗلُماث جاب٘ زم ،BIOS الـ ٖلى ًدخىي  الظي اإلال٠ اؾم وخضص Flash Utility البرمجت بغهامج بدكُٛل ٢م -6

دت بغمجت مً الاهتهاء بٗض -7 . Clear CMOS بٗمل ٢م زم الجهاػ ؤَٟئ ،BIOS الـ قٍغ

دت بغمجت هجاح لًمان ههاثذ   :BIOS الـ قٍغ

دت بغمجت إلجمام ج٨ٟي RAM الظا٦غة مً مؿاخت جىٞحر لًمان وطل٪ ،Shadow ٧لمت جخًمً التي BIOS Setup الـ في اإلاىظىصة الخُاعاث ل٩ل Disable ٖمل 1-  BIOS الـ قٍغ

. بىجاح

مل BIOS Setup الـ في Chipset Feature Setup ٢اثمت بلى الضزى٫  -2 . Video BIOS Cacheable و System BIOS Cacheable لخانُتي Disable ٖو

اث٠ لجمُ٘ Disable ٖمل -3 . BIOS Setup الـ في Power Management الـ ْو

دت ٖلى ال٨خابت بمى٘ الخام Jumper الـ ؤن مً الخإ٦ض -4 دت ببرمجت الؿماح وي٘ ٖلى مًبىٍ BIOS الـ قٍغ (. Enable Reflashing )الكٍغ

دت بغمجت بجمام بٗض . ٖلُه ٧اهذ ما بلى إلعظاٖها الخُاعاث َظٍ يبِ بٖاصة ًم٨ى٪ بىجاح BIOS الـ قٍغ

دت بغمجت   BIOS الـ قٍغ
ً
 :ؤوجىماج٨ُُا

ل ًم٨ً دت بغمجت ٖملُت جدٍى . الٗملُت َظٍ بةجمام الخانت ألاوامغ مجمىٖت ٖلى ًدخىي  Autoexec.bat مل٠ باؾخسضام ؤوجىماج٨ُُت بهىعة جخم ٖملُت بلى BIOS الـ قٍغ

ىي٘ . ٢بل مً بةٖضاصٍ ٢مىا الظي ؤلا٢إل ٢غم ٖلى اإلال٠ َظا ٍو

اث ٣ت َظٍ في اإلاؿخسضم Autoexec.bat مل٠ مدخٍى  .الٍُغ

@                                        echo off                       

                                         if exist oldbios.bin goto old 

                                        awdflash.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r 

                                        goto end 

:                                       old 

                                       awdflash.exe oldbios.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r 

:                                       end                                         

دت بغمجت ؾِخم الجضًض، ؤلا٢إل ٢غم اؾخسضام بمجغص ، BIOS الـ قٍغ
ً
. ال٣غم ٖلى خٟٓه ًخم oldbios.bin باؾم مل٠ في ال٣ضًم BIOS الـ مً بيسخت الاخخٟاّ م٘ جل٣اثُا



دت، بغمجت مً الاهتهاء بٗض ؤزغي  مغة ؤلا٢إل ٢غم هٟـ باؾخسضام ٢مذ بطا دت بغمجت بٖاصة ؾِخم الكٍغ . oldbios.bin مل٠ في اإلادٟىْت ال٣ضًم BIOS الـ بيسخت الكٍغ

دت بغمجت بةٖاصة ٌؿمذ ختى وطل٪ ٖمض، ًٖ الٗملُت بهظٍ لل٣ُام Autoexec.bat مل٠ ؤٖض و٢ض   ال٣ضًم BIOS بالـ الكٍغ
ً
٣ت َظٍ حؿمذ ٦ما. الخاظت ٖىض جل٣اثُا  ببرمجت الٍُغ

دت . Display System الٗغى هٓام حكُٛل بلى الخاظت صون  الكٍغ

دت لبرمجت Award Flash بغهامج اؾخسضام ٦ُُٟت   :BIOS قٍغ

: هي Award Flash v7.70 بغهامج حكُٛل ألمغ الٗامت الهُٛت

AWDFLASH [Filename 1] [Filename 2] [key [/key]…] ] 

: خُض

Filename 1: for reflashing 

Filename 2: for the previous version of the BIOS 

 Award Flash لبرهامج الدكُٛل زُاعاث

Py ؤو/ Pn 

ض ٦ىذ بطا ما ٖلى No ؤو Yes بـ لإلظابت جغمؼ دت بغمجت جٍغ ؿمذ. ال ؤم BIOS الـ قٍغ  الـ ٖلى جدهل ؤن ؤو مل٠ بلى الخالي BIOS الـ ليسخ البرهامج باؾخسضام الخُاع َظا ل٪ َو

Checksum بالـ الخانت BIOS دت بغمجت صون  الخالي . BIOS الـ مً ظضًضة بيسخت الكٍغ

. Py /هي الخُاع لهظا الاٞترايُت ال٣ُمت

Sy ؤو/ Sn 

ض ٦ىذ بطا ما ٖلى No ؤو Yes بـ لإلظابت جغمؼ . ال ؤم مل٠ في الخالي BIOS الـ مً وسخت خٟٔ جٍغ

. Sy /هي الخُاع لهظا الاٞترايُت ال٣ُمت

دت ببرمجت ال٣ُام ٖىض Autoexec.bat مل٠ في Sn /باؾخسضام ًىصر   الكٍغ
ً
. Display System الٗغى هٓام حُٗل خالت في ؤوجىماج٨ُُا

/CC 

دت بغمجت مً الاهتهاء بٗض Clear CMOS لٗمل حؿخسضم . الكٍغ

ً مهٟىٞاث نُاٚت جسخل٠ ؤن اخخما٫ وظىص خالت في اؾخسضامه ًُٟض  ال٣ضًم BIOS الـ ٢ام التي جل٪ ًٖ CMOS طا٦غة في بةوكائها الجضًض BIOS الـ ٣ًىم التي البُاهاث جسٍؼ

، بةوكائها
ً
ى مؿب٣ا . BIOS الـ بغمجت مً الاهتهاء بٗض ألام اللىخت حكُٛل ٖىض مكا٧ل ٖىه ًدؿبب ما َو

. ألام باللىخت الخام User’s Manual اإلاؿخسضم صلُل وظىص ٖضم خالت في وزانت ،Clear CMOS بـ الخام Jumper الـ ًٖ البدض ٖىاء الخُاع َظا اؾخسضام ٖلُ٪ ًىٞغ

/CP 

دت، بغمجت مً الاهتهاء بٗض Clear ESCD لٗمل حؿخسضم . ESCD طا٦غة مً PnP زانُت جضٖم التي اإلااصًت اإلا٨ىهاث بجمُ٘ الخانت البُاهاث مسر بهضٝ وطل٪ الكٍغ

 بغمجت بجمام بٗض ألام اللىخت ٖلى PnP زانُت جضٖم ظضًضة ماصًت م٨ىهاث جغ٦ُب خالت في Startup Problems الدكُٛل بضء مكا٧ل لخالفي الخُاع َظا اؾخسضام ًُٟض

دت . BIOS الـ قٍغ

اث بخدضًض ألام اللىخت وج٣ىم   مسخها جم التي ESCD طا٦غة مدخٍى
ً
. الدكُٛل بٖاصة ٖىض جل٣اثُا

CD 

دت، بغمجت مً الاهتهاء بٗض Clear DMI Data pool لٗمل حؿخسضم . ألام اللىخت ٖلى اإلاىظىصة اإلااصًت اإلا٨ىهاث بجمُ٘ الخانت البُاهاث مسر بهضٝ وطل٪ الكٍغ



دت بغمجت بجمام بٗض ألام اللىخت ٖلى ظضًضة ماصًت م٨ىهاث جغ٦ُب خالت في Startup Problems الدكُٛل بضء مكا٧ل لخالفي الخُاع َظا اؾخسضام ًُٟض . BIOS الـ قٍغ

اث بخدضًض ألام اللىخت وج٣ىم   مسخها جم التي DMI Data pool مدخٍى
ً
. الدكُٛل بٖاصة ٖىض جل٣اثُا

/SB 

ى ،BootBlock الـ بغمجت لخجىب حؿخسضم دت في طا٦غة وخضة ؤو٫  ًمشل َو   وهي الجهاػ، حكُٛل ٖىض ٢غاءتها ًخم BIOS الـ قٍغ
ً
اصة صاعي ال لظل٪ جخٛحر، ما هاصعا  لم ما بغمجتها إٖل

. ألام اللىخت مهى٘ ٢بل مً بظل٪ ًىصر

دت بغمجت بةٖاصة ٌؿمذ ؤهه في BootBlock الـ بغمجت ٖضم ًُٟض . ألاؾاؾُت البرمجت ٖملُت ٞكل خالت في Software الـ باؾخسضام BIOS الـ قٍغ

. البرمجت يض BootBlock الـ لخماًت Jumper بـ مؼوصة ج٨ىن  ألام اللىخاث بٌٗ

/SD 

اث لخٟٔ حؿخسضم ىه مل٠ في DMI Data pool الـ مدخٍى . ال٣غم ٖلى وجسٍؼ

م ؤهه لىخٔ . ٌٗمل ال ؤهه بال البرهامج زُاعاث يمً الخُاع َظا ط٦غ مً بالٚغ

/R 

اصة حؿخسضم دت بغمجت اهتهاء بٗض( Reset )الجهاػ حكُٛل إٖل . الكٍغ

/Tiny 

. البرمجت ٖملُت إلجمام RAM الظا٦غة مً نٛحرة مؿاخت اؾخسضام ٖلى البرهامج إلظباع حؿخسضم

. ؤظؼاء ٖلى الظا٦غة في بخدمُله له ٌؿمذ وبهما البرمجت، ٖملُت بضء ٢بل الظا٦غة في بال٩امل BIOS الـ مل٠ جدمُل مً Award Flash بغهامج ًمى٘ الخُاع َظا اؾخسضام

دت بغمجت ؤزىاء” Insufficient Memory “عؾالت ْهىع  بخجىب لىا ٌؿمذ الخُاع َظا اؾخسضام . الكٍغ

/E 

دت بغمجت مً ؤلاهتهاء بٗض DOS الدكُٛل هٓام بلى للٗىصة حؿخسضم . الكٍغ

/LD 

دت، بغمجت مً الاهتهاء بٗض Clear CMOS لٗمل حؿخسضم " Press F1 to continue or DEL to setup" :عؾالت ْهىع  مى٘ م٘ الكٍغ

/F 

دت لبرمجت حؿخسضم   الخالي BIOS الـ ؤلجىعٍشماث باؾخسضام BIOS الـ قٍغ
ً
. Award Flash بغهامج في اإلابِخت ألالجىعٍشماث ًٖ ٖىيا

. البرمجت ٖملُت إلجمام Award Flash بغهامج في اإلابِخت ألالجىعٍشماث بخُب٤ُ حؿمذ ال التي ألام اللىخاث بٌٗ م٘ الخُاع َظا اؾخسضام بلى اللجىء ًخم

/CKS 

. Hexadecimal ٖكغي  ؾذ ع٢م نىعة في حٗغى والتي ،Checksum الـ ٖلى للخهى٫  حؿخسضم

/CKSxxxx 

: عؾالت ٌٗغى ال٣ُمخحن جُاب٤ ٖضم خالت وفي ،CKS /الخُاع باؾخسضام ٖلحها هدهل التي xxxxh بال٣ُمت BIOS الـ بمل٠ الخانت Checksum الـ إلا٣اعهت حؿخسضم

"The program file's part number does not match with your system "!

 



 Award Flash لبرهامج الخُإ عؾاثل

“Insufficient Memory ”

 في Shadow بالـ اإلاغجبُت الخُاعاث ج٨ىن  ٖىضما و٦ظل٪ ،Enabled الىي٘ في Video BIOS Cacheable و System BIOS Cacheable زُاعاث ج٨ىن  ٖىضما الغؾالت َظٍ جٓهغ

. الدكُٛل بضء ٖىض RAM الظا٦غة في drvspace.bin بـ واإلاٗغوٝ صؾ٪ الهاعص يِٛ بصاعة بغهامج جدمُل بؿبب الغؾالت َظٍ جٓهغ ٢ض ٦ما. Enabled الىي٘

م٨ً . Tiny /زُاع باؾخسضام اإلاك٩لت َظٍ ٖالط ٍو

“The Program File’s Part Number Does Not Match With Your System ”

دت ٖلى بغمجخه جداو٫  الظي BIOS الـ ٨ًىن  ٖىضما الغؾالت َظٍ جٓهغ . ألام للىخت مىاؾب ٚحر الكٍغ

م٨ً دت وبغمجت الصخُذ BIOS الـ مل٠ ٖلى بالخهى٫  اإلاك٩لت َظٍ ٖالط ٍو . به الكٍغ

 :مالخٓت

  الخإ٦ض ًجب لظل٪ ببرمجخه، ج٣ىم الظي للمل٠ Compatibility Check الخىا٣ُٞت ٞدو ًخم ال Py /الخُاع اؾخسضام خالت في
ً
 الصخُذ BIOS الـ ببرمجت ج٣ىم ؤه٪ مً صاثما

“Unknown Type Flash” 

: آلاجِخحن الخالخحن في الغؾالت َظٍ جٓهغ

دت بغمجت مداولت ٖىض . الٟىلذ َظا جضٖم ال ؤم لىخت ٖلى 5V ؤو 12V باؾخسضام البرمجت جضٖم Flash ROM قٍغ

دت ج٨ىن  ٖىضما . جالٟت ببرمجتها ج٣ىم التي Flash ROM قٍغ

“Program Chip Failed” 

دت بغمجت ؤزىاء ٖاصة الغؾالت َظٍ جٓهغ دت بهظٍ الخام Boot Block الـ ؤن الغؾالت َظٍ ْهىع  وؾبب. Intel 28F001 هٕى مً Flash ROM قٍغ  الخماًت مً هٕى ٖلُه الكٍغ

دت باقي لبرمجت اإلاؿخسضم الٟىلذ ًٖ مسخل٠ ٞىلذ باؾخسضام بال بغمجخه ًمى٘ . الكٍغ

دت بغمجت ا٦خما٫ ٖضم  :ٖالظه و٦ُُٟت BIOS الـ قٍغ

دت، بغمجت ؤزىاء ال٨هغبي للخُاع لخٓي اله٣ُإ هدُجت الُٗب َظا ًيكإ يخج الكٍغ دت ٖلى اإلاىظىص ألانلي BIOS الـ ؤن طل٪ ًٖ ٍو   مسخه جم ٢ض ٨ًىن  الكٍغ
ً
  ؤو ٧لُا

ً
 بطا )ظؼثُا

دت ٖلى ٦خابخه ًخم لم الجضًض BIOS الـ بِىما( بغمجخه بٖاصة جخم لم Boot Block الـ ٧ان . بال٩امل الكٍغ

دت باؾخسضام الجهاػ حكُٛل ًم٨ً ٞةهه بغمجخه، بٖاصة جخم لم ألانلي Boot Block الـ ٧ان بطا  Boot Block الـ ؾِؿمذ خُض بال٩امل، بغمجتها جخم لم التي BIOS الـ قٍغ

اصة ٧اٝ ول٨ىه للٛاًت مدضوص َىع  في الجهاػ بدكُٛل ٖلحها اإلاىظىص دت بغمجت إٖل . الكٍغ

  Boot Block الـ ٧ان بطا ٖما الاؾخضال٫ ًم٨ً
ً
، Boot Block الـ ٧ان ٞةطا. الكاقت ٖلى ًٓهغ ما ومالخٓت Reset الجهاػ حكُٛل بةٖاصة ال ؤو ؾلُما

ً
 الغؾالت ؾخٓهغ ؾلُما

: الخالُت

Award BootBlock BIOS v1.0 Copyright © 1998, Award Software, Inc. BIOS ROM checksum error Detecting floppy drive A media… 

كتٍر  الـ حكُٛل بضون  AGP ؤو PCI هٕى مً ٖغى بُا٢اث حكُٛل الؾخدالت وطل٪ ISA هٕى مً Display Card ٖغى بُا٢ت اؾخسضام الكاقت ٖلى الغؾالت َظٍ لٓهىع  َو

Chipset ى جامت بهىعة دت ج٨ً مالم خضوزه ًم٨ً ال ما َو . ؾلُمت بهىعة مبرمجت BIOS الـ قٍغ

  Boot Block الـ ٧ان بطا ختى الكاقت ٖلى الؿاب٣ت الغؾالت بٗغى ج٣ىم ال ISA هٕى مً الٗغى بُا٢اث مً ال٨شحر ؤن لىخٔ
ً
 الىخاثج، ؤًٞل ٖلى ٞللخهى٫  لظل٪. ؾلُما

. Cirrus Logic CL-GD5422 هٕى مً ISA ٖغى بُا٢ت باؾخسضام ًىصر

٣ت ؤلاؾخٗاهت ًم٨ً اإلاك٩لت َظٍ ٖلى وللخٛلب ،ISA هٕى مً الٗغى بُا٢اث جضٖم ال( مجها الخضًشت وبالظاث )ألام اللىخاث بٌٗ اصة قغخها ؾب٤ التي ألاوجىماج٨ُُت بالٍُغ  إٖل

دت بغمجت . Display System الٗغى هٓام حكُٛل بلى الخاظت بضون  BIOS الـ قٍغ



  Boot Block الـ ٨ًىن  الخاالث بٌٗ في
ً
 اؾخسضام ًلؼم الخالت َظٍ في. Floppy Drive الـ باؾخسضام ل٪ ٌؿمذ ال طل٪ وم٘ الكاقت، ٖلى الؿاب٣ت الغؾالت وحٗغى ؾلُما

. اؾخسضامه مً هخم٨ً ختى بها Floppy Drive الـ وجىنُل ISA هٕى مً IDE بُا٢ت

 الـ باؾخسضام ل٪ ؾِؿمذ Recovery وي٘ ٖلى Jumper الـ َظا يبِ. Flash Recovery ٌؿمى Jumper بـ مؼوصة ج٨ىن  Intel قغ٦ت ٢بل مً اإلاهىٗت ألام اللىخاث بٌٗ

Boot Block دت بغمجت ٞكل خالت في الجهاػ لدكُٛل . BIOS الـ قٍغ

دتي ألام اللىخت جؼوص خُض ،Dual BIOS ج٣ىُت Gigabyte هٕى مً ألام اللىخاث مىصًالث بٌٗ حؿخسضم  ألام اللىخت حكُٛل ؤم٨ً إلخضاَا مك٩لت خضزذ ٞةطا. BIOS بكٍغ

دت بىاؾُت دت اؾخسضام ًم٨ً ٦ما ألازغي، الكٍغ دت لبرمجت الؿلُمت الكٍغ . ألازغي  الكٍغ

. TwinBIOS حؿمى Dual BIOS بخ٣ىُت قبحهت ج٣ىُت Chaintec هٕى مً ألام اللىخاث مىصًالث بٌٗ حؿخسضم

دت في Boot Block الـ ٨ًً لم بطا   بغمجتها ج٨خمل لم التي BIOS الـ قٍغ
ً
دت َظٍ باؾخسضام الجهاػ حكُٛل ًم٨ى٪ ٞلً ،ؾلُما  صاثغة اؾخٗما٫ بلى ؾىلجإ الخالت َظٍ وفي. الكٍغ

اصة IC-Flasher الـ دت بغمجت إٖل . الكٍغ

: الخالُت اإلا٨ىهاث بلى ؾىدخاط IC-Flasher الـ صاثغة لبىاء

 نٛحرة مُبىٖت لىخت .

 دت ؾى٦ُذ 2 ٖضص . الىٕى هٟـ مً ٨ًىها ؤن ٖلى ،(PLCC ؤو (BIOS DIP الـ لكٍغ

 10 م٣اومت 2 ٖضصK .

 2 مٟخاح-Position Switch .

: ًلي ما بلى ؾىدخاط IC-Flasher الـ صاثغة اؾخسضام ٖىض

 دت . ؤم لىخت ؤي مً ومبرمجت ؾلُمت BIOS قٍغ

 بةٖضاصٍ ٢مىا الظي ؤلا٢إل ٢غم  
ً
  ط٦غ الظي Autoexec.bat مل٠ بضون  ول٨ً ؾاب٣ا

ً
. ؾاب٣ا

 دت (. Atmel 29C020 DIP 32 مشل )Flash ROM هٕى مً بياُٞت BIOS قٍغ

دت جغ٦ُب ًخم جب ،U2 ؾى٦ُذ في ؤلاياُٞت Flash ROM الـ قٍغ يُت الؿٗت ج٨ىن  ؤن ٍو دت لهظٍ الخسٍؼ يُت للؿٗت مُاب٣ت ؤلاياُٞت الكٍغ دت الخسٍؼ . بغمجتها اإلاغاص للكٍغ

دت لبرمجت الؾخسضامها ؤم لىخت ازخُاع ٖىض ٣ت بىاؾُت ؤزغي  ؤم بلىخت زانت BIOS قٍغ يُت الؿٗت ج٨ىن  ؤن ًيبغي ،IC-Flasher الـ ٍَغ دت الخسٍؼ  الخانت BIOS الـ لكٍغ

يُت للؿٗت مُاب٣ت اإلاؿخسضمت ألام باللىخت دت الخسٍؼ . بغمجتها اإلاغاص للكٍغ

 دت بٟ٪ ه٣ىم  ٖلى م٩اجها U3 الؿى٦ُذ بخىنُل ه٣ىم زم ،U1 الؿى٦ُذ في IC-Flasher الـ صاثغة في وهغ٦بها باؾخسضامها، ؾى٣ىم التي ألام اللىخت مً BIOS الـ قٍغ

. ألام اللىخت

 الازخُاع مٟخاح بًبِ ه٣ىم SW1 ج٨ىن  بدُض U1 الجهاػ وكٛل زم الٟٗالت، هي .

 مل٠ صون  بةٖضاصٍ ٢مىا الظي ؤلا٢إل ٢غم وؿخسضم Autoexec.bat الدكُٛل هٓام لخدمُل DOS .

 وؿخسضم Award Flash ٟٔالـ مً وسخت لخ BIOS ال٣غم ٖلى مل٠ في الخالي .

 الازخُاع مٟخاح بًبِ ه٣ىم SW1 جهبذ بدُض U2 وؿخسضم زم الٟٗالت، هي Award Flash الـ ووسخت BIOS لبرمجت الؿاب٣ت الخُىة في بةٖضاصَا ٢مىا التي 

دت . U2 ؾى٦ُذ في اإلاىظىصة ؤلاياُٞت BIOS الـ قٍغ

 دت بٟ٪ ه٣ىم زم الجهاػ هُٟئ دت U1 في وهغ٦ب ،IC-Flasher الـ صاثغة في U1 الؿى٦ُذ مً BIOS الـ قٍغ . بغمجتها اإلاغاص BIOS الـ قٍغ

 الدكُٛل هٓام جدمُل بٗض  الجهاػ حكُٛل وُٗض  DOS، الازخُاع مٟخاح بخُٛحر ه٣ىم SW1 جهبذ بدُض ؤزغي  مغة U1 الٟٗالت هي .

 وؿخسضم Award Flash الـ ومل٠ BIOS دت لبرمجت اإلاىاؾب . U1 ؾى٦ُذ في اإلاىظىصة BIOS الـ قٍغ

 ؾى٦ُذ بٟ٪ وه٣ىم الجهاػ هُٟئ U3 بضاثغة الخام IC-Flasher ًدت جغ٦ُب وُٗض زم ألام، اللىخت م . م٩اجها في ألام اللىخت بهظٍ الخانت BIOS الـ قٍغ

 ٪ٟدت ه ٨ظا. بها الخانت ألام اللىخت في بتر٦ُبها ه٣ىم زم بغمجتها، جم والتي U1 ؾى٦ُذ في اإلاىظىصة BIOS الـ قٍغ . الُٗل بنالح مً اهتهُىا ٢ض ه٨ىن  َو

 

 



٣ت اختراُٞت  ؟٠ُ٦ حكتري ٦مبُىجغ بٍُغ

 

 ؤمام الباج٘ ؤو ؤي مدل 
ً
ال  ٖاصة ًخى٠٢ ؤلاوؿان ٍَى

ً
ها ٢بل الكغاء  ٢بل ازخُاعمترصصا م مً ؤجها ٢ض ج٨ىن  ، ؤي ؾلٗت ؤو جدضًض هٖى  بالٚغ

ً
 ٖاصًت، ٞما بال٪ بطا ٧اهذ ؾلٗا

  َا٫ و٢ىٞ٪ ؤو جغصص٥ ٞلً جهل بلى عؤي ٢اَ٘ وصخُذ لكغاء الجهاػ ،، ٞمهما (الب جىب)الؿلٗت اإلاُلىبت هي ظهاػ ٦مبُىجغ، ؤو ظهاػ مدمى٫ 
ّ
 ؤظهؼة ال٨مبُىجغ  ألن

ض قغاء ٦مبُىجغ له مىانٟاث ومخُلباث وبم٩اهُاث ، وماع٧اث وقغ٧اث مسخلٟت  . مىاؾبت لهال٩ّل ًٍغ

بل َى ظهاػ مخُىع ًًم  ؤولها بصعا٥ ؤن ظهاػ ال٨مبُىجغ لِـ مجغص نىضو١  ... ٢بل قغاء ظهاػ ٦مبُىجغ شخص ي ًا٦ض زبراء ال٨مبُىجغ ؤن َىا٥ ههاثذ البض مً اجباٖها 

ض ؤن جٟٗله بال٨مبُىجغ، ، ، وال٨شحروالٟإعةمشل الكاقت وال٣غم الهلب والظا٦غة ولىخت اإلاٟاجُذ  م٨ىهاث مسخلٟت  وازخُاع٥ للجهاػ الظي جىص قغاءٍ ًخى٠٢ ٖلى ما جٍغ

 وجسخاع بن ٦ىذ ال حٗٝغ ٠ُ٦ حٗض ؤو ج٣غؤ اإلاىانٟاث ول٨ً
ً
٪ؾخيؿا١ اإلاىاؾب ل٪ ٞدخما ًٖ بٌٗ   زل٠ الضٖاًاث و الكغ٧اث اإلاٗغوٞت في َظا اإلاجا٫ و حٌٛ هاٍْغ

 . ! ججهل ما ًىاؾب٪َظا وؤهذو٠ُ٦ ل٪ ؤن حٗٝغ  ،  !الكغ٧اث ألازغي ختى و بن ٦ىذ ؾخجض يالخ٪ ٖىضَم

 
ً
هم إلاجغص ؤجهم امخضخىا ظهاػ مٗحنؤًًا  ؤو ٚحر مضع٥ ؤن ما ًىاؾبه ٢ض ال ًىاؾب ٚحٍر ،  ٢ض ًيؿا١ البٌٗ وعاء ججاعب مً ٖٞغ

ً
وبالخالي   ، ؤو قغ٦ت مُٗىت مخجاَال

م مً ؤزُإؾُٟاجئ بٗض قغاثه للجهاػ بإهه   ...اؾم اإلااع٦ت التي حٗلى ُٚاء الجهاػ  وظىص  الازخُاع بالٚغ

 ال ٣ًل  وفي هٟـ الى٢ذ ٢ض جهضٝ مٗ٪ وجسخاع
ً
ض و ؤهذ َىا ج٨ىن ٢ض ج٩لٟذ ٖلى هٟؿ٪ؤصاٍئظهاػا  مىه ؤعزوبكغاء ظهاػ ٧ان بةم٩اه٪ ؤن حكتري   ًٖ خاظخ٪ بل ًٍؼ

. و بؿٗغ ًدٟٔ مال٪  و بمىانٟاث جٟي بداظخ٪

 بٗضما ؤن جخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت ازخُاع ال٨مبُىجغ في الىا٢٘ و
ً
خ٪ ٞةه٪ ل٪وألاوؿب ألاًٞلخخما  قغ٦ت جيخج َظا الىٕى مً 18 َىا٥ ؤ٦ثر مً  ؤن لً جدكدذ ٖىض مٗٞغ

 ٞاألًٞل ًغظ٘  ) وهي ٧الخالي صون ؤي مٟايلت ال٨مبُىجغاث والبخىباث
ً
  و ؤوال

ً
غوٞ٪مالثمتها لخاظخ٪ و مضي وؤزحرا  ( إلاخُلباج٪ ْو

HP - SONY - TOSHIBA  

LG - Dell - Vectron - IBM 

Asus - BenQ - SIEMENS  

Gigabyte - ORANGE - MSI 

Flybook - Panasonic – ART 

COMPAQ - Acer  

الهاث .مدخىي و مىانٟاث و ؾٗغ َظا الجهاػ  ما َى  اؾم الكغ٦ت اإلاهىٗت له ب٣ضع ؤو اإلاهم لِـ ماع٦ت الجهاػ بن  ؤما الٗالمت ؤو اإلااع٦ت ٞإجغ٦ها للصخ٠ وؤلٖا

ت  . وألاشخام الظًً حّٛغَم الٗالمت الخجاٍع

 ؤن ج٨ىن ٖلى ٖلم ظُض باخخُاظاج٪ ٢بل قغاء ال٨مبُىجغ
ً
وال٣غم " ٣ٖل ال٨مبُىجغ"ؤَمها اإلاٗالج  ، ومخٗضصة  الجهاػ ًدخىي ٖلى م٨ىهاث مخىىٖتؤنخُض  ٨ٞغ ؤوال

 ً ٘   والظا٦غةعثِؿتالهلب الظي ٌٗمل ٦ىخضة جسٍؼ  ...للٗغىو٦غث الكاقت   ال٨مبُىجغ ؤصاءالٗكىاثُت لدؿَغ

اثٞمً الًغوعي   ألاًٞل ؤن جخجى٫ بحن اإلادالث مً و وال٣غم الهلب والظا٦غة و٦غث الكاقت واإلاٗالجاث ظم٘ مٗلىماث ٖامت ًٖ ألاظهؼة والؿٖغ
ً
 واخضا

ً
 واخضا

ض قغاءٍ ول٪ صعاًت جامت ، للؿاا٫ ًٖ ألاظهؼة لُ٪ ؤن جٓهغ للباج٘ بإه٪ مخٟهم إلاا جٍغ اث و٢ىة ألاظهؼة ٖو  ٞهظا مهم  ، ًٖ آزغ ؤلانضاعاث والؿٖغ
ً
 وال حكتري مً ؤو٫ ...ظضا

. مهما ٧اهذ ٢ضعة الباج٘ ٖلى الجظب مدل جضزل بلُه



 ؟ (الالبخىب)ال٨مبُىجغ اإلا٨خبي ؤم اإلادمى٫ 

 

ما٫ لغظا٫ مىاؾب ٞهى،  م٩ان بي بلى والى٣ل الخمل وبم٩اهُت الىػن بسٟت ًمخاػ اإلادمى٫  ى ب٨ثرة اإلاخى٣لحن والُلبت ألٖا   ؤ٦ثر َو
ً
 اإلاؿخٗملت الخ٣ىُت ظاهب مً الشابذ مً جُىعا

... اإلاىانٟاث هٟـ ًدمل الظي بالشابذ م٣اعهت مغجٟ٘ ؾٍٗغ ًجٗل مما م٨ىهاجه نىاٖت في

 : ول٨ً َىا٥ ؾلبُاث جغا٤ٞ اإلادمى٫ جخمشل  

 الؿٟغ زال٫ ٖىه ٟٚلذ بطا الؿغ٢ت ؾهىلت .

 ت ٖمغ ل لِـ البُاٍع ب ٦ىذ ما بطا ؤلاخباٍ ٌؿبب ٢ض مما للٛاًت ٍَى لت لٟترة ٦هغباء صون  الٗمل في جٚغ  ٖلى الجلىؽ ؤو الُاثغة في الخا٫ َى ٦ما الؼمً، مً ٍَى

، للؿٟغ جسُِ ٦ىذ بطا. ب٪ الخام الُٗالث ٦ىر مً بال٣غب الكاَئ
ً
ت ٞٗمغ ٦شحرا   ؾ٨ُىن  البُاٍع

ً
  مهما

ً
. ل٪ ظضا

 ٞبالخالي ، اإلا٨خبُت ال٨مبُىجغ ؤظهؼة في ًدضر مشلما اإلادمىلت ال٨مبُىجغ ؤظهؼة جغ٢ُت ًم٨ً ال ٖاصة  
ً
ٗا ظا. الُغاػ ٢ضًم ؾ٨ُىن  ما ؾَغ  هٟؿ٪ ججض ٢ض ؤه٪ ٌٗني َو

. ال٣اصمت ال٣لُلت الؿىىاث في ؤزغي  مغة ظضًض مدمى٫  ٦مبُىجغ حكتري 

 باإلياٞت إلاا ؾب٤ 
ً
 ًٖ م٨خبي خاؾىب قغاء جًٟل ججٗل٪ ٢ض  التيالى٣اٍ مً الٗضًض َىا٥وؤًًا

ً
: جخلخو بالخالي اإلادمى٫  ٖىيا

 ه٠ًُ ؤن ًم٨ىىا خُض اإلا٨خبي الخاؾىب ٨ٖـ ، الغام إلصزا٫( slot )م٩اهُحن ًخٗضي ال ٢ض ٞاإلادمى٫  اإلادمى٫  مً ؤ٦ثر  في الخاؾىب اإلا٨خبيعام بياٞت ًم٨ى٪ خُض :الغام

  . عام ظُٛا 32 خضوص بلى جضٖم ؤن وحؿخُُ٘( slot )ؤما٦ً 4 مً ؤ٦ثر في عاماث ألام اللىخت بم٩اهُاث خؿب
ً
 َظا ٦ظل٪ جضٖم ال ٢ض اإلادمىلت الخىاؾِب ؤن الٌٗني َظا  َبٗا

. اإلا٨خبي الخاؾىب م٘ م٣اعهت بأَ ؾ٨ُىن  زمجها ل٨ً الغ٢م

 ٢غم ٖلى ٣ِٞ ماًخىٞغ ٖاصة الظي اإلادمى٫  الخاؾىب م٘ م٣اعهت الهلبت ألا٢غام مً ؤ٦بر ٖضص ٌكٛل اإلا٨خبي الخاؾىب ٞةن للغام باليؿبت الكإن َى ٦ما   :ألا٢غام

 ٖل ًخىٞغ الظي اإلادمى٫  الخاؾىب ٨ٖـ اإلاغهت الا٢غام  ٢اعت  مً مجمىٖت وبياٞت  IDE و  SATA  ؤ٢غام بحن الضمج اإلا٨خبي الخاؾىب في ًم٨ى٪ ؤهه ٦ما ، واخض نلب

. واخض ٢اعت 

  اإلادمى٫  الخاؾىب مً ؤ٢ل هي اإلا٨خبي الخاؾىب ٞخ٩لٟت  :الخ٩لٟت

 ٩٦ل اإلادمى٫  الخاؾىب ج٨ُٟ٪ بلى جدخاط ٢ض اإلادمى٫  الخاؾب في اإلاٗالج حُٛحر ؤعصث ٞةن ، اإلادمى٫  الخاؾىب م٘ م٣اعهت الهُاهت ؾهل اإلا٨خبي الخاؾىب  :الهُاهت ؾهىلت

  ًسخل٠ الظي ألامغ ، ؤظؼاثه بٌٗ ٦ؿغ بلى اإلادمى٫  الخاؾىب حٗغى ٢ض مخسهو ج٣ني ج٨ً لم ٞةطا
ً
 في هٟؿها هي اإلاٗالج حٛحر ٖملُت ؤن خُض اإلا٨خبي الخاؾىب في جماما

 . ألازغي  الخاؾب ٢ُ٘ وبٌٗ الغام لخٛحر باليؿبت ألامغ وهٟـ  ،جخهىع  ٢ض مما ب٨شحر ؤبؿِ ؤجها ٦ما اإلا٨خبُت الخىاؾِب ظمُ٘

 جلٗب الخغاعة ؤن ٦ما ! ٣ِٞ مدضوصة لؿاٖاث للٗمل اإلاهمم اإلادمى٫  الخاؾب بسالٝ ، مالثمت ْغوٝ في 7/7 و 24/24 ٌٗمل ل٩ي مهمم اإلا٨خبي الخاؾب   :الدكُٛل و٢ذ

ت ٖملُت ًجٗل اإلا٨خبي الخاؾىب ٞذجم مهم صوع    ؾهلت التهٍى
ً
. اَى٫  لؿاٖاث الٗمل ٖلى و٢اصع ٦ٟاءة ؤ٦ثر ًجٗله الظي ألامغ اإلادمى٫  الخاؾب م٘ م٣اعهت ظضا

 الالب جىب اإلاىاؾب ل٪؟ ؤو جسخاع ال٨مبُىجغ اإلا٨خبي ٠ُ٦

 .الجهاػ ألاًٞلازخُاع  ٖلى َظٍ ألاؾئلت ؾدؿاٖض٥ في  ٞاإلظابت،  هٟؿ٪ ٢بل الكغاءحؿإلهازمؿت ؤؾئلت ًجب ؤن   َىا٥ش يء ؤي٢بل 

 
ً
 ٦م محزاهُتي ؟ :ؤوال

بت بكغاء ؤي ظهاػ هي جدضًض اإلاحزاهُت الىهُدت ألاولى  ٖىض الٚغ
ً
. اإلاىاؾب ل٪  الؿٗغو صاثما

  .ٖملُت ٚحر مىٓمت ونٗبت  الب جىب بضون جدضًض خض ؾٗغي ؾخ٨ىن ؤوالضزى٫ في ٖملُت البدض ًٖ ٦مبُىجغ 



و٢خ٪  ، ال جًُ٘ ، ٖىض البدض، بطا وظضث ظهاػ ؤٖلى مً خض٥ الؿٗغي  لظل٪ خضص ؾ٠٣ ؤٖلى .ومئاث اإلاىصًالث والخُاعاث واإلاىانٟاث َىا٥ ٖكغاث الكغ٧اث

تٖمابضعاؾخه والىٓغ إلاىانٟاجه، وبهما ابدض   .، ٞال صاعي لخًُ٘ و٢خ٪ في ألاظهؼة الغزُهت للٛاًت وبن ٧اهذ محزاهِخ٪ ظُضة . في ٞئخ٪ الؿٍٗغ

 
ً
 ؟ ؤم بيافيعثِس ي ؾ٨ُىن ظهاػي  َل :زاهُا

دضص ال٨شحر مً زُاعاث البدض لضً٪  ٍو
ً
  .َظا الؿاا٫ َام ظضا

ً
ض قغاٍئ َى الجهاػ ،  مشال  ٞةطا ٧ان ماجٍغ

ً
الكاقت ج٨ىن  ، الغثِس ي ُٞجب ؤن ج٨ىن مىانٟاجه ٖالُت وؿبُا

.  أله٪ ؾدؿخسضمه بك٩ل صاثم15 وألاًٞل ٦13بحرة بدُض ال ج٣ل ًٖ 

  ول٨ً بن ٧ان ظهاػ بيافي حؿخسضمه في بٌٗ الخاالث 
ً
ت، ٞمشال ىا٥، ٞهىا لضً٪ بٌٗ الخٍغ  في الجامٗت ؤو ٖىض الخغوط َىا َو

ً
م٨ى٪ ؤنٛغ ًم٨ى٪ ؤزظ قاقت  مشال ، ٍو

 ٖلى اإلاىانٟاث ألهه لِـ
ً
 ...ظهاػ٥ الغثِس ي ٖضم التر٦حز ٦شحرا

 
ً
 بالجهاػ ؟ :زالشا

ً
 َل ؾإجى٣ل ٦شحرا

 بالجهاػ ؟ ًجب ؤن حؿإ٫ هٟؿ٪ ، بٗض ؤن خضصث اإلاحزاهُت وما بطا ٧ان َظا ظهاػ٥ الغثِس ي ؤو ال
ً
الخ٣ُ٣ت هي ؤن ؤٚلب اإلاؿخسضمحن  ، َل ؾإ٢ىم بالخى٣ل ٦شحرا

٨ىن في م٨خب ؤو م٩ان زابذ في الٗمل  في اإلاجز٫ ؤوالخاؾىب اإلا٨خبيٌؿخسضمىن  ت في الدجم والىػن ، ٍو  . في َظٍ الخالت لضً٪ الخٍغ
ً
 جدى٣ل ٦شحرا

ً
  ول٨ً بن ٦ىذ ٞٗال

ً
 وصاثما

خباع ، ألابٗاص بالجهاػ ُٞجب ٖلُ٪ ؤزظ الىػن جب. ، واإلا٣اؽ في الٖا ت اإلاخى٢٘ ٍو . ٖلُ٪ الىٓغ لٗمغ البُاٍع

 
ً
 الب جىب ؤو هىث بى٥ ؟ ؤو َل ؤخخاط ٦مبُىجغ م٨خبي :عابٗا

 ؤه٪ بداظت ٦مبُىجغ م٨خبي 
ً
ا   وجإحي7 بىنت و 10ؤظهؼة الىىث بى٥ هي ألاظهؼة الهٛحرة طاث الـ  ، ٧افي ل٪ ، ظهاػ هىث بى٥ نٛحر ٢ض ٨ًىن   لالب جىبؤولِـ قَغ

غ الىهىم ومكاَضة الُٟضًى .بؿُُت وج٩لٟت ٢لُلت بمىانٟاث ً ومً ًدخاط  .بلى طل٪ وما َظٍ ألاظهؼة مشالُت للخهٟذ وؤلاًمُل وجدٍغ وهي مىاؾبت للُالب واإلاؿاٍٞغ

،ثه٣ُت َامت وهي ؤن ؤظهؼة الىىث بى٥ ٚحر مىاؾبت ألن  ول٨ً ال جيس ى. ظهاػ بيافي ز٠ُٟ
ً
 عثِؿُا

ً
ٞالكاقت نٛحرة واإلاىانٟاث ٚحر ٧اُٞت لالؾخسضام ٦جهاػ  ٦ىن ظهاػا

. لظل٪ ؤصعؽ زُاع الىىث بى٥ بن ؤعصث ظهاػ ز٠ُٟ وؾهل الخمل ٦جهاػ بيافي .عثِس ي

 
ً
ضَا ؟ :زامؿا  ما اإلاىانٟاث التي ؤٍع

ٖلُ٪ بخدضًض الخٟانُل وم٣اعهت اإلاىانٟاث  ..  هىث بى٥ؤمالبخىب ؤم ٦مبُىجغ شخص ي .. آلان بٗض ؤن خضصث اإلاحزاهُت واإلا٣اؽ ، وخضصث الٟئت 

 واخترافي ًىاؾب٪ ؤًٞلؾبٗت ؤقُاء جدضصَا في اإلاىانٟاث لكغاء ٦مبُىجغ 

  ٦غث الكاقت –5  ال٣غم الهلب  –4   الكاقت –3   الغام –2   اإلاٗالج –1

إعةالاياٞاث مً لىخت مٟاجُذ وؾماٖاث   –6 اٞو حَر   والخهمُموطو٢٪ في الك٩ل   وا٦ؿىاعاث ٚو

الكغ٦ت الهاوٗت   –7

( processor)اإلاٗالج  - ( 1    ) 

ى ؤَم ٢ُٗت في الجهاػ  والبُاهاث  ووُْٟخه جىُٟظ ٧ل الٗملُاث لظل٪ ٌٗخبر اإلاٗالج َى ال٣لب اإلادغ٥ للجهاػ   ٨ًىن الجهاػ ٖباعة ًٖ ٢ُٗت خضًض ال ٞاثضة مىه،ٞبضوههَو

ا اإلاؿخسضم  ٧لما ػاص حجمه ؤنبذ الٗمل ٖلى التي ًهضَع
ً
بٗا   .الجهاػ ؤؾٕغ وؤًٞل ، َو

كبه اإلاٗالج مشل ٣ٖل ؤلاوؿان مىه الجُض ومىه، اإلاغؾلت مً اإلاؿخسضم  اإلاٗالج َى ٖباعة ًٖ ٣ٖل الخاؾب الظ٧ي واإلاى٣ُي والظي ٣ًىم ب٩ل الٗملُاث اإلامخاػ ومىه  َو

... الغصيء بلى ٚحر طل٪

 ل٨ً ألا٦ثر قهغة  Intel – AMDاإلاٗالج له ؤ٦ثر مً قغ٦ت جهىٗه ؤبغػَا 
ً
 Intel زانت في البالص الٗغبُت َى ووظىصا

ل٨ً الظي حهمىا ما هي اإلاٗالجاث اإلاىظىصة وماهي ؤًٞلها؟ 

 هخ٤ٟ 
ً
...  اإلاٗالج ج٨ىن ب٣ضع اؾخسضام٪ ومبلٛ٪ؤًٞلُت ؤن ؤوال

  Atomإزظ َظا اإلاٗالج ج٣ضًغ :مً ؤهخل ى مىاؾب لالؾخسضام الصخص ي ٍو   (م٣بى٫ ) َو
ً
البا ل٨ً  Net book ما ججض َظا اإلاٗالج في ؤظهؼة اإلادمى٫ الهٛحرة  ٚو

ىهُت، َظا اإلاٗالج٢ض ججض ُٞه بِء بخهٟذ الاهترهذ  . وم٣ضمي ٖغوى الكغ٧اث واإلااؾؿاث  مىاؾب إلا٣ضمي البرامج الخلٍٟؼ



 ؾُلغون   :Celeronمىاؾب لُالب الابخضاجي  (ظُض)  ،مًاص للخغاعة َى ؤٖلى مؿخىي مً ؾاب٣ه ال ًخدمل ٦ثرة الًِٛ ٖلُه ٚحر 
ً
.  واإلاخىؾُتمشال

 بُيخُىم  : Pentium ٚحر اإلاخسههحن )والجامُٗحنمىاؾب لُالب الشاهىي  ب٣ىة ؤ٦ثر مً ؾاب٣ه  ٖلُهالٗمل جم٨ً اإلاؿخسضم الٗاصي مً ٢ضعةًدخىي ٖلى 

 (بالخاؾب آلالي 

  ص٫ ٦ىعCore 2 Dou:  ُ٘ى اإلاٗالج ممخاػ له ال٣ضعة ٖلى ظم ى مٗالجحن فيالٗملُاث  َو مٗالج واخض  مً هاخُت الخهامُم وألاهترهذ و٧اٞت ٖملُاث اإلاؿخسضم َو

 (زىاجي الىىاة)

 ٦ىع ٦ىاص Core 2 Quad: ٘ٗخبر َظا اإلاٗالج ؤ٢ىي مً   ٢ىي ٞهى ٖباعة ًٖ مٗالج عباعي الىىاة ؤي ؤعب تؾاب٣همٗالجاث في مٗالج واخض َو   مً خُض الؿٖغ

الخٔ ؤن اإلاٗالج َظا ٢لُل في ؤظهؼة اإلادمى٫ ، وال٨ٟاءة  . ٍو

  ٦ىع زغيCore i3:  زالزت مٗالجاث مً ٖاثلت coreًالضعظت الشالشت   وحٗخبر ٢ىجه م .

  ٦ىع ٞا٠ً: Core i5 ،
ً
 مً ؤظل الخُب٣ُاث اإلاؿخسضمت ًىمُا

ً
ا ت بما ًدىاؾب م٘ اإلاهام ٖالُت ؤصاء ٢ٍى اصة الؿٖغ اإلاخُلباث وحٗخبر  باإلياٞت بلى ال٣ضعة ٖلى ٍػ

. ٢ىجه مً الضعظت الشاهُت 

  ًٟ٦ىع ؾCore i7 :  ى مٗالج ًخمحز   .الخاؾب  ظمُ٘ ملخ٣اثم٘ ال٩املت بال٣ىةَو

  (RAM) RAM Random Access Memoryالظا٦غة الٗكىاثُت –  ( 2)    

ت ال٨مبُىجغ  ٩ٞلما ٧ان حجمها ٦بحر ٧لما ػاصث اإلاٗلىماث التي ٌٗالجها ال٨مبُىجغ في ػمً  ... ال٨مبُىجغ ، ٞهي حؿاَم في جدؿحن ؤصاء  اإلاٗلىماثبمٗالجتلها صوع في ؾٖغ

 ظُجاباًذ 32ظُجاباًذ 16 ظُجاباًذ 8ظُجاباًذ  4 ظُجاباًذ 2 ظُجاباًذ و 1 مجاباًذ وآلان جىظض طوا٦غ بذجم 512ج٣ل ًٖ ؤال و ًًٟل  .مٗحن

م٨ً جغ٢ُتها بلى   DDR3 و ؤًٞلهما DDR و SD RAM : ؤهىإو الظوا٦غ   ظُجاباًذ 2ٍو

الكاقت  –  ( 3)     

هىإ وص٢ت ويىح مسخلٟت ؤالكاقت 

HD : FHD : UHD : 4K 

: جى٣ؿم ص٢ت الكاقت بلى ٖضة صعظاث مٗغوٞت ٧الخالي 

 م٣بىلت 768 × 1024  :الض٢ت 

                  ة ظُض1024 × 1280

 ة ظُض1050 × 1400

1080 × 1920 
ً
 ظُض ظضا

1440 × 1920 
ً
 ظُض ظضا

 ممخاػ 3200 × 1800

( Hard Disk)ال٣غم الهلب  - ( 4) 

ى ٖباعة   ٞةطا ٧ان حجم ال٣غم الهلب  ، الدكُٛل اإلاسؼن لجمُ٘ البرامج اإلاشبخت في ظهاػ٥ ؤَمها هٓامًٖ َو
ً
 ... ٧ان ؤوؾ٘ في اؾخًاٞت ؤو جدمُل البرامج٦بحرا

ً
البا  ما  ٚو

  .ج٨ىن مكا٧ل البِء والهُاهت في َظا الجؼء

 ُٚٛاباًذ 250 بلى ٨ً180ٟي اإلاؿخسضم الٗاصي   ، ، و الخحرا باًذ(GB) بـ ُٚٛا باًذ ٣ًاؽ حجمه

: هٕى الخ٣ىُت 

 هي ج٣ىُت الـ 
ً
: و هي جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن  ( IDE )الخ٣ىُت اإلاؿخسضمت خالُا

  ج٣ىُت( ATA )  ؤو (PATA ) :  133و حٗمل ب٣ضعة ه٣ل 
ً
ا .  مُجاباًذ ْاٍَغ

  ج٣ىُت( SATA ) :  ًوجدخىي ٖلى 300 بلى 150حٗمل ٖلى ٢ضعة ه٣ل م 
ً
ا  . ه٣ل بُاهاث ؤهد٠خؼم مُجاباًذ ْاٍَغ



( VGA)٧اعث الكاقت  - ( 5 ) 

 ًم٨ى٪بىاء ٖلى اؾخسضام٪ للجهاػ 
ً
غ الُٟضًى و ألالٗاب اإلاخُىع   ٦ىذبن جدضًض خاظخ٪ مً ٦غوث الكاقت ٞمشال ٞةه٪ في َظٍ الخالت   ةحؿخسضمه للخهمُم و جدٍغ

. جدخاط بلى ٦غث بمىانٟاث ظُضة ؤو ٖالُت 

٦غوث  ألاٞالم و الُٟضًىَاث وجهٟذ ؤلاهترهذ وما بلى طل٪ ول٨ً بن ؤعصث ؤن حؿخسضم ؾخسضام الىٕى الٗاصي مً ٦غوث الكاقت لألٚغاى الٗاصًت مً مكاَضةاًم٨ً 

 ...الٗغى ال٨بحرة  ًم٨ى٪ خُجها ؤن حكٛل ألالٗاب الشالزُت طاث ٢ضعاثخُض  ٨ًىن ؤصاء الٗغى ؤ٦ثر مً عاج٘ ٞؿىٝ AMD ؤو Nvidiaٖلى مً هُُٟضًا ؤقاقت 

 : اإلاساعط بلى ٖضة ؤ٢ؿامجى٣ؿم  :مساعط الُٟضًى

  VGA ؤو اإلاٗغوٝ ب D-SUB :ال٣ؿم ألاو٫ 

ؿخسضم(Desktop)َى مىٟظ مشل اإلاىظىص في ؤظهؼة ال٨مبُىجغ اإلا٨خبُت  . مشل قاقاث ال٨مبُىجغ  هٟـ اإلاىٟظٞحهالدكُٛل الالب جىب ٖلى ؤي قاقت  ، َو

 S-Video :ال٣ؿم الشاوي

. (ؤنٟغ– ؤبٌُ – ؤخمغ )ألالىان الشالر  ٌؿخسضم َظا اإلاىٟظ لغبِ الالب جىب بجهاػ الخلٟاػ، وحؿخسضم ُٞه الىنلت طاث

 HDMI :ال٣ؿم الشالض

. جىاٞغ َظا اإلاسغط ٞحها  ج٣ىُت خضًشت وحٗمل م٘ ؤظهؼة الخلٟاػ الخضًشت وبٌٗ قاقاث ال٨مبُىجغ بكٍغوهي

 . مُجاباًذ و ٧لما ػاص جدؿً ألاصاء 128مُجاباًذ و 32 مُجاباًذ و َىا٥ ٦غوث بظا٦غة 64ًًٟل ؤال ج٣ل طا٦غة ٦غث الكاقت ًٖ  :طا٦غة ٦غث الكاقت 

:  َىا٥ هىٖحن مً ٦غوث الكاقت

 و  و ًإحي مؿخ٣ل ًٖ ٣َم الغ٢اث٤ و ًمخل٪ طا٦غة زانت به و َى:اإلاؿخ٣ل  - 1
ً
  ؤ٦ثرؤٚلى ؾٗغا

ً
ت و حٗض ٦غوث اؾتهال٧ا .  ألاًٞل GeForce و ATI Radeon للبُاٍع

 ) و بالخالي ؾِؿخسضم مجها ب٣ضع خاظخه  ( RAM )اؾخسضام طا٦غة الجهاػ  في ( Shared ) و ٨ًىن مضمج بالغ٢اث٤ و ٌكاع٥  ( :Integrated )اإلاضمج  - 2
ً
 ٧اهذ طا٦غة بنمشال

ظٍ ال ًدىاؾب م96٘مُجاباًذ ٞؿخهبذ طا٦غة الجاَؼ اإلاخب٣ُت  32 مُجاباًذ و طا٦غة ال٨غث 128الجهاػ   ًإزظ و َى Intel ؤهىاٖه ؤًٞلو البرامج الٗالُت  مُجاباًذ َو

 ما ًىن٠ بـ ؤصوى مُجاباًذ ٦دض 8 مً الظا٦غة ب٣ضع 
ً
البا  .. و َظا الخض ألا٢ص ى للمكاع٦تUpTo 64 - 128 ٚو

الاياٞاث واإلالخ٣اث والخهمُم    ( 6) 

. والاجها٫ باألهترهذه٣ل اإلالٟاث ًٖ  اإلاؿاولتوهي  :Wi-Fi or Wireless & Bluetooth   الىاًغلـ و البلىجىر 

( Bluetooth)البلىجىر 

٣ها عبِ  البُاهاثوبعؾا٫ ؤو اؾخ٣با٫  الب جىب آزغ  الالب جىب بجهاػ مىباًل ؤو ظهاػ حٗخبر زانُت اجها٫ خُض ًم٨ً ًٖ ٍَغ
ً
ما في  ، ول٨ً َظٍ الخانُت بُُئت هىٖا

. ؤلاعؾا٫ ؤو الاؾخ٣با٫

( Wireless )بــــؤو اإلاٗغوٞت  (Wi-Fi)الاجها٫ الالؾل٩ي 

 مً اؾخسضام ٧ابل الكب٨ت ًم٨ى٪ اؾخسضام َظٍ
ً
، ٞبضال

ً
جب ؤن ًضٖم َظا اإلاىصم َظٍ زانُت اجها٫ َامت ظضا  الخانُت لغبِ الالب جىب م٘ ظهاػ اإلاىصم لضً٪ ٍو

. الخانُت

 ( : USB )مىٟظ الىا٢ل الٗام 

 ٣ًىم بىنل ألاظهؼة اإلالخ٣ت ٧الُابٗاث 
ً
البُاهاث مً اإلاىٟظ  اإلاٟاجُذ والٟالف صؾ٪ و الهاعصؾ٪ الخاعجي بال٨مبُىجغ و َى ؤؾٕغ في ه٣ل  و لىختوالٟإعةمىٟظ َام ظضا

اث   ٖلى2الدؿلؿلي و اإلاخىاػي و ًجب ؤن ٨ًىن في الجهاػ مىه   َىا٥ مٟٖغ
ً
. بلى مىٟظًً ؤو ؤ٦ثر  جغ٦ب في اإلاىٟظ الىاخض ُٞخٟٙغ ( Hub )ألا٢ل خؿب خاظخ٪ ؤًًا

   ( :LPT )مىٟظ الُابٗت 

 ؤبِء في ه٣ل البُاهاث   بلUSBو ٌؿخسضم لخىنُل الُابٗاث بال٨مبُىجغ ل٨ىه لِـ ؤًٞل مً مىٟظ الـ 
ً
بت ، وؤًًا   ..(٢هحر  ؾل٪ ) ًدخاط ؤن ج٨ىن الُابٗت ٢ٍغ



خه و جىٍٞغ في  USBو بالُب٘ ٞةن ؤٚلب الُابٗاث الخضًشت جضٖم الـ  ( USB 3.0 )ألاخضر   و ًًٟل ؤلانضاعUSBبدض ًٖ الُابٗاث التي حؿخسضم مىٟظ الـ الظل٪  لؿٖغ

٧ل ظهاػ  

ت في الالب جىب   : (Battery )البُاٍع

  ت : مضة البُاٍع

اث خؿب ٢ضعتها ومضة ٖملها بضون حٛظًت ٦هغباثُت ٞهىال٪ اث حٗمل إلاضة  جسخل٠ البُاٍع  ؾاٖاث 10 ؾاٖاث و َىا٥ 9 ؾاٖاث و َىا٥ 7 ؾاٖاث و َىا٥ 3بُاٍع

  يُت ت الخسٍؼ : ٢ضعة البُاٍع

ت ب٣ضعة ً بىٟـ اإلاىانٟاث ؤخضَما ًدىي بُاٍع يُت O4800 mAh بن مجغص ٖمل م٣اعهت ما بحن ظهاٍػ خه ب٣ضعة جسٍؼ ؾُٓهغ الٟاع١ ال٨بحر ما O6400 mAh و ألازغ بُاٍع

ً مً خُض خماص بحن ٢ضعاث ٦ال الجهاٍػ . ٖلى الخٛظًت ال٨هغباثُت  الهمىص ؤَى٫ مضة بضون الٖا

. ؾاٖت  ؤمبحر ل٩ل  و حٗني مليmilli Amp Hourهي ؤزخهاع لـ  ( mAh )ٞةن 

  ت ت مً هٕى : هٕى البُاٍع  ( . Li-Ion )جخإ٦ض ؤن البُاٍع

 ( : Keyboard )لىخت اإلاٟاجُذ 

 و جسخل٠ خؿب ممحزاتها  ( Input Device ) ؤصواث ؤلاصزا٫ ؤخضوهي 
ً
 ٢ض ججض في   ويىحمشال

َة
الخغوٝ و الخهمُم و زٟت الًِٛ ٖلى الؼع و ٖغى و حجم اللىخت ؤًًا

 للكاقت14 ؤو 15  بٌٗ اإلاىانٟاث م٨خىب ٞحها لىخت مٟاجُذ م٣اؽ
ً
  ،  جبٗا

ً
٘ و زٌٟ الهىث ؤًًا بٌٗ َظٍ اللىخاث مؼوصة بإػعاع بياُٞت لدكُٛل الجهاػ و ٞع

. والخد٨م ب٣اعثاث ألا٢غام و ٚحر طل٪ 

 ( : TouchPad )لىخت اللمـ 

. جضٖمه   بطا ٧اهذUSB ؤوPS/2 ًم٨ى٪ بياٞت الٟإعة لجهاػ٥ اإلادمى٫ خؿب جىٞغ مىٟظ  ٦ماوهي التي جدل مدل الٟإعة في اإلادمى٫   ؤي اإلااقغPointingو ٢ض حؿمى بالـ 

 جإ٦ض 
ً
مىث ٦ىترو٫ للخد٨م بالجهاػ ًٖ بٗض وؤػعاع حٗمل و.مً ٢ىة الهىث في الؿماٖاث ؤًًا ت  بسانُتوظىص ٧امحرا مضمىظت و ٍع .  اللمـ والبهمت الؿٍغ

( : warranty)مضة الًمان 

ا Guaranteeجسخل٠ مضة الًمان   و قمىلُخه خؿب الكغ٦ت ومغا٦ؼ الهُاهت و مضي اهدكاَع

(: Company)الكغ٦ت ازخُاع  ( – 7) 

 ٖالُت وب٨ٟاءة ج٩لٟت بإ٢ل اإلاىانٟاث ؤًٞل زظ الكغ٦ت التي حُُٗ٪  ههُدت الالب جىبؤو٧ّل مىا ًغجاح بلى ممى٫ مٗحن مً ؤخض قغ٧اث ال٨مبُىجغ اإلا٨خبي 

 ال حٛتر باؾم الكغ٦ت وقهغتها  ٨ٞغ 
ً
٣ت  صاثما .  وبؿٗغ ممخاػعاجٗتحُُٗ٪ مىانٟاث و مكهىعةجضٞ٘ في قغ٦ت ٚحر ؤن  اإلام٨ً ٞمً" صٞ٘ؤم٣ابل ما ماطا ؾإخهل "بٍُغ

ا مً الكغ٧اثAsus ؤو Acer ؤو Lenovo ؤو Dell ؤو HPجىقِبا ؤو  ،  في ٖالم ال٨مبُىجغ ٦شحرةالكغ٧اث   مً بحن بنضاعاتها ما ًدىاؾب م٘ اهخ٣ي.. اإلاخٗاٝع ٖلحها   ؤو ٚحَر

باج٪ ومخُلباج٪ ى ججمُ٘ ال٣ُ٘ ج٣ىم ظمُٗها .. ٚع ا  بمٟهىم واخض َو لُهبذ الجهاػ باؾم الكغ٦ت وججهحَز

 واعقاصاث مهمت ؤؾئلت

ىضوػ ؤًٞل ؤحها  ما٥ ؟ ؤو ٍو

ىضوػ ؤو اللُى٨ـ الٗاصي بك٩ل ؤًٞل مً اإلاا٥ زانت ؤن اإلاا٥ ًدخاط بلى ال٨شحر مً ألامىا٫ ل٩ي جضٖمه  ل٩ل ٢ضعاجه ومىانٟاجه ول٨ً ٚالًبا ما ًم٨ى٪ الخٗامل م٘ الٍى

ماطا ًٖ ؤظهؼة ؤبل ؟ 

ىضوػ  ، الٟحروؾاث بال ما هضع بل ال جدخاط لخشبُخه ٖلى مدمى٫ ؤبل ال حٗٝغ الٟحروؾاث وال بغامج م٩اٞدت...  ٦بحر نِذؤبل قغ٦ت ٦بري ولها  وال ج٣بل بامخضاص بغامج ٍو

(setup.exe) ى  بهما جخٗامل م٘ امخضاص آزغ   ...ؤظهؼة اإلادمى٫ مما ٨ًؿبها ٢ىة وجسخل٠ ج٣ىُت ججمُ٘ ٢ُٗه ًٖ ب٣ُت (dmg)َو



ىضوػ زانت هي ٖضم عواط هٓامها– لِؿذ مك٩لت للمخسههحن–  مك٩لتها ل٨ً اإلاؿخسضم ٝ .. إلاً لم ٌٗمل ٖلى ؤبل وبغامجها في الٗالم الٗغبي ٦ما َى الخا٫ في ؤهٓمت ٍو

ىضوػ ُٞدخاط بلى ؤن ًخٗلم مً ظضًض ٢ض الٗاصي  ...٧ي ٌٗٝغ ٦ُُٟت الخٗامل م٘ هٓام ؤبل جسخل٠ ظمُ٘ مٗلىماجه في ٍو

ت الجهاػ اإلادمى٫ ؟  ٠ُ٦ ؤخاٞٔ ٖلى بُاٍع

ت    ل٩ل ظهاػ ؤلاٞتراض يالبض ؤن حٗٝغ ؤن ٖمغ البُاٍع
ً
ت .. ؾىىاث 3 ما ٨ًىن ٚالبا بدضوص  ٖلحها ٞبض٫ ؤن ج٨ىن   جخٛحر مضة الٗملؤو ٖلى ألا٢لبٗضَا بما ؤن حُٗب البُاٍع

٨ظاؤو ؤ٢ل ؾاٖاث ج٨ىن ؾاٖخحن  8   ...َو

ا ٞهي  ت والجهاػ ٌٗملؤالؤما ًٖ وؾُلت اإلاداٞٓت ٖلى ٖمَغ ت والجهاػ في ويُٗت ب٣ًاٝ الدكُٛل..  حصخً البُاٍع . اشخً البُاٍع

٠ُ٦ جداٞٔ ٖلى ظهاػ٥ اإلادمى٫ مً مكا٧ل البِء في الدكُٛل ؟ 

  ً٦ 
ً
٤ الٟالقاث خظعا ( . CD)اإلاًٛىَت  ؤو ألا٢غام (USB) مً مهاصع الٟحروؾاث ؾىاء ًٖ ٍَغ

  الازترا١ والاباخُت إلاىا٢٘ ابخٗض ًٖ بغامج جدظٝ ملٟاث الىٓام ٧البرامج اإلا٣غنىت ؤو الاوؿُا١ .

 خاٞٔ ٖلى ؤن ٨ًىن ظهاػ٥ طو وسخت ؤنلُت لىٓام الدكُٛل .

 ؤنلي م٘ جدضًشه ٧ل ٞترة للٟحروؾاث مًاص بغهامج هّهب  .

اLenovo و HP و ٦Dellإظهؼة  ، ٖىض قغاء٥ لجهاػ ٦مبُىجغ م٨خبي اخغم ٖلى قغاء ظهاػ مجم٘ مً الكغ٦ت ألام حَر . واخظع مً ؤظهؼة الخجمُ٘ ٚحر اإلاىزى٢ت.  ٚو
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 هىاٖهاؤو الخاؾب َابٗاث

ولى اإلاداوالث للُباٖت ٖلى ألازكاب واليؿُج مىظ 
ُ
 ٢بل اإلاُالص، ههل آلان 220الُباٖت ٧اهذ خلم مً ؤخالم البكغ مىظ ٢ضًم الؼمان، ول٨ىه ؤنبذ خ٣ُ٣ت، ِٞمً ؤ

ً
 ٖاما

 45الى الُباٖت الخضًشت ٖلى ألاوعا١ وبمٗض٫ َباٖت ًهل أل٦ثر مً 
ً
ا لُىن وع٢ت ؾىٍى .  جٍغ

 

مشل الُباٖت الغ٢مُت ٞحها وؿبت
ُ
ؿخسضمت في مجاالث الخهمُم  % 9  ج

ُ
ؿخسضم في اإلاىاػ٫ واإلا٩اجب، وختى الُابٗاث ال٨بحرة الدجم اإلا

ُ
وهي حكمل الُابٗاث الهٛحرة التي ح

الهاث . والٖا

اث ؤٚغث ال٨شحر بالكغاء ٦ىؾُلت  ما٫ واهسٌٟ ؾٗغ بًٗها الى مؿخٍى  َظٍ ألاًام في اإلاىاػ٫ وفي مجا٫ ألٖا
ً
ؤنبدذ الُابٗاث اإلاىظهت ألظهؼة الخاؾب مىدكغة ظضا

ؿغ سخ مُبىٖت ًم٨ً جضاولها والخٗامل مٗها ببؿاَت وَُ
ُ
ل الىهىم والغؾىماث التي جٓهغ ٖلى قاقت الخاؾب الى و . لخدٍى

ماهي الُابٗت؟ 

ؿمى وسخت مُبىٖت . الُابٗت هي ظهاػ إلزغاط البُاهاث مً الخاؾب وج٣ىم بُب٘ الىهىم والغؾىماث ٖلى وؾِ ماصي مشل ألاوعا١
ُ
 Hard)والبُاهاث اإلاُبىٖت ح

Copy)  ؿمى في َظٍ الخالت وسخت ػاثلت
ُ
 ٖلى قاقت الخاؾبت وح

ً
ما(Soft Copy)لخٟغ٢تها ًٖ اليسخت التي جٓهغ مشال : ، واليسخت اإلاُبىٖت جإزظ ق٩لحن عثِؿُحن َو

٣ٞي  (Portrait)الك٩ل الُىلي 
ُ
 ؤو ؤٖغى (Landscape)ؤو الك٩ل ألا

ً
٣ٞي ج٨ىن الهىعة ؤ٦ثر احؿاٖا

ُ
، ٟٞي الك٩ل الُىلي ج٨ىن الهىعة ؤَى٫ مً ٖغيها وفي الك٩ل ألا

٣ٞي
ُ
 ما جإزظ الك٩ل ألا

ً
غ وال٨خب جإزظ الك٩ل الُىلي ؤما َباٖت الجضاو٫ والغؾىماث ٞٛالبا . مً َىلها، ُٞباٖت الخُاباث والخ٣اٍع

 

 ما ٣ًىمىا بُابٗت خىالي 
ً
، 100ُمؿخسضمي الُابٗاث في اإلاىاػ٫ ٚالبا

ً
ما٫ الهٛحرة ٞخهل الى ٖضة مئاث مً ألاوعا١ اإلاُبىٖت اؾبىُٖا ، ؤما في مجا٫ ألٖا

ً
 وع٢ت اؾبىُٖا

، وبالخالي ٩ٞل ٞئت مً َظٍ الٟئاث جدخاط الى هىُٖت زانت مً الُابٗاث جلبي لها 
ً
 َباٖت آلاالٝ ؤو مئاث آلاالٝ مً ألاوعا١ اؾبىُٖا

ً
ما٫ ال٨بحرة ًخم ٚالبا وفي مجا٫ ألٖا

. اخخُاظاتها مً الُباٖت ب٨ٟاءة وبإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت

هخاط وسخ مُبىٖت ب

ْبل 
َة
٤ ٦  ونل َابٗت به ًٖ ٍَغ

ً
٤ الخاؾب ًجب ؤوال  )لُباٖت مؿدىض ًٖ ٍَغ

ً
ب٘ اإلاؿدىضاث، مشل (ألا٦ثر اهدكاعا زغي لىنل الُابٗت بالخاؾب َو

ُ
، ول٨ً جىظض َغ١ ؤ

٣ا٫ ؤو بال٩امحرا الغ٢مُت لُباٖت اإلاؿدىضاث، وجىظض ج٣ىِخان لغبِ الُابٗت الالؾل٨ُت باألظهؼة اإلاسخلٟت 
ّ
 بالخاؾب ؤو بالهاج٠ الى

ً
الُابٗت الالؾل٨ُت والتي جخهل الؾل٨ُا

٤ البلىجىر  ٤ ألاقٗت جدذ الخمغاء  (Bluetooth)بما ًٖ ٍَغ (. Infrared)ؤو ًٖ ٍَغ

ْبل والبٌٗ 
َة
ل الهىع مً ال٩امحرا الغ٢مُت الى الخاؾب باإلم٩ان َباٖت َظٍ الهىع بٗضة َغ١، ٞبٌٗ ال٩امحراث ًم٨ً ونلها مباقغة بالُابٗت مً زال٫ ٦  مً ججًز

ً
بضال

سؼن الهىع ٖلى بُا٢اث للظا٦غة  ًُ إ  (Memory Cards)الازغ  ومً زالله ًم٨ً ونل  (Docking Station)والتي ًم٨ً اػالتها وونلها بالُابٗت، وبٌٗ الُابٗاث لها مٞغ

سؼهت ٖلحها
ُ
. ال٩امحرا لُباٖت الهىع اإلا



ت  (Network Printer)بٌٗ الُابٗاث ًم٨ً جىنُلها بالكب٨ت  ؿخُُ٘ ؤي ظهاػ مخهل بالكب٨ت اؾخسضام َظٍ الُابٗت اإلاغ٦ٍؼ  )َو
ً
 ؤو الؾل٨ُا

ً
. للُباٖت( ؾل٨ُا

زهاثو الُابٗت 

ا، ومً َظٍ  حَر تها، وظىصة الُباٖت ٚو جسخل٠ الُابٗاث ًٖ بًٗها البٌٗ في ٖضة هىاحي ومجها، الخ٣ىُت اإلاؿخسضمت للُباٖت، ولىن الُباٖت، وحجم الُابٗت، وؾٖغ

: الخهاثو

  ؿخسضمت للُباٖت
ُ
الخ٣ىُت اإلا

الُابٗت . (Nonimpact Printers)والُابٗاث الٛحر َاع٢ت  (Impact Printers)لُباٖت الىهىم ؤو الغؾىماث ًىظض هىٖان عثِؿُان مً الُابٗاث، الُابٗاث الُاع٢ت 

٣ت م٩ُاه٨ُُت لى٣ل الخبر اإلاخىاظض ٖلى قٍغِ خبري زام  كبه آلالت ال٩اجبت ال٣ضًمت في ٖملها ٞهي ج٣ىم بالُغ١ ٖلى ألاوعا١ بٍُغ
ُ
. الى ألاوعا١ (Ribbon)الُاع٢ت، ح

 (Dot-matrix Printers)ومشا٫ للُابٗاث الُاع٢ت هي الُابٗت بى٣ِ مهٟىٞت 
ً
 ٦بحرا

ً
 لم ٌٗض لهظا الىٕى مً الُابٗاث اؾخسضاما

ً
. ، وخالُا

 مُبىٖت بضون الُغ١ ٖلى ألاوعا١، ٞالبٌٗ ًىٟض الخبر بِىما حؿخسضم َابٗاث ؤزغي 
ً
يخج وسخا

ُ
ظا ٌٗني ؤجها ج ؤٚلب الُابٗاث الخالُت هي َابٗاث ٚحر َاع٢ت َو

ابٗت الهىع  (Inkjet Printer)الخغاعة ؤو الًِٛ إلهخاط الهىع، والُابٗاث الٛحر الُاع٢ت اإلاكهىعة هي َابٗت هٟض الخبر  ابٗت اللحزع  (Photo Printer)َو  Laser)َو

Printer)  ت ابٗت اإلاله٣اث والُىاب٘  (Mobile Printer)والُابٗت اإلادمىلت  (Thermal Printer)والُابٗت الخغاٍع والغاؾمت  (Label and Postage Printer)َو

(Plotters)  والُابٗت ٦بحرة الدجم(Wide-Format Printer .)

  (ملىن، ؤؾىص ٣ِٞ)لىن الُباٖت 

ؿخسضم باإلياٞت الى اللىن ألاؾىص ألالىان الؿماوي 
َة
، والٟاع١ بُجهما في ؤن الُابٗت اإلالىهت ح

ً
ابٗاث ألاؾىص وألابٌُ جخىاٞغان خالُا  (ألاػع١)الُابٗاث اإلالىهت َو

ولُباٖت ألالىان ٞةن الُابٗت ج٣ىم بُباٖت ظمُ٘ ألالىان اإلاُلىبت مغة واخضة ؤو ج٣ىم بُباٖت ٧ل لىن ٖلى ِخضة ختى جيخهي مً الٗمل . وألانٟغ (ألاخمغ)وألاعظىاوي 

 
ً
ما٫ جىٞحرا  في مجا٫ ألٖا

ً
ما٫ ُٞم٨ً اؾخسضام َابٗت اللىن ألاؾىص، ٞاأللىان ٚحر مُلىبت ٦شحرا  في اإلاىاػ٫، ؤما في مجا٫ ألٖا

ً
ؿخسضم ٚالبا

ُ
اإلاُلىب مجها، والُابٗت اإلالىهت ح

. لخ٩ال٠ُ الُباٖت وألن َابٗت اللىن ألاؾىص ؤؾٕغ مً َابٗت ألالىان

 

  ابٗت الكب٩اث الُابٗت الصخهُت َو

والُابٗت الصخهُت ًم٨ً . الُابٗت التي جخهل مباقغة بالخاؾب ًم٨ً حؿمُتها الُابٗت الصخهُت، ؤما جل٪ التي ًخم جىنُلها بالكب٨ت ٞدؿمى الُابٗت الكب٨ُت

ؿخُُ٘ ؤي ظهاػ مخهل   بالكب٨ت، ول٨ً َابٗت الكب٩اث مهممت لخٗمل مباقغة  مً الكب٨ت َو
ً
خهلت به مخهال

ُ
 اطا ٧ان الخاؾب اإلا

ً
 بالكب٨تمكاع٦تها ٖبر الكب٨ت ؤًًا

. اؾخسضامها للُباٖت، وؤٚلب َابٗاث الكب٩اث ُمهممت لألٖما٫ ولُباٖت ٦مُت ٦بحرة مً ألاوعا١

  ص٢ت الُباٖت(Resolution )

ضص َظٍ الى٣اٍ في البىنت الىاخضة  ٤ ه٣ِ نٛحرة مً الخبر الؿاثل ؤو مً خبِباث الخبر، ٖو  Dots per Inch)الُابٗاث الخضًشت ج٣ىم بُب٘ الهىع ًٖ ٍَغ
ً
 وازخهاعا

“DPI”)  300ًُل٤ ٖلحها ص٢ت الُباٖت، و٧لما ػاصث ٖضص َظٍ الى٣اٍ في البىنت الىاخضة ػاصث ظىصة الُباٖت، ٞض٢ت dpi جهلر لُباٖت الىهىم لالؾخسضاماث 
ً
 مشال

.  ٞهي للُباٖت الاختراُٞتdpi 2400 للهىع، ؤما dpi 1200 جهلر للمؿدىضاث ٖالُت الجىصة، وص٢ت dpi 600الٗامت، وص٢ت 

 



  ت الُباٖت ؾٖغ

ت الُباٖت بٗضص الهٟداث التي ًم٨ً َباٖتها في الض٣ُ٢ت   Pages per Minute)ج٣اؽ ؾٖغ
ً
ضص الهٟداث التي جُبٗها الُابٗت في الض٣ُ٢ت (”ppm“ وازخهاعا ، ٖو

 ؤَى٫ : جخى٠٢ ٖلى ٖضة ٖىامل ومجها
ً
 حؿخٛغ١ و٢خا

ً
دخىي اإلاغاص َباٖخه، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ َباٖت الغؾىماث والهىع ٚالبا

ُ
ؿخسضمت، وص٢ت الُباٖت، واإلا

ُ
هٕى الُابٗت اإلا

باٖت نٟداث ملُئت باأللىان ؤبُإ مً َباٖت نٟداث حؿخسضم اللىن ألاؾىص ٣ِٞ  جتراوح بحن . مً َباٖت الىهىم، َو
ً
اث الكاجٗت خالُا  نٟدت 35 و15الؿٖغ

تها بحن  .  وع٢ت بالض٣ُ٢ت100 و40بالض٣ُ٢ت، ؤما الُابٗت الكب٨ُت ٞختراوح ؾٖغ

  زُاعاث الخىنُل

٤ واظهت   ًٖ ٍَغ
ً
٤ البلىجىر USBؤٚلب الُابٗاث الخالُت جخهل بالخاؾب ؾل٨ُا  ًٖ ٍَغ

ً
ؤو ألاقٗت جدذ الخمغاء  (Bluetooth) وبًٗها ًم٨جهم الاجها٫ الؾل٨ُا

(Infrared) باإلياٞت الى طل٪ ٨ٞشحر مً الُابٗاث ًم٨ً ونلهم مباقغة بال٩امحراث الغ٢مُت ؤو ببُا٢اث الظا٦غة لُباٖت البُاهاث مجها مباقغة، ؤما َابٗت الكب٩اث ،

٤ الاًثرهذ   ًٖ ٍَغ
ً
 ؾل٨ُا

ً
٤  (Ethernet)ُٞخم ونلها ٚالبا  ًٖ ٍَغ

ً
. Wi-Fiؤو الؾل٨ُا

  ألاظهؼة مخٗضصة الاؾخسضاماث(Multifunction Machines )

ُل٤ ٖلحها  ومسر البُاهاث  (Copier)ومً َظٍ الام٩اهُاث الاياُٞت اليسخ ” ألاظهؼة مخٗضصة الاؾخسضاماث“بٌٗ ألاظهؼة الخالُت ج٣ضم ؤ٦ثر مً مجغص الُباٖت ٍو

(Scanner)  واعؾا٫ الٟا٦ـ(Fax Machine)ِظٍ الُابٗت حٗخمض في الُباٖت ٖلى هٟض الخبر ؤو الُباٖت باللحزع وج٨ىن مجهؼة لُباٖت ألالىان ؤو ألاؾىص ٣ٞ . ، َو

( Inkjet Printer)َابٗت هٟض الخبر 

 مً الخبر الؿاثل ٖلى ٢ُٗت مً الىع١، الُاع٢تَابٗت هٟض الخبر هي هٕى مً ؤهىإ الُابٗاث ٚحر 
ً
٤ عف ه٣ِ نٛحرة ظضا  والتي جُب٘ الىهىم والغؾىماث ًٖ ٍَغ

 
ً
ا م٣بىلت ظضا ظٍ الُابٗاث لها قٗبُت ٦بحرة لالؾخسضام في اإلاىاػ٫ ٦ما ؤن ؤؾٗاَع . َو

جها بالُابٗت في صعط  ظٍ ألاوعا١ ًخم جسٍؼ واخض ؤو ٖضة ؤصعاط ًم٨ً  (Tray)حؿخُُ٘ َابٗت هٟض الخبر الُباٖت باأللىان ؤو باألؾىص ٣ِٞ ٖلى ٖضة ؤهىإ مً ألاوعا١ َو

م٨ً م٘ َظٍ الُابٗت اؾخسضام ؤحجام مسخلٟت مً ألاوعا١ جتراوح ما بحن   بىنت، وحكمل ؤهىإ َظٍ 14 × 8.5 بىنت الى 5 × 3اػالتهم إلياٞت ؤو حُٛحر ألاوعا١، وٍُ

الهاث  (Glossy Papers)والىع١ اللّمإ  (Photo Papers)ووع١ الهىع  (Ink-jet Papers)ووع١ هٟض الخبر  (Plain Papers)ألاوعا١، الىع١ الٗاصي   Banner)ووع١ الٖا

Papers)ومٗٓم َابٗاث هٟض الخبر حؿخُُ٘ َب٘ الهىع الٟىجىٚغاُٞت وبجىصة م٣بىلت ٖلى ؤي مً َظٍ ألاوعا١ ، .

 ٠  الُباٖت ٖلى مىاص ؤزغي مشل اإلآاٍع
ً
٣ت  (Envelopes)َابٗت هٟض الخبر حؿخُُ٘ ؤًًا  ما جإحي َظٍ الُابٗت ببرامج مٞغ

ً
البا ا ٚو حَر وبُا٢اث اإلاٗاًضة واإلاله٣اث ٚو

 لُباٖتها
ً
. لخهمُم بُا٢اث اإلاٗاًضة وبُا٢اث الخٗاٝع جمهُضا

 

ىقت  ىقت جدخىي مً  (Cartridge) جدخىي َابٗت هٟض الخبر ٖلى زَغ ( Nozzles) الى ٖضة مئاث مً الٟخداث الهٛحرة 50واخضة ؤو ؤ٦ثر جمخلئ بالخبر الؿاثل، و٧ل زَغ

: وحٗمل َابٗاث هٟض الخبر الكاجٗت ٧الخالي. اإلاسههت لىٟض الخبر ٖلى الىع١

ىقت ختى الٛلُان وختى خضور ٣ٞا٢ُ٘ بساع له- 1 ً الخبر الؿاثل الظي بضازل الخَغ
ّ
سخ ٌُ     .

ىقت (Nozzles)   ٣ٞا٢ُ٘ البساع جضٞ٘ الخبر مً زال٫ الٟخداث الهٛحرة -2  . اإلاىظىصة بالخَغ

.    جدؿا٢ِ ه٣اٍ الخبر ٖلى الىع٢ت وجج٠ مباقغة 3 -

. الٝ مً اإلاغاث في الشاهُت الىاخضة وختى جيخهي َباٖت الىع٢تآجخ٨غع َظٍ الٗملُت    - 4 



 

ىقت مً الخبر ٞةهه ًم٨ً اؾدبضالها بؿهىلت ىقخحن ؤو ؤ٦ثر، واخضة للىن ألاؾىص والباقي لأللىان ألازغي، . ٖىضما جٟٙغ الخَغ ومٗٓم َابٗاث هٟض الخبر جدخىي ٖلى زَغ

هىٗت لبٌٗ للُابٗاث حٗخمض في الغبذ لِـ مً بُ٘ . وبٌٗ الخغاَِل لأللىان جدخىي ٖلى ٖضة ؤلىان والبٌٗ ًدخىي ٖلى لىن واخض ٣ِٞ
ُ
وال٨شحر مً الكغ٧اث اإلا

ول٨ً لخٌٟ ج٩ال٠ُ قغاء زغاَِل الخبر ٞال٨شحر مً اإلاؿخسضمحن ٣ًىمىا بةٖاصة ملئها بالخبر ؤو قغاء . الُابٗاث هٟؿها ول٨ً مً بُ٘ زغاَِل الخبر اإلاسخلٟت

هىٗت للُابٗت
ُ
 مً جل٪ التي جبُٗها الكغ٦ت اإلا

ً
ىقت َباٖخه ٢بل ؤن ًىٟظ الخبر مجها ٌٗخمض . زغاَِل مً قغ٧اث ؤزغي ؤ٢ل زمىا ضص الهٟداث التي حؿخُُ٘ ٧ل زَغ ٖو

لى هٕى اإلاؿدىضاث اإلاُبىٖت ٘ ٖو
ّ
هى

ُ
. ٖلى اإلا

 : هي ٦ما مىضر في الهىعة  A4 ؤبٗاص وع١ :مالخٓت 

 

1 Inche = 2.54 CM)) 

( Photo Printer)َابٗت الهىع 

 . َابٗت الهىع هي َابٗت لأللىان مهممت لُباٖت الهىع وبجىصة ٖالُت
ً
 بىنت، 6 × 4 بىنت و 5 × 3بٌٗ ؤهىإ َابٗاث الهىع جُب٘ حجمحن ٣ِٞ مً الهىع، مشال

ىا٥ َابٗاث للهىع ؤزغي جُب٘ بإحجام ؤ٦بر مً طل٪، وبىظه ٖام ٧لما ػاص حجم الهىع اإلاُبىٖت ٧لما ػاص ؾٗغ َابٗت الهىع  . َو

ا حَر  ٚو
ً
م٨ً اؾخسضام ألاهىإ التي جُب٘ ؤحجام ٦بحرة مً الهىع للُباٖت الٗامت للمؿدىضاث مشال . ال٨شحر مً َابٗاث الهىع حٗخمض ٖلى ج٣ىُت هٟض الخبر في ٖملها، ٍو

 
ً
. ول٨ً جىظض ؤهىإ ؤزغي مً َابٗاث الهىع، ؾيخدضر ٖجها الخ٣ا

باٖت الهىع اإلاسؼهت ٖلحها بضون الخاظت لخىنُل ال٩امحرا ” PictBridge“ؤٚلب َابٗاث الهىع جضٖم مُٗاع  ى ٌؿمذ بخىنُل ال٩امحراث الغ٢مُت مباقغة بالُابٗت َو َو

 
ً
باٖت  (مً ال٩امحرا الغ٢مُت ؤو الهاج٠ الى٣ا٫)و٦ظل٪ بٌٗ َابٗاث الهىع جدخىي ٖلى ٢اعت لبُا٢اث الظا٦غة ومً اإلام٨ً ونل بُا٢اث الظا٦غة . بالخاؾب ؤوال َو

 الخاظت الى الخاؾب، ٦ما ؤن بٌٗ َابٗاث الهىع جدخىي ٖلى قاقت 
ً
.  نٛحرة جم٨ى٪ مً مٗاًىت الهىع ٢بل َباٖتهاLCDالهىع اإلاسؼهت بهم بضون ؤًًا

 



( Laser Printer)َابٗت اللحزع 

ت َباٖت مغجٟٗت واهخاط ٖالي الجىصةالُاع٢تَابٗت اللحزع هي هٕى مً ؤهىإ الُابٗاث ٚحر  زغي لألبٌُ .  جخمحز بؿٖغ
ُ
وجخىاٞغ َابٗاث اللحزع بمىصًالث لُباٖت ألالىان وؤ

 ما حؿخسضم ؤوعا١ بذجم . وألاؾىص ٣ِٞ
ً
جها في صعط زام صازل ظؿم الُابٗت ًم٨ً اػالخه لخُٛحر ألاوعا١ وجغ٦ُبه 11 × 8.5َابٗت اللحزع للخاؾب ٚالبا  بىنت، ًخم جسٍؼ

 وجدخىي مٗٓمها ٖلى هٓام ًضوي إلصزا٫ ؤخض 
ً
٠ واإلاله٣اث مشال مغة ؤزغي، وبٌٗ ؤهىإ َظٍ الُابٗاث جدخىي ٖلى ؤصعاط ألحجام مسخلٟت مً ألاوعا١ ؤو اإلآاٍع

. ألاوعا١ للُباٖت ٖلحها مباقغة

 بض٢ت 
ً
 مً .  لُابٗت ألالىان2400dpi لُابٗت ألابٌُ وألاؾىص و 1200dpiَابٗت اللحزع جُب٘ الىهىم والغؾىماث بض٢ت مغجٟٗت ٖاصة

ً
ابٗت اللحزع ٖاصة ؤٚلى زمىا َو

 َابٗاث لالؾخسضام اإلاجزلي وبإؾٗاع م٣بىلت
ً
ت جتراوح بحن . َابٗت هٟض الخبر ول٨ً جخىاٞغ خالُا ابٗت اللحزع ألابٌُ وألاؾىص ٢اصعة ٖلى َباٖت الىهىم بؿٖغ  62 و 15َو

ابٗت ألالىان حؿخُُ٘ َباٖت مً  ما٫ ال٨بحرة ٞخُب٘ ؤ٦ثر مً 40 الى 8وع٢ت بالض٣ُ٢ت َو وؤؾٗاع َابٗاث .  وع٢ت بالض٣ُ٢ت150 وع٢ت بالض٣ُ٢ت ؤما الُابٗاث إلاجا٫ ألٖا

تها وهٕى الُابٗت لختراوح بحن ٖضة مئاث الى ٖضة آالٝ مً الضوالعاث ٖلى خؿب الٟئت اإلاىظهت الحها  ما٫ الهٛحرة – اإلاىاػ٫ )اللحزع حٗخمض ٖلى ظىصة الُباٖت وؾٖغ – ألٖا

ما٫ ال٨بحرة  مً َابٗت ألابٌُ وألاؾىص (ألٖا
ً
 ؤٚلى زمىا

ً
ابٗت اللحزع اإلالىهت ٚالبا . َو

 

ً الهٟدت اإلاغاص َباٖتها ٧املت ٢بل َباٖتها بك٩ل ٞٗلي، ولهظا الؿبب ًُل٤ ٖلى َظٍ الُابٗت في بٌٗ ألاخُان  ٖىض َباٖت مؿدىض ج٣ىم َابٗت اللحزع بمٗالجت وجسٍؼ

ً الهٟدت اإلاغاص َباٖتها البض ؤن جدخىي َابٗت اللحزع ٖلى ٢ضع مٗحن مً الظا٦غة و٧لما ػاصث ؾٗت جل٪ الظا٦غة ٧لما ٧اهذ (Page Printer)َابٗت الهٟداث  ، ولخسٍؼ

ابٗت اللحزع اإلاىظهت لألٖما٫ مً اإلام٨ً ؤن جدخىي ٖلى . الُابٗت ؤؾٕغ لى ؾبُل اإلاشا٫ لُباٖت 80 ظُجاباًذ مً الظا٦غة و٢غم نلب بمؿاخت 1َو  ظُجاباًذ، ٖو

 مُجاباًذ مً الظا٦غة بضازل الُابٗت وفي خا٫ ٖضم جىٞغ طل٪ ال٣ضع مً الظا٦غة ٞلً حؿخُُ٘ الُابٗت َب٘ الهىعة ٧املت 64 ٞإهذ جدخاط الى 1200dpiنىعة بض٢ت 

ٓهغ زُإ بٗضم ٢ضعتها ٖلى َب٘ الهىعة
ُ
. ؤو ج

ؿمى لٛت بغمجت لىن٠ الهٟدت 
ُ
ؿخسضم لٛت زانت لظل٪ ح

َة
ا للُباٖت ٞةن َابٗت اللحزع ح ( Page Description Language)لخيؿ٤ُ وجغجِب م٨ىهاث الهٟدت وججهحَز

 Printer Control Language)ومً ؤهىاٖها لٛت الخد٨م بالُابٗت 
ً
ىعث مً ٢ِبل قغ٦ت PCLولٛت . (Postscript)ولٛت ون٠ الهٟدت  (”PCL“ وازخهاعا

ُ
َ HP 

ً
 وهي خالُا

ىن في َباٖت اإلاؿدىضاث اإلا٨خبُت ؤو في مجا٫ الغؾم  لٛت ٢ُاؾُت في ؤٚلب َابٗاث اللحزع لخيؿ٤ُ الهٟداث والخُىٍ لُباٖت اإلاؿدىضاث ال٣ُاؾُت، ول٨ً اإلادتٞر

. ألجها مهممت للخٗامل م٘ اإلاؿدىضاث اإلا٣ٗضة اإلالُئت بالغؾىماث وألالىان (Postscript)الاخترافي ًًٟلىن لٛت ون٠ الهٟدت 

غ اإلاؿدىضاث، وهي حؿخسضم قٗإ اللحزع وخبِباث الخبر  ٣ت ٖمل ما٦ُىت جهٍى ٣ًىم قٗإ اللحزع بدك٨ُل الهىعة ٖلى . للُباٖت (Toner)حٗمل َابٗت اللحزع بىٟـ ٍَغ

ىض طل٪ جلخه٤ خبِباث  (Drum)اؾُىاهت  ِ ٖلُه في الاؾُىاهت، ٖو
َة
ؿل ٌُ زانت بضازل الُابٗت، خُض ٌٗمل يىء اللحزع ٖلى حُٛحر الصخىت ال٨هغباثُت في اإلا٩ان الظي 

٤ الًِٛ والخغاعة خم جشبُذ الُباٖت بك٩ل صاثم ٖلى الىع٢ت ًٖ ٍَغ ٤ الًِٛ، ٍو . الخبر ٖلى ؾُذ الاؾُىاهت، والتي بضوعَا جى٣لها الى الىع٢ت ًٖ ٍَغ

 



 اللحزع َابٗاث ممحزاث’’ Laser Printers ‘‘

 الؿاب٤ بالىٕى م٣اعهت ب٨شحر ؤ٦بر وع٢اث ٖضص بهخاط ٖلى ٢ضعتها و الخبر اؾخسضام في ال٨ٟاءة بؿبب البُٗض اإلاضي ٖلى ب٢خهاصًت .

 ت   ٦بحرة ؾٖغ
ً
. ضخمت مؿدىضاث َباٖت ٖىض بطا زانت الى٢ذ، ًىٞغ مما الُباٖت في ظضا

 الخى٠ُٓ ؾهىلت .

 لت إلاضة الخبر جغ٥ بم٩اهُت ٌٗني مما ‘‘الخىهغ ’’ظاٝ بها الخام الخبر   ظًضا ٍَى
ّ
. ‘‘الصخص ي لالؾخسضام ألاًٞل ’’اؾخسضامه صون

 ويىًخا ؤ٦ثر زاللها مً الىهىم ل٨ىن  ٖام، بك٩ل الىهىم و اإلاؿدىضاث َباٖت مجا٫ في ألاًٞل .

 اللحزع َابٗاث ُٖىب 

ا ٖىض اللحزع َابٗت ج٩لٟت بعجٟإ بؿبب ال٣هحر اإلاضي ٖلى الخ٩لٟت مغجٟٗت . قغاَئ

ت  ( Thermal Printer)الُابٗت الخغاٍع

ت بالُباٖت ٖلى وع١ زام خؿاؽ للخغاعة  ت  (thermal paper)ج٣ىم الُابٗت الخغاٍع ٤ الدسخحن اإلاباقغ إلاىي٘ َباٖت الغمؼ ٖلى الىع١، والُابٗت الخغاٍع ًٖ ٍَغ

ً ت وهي التي جُب٘ ٞىاجحر الكغاء للمكتًر  في اإلاخاظغ وألاؾىا١ اإلاغ٦ٍؼ
ً
. ألاؾاؾُت عزُهت الشمً ول٨ً ظىصة الُباٖت لها مىسًٟت، وهجض َظٍ الُابٗت ٚالبا

ابٗاث اللحزع ت ؤٖلى مً َابٗاث هٟض الخبر َو ت ٌؿخُُٗان الُباٖت بجىصة مغجٟٗت وبؿٖغ ت . ًىظض هىٖان زانان مً الُابٗاث الخغاٍع َابٗت ه٣ل الكم٘ الخغاٍع

(Thermal Wax-Transfer Printers)  ِ ؿخسضم الخغاعة إلطابت قم٘ ملىن مً قٍغ
َة
 مً َابٗاث هٟض  (Ribbon)ح

ً
ظٍ الُابٗاث ؤٚلى زمىا ٖلى وع١ خؿاؽ للخغاعة، َو

. الخبر ول٨جها ؤعزو مً ؤٚلب الُابٗاث اللحزعٍت اإلالىهت

 َابٗت الهىع الغ٢مُت  (Dye-sublimation Printer)َابٗت جهُٗض الهبٛت 
ً
ُل٤ ٖلحها ؤخُاها ؿخسضم الخغاعة لى٣ل نبٛت ملىهت الى  (Digital Photo Printer)ٍو

َة
وهي ح

٣ت زانت، ومٗٓم َظٍ الُابٗاث حؿخُُ٘ َب٘ نىع ٞىجىٚغاُٞت ٖالُت الجىصة الُباٖت الاختراُٞت والتي جدخاط الى نىع ٖالُت الجىصة مشل مٗامل . وع١ مُلي بٍُغ

ت، حؿخسضم َابٗاث جهُٗض الهبٛت، ول٨ً ؾٗغ جل٪ الُابٗاث لهظا الٛغى ًهل الى ٖضة آالٝ مً الضوالعاث  غ الاختراُٞت واإلاٗامل الُبُت وؤهٓمت جدضًض الهٍى الخهٍى

 مً جل٪ 
ً
ما٫ الهٛحرة ٞخُب٘ الهىع بذجم واخض ٣ِٞ ؤو ازىحن ٦ما ؤجها ؤبُإ ٦شحرا وجُب٘ ؤحجام مسخلٟت مً الهىع، ؤما َابٗاث جهُٗض الهبٛت اإلاىظهت للمىاػ٫ وألٖا

 ج٣اعن بخل٪ التي جيخجها َابٗاث الهىع التي حٗخمض ٖلى ج٣ىُت هٟض الخبر
ً
يخج نىعا

ُ
ظٍ الُابٗاث الغزُهت اإلاىظهت للمىاػ٫ ج . الاختراُٞت مجها، َو

 

( Portable Printers)الُابٗت اإلادمىلت 

اث ًم٨ً اؾخسضامها للُباٖت مً الخاؾب اإلادمى٫ ؤو الهاج٠ الظ٧ي  ؤو ؤي ظهاػ  (Smart Phone)الُابٗت اإلادمىلت هي َابٗت نٛحرة وزُٟٟت الىػن حٗمل بالبُاٍع

م٨ً خملها في الخ٣ُبت م٘ الخاؾب اإلادمى٫ .  ؤزىاء الؿٟغآزغه٣ا٫   ٍو
ً
. وحجم َظٍ الُابٗت نٛحرا

٤ مىٟظ   ًٖ ٍَغ
ً
ؿخسضم الُابٗت اإلادمىلت ج٣ىُاث هٟض الخبر ؤو ه٣ل الكم٘ الخغاعي ؤو جهُٗض الهبٛت للُباٖت وجخهل بالخاؾب ؾل٨ُا

َة
٤ USBح  ًٖ ٍَغ

ً
 ؤو الؾل٨ُا

Wi-Fi .

 



ُل٤ ٖلحها في َظٍ الخالت آبٌٗ ألاهىإ مً الُابٗاث اإلادمىلت ج٨ىن مضمجت صازل ظهاػ مدمى٫    مجها ٍو
ً
الُابٗت “زغ مشل ال٩امحرا الغ٢مُت لُباٖت الهىع مباقغة

 . ZINK مً قغ٦ت Polaroid PoGo Instant Digital Camera، ومشا٫ لها ال٩امحرا الغ٢مُت (Integrated Printer)” اإلاضمجت

 

ابٗت اإلاله٣اث  ( Barcode and Label Printer)َابٗت الباع٦ىص َو

هي َابٗت نٛحرة جُب٘ ٖلى ؤوعا١ ًم٨ً له٣ها ٖلى الٗضًض مً ألاقُاء مشل اإلاٛلٟاث ؤو الُغوص ؤو الا٢غام اإلاضمجت ؤو الهىع ؤو  (Label Printer)َابٗت اإلاله٣اث 

ت اإلاسخلٟت ت. ألالٗاب ؤو َباٖت ألاؾٗاع والباع٦ىص للمىخجاث الخجاٍع  ج٣ىُت الُباٖت الخغاٍع
ً
ؿخسضم َابٗت اإلاله٣اث ٖاصة

َة
. وح

 

٠ اإلاىخج  (Barcode Printers)َابٗت الباع٦ىص  ما٫ والهُئاث ألازغي مً َباٖت قٟغة حٍٗغ ً ألٖا
ّ
م٨

ُ
ت زانت  (Barcode)ج ُاء اإلاىخج ٍَى ٖلى اإلاىخجاث واإلاؿدىضاث إٖل

. وللخٗٝغ ٖلى ؾٍٗغ

ض   َابٗت َىاب٘ البًر
ً
ض الغ٢مُت  (Postage Printer)َىا٥ ؤًًا ب٘ َىاب٘ البًر ض، وهي حؿمذ بكغاء َو وهي هٕى زام مً َابٗاث اإلاله٣اث والتي ج٣ىم بُب٘ َىاب٘ البًر

ض الاهترهذ حؿمىالتي  .  ال جخىاٞغ بٗاإلاىا الٗغبيوهي زضمت، (Internet Postage) َىاب٘ بٍغ

( Wide-Format Printers)والُابٗت ٦بحرة الدجم  (Plotter)الغاؾمت 

ؿخسضم َظٍ الُابٗاث في  (Plotter)الغاؾمت 
ُ
ؿخسضم لُباٖت الغؾىماث ٖالُت الجىصة مشل اإلاسُُاث والخغاثِ ومسُُاث الضواثغ ال٨هغباثُت، وح

ُ
هي َابٗت مخُىعة ح

 بآَت الشمً
ً
. مجاالث زانت مشل اإلاجاالث الهىضؾُت والخسُُِ اإلاٗماعي وهي ٖاصة

 جم اؾدبضا٫ الغاؾمت بالُابٗت ٦بحرة الدجم 
ً
جإحي )وهي َابٗت حؿخُُ٘ الُباٖت ٖلى ؤوعا١ ؤو مىاص ؤزغي  (Large Format Printer ؤو Wide-Format Printer)خالُا

 في ب٨غاث
ً
ا مً الغؾىماث الاختراُٞت وال٨شحر مً جل٪ الُابٗاث 100 بىنت و17بٗغى ؤ٣ٞي ًتراوح ما بحن  (ٚالبا حَر الهاث والالٞخاث ٚو ؿخسضم لُباٖت الٖا

ُ
 بىنت وح

ؿخسضمت في َابٗاث هٟض الخبر 
ُ
ت (ول٨ً ٖلى هُا١ ؤوؾ٘)حٗمل بىٟـ الخ٣ىُت اإلا . ؤو بالخ٣ىُت الخغاٍع

 

 



( 3D Printer)الُابٗت زالزُت ألابٗاص 

 مً الُباٖت  (Prototypes)لدك٨ُل هاجج زالسي ألابٗاص مشل هماطط ألابيُت زالزُت ألابٗاص ؤو الىماطط ألاولُت 
ً
ٞالُابٗت زالزُت ألابٗاص ًم٨ً اؾخسضامها لهظا الٛغى، ٞبضال

ٖلى ألاوعا١ ج٣ىم َظٍ الُابٗت بدك٨ُل الىاجج في َب٣اث باؾخسضام بالؾخ٪ مههىع، َب٣ت جلى ألازغي ختى جيخهي مً حك٨ُل اإلاجؿم زالسي ألابٗاص، في ٖملُت ًُل٤ 

ؿخسضم لىن واخض ٣ِٞ. Fused deposition modeling  (FDM)ٖلحها  ٌَة . وبٌٗ الُابٗاث حؿخُُ٘ الُباٖت بٗضة ؤلىان والبٌٗ الازغ 

 

( Impact Printers)الُابٗاث الُاع٢ت 

ؿخسضم في بٌٗ اإلاجاالث، ومً مؼاًا َظٍ الُابٗت ٢ضعتها ٖلى جدمل ْغوٝ الدكُٛل ال٣اؾُت 
ُ
صعظاث -ؤجغبت)الُابٗاث الُاع٢ت ؤنبدذ مً اإلااض ي ول٨جها ماػالذ ح

، ول٨ً ُٖبها الغثِس ي هي ظىصة الُباٖت  (اَتزاػاث-خغاعة مغجٟٗت
ً
٦ما ؤجها حؿخُُ٘ الُباٖت بؿهىلت ٖلى ٖضة َب٣اث مً ألاوعا١ وؾٗغ الُباٖت ل٩ل وع٢ت مىسٌٟ ظضا

، ٦ما ؤجها مؼعجت ؤزىاء الدكُٛل، ول٨جها جهلر لبِئاث اإلاهاو٘ والكغ٧اث للُباٖت الغوجُيُت ل٨مُاث (Near Letter Quality)الؿِئت وألاخٝغ التي ال جٓهغ بك٩ل ظُض 

كبه آلالت ال٩اجبت ال٣ضًمت في ٖملها ٞهي ج٣ىم بالُغ١ . ٦بحرة مً الاؾخماعاث والىماطط وبخ٩لٟت مىسًٟت خُض الجىصة ٚحر مُلىبت في َظٍ الخالت
ُ
والُابٗت الُاع٢ت ح

٣ت م٩ُاه٨ُُت لى٣ل الخبر اإلاخىاظض ٖلى قٍغِ خبري زام  . الى ألاوعا١ (Ribbon)ٖلى ألاوعا١ بٍُغ

٤ الخد٨م  (Dot-matrix Printers)الُابٗت بى٣ِ مهٟىٞت  ً ٍَغ ِ به خبر لى٣ل َظا الخبر الى ألاوعا١ ٖو جدخىي ٖلى عؤؽ به ما ٌكبه الضبابِـ جُغ١ به ٖلى قٍغ

ؿخسضم َظٍ الُابٗت ؤوعا١ مخهلت ببًٗها وبها ٞخداث ٖلى ٧ل مً ظاهبحها
َة
. بٗضص الضبابِـ التي جُغ١ ٖلى ألاوعا١ ًم٨ً َباٖت الخغوٝ اإلاسخلٟت والغؾىماث، وح

ت َظٍ الُابٗاث بٗضص ألاخٝغ في الشاهُت  ت الكاجٗت لهظٍ الُابٗت جتراوح بحن  (characters per second)وج٣اؽ ؾٖغ .  خٝغ في الشاهُت1100 و375والؿٖغ

 

 في اإلاغة الىاخضة (Line Printer)َابٗت الؿُىع 
ً
 ٧امال

ً
 وجُب٘ ؾُغا

ً
ٗت ظضا ٣اؽ بٗضص ألاؾُغ في الض٣ُ٢ت . هي َابٗت َاع٢ت ؾَغ

ُ
ت َظٍ الُابٗت ج  lines per)وؾٖغ

minute)  ت بًٗها الى ؾخسضمذ م٘ الخاؾب ول٨ً الخ٣ىُت ماػالذ حؿخسضم ختى الان في 3000وجهل ؾٖغ
ُ
 ؾُغ بالض٣ُ٢ت، َظٍ الُابٗت مً ؤواثل الُابٗاث التي ا

 ًخم اؾدبضالها بالُابٗاث اللحزعٍت
ً
جُا تها وج٩لٟت الُباٖت اإلاىسًٟت، ول٨ً جضٍع  لؿٖغ

ً
ما٫ ال٨بحرة في اإلاداؾبت والصخً هٓغا . مجا٫ ألٖا

الخاجمت 

ىا  ما٫ هي َابٗاث هٟض الخبر َىاحٗٞغ  ٖلى ال٨شحر مً ؤهىإ الُابٗاث والتي جىاؾب ألاهىإ اإلاسخلٟت مً الاؾخسضام ول٨ً ؤقهغ ألاهىإ اإلاؿخسضمت في اإلاىاػ٫ وألٖا

 للمىاػ٫، ول٨ً في هٟـ الى٢ذ جخُلب جل٪ 
ً
 وزهىنا

ً
والُابٗاث اللحزعٍت وؤؾٗاع جل٪ الُابٗاث مخٟاوجت، وؤٚلب الكغ٧اث ج٣ضم َابٗاث مجهما بإؾٗاع مىاؾبت ظضا

 ًًاٝ لؿٗغ الُابٗت ٖلى اإلاضي البُٗض، ولظل٪ ٞازخُاع َابٗت حؿخسضم ؤهىإ بٖاصةالُابٗاث 
ً
 اياُٞا

ً
 ماصًا

ً
 ملء الخبر اإلاؿخسضم بها بك٩ل مؿخمغ مما ًمشل طل٪ ٖبئا

 بٖاصةمً ألاخباع ؤو زغاَِل للخبر ًم٨ً  (وفي هٟـ الى٢ذ طاث ظىصة)عزُهت 
ً
 خ٨ُما

ً
ٖىض قغاء َابٗت ًجب الاهدباٍ لٗضة ؤقُاء ومجها الخ٣ىُت .  ملئها ؾ٨ُىن ازخُاعا

ا وحجم ألاوعا١ التي حؿخ٣بلها الُابٗت غ١ الخىنُل بالخاؾب ؤو بالكب٨ت وؾٗغ ألاخباع وجىَٞغ ت الُابٗت َو ؿخسضمت للُباٖت وص٢ت وظىصة الُباٖت وؾٖغ
ُ
. اإلا



غ١ خلـــــــــــــــــــــها  ...ؤُٖا٫ ٖامت في الُابٗاث َو

  الُابٗاث ؤ٦ثر مً اللحزع َابٗاث حٗخبر
ً
  الخالي الى٢ذ في اؾخسضاما

ً
تها هٓغا ا واهسٟاى لؿٖغ ا بلى ؤصي مما ؤؾٗاَع . اهدكاَع

ُا٫ ج٣ؿم ، خُض لخاؾىبا ًخُٗل ٦ما جخُٗل الُابٗت ؤن لضًىا مٗغوٝ َى و٦ما  اإلاكا٧ل ؤ٦ثر ومً ( Software  )بغمجُت وؤُٖا٫ (  Hardware ) ماصًت ؤُٖا٫ بلى ألٖا

 : ًلي ما هظ٦غ الُابٗاث بلحها جخٗغى التي

 الدكُٛل ػع  ٖلى يىء ؤي ًٓهغ وال حٗمل ال الُابٗت : اإلاك٩لت

 للُابٗت ال٨هغباجي الخُاع ونى٫  ٖضم :الؿبب

ؼ مً ظُض بك٩ل بال٨هغباء الُابٗت جىنُل مً الخإ٦ض :ؤلاظغاء  ( ON ) الدكُٛل خالت في الُابٗت الدكُٛل ػع  مً والخإ٦ض ؤلابٍغ
ً
البا   ٞالُابٗت.الُابٗت ظاهب ؤو زل٠ ٨ًىن  ٚو

. ؤلال٨تروهُت ألاظهؼة نُاهت قغ٧اث إلخضي الخىظه ٞٗلُ٪ حٗمل لم ٞةطا ؤزغي، مغة الُابٗت حكُٛل خاو٫  ، ٧ابلحن بها

..................................................................................................................... 

 الجهاػ ٖلى ( error )زُإ عؾالت وجٓهغ الُباٖت ألمغ حؿخجُب ال الُابٗت :اإلاك٩لت

 والجهاػ الُابٗت بحن باالجها٫ زلل :الؿبب

 . الُابٗت حكُٛل وبٖاصة ل٩ابلا جغ٦ُب وبٖاصة ٞ٪ ٖل ووٗمل USB or LPT cable  َىا ه٣هض و الخاؾىب بجهاػ الُابٗت ؾل٪ جىنُل مً الخإ٦ض :ؤلاظغاء

..................................................................................................................... 

 الىع١ بةزغاط ج٣ىم ال ل٨ً و للُباٖت ؤوامغ اؾخلمذ الُابٗت :اإلاك٩لت

 الخىُٟظ بدالت لِؿذ الُابٗت  :الؿبب

 ؤلاٞترايُت  الُباٖت لها اإلادى٫  الاٞترايُت  الُابٗت هي لِؿذ ؤو(  pause  )ما٢ذ جى٠٢ ؤو  ( offline  )  مخهل ٚحر  ويُٗت ٖلى الُابٗت ج٨ىن  الخالت َظٍ في  :ؤلاظغاء

(default printer )

٠ بالىنى٫  ه٣ىم - < start>>setting>>printer and fax زال٫ مً الُابٗت لخٍٗغ

لها ٖلحها صر بقاعة بىظىص default printer هي الُباٖت لها اإلادى٫  الُابٗت ؤن هخإ٦ض -  set default printer وهسخاع ألاًمً اإلااقغ ػع  هًِٛ default بلى ولخدٍى

 . pause بدالت ولِؿذ online بدالت الُابٗت ؤن لىخإ٦ض ألاًمً اإلااقغ ػع  هًِٛ -

..................................................................................................................... 

 .. ؾٟلهاؤ الى الىع٢ت ٖلىؤ مً ؾمُ٪ بٌُؤ زِ  ، ؤو ْهىع ٞاجذ بك٩ل بالُباٖت ج٣ىم الُابٗت :اإلاك٩لت

 الخدبحر بىخضة زلل  :الؿبب

٤ وعظها الخدبحر وخضة زغاطب ًم٨ًو بضالهاب بُلب ه٣ىم جدبحر وخضة بلى بداظت الُابٗت ج٨ىن   :ؤلاظغاء ٪ بٞغ  ونى٫  لخحن ٖمل٪ بهجاػ ل٪ ًامً صازلها اإلاخ٨خل الخبر لخدٍغ

  .الجضًضة الخبر ٖلبت
ً
 SHARP – OKI - XEROX4010 – PANASONIC  مشل بها الخانت الخبر ٖلبت عط ٌؿخدب التي ال اللحزع َابٗاث بٌٗ ًىظض ههؤ  ٖلما

..................................................................................................................... 

 ًىظض خكغ مخ٨غع  ...الُابٗت صازل ٖال٣ت  الىع٢ت، الٗمل ًٖ  جى٢ٟذالُابٗت :اإلاك٩لت

  الخكغ َظا ًدضر ٢ض  :الؿبب
ً
 ... ؤؾباب زالزت مً ٚالبا

 . زغآ يءف ؤي وؤ جغؽ ٦ؿغ مشل زلل بها خضر الخىهغ ٖلبت(ؤ) 



ىبت وظىص وؤ السخب ٖملُت حٗى١  الىع٢ت خىاٝ ٖلى نماٙؤ وظىص  ،  س يء الىع١ هٕى (ب) ً لؿىء هدُجت الىع١ فى َع  في جهيُ٘ ُٖىب وظىص،ال٣و ظُض ٚحر ؤهه وؤ الخسٍؼ

 الىع١  وؤ _ؾم 10 م٣اؽ نٛغؤ_ للُباٖت مىاؾب ٚحر الىع٢ت م٣اؽ ،طاتها الىع٢ت
ّ
  ز٣ُلؤن

ً
 . ظضا

 . الهُاهت مغ٦ؼ الى عؾالهاب ًجب الخالت وفي َظٍ جل٠ بها خضر السخب ًٖ واإلاؿاولت بالُابٗت اإلاىظىص اإلاُاٍ ٢ُ٘ (ط)

  الُابٗت بةَٟاء ٢م   :ؤلاظغاء
ً
٤ بالسخب زغظهااو الٗال٣ت الىع٢ت وج٣ٟض م٩اهه مً الىع١ ٖلبت ؤزغط زم ؤوال  الىع٢ت وج٣ٟض الخدبحر وخضة سخباو الُابٗت ُٚاء ٞخذا زم بٞغ

٤ سخبهااو الٗال٣ت  . للُابٗت والدكُٛل التر٦ُب ؤٖض زم الُابٗت صازل مجها ظؼء ؤي ًب٤ ولم بال٩امل سخبذ الىع٢ت ؤن جإ٦ض زم بٞغ

..................................................................................................................... 

 ؟ م٩اجها مً الىع٢ت حسخب نؤ ٢بل خكغ خضور : اإلاك٩لت

 ؤ  الخإ٦ض:ؤلاظغاء 
ّ
اصة بضازلها مدكىع  وع١ ؤي بها لِـ الُابٗت ن  ؤ الخٛظًت م٩ان مً حسخب لم جهاؤ وؤ السخب مى٣ُت ؤو في  السخان بمى٣ُت ٨ًىن  ٖو

ً
 . ؾاؾا

 . مؿخى ؾُذ ٖلى مىيىٖت الُابٗت نؤ مً الخإ٦ض

..................................................................................................................... 

  .اللخٓت بىٟـ وع٢ت مً ؤ٦ثر حسخب الُابٗت :اإلاك٩لت

ىبت وظىص  :الؿبب   اللخها٢ه ًاصي الىع١ ٖلى َع
ً
 . مٗا

٨ه بٟغػٍ ٢م الٗلبت في الىع١ وي٘ ٢بل  :ؤلاظغاء   الالخها١ لخجىب بًٗه ًٖ وجدٍغ

  ًجب- 
ً
ىبت لخجىب صافئ بم٩ان الىع١ وي٘ صاثما  . الَغ

 . الهُاهت قٗبت ٢بل مً خلها ًخم الىع١ سخب بىخضة مك٩لت َىا٥ ٨ًىن  ٢ض- 

..................................................................................................................... 

 الُابٗت ٖلى اإلاىظىص البرج٣الي الًىء جغمل :اإلاك٩لت

 للُباٖت اؾخٗضاصَا بٗضم الُابٗت مً قاعةب  :الؿبب

٣ت الُابٗت صازل الىع١ وظىص مً الخإ٦ض  :ؤلاظغاء  مد٨م بك٩ل الباب وبٚال١ جغ٦ُبها وبٖاصة الخدبحر وخضة وسخب الُابٗت باب اٞخذ هي والٍُغ

..................................................................................................................... 

 اإلاُبىٖاث ظىصة ؾىء :اإلاك٩لت 

٣هض ا ْال٫ ؤو الىع١ في بًُاء زُىٍ وظىص اإلاُبٕى الىع١ ظىصة بؿىء ٍو حَر اصة الُباٖت، ُٖىب مً ٚو  ٞاإلاؿدىضاث الُباٖت بٖضاصاث في اإلاك٩لت جل٪ ؾبب ٨ًىن  ما ٖو

 ؤو ملء بٖاصة ٖلُ٪ لظل٪ الىٟاط ٖلى ٢اعبذ الخبر ٖبىاث ج٨ىن  عبما م٣بىلت ٚحر ماػالذ الجىصة ٧اهذ ٞةطا للهىع، مىاؾبت الٗالُت الجىصة ؤن خحن في مىسًٟت بجىصة جُب٘

ًٟل اللحزع بالُابٗاث الخانت الخىهغ ؤو الخبر ٖبىاث حُٛحر . الُابٗت يمان ج٣ٟض ؤو اإلاُبىٖاث ظىصة جخإزغ ال ختى الُابٗت هٕى هٟـ مً ٖبىاث قغاء ٍو

..................................................................................................................... 

  الىع١ جسغط الُابٗت :اإلاك٩لت 
ً
ا  َباٖت صون  ٞاٚع

  الُابٗت مً ًسغط الىع١ ججض ؤن ًدضر ٢ض
ً
ا  وطل٪ الىع١، ٖلى الخبر جىٟض التي الُباٖت، عئوؽ جى٠ُٓ بلى جدخاط ٞإهذ الخالت َظٍ في الُباٖت، ؤمغ بُٖاث٪ بٗض ختى ٞاٚع

ًٖ ٤ ذ ؤه٪ مً جإ٦ض الخبر ٖبىة حُٛحر بٗض خضزذ اإلاك٩لت ؤن خالت وفي الُباٖت، بٖضاصاث مً ؤو هٟؿها الُابٗت في ػع  ٍَغ ِ هٖؼ . الٗبىة ٞخدت ٖلى مً الالن٤ الكٍغ

..................................................................................................................... 

 



  جُب٘ الُابٗت: اإلاك٩لت 
ً
بت ؤق٩اال  ٍٚغ

بت ؤق٩ا٫ ٖلُه اإلاُبٕى الىع١ ول٨ً حٗمل الُابٗت ٧اهذ بطا ٠ بغهامج في ٨ًىن  الؿبب ٞغبما مٟهىمت ٚحر ؤو ٍٚغ ٠ بغهامج جدضًض ٖلُ٪ ًجب ٖىضَا الُابٗت، حٍٗغ  ؤو الخٍٗغ

 في  وؾخجضٍ للُابٗت اإلاىخجت الكغ٦ت مى٢٘ مً ظضًض بغهامج جشبُذ
ً
٠ بغهامج جدضًض ًدل وؾىٝ باإلاى٢٘، الٟني الضٖم ٢ؿمٚالبا  ٖلى الخاؾب حٗٝغ ٖضم مك٩لت الخٍٗغ

 . حٛحٍر ِٞؿخلؼم جل٠ به data الــــــ  ٧ابل ٨ًىن    و٢ض.الُابٗت

.....................................................................................................................  

 َباٖت مهام ًىظض ال :اإلاك٩لت 

ىه ًخم ؤمغ خاؾباث بكب٨ت اإلاخهلت الُابٗاث بُٖاء ٖىض  ممخلئت اإلاا٢خت الظا٦غة ألن عبما اؾخجابت ججض لم ٞةطا الُباٖت، بٗض خظٞه زم جىُٟظٍ ٢بل ما٢خت طا٦غة في جسٍؼ

  الالؾل٨ُت الُابٗاث ٖلى جُب٣ُها ًم٨ً الؿاب٣ت الخُىاث مٗٓم .اإلاىظىصة الُباٖت ؤوامغ وخظٝ اإلاا٢خت الظا٦غة ٖلى الضزى٫  ٖلُ٪ اإلاك٩لت ولخل الُباٖت، بإوامغ
ً
 ؤًًا

 الخ٣لُضًت بالُابٗاث زانت الخُىاث جل٪ ؤن ٦ما والخاؾب، والغواجغ الالؾل٨ُت الُابٗاث ٞحها بما الدكُٛل بغامج وجشبُذ ألاظهؼة ٧اٞت حكُٛل بٖاصة بم٩اهُت بلى باإلياٞت

. آلزغ َغاػ مً جسخل٠ ٢ض الخُىاث ول٨ً

..................................................................................................................... 

م ٖلى  :اإلاك٩لت   load A4 او load A3 مشل الىع١ وظىص ٖضم ٖلى ٖالمت حُٗي الُابٗت نؤ الب الخٛظًت م٩ان في الىع١ مً ٦بحرة ٦مُت وظىص مً الٚغ

ظا مل٠ ٢اثمت مً ال٨خابت بغهامج فى Page Setup الهٟدت مل٠ اٖضاص مً اإلاُلىب الىع١ م٣اؽ بازخُاع ٢م :ؤلاظغاء    َو
ً
 يبِ زال٫ مً وؤ ال٨مبُىجغ بغامج ٧ل فى ٚالبا

٣ت الىع٢ت اصعاط نؤ مً الخإ٦ض مداولت و٦ظل٪ Setting Menu  فى وججضٍ هٟؿه الُباٖت بغهامج مً الىع١ م٣اؽ   مٗضة بالُابٗت اإلاٞغ
ً
 . اإلاُلىب الىع١ لىٕى ظُضا

 : ملخىْت

 الخٛظًت طاث الُابٗاث فى خضزذ نبو ، الىع١ فى ألا٣ُٞت الخٛظًت حؿخسضم التي الُابٗاث ؤي للىع١ صعط مً ٦ثرؤ بها ٌؿخسضم التى الُابٗاث في ٖاصة جدضر اإلاك٩لت َظٍ

 ؤ ًجب – اإلاكابهت ال٩اهىن  هىإؤ وبٌٗ - HP1100 – HP6L – HP5L مشل ( ٖلىؤ مً ٞحها الىع١ حٛظًت ًخم التى )الغؤؾُت
ً
 وؤ حكُٛلها ٖاصةبو ال٨هغباء ًٖ الُابٗت ٞهل وال

 . الهُاهت مغ٦ؼ الى عؾالهابب ٣ٞم اإلاك٩لت جيخه لم نبو الخٛظًت إلا٩ان وع١ ياٞتب

..................................................................................................................... 

 ؟ بالُض مسخها ًم٨ً خُض اإلاُبىٖت الىع٢ت مً مخٟغ٢ت ما٦ًؤ فى الُباٖت زباث ٖضم : اإلاك٩لت

 ؤ  جإ٦ض:ؤلاظغاء
ً
  ٞاإلاك٩لت الىع١ مً الُٗب ٨ًً لم وان ، زغي ؤ ؾىاثل ؤي وؤ ماء ٢ُغاث ٖلحها لِـ الىع٢ت نؤ مً وال

ً
ظا ، السخان ظغاب فى ز٣ب وؤ جل٠ خضور فى ج٨مً بطا  َو

ا زىاءؤ الىع٢ت بلى الخغاعة ونى٫  ًمى٘ الش٣ب  . الهُاهت مغ٦ؼ فى السخان نالحب ًجب ليوبالخا اإلاك٩لت جل٪ فى ًدؿبب مما السخان ٖلى مغوَع

..................................................................................................................... 

 ؟ الكاقت ٖلى مىظىص َى إلاا مسالٟت اإلاُبىٖت الىع٢ت لىان ؤ: اإلاك٩لت

 . ٣ِٞ الضا٦ً ألاؾىص ولِـ الىع١ ٖلى صيالغما صعظاث ًٖ ٖباعة الكاقت ٖلى اإلاىظىصة ألالىان ظمُ٘ ٞؿخ٨ىن  لحزع الُابٗت ٧اهذ خالت  في :ؤلاظغاء

 ؤ الخإ٦ض ٖلُ٪ ،DISK JET الىٟازت الُابٗاث خالت وفي
ً
٠ مً وال ٠ َىَل  بالُابٗت الخام الخٍٗغ ٠ بغهامج بخدمُل ٢م بالو الصخُذ الخٍٗغ  مً بالُابٗت الخام الخٍٗغ

 . ظضًض

ال١ ػع  ٌٗلى الظي الؼع  ٖلى بالًِٛ SELF TEST ججغبت وع٢ت بةزغاط INK الـــــــ بازخباع ٢م  بهىعةألالىان  زغظذ، بن  زاهُت 20 ًٖ ج٣ل ال مضة الُابٗت واظهت فى اإلاىظىص ؤلٚا

٠ بغهامج في ٞاإلاك٩لت مغيُت  ٧اهذ نٝب SELF TEST الخجغبت بىع٢ت و٢اعجها ألاؾاؾُت ألالىان بها نٛحرة مغبٗاث زالزت بٗمل ٢م في الخإ٦ض وػٍاصة الُباٖت خبر في وؤ الخٍٗغ

٠ بغهامج في ج٨مً طنب ٞاإلاك٩لت مُاب٣ت  . الخبر حٛحر ِٞؿخلؼم مغى ٚحر ؤلازخباع ٧ان ؤما بن الُباٖت حٍٗغ

..................................................................................................................... 

  بُُئت الُباٖت ٖملُت  :اإلاك٩لت
ً
 ؟ مٗخاص َى إلاا زالٞا

ظا ال٨مبُىجغ وظهاػ الُابٗت سخىهت الؿبب ٨ًىن  ٢ض :ؤلاظغاء  تها ٖل ًازغ ٢ض َو ت ٞاٚل٣هما ؾٖغ  . للغاخت بؿٖغ



 . الٟحروؾاث مًاص بخدمُل ٢م لظا ال٨مبُىجغ ٖلى ؽوًغٝا وظىصؤو بؿبب 

..................................................................................................................... 

 ؟ بالُابٗت الخام HEATER السخان جل٠ :اإلاك٩لت

 الىع٢ت زغاطب مداولت باسخضام ال٣ىة وألاصواث الهلبت في س يء بك٩ل الُابٗت م٘ بالخٗامل و٢ُامىا PAPER JAM بالُابٗت خكغ خضور ٖىض السخان ًخل٠  :ؤلاظغاء

ضوء بهبر ألامغ َظا م٘ الخٗامل َىا والىهُدت بال٩امل السخان ٨ًً لمبن   السخان ظغاب في لخل٠ والظي ٢ض ًاصي اإلادكىعة  . اإلاكا٧ل جخٟا٢م ال ختى َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((Fax ظهاػ الٟا٦ـ

 

 

٣ىم بةعؾا٫ وسخ َب٤ ألانل مً الىزاث٤ اإلاغاص بعؾالها بلى الُٝغ آلازغ :الٟا٦ـ ؤو الىاؾىر  ٤ ج٣ىُت ؤلاجهاالث ٍو ٌؿخسضم الٟا٦ـ لبض . َى ظهاػ ٌٗمل ًٖ ٍَغ

غ)ولهظا، ٞةن الٟا٦ؿاث حكبه آالث اليسخ . واؾخ٣با٫ الهىع  وإلعؾا٫ وز٣ُت مُٗىت، ما ٖلى اإلاغؾل . ٚحر ؤجها بما ؤن ج٨ىن مؼوصة بهاج٠ ؤو مخهلت به. الهٛحرة (الخهٍى

ضًغ ع٢م الٟا٦ـ الخام باإلاغؾل بلُه، وبمجغص ؤن ًخم الاجها٫ جخدغ٥ ألاصاة الٟاخهت ؤلال٨تروهُت في ظهاػ ؤلاعؾا٫ ٞى١ الهٟدت وجدى٫  بال ؤن ًًٗها في آلالت، ٍو

وحُٗض جل٪ آلالت ؤلاقاعاث ال٨هغباثُت مغة ؤزغي بلى . وجيخ٣ل َظٍ ؤلاقاعاث ٖبر زِ الهاج٠ بلى ٞا٦ـ اإلاخل٣ي. (الخمازلُت)الهىعة بلى مجمىٖت مً ؤلاقاعاث ال٨هغباثُت 

 ؤزغي جدمل بالُض في اإلاؿ٨ً، ؤو ٖىضما . نىعة مً الىز٣ُت ألانلُت زم جُب٘ وسخت مجها
ً
ما٫ ٞا٦ؿاث نٛحرة جىي٘ ٞى١ اإلا٨خب، ؤو ؤهىاٖا ٌؿخسضم بٌٗ عظا٫ ألٖا

 اؾخسضام الخاؾىب الصخص ي إلعؾا٫ وجل٣ي الىزاث٤ بطا ٧اهذ َظٍ ألاظهؼة مؼوصة بضاثغة ٦هغباثُت زانت حؿمى لىخت الدكُٛل. ٌؿاٞغون
ً
م٨ً ؤًًا . ٍو

  ال٨مبُىجغ مً ٞا٦ـ اعؾا٫
ً
 مجاها

  الٟا٦ـ زضمت ٌؿخسضمىن  الىاؽ لم ٌٗض ال٨شحر مً
ً
ض ووظىص الخ٣ني للخُىع  هٓغا ا الخى٠ُْ قغ٧اث ؤو الٗمل وامغؤ بٌٗ َىا٥ ول٨ً ، الال٨ترووي البًر حَر  ه٨ىن  ٚو

ً ٤ ًٖ ملٟاجىا ؾا٫عالٞحها  مًٍُغ   َظا ٨ًىن  و٢ض ، آلازغ الُٝغ َلب خؿب الٟا٦ـ ٍَغ
ً
  م٩لٟا

ً
ىا  ، ٞا٦ـ ظهاػ ٖلى للخهى٫  مىاؾب ٚحر الى٢ذ ٨ًىن  ؤو ، ما هىٖا َو

ى الجمُ٘ مخىاو٫  وفي وؾهل بؿُِ خل ًىظض ٤ ًٖ الٗالم في م٩ان ألي ٞا٦ـ اعؾا٫ بم٩اهُت َو   ال٨مبُىجغ ٍَغ
ً
 جىنُل َى مىا ًخُلب ما و٧ل ، ج٩لٟت ؤي بضون  ومجاها

  الاهترهذ بكب٨ت ال٨مبُىجغ

  
ً
 www.hellofax.com : الخالي اإلاى٢٘ ٖلى بالضزى٫  ه٣ىم ؤوال

 الضزى٫  بدسجُل ه٣ىمو ، اإلاى٢٘ ٖلى ظضًض خؿاب بةوكاء ه٣ىم زم. 

 ٞا٦ـ اعؾا٫ نٟدت بٟخذ ه٣ىم الجضًض للخؿاب الضزى٫  بٗض( Send a fax . )

 طل٪ بٗض ٘ ض الظي اإلال٠ هٞغ  . ٞا٦ـ اعؾاله هٍغ

 ض الظي الٟا٦ـ ع٢م هضزل زم  . اعؾاله بلُه هٍغ

 الان اعؾاله ٖلى بالًِٛ ه٣ىم لُهب اإلاغؾل الٟا٦ـ ع٢م مً الخإ٦ض بٗض( Send it now . )

 ؾهىلت ب٩ل الٟا٦ـ اعؾا٫ جم نوآلا  
ً
 . م٣ابل ؤي بضون  ومجاها

ًٖ ٤   ، الٗالم في م٩ان ألي ٞا٦ـ اعؾا٫ ًم٨ً اإلاجاوي اإلاى٢٘ َظا ٍَغ
ً
( Send & receive faxes from anywhere )الٗالم في م٩ان ؤي مً ٞا٦ـ اؾخ٣با٫ ًم٨ً وؤًًا
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 Plasma – LCD – LEDالٟغ١ بحن قاقاث 

 

 : LCDقاقاث 

ؿخا٫ الؿاثل وحٗني ” Liquid crystal display” وهي ازخهاع ل٩لمت   قاقاث ال٨َغ

ُا ازخهاع لـــ CCFEياءة بوحٗمل ٖلى   مهباح ٞلىعؾذ باعص وحٗني Cold Cathode Fluorescent Lamps َو

: اإلامحزاث 

  ها جخمحز ب٣ىة ؾُٖى

  ٌُجخمحز ب٣ىة ألالىان و اللىن ألاب

  جخمحز ب٣لت اؾتهال٦ها للُا٢ت

: الُٗىب 

  وظىص مك٩لتBACKLIGHT BLEEDING حؿغب ؤلاياءة الخلُٟت وحٗني 

  ضم  حٗم٣هي٠ٗ اللىن ألاؾىص بها ٖو

  ٗت ألن ػمً الاؾخجابت فيبمٗنى الكاقت ؾخ٨ىن ؾِئت ” ي٠ٗ ػمً الاؾخجابت بها ٗت ؾىاء ٖالي الل٣ُاث الؿَغ لٗاب ؤو ؤٞالم ؤ ٖىضما حكاَض ل٣ُاث ؾَغ

“ و مباعاًاث ٦غة ٢ضم ؾخالخٔ ما ٌؿمى بالجىؾدىج ؤ

  الهىعة والالىانفي الكاقت بك٩ل ٚحر مؿخ٣ُم ؾخالخٔ حكىَاث ؤمامبمٗنى ٖىضما ججلـ ” ي٠ٗ ػواًت الغئٍت  ”

  لكاقاث الاٞتراض يالٗمغ LCD ي٠ُٗ باليؿبت لكاقاث LED 

 : ال ًىصر بهاالتي ًىصر بها والاؾخسضماث التيالاؾخسضماث 

: ًىصر بها 

  ألاما٦ً طاث ؤلاياءة الٗالُت فيًىصر بها 

  ًىصر بها الؾخسضماث ال٨مبُىجغ

: ال ًىصر بها 

 لكضة اإلاىسًٟت  في ألاما٦ًال ًىصر بها 
ً
ياءتها وي٠ٗ اللىن ألاؾىص بها ب ؤلاياءة هٓغا

  ل٠ًٗ ػمً الاؾخجابت بها 
ً
ٗت هٓغا اث الؿَغ ت ومكاَضة ألاٞالم واإلاباٍع ال ًىصر بها لأللٗاب طاث الؿٖغ

 : LEDقاقاث 

 LEDياءة ب الضًىاص الباٖض للًىء وحٗمل ٖلى وحٗني Light-Emitting Diodeوهي ازخهاع لــ 

غ ال٨هغباء مٗنىو ا فى اججاٍ في الضًىص الباٖض للًىء َى مىنل ٣ًىم بخمٍغ مى٘ مغوَع زغ آ اججاٍ ٍو

 IPS PANE – TN PANEL – VA PANEL اث ٖلى ج٣نيجدخىي  LEDهىإ مً قاقاث ؤ ًىظض ٖضة :مالخٓت 



 صعظت 178 ألاًٞل لض٢ت ألالىان بها وم٣اعبتها للُبُٗت وػواًت الغئٍت اإلامخاػة التى جهل الى هي IPS PANELوب٩ل جإ٦ُض ج٣ىُت 

: اإلامحزاث 

  ٖم٤ اللىن ألاؾىص بها

  ػواًت الغئٍت بها ظُضة

  جخمحز ب٣لت اؾتهال٦ها للُا٢ت

  لىاجها ؤجخمحز بض٢ت

  ًًًٞل ؤجخمحز بمٗض٫ جبا

  ها جخمحز ب٣ىة ؾُٖى

  بإجها هدُٟتجخمحز 
ً
 ظضا

  1جخمحز بؼمً الاؾخجابت ًهل الىMS 

  ت جخمحز باإلياءة الخلُٟت ال٣ٍى

 
ً
 5MS ٨ًىن مٗض٫ الاؾخجابت لضحها LED بمٗنى ًىظض قاقاث ٖالي ًىظض مجها قاقاث ٨ًىن مٗض٫ الاؾخجابت بها وؤًًا

: الُٗىب 

  وظىص مك٩لتBACKLIGHT BLEEDINGًحؿغب ؤلاياءة الخلُٟت ي وحٗــ 

  وظىص مك٩لتCOULDING اللىن ألاؾىص ي الًبابُت ٝوحٗني 

: ًىصر بها 

  ألاما٦ً ٖالُت ؤلاياءة فيًىصر بها 

 : PLASMAقاقاث 

قاقت ٖغى البالػما  ..PLASMA DISPLAY PANELوهي ازخهاع لــ 

خ٨ىن بضازلها ما جي ٖىضما جخٗغى َظٍ الخالًا الى هبٌ ٦هغباالؼثب٤ ٖلى ٚاػاث مُٗىت باإلياٞت الى وؿبت مً يحٗخمض ٖلى زالًا مخىاَُت الهٛغ جدخى  ٞةجها جخىهج ٍو

 PLASMAٌٗٝغ بالــــ 

 ٠  ًٖ قاقاث الــ ؤزغ آحٍٗغ
ً
 ٦PLASMAثر جٟهُال

ج مً الٛاػاث الىبُلت مما ٌؿمذ له بإن ًخىهج التيٝ الخالًا اإلاؿخ٣لت آالحؿخسضم قاقت البالػما مئاث  ظا الىهج ،  حؿمذ لىبًاث ٦هغباثُت بإن تهُج مٍؼ  ًط يءَو

ا ٖباعة ًٖ مهباح هُىن مجهغفيزلُت لُيخج اللىن اإلاُلىب ٞخ٨ىن ٧ل زلُت  ألاػع١ واإلاىظىص صازل ٧ّل -ألازًغ-اإلاُلىبت مً الٟىؾٟىع ألاخمغ اليؿب  ًخد٨م ي ظىََغ

 ... الضاعث ؤلال٨تروهُت زل٠ الكاقتفي مىظىص بغهامج ًٝه

: اإلامحزاث 

 ألاؾىص٨ًىن اللىن  ٖم٤ اللىن ألاؾىص و 
ً
 صا٦ً ظضا

  ب٨ٗـ الكاقاث ألازغي 
ً
وؿبت الخباًً بها ٖالُت ظضا

  لىاجها وم٣غبتها للُبُٗت ؤص٢ت

  
ً
ػواًت الغئٍت الٗالُت ظضا

 اث ٦غة ال٣ضم  ٢هحرػمً الاؾخجابت ٗت وألالٗاب ومباٍع  فى مكاَضة ألاٞالم الؿَغ
ً
ظا مهم ظضا  َو

: الُٗىب 

  وظىص مك٩لت الــBURN IN ىهُت ًىظض بها لىظى زابذ ٩ٞان اللىظى ًٓهغ ٦ٓال٫ ٖلى الهىعة الجضًضة )  الخُبُ٘وحٗني جم خّل . ٖىض مكاَضة ٢ىاة جلٍُٟؼ

 (اإلاك٩لت بٗغى لىظهاث مخدغ٦ت لكاقاث البالػما

  خترا١ الب٨ُؿالث ب٨ثرة ب ؤيمك٩لت الضًض ب٨ُؿل



  ي٠ٗ الؿُٕى بها

  للُا٢ت الٗالياؾتهال٦ها 

  مك٩لتGLOSSY ياءة ٖالُت ب جىظض بها التي اللمٗت وحؿبب اوٗا٦ؿاث فى ألاما٦ً وحٗني

: ًىصر بها 

  ألاما٦ً مىسًٟت ؤلاياءة مشل الٛٝغ الؿِىماثُت فيًىصر بها 

  ت ومكاَضة فيًىصر بها ٗتألاٞالم ألالٗاب طاث الؿٖغ اث الؿَغ   واإلاباٍع

  ض قغاء قاقاث ٦بحرة  بىنت ٦50بر مً ؤًىصر بها إلاً ًٍغ

: ال ًىصر بها 

  ألاما٦ً طاث ؤلاياءة الٗالُت فيال ًىصر بها 

 ألظهؼة ال٨مبُىجغ ؤو 
ً
 ال ًىصر بها جماما

ً
ًًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ىن الـ   p1080- i1080- p720    و ؤحهم ؤًٞل ل٪HDصعظاث جلٍٟؼ

 باؾم 1080p :الضعظت ألاولى 
ً
 FULL HD و حٗٝغ ؤًًا

ىهاث الـ  ىن في الى٢ذ الخالي1920x1080 ج٨ىن ٖباعة ًٖ ص٢ت 1080p خُض ؤن الـ HDؤٖلى صعظت في جلٍٟؼ لظل٪ ًُل٤ ٖلُه ،   ب٨ؿل وهي ؤٖلى ما في قاقاث الخلٍٟؼ

FULL HDؤو الىيىح ال٩امل  .

 1080i :الضعظت الشاهُت 

م ،  ًدضر هه٠ الهىعة و مً زم هه٠ الهىعة الشاوي1080iبِىما الـ،  ًدضر الهىعة ٧املت ٖىض ٧ل حٛحر1080pالٟغ١ َى ؤن الـ، 1080pصعظت بقاعة م٣اعبت للـ  بالٚغ

ٗت الخغ٦ت ت الخٛحر بال ؤن البٌٗ ًجاص٫ بإن َظا الخإزحر البؿُِ ٢ض ًخم مالخٓخه بطا ٦ىذ حكاَض مكاَض ؾَغ م مً ؤن البٌٗ ًسخل٠ و ٣ًى٫ ؤن ، مً ؾٖغ بالٚغ

.  ؤًٞل و ؤ٢غب لل٨ما٫ بطا ؾمدذ به محزاهِخ٪1080pبال ؤهه بك٩ل ٖام الـ ، الٟغ١ ٚحر مالخٔ

ظا لِـ صFull HD٤ُ٢ بإهه 1080i بٌٗ الكغ٧اث اإلاهىٗت جُل٤ ٖلى :جىبُه  ب بالضعظت 1080pلظل٪ ًجب ؤن جخإ٦ض بإه٪ ج٣غؤ ٖباعة ،  َو  في اإلاىانٟاث بطا ٦ىذ جٚغ

. ألاولى

 باؾم 720p :الضعظت الشالشت 
ً
 HD وحٗٝغ ؤًًا

 قغاء قاقت ،  بىنت37 و الخٔ ؤن الٟاع١ يئُل و ال ًالخٔ في ؤي قاقت ؤنٛغ مً 1366x768 ٖباعة ًٖ ص٢ت 720pالـ ، 1080pؤ٢ل مً 
ً
لظل٪ مً الٛحر اإلاى٣ُي مشال

 ؾخجض نٗىبت في بًجاص قاقت نٛحرة بـ ، 1080p بىنت بجىصة 32
ً
ىن ؤن الٟغ١ ٚحر مالخٔ، Full HDو ؤًًا  مىاؾب 720pلظل٪ ، خُض ؤن ؤٚلب اإلاهىٗحن ٌٗٞغ

ىن ؤ٢ل مً  ب بدكُٛل مىاص بجىصة ،  بىنت37لكاقت الخلٍٟؼ  إلاً جدضٍ اإلاحزاهُت و ألاؾٗاع ؤو إلاً ال ًٚغ
ً
 1080pو ؤًًا

 ؟ HD-Readyما َى الـ 

 بن ٧اهذ الض٢ت ؤ٢ل مً طل٪ ٞهظا ال HD 720p بن ٧ان ٦ظل٪ ٞهى ٌٗخبر 1280×٧720ل ما ٖلُ٪ ٞٗله َى الخإ٦ض مً ؤن الض٢ت ج٨ىن ٖلى ألا٢ل ،  ؤو الHDَظا ٢ض ٨ًىن 

ىهاث الـ HDٌٗخبر   HD 720p في الى٢ذ الخالي ج٨ىن HD-Ready م٘ الٗلم ؤن ؤٚلب جلٍٟؼ

ىن الـ "HD حٗني ؤن الخلٟاػ ٢ابل ٖلى الخ٣اٍ بض ٢ىىاث مدلُت HD-Readyم٘ الٗلم ؤن مٗنى ٖباعة   الخلٍٟؼ
ً
ىن ا٫وعيمشال و٦ما وٗلم ، " اإلادليؾٗىصي اإلادلي ؤو الخلٍٟؼ

 في الى٢ذ الخالي لظل٪ وظىصٍ ؤو ٖضم وظىصٍ في الخلٟاػ ؤمغ ٚحر َام
ً
 ختى 1280×٧720ل ما ٖلُ٪ ٞٗله َى الخإ٦ض مً ؤن الض٢ت ج٨ىن ٖلى ألا٢ل ، ؤن َظا بُٗض ظضا

 HD 720pًهبذ الخلٟاػ 

: جيبحهاث و جظ٦حر 

ذ جلٟاػ بض٢ت -1  720pالخلٟاػ ؾِكٛل اإلادخىي بك٩ل صخُذ ول٨ً بض٢ت ،  ٞال مك٩لت لضً٪1080p و ٢مذ بدكُٛل مدخىي 720p بطا اقتًر

 720p ؤ٦ثر مً ٧اُٞت بل ختى لً جهل لض٢ت 720p بطا ٦ىذ ج٣ىم باؾخسضام الخلٟاػ بك٩ل عثِس ي إلاكاَضة بض ٖاصي مشل الضًُٟضي و ٢ىىاث الؿاجالًذ ٞـ -2

اث 1080pبن ٧اهذ اإلاحزاهُت مٟخىخت ٞمً الجُض قغاء جلٟاػ - 3  و الؿبب َى ؤن جامً اإلاؿخ٣بل720p ختى و بن ٦ىذ ؾخ٣ىم بدكُٛل مدخٍى
ً
ما ٖضا في خالت بطا ،  خالُا

 ٦1080pىذ ؾدكتري قاقت نٛحرة ٞال خاظت للـ 

4- 
ً
ىن ًظ٦غ بإن ص٢خه مشال  ول٨ىه ٢اصع ٖلى حكُٛل 1080i وبهما ٌٗني بإن ؤٖلى ص٢ت هي 1080i ٞهظا ال ٌٗني ؤن الخلٟاػ ال ٣ًىم بدكُٛل بال 1080i بطا وظضث ؤن جلٍٟؼ

720pلظل٪ مً الجُض الخإ٦ض مً ٧ل صعظاث الض٢ت اإلاضٖىمت في مىانٟاث الخلٟاػ للخإ٦ض،  و الض٢اث ألا٢ل .

 

 

 

 

 



٦ُُٟت ٢ُاؽ ظهاػ جلٟاػ 

٣ت الصخُدت ل٣ُاؽ ظهاػ  ب بالخإ٦ض مً الٍُغ ب بىي٘ الخلٟاػ في زؼاهت ؤو ويٗه بحن قِئحن في اإلاجز٫ و جٚغ َل خان الى٢ذ لكغاء ظهاػ جلٟاػ ظضًض وؤه٤ُ؟ َل جٚغ

لها، بال ؤن َىا٥ بٌٗ اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت التي ٢ض ججٗل مً ٖملُت البدض ًٖ جلٟاػ ظضًض بذجم مىاؾب  ُّ  ٢ُاؽ ظهاػ الخلٟاػ ؾهل ظًضا لضعظت ال جخس
ّ
الخلٟاػ؟ بن

. ؤؾهل ب٨شحر

 
ً
  :ال٣ُاؽ: ؤوال

 

-1٘
ّ
ت ال٣ُاؽ الظي ٌؿخسضمه اإلاهى  ( ؾم81) بىنت ٢32ض حٗخ٣ض ؤن الخلٟاػ الظي ٨ًىن حجمه .  ٢م ب٣ُاؽ ظهاػ الخلٟاػ بك٩ل ٢ُغي، مً ؤخض الجىاهب بلى آلازغ إلاٗٞغ

ظا لِـ صخُذ32بٗغى  بهظا اإلا٣اؽ مً ؤؾٟل الجهت الُمنى بلى ؤٖلى الجهت  ( ؾم81) بىنت ٨ً32ىن الخلٟاػ بذجم .  بىنت مً ؤ٢ص ى الجهت الُمنى بلى الِؿغي، َو

. الِؿغي ؤو مً ؤؾٟل الجهت الِؿغي بلى ؤٖلى الجهت الُمنى

 

ى ٢ُاؽ الخلٟاػ مً الجهت الخاعظُت للجهاػ .  ٢ِـ الخلٟاػ مً ؤَغاٝ الكاقت ولِـ مً ؤَغاٝ الجهاػ هٟؿه2- اع)٣ًىم بٌٗ ألاشخام باعج٩اب زُإ قاج٘ َو  (ؤو ؤلَا

اع بلى الُٝغ آلازغ ٣ت. خُض ٣ًِؿىن الجهاػ مً ؤخض ؤَغاٝ ؤلَا ا مً جهاًت . ؾخ٨ىن الىدُجت زاَئت بن اؾخسضمذ َظٍ الٍُغ ٢م ٖىًيا ًٖ طل٪ ب٣ُاؽ الخلٟاػ ٢ُغًٍ

اع لل٣ُاؽ ؾُُُٗ٪ ٢غاءة . الكاقت في ؤخض الجهاث، ختى الجهاًت ألازغي في الجهت اإلاٗا٦ؿت واإلا٣ابلت بما ؤن بَاع الخلٟاػ ٨ًىن ؤ٦بر مً الكاقت، ٞةن اؾخسضام ؤلَا

. زاَئت

 
ً
٣ت : زاهُا ُّ وي٘ الخلٟاػ في مؿاخت ي

 



م٤ الخلٟاػ1-   ى٫ ٖو اع)٢م ب٣ُاؽ الخلٟاػ بال٩امل .  ٢م بإزظ ٢ُاؾاث ٖغى َو ؾخُٟض٥ َظٍ ال٣ُاؾاث ٖىض مداولت . وال ج٣م ب٣ُاؽ الكاقت ٣ِٞ (بما في طل٪ ؤلَا

ا
ً
. وي٘ ظهاػ جلٟاػ ظضًض في مؿاخت مىظىصة مؿب٣

 

٣ت  اؾمذ بال٣لُل مً اإلاؿاخت ؤلاياُٞت ٖىض وي٘ الخلٟاػ2 -   ُّ غ بكغاء جلٟاػ ب٣ُاؽ . في مؿاخت ي
ّ
ل ؤه٪ ج٨ٟ

ُ
 بىنت ٨ً44.5ىن ٖغى الخلٟاػ . ( ؾم117) بىنت 46لى٣

ؿ٘ الخلٟاػ للمؿاخت اإلاسّههت له بن ٧اهذ بٗغى . ( ؾم63.5) بىنت 25و اعجٟاٖه  ( ؾم113)
ّ
 ٖلى 45 بىنت واعجٟإ ٢45ض ًد

ً
 بىنت، بال ؤن مٓهٍغ لً ٨ًىن ظمُال

ال١ ب بىيٗه بضازل َظا الخّحز ( ؾم102) بىنت ٢40م ٖىًيا ًٖ طل٪ بكغاء جلٟاػ بم٣اؽ . ؤلَا . بن ٦ىذ جٚغ

 
ً
وؿبت الُى٫ بلى الٗغى : زالشا

 

٣ها بذجم ظهاػ الخلٟاػ1- 
ّ
َىا٥ ٞغ١ في وؿبت الُى٫ بلى الٗغى بحن . َظٍ اليؿبت هي وؿبت حّٗبر ًٖ ٖغى الهىعة وؿبت بلى َىلها.  اٞهم َبُٗت َظٍ اليؿبت وحٗل

غى ٌٗني طل٪ ؤه٪ ؾخمخل٪ .  لكاقاتها4:3حؿخسضم مٗٓم ؤظهؼة الخلٟاػ ال٣ُاؾُت ال٣ضًمت وؿبت َى٫ بلى ٖغى .  ألاظهؼة ال٣ضًمت وألاظهؼة الخضًشت طاث الكاقاث ألٖا

 بىنت ٖغى 16 بىناث َى٫ ل٩ل 9 ٌٗني طل٪ ؤه٪ ؾخمخل٪ 16:9حؿخسضم ؤظهؼة الخلٟاػ الخضًشت وؿبت َى٫ بلى ٖغى .  بىناث ٖغى4 بىناث َى٫ ل٩ل 3

م مً ؤن ؤظهؼة الخلٟاػ ال٣ُاؾُت  ًت  (4:3)    ٖلى الٚغ ت، بال ؤن مؿاخت الكاقت  (16:9)، وؤظهؼة الخلٟاػ طاث الكاقاث الٍٗغ ٢ض جمخل٪ هٟـ اإلا٣اؾاث ال٣ٍُغ

ً بن ٧ان ٢ُاؽ الجهاػ واخًضا   32)ؤلاظمالُت ؾخسخل٠ في الُغاٍػ
ً

ؾُمخل٪ ظهاػ الخلٟاػ ال٣ُاس ي مؿاخت قاقت ؤ٦بر، وؾخ٨ىن الهىعة مغّبٗت ؤ٦ثر مً الىٕى . ( بىنت مشال

. آلازغ، بِىما ؾُمخل٪ ظهاػ الخلٟاػ الٍٗغٌ نىعة ٖغيُت ؤ٦بر

ًت بٗض ؤن ٢ام مىخجى ألاٞالم بالخالٖب بيؿبت الُى٫ بلى الٗغى في مداولت مجهم لجظب ٖضص ؤ٦بر مً اإلاكاَضًً إلاكاَضة ألاٞالم ٓهغ .   ل٣ض ْهغث ؤظهؼة الخلٟاػ الٍٗغ
ُ
ج

ًت  . نىعة ؤ٦بر، م٘ بم٩اهُت امخال٥ زلُٟاث ؤ٢ىي  (16:9)الكاقاث الٍٗغ

ًت2-    ظهاػ .  ٢م بةظغاء ٖملُت خؿابُت بؿُُت إلاُاب٣ت حجم قاقت جلٟاػ ٢ُاس ي بخلٟاػ بكاقت ٍٖغ
ً
ب  4:3جلٟاػ بيؿبت ؤبٗاص  بن ٦ىذ جمخل٪ خالُا ، و٦ىذ جٚغ

ًت ج٨ىن الىدُجت هي الدجم . 1.22، ايغب الُى٫ ال٣ُغي للجهاػ ال٣ضًم بالغ٢م  باالؾخمغاع في مكاَضة الهىعة بهظٍ اليؿبت ٖلى الخلٟاػ الظي ج٨ىن قاقخه ٍٖغ

. ال٣ُغي للكاقت التي ًجب ؤن ٨ًىن ٖلحها الخلٟاػ الٍٗغٌ إلاُاب٣ت الُغاػ ال٣ضًم

ب بإن ج٨ىن الكاقت ؤنٛغ4:3ًمخل٪ وؿبت ؤبٗاص  ( ؾم102) بىنت 40     لى٣ل ؤه٪ جمخل٪ جلٟاػ بذجم ب بالتر٢ُت وال جٚغ ًخىظب ٖلُ٪ قغاء جلٟاػ بذجم .  بال ؤه٪ جٚغ

 وبما ؤهه ال جىظض ؤظهؼة جلٟاػ  1.22x 40 = 49الؿبب في طل٪ َى ؤن  .  صون ؤن جهبذ الهىعة ؤنٛغ4:3ٖلى ألا٢ل إلاكاَضة اإلادخىي بيؿبت ؤبٗاص  ( ؾم127) بىنت 50

. ( ؾم127) بىنت 50 بىنت، ٞةهه ًخىظب ٖلُ٪ قغاء جلٟاػ ب٣ُاؽ 49ب٣ُاؽ 

 



 

ت حجم ظهاػ الخلٟاػ و٢ُاؾاجه بالًبِ، ج٨ىن الخُىة ألازحرة مً . اٖٝغ اإلاؿاٞت التي ًجب وي٘ ؤما٦ً الجلىؽ بها اٖخماًصا ٖلى حجم ظهاػ الخلٟاػ3- بٗض مٗٞغ

ت اإلاؿاٞت التي ًجب وي٘ م٣اٖض اإلاكاَضة ٖلحها  ...ألاحجُت هي مٗٞغ

 

 

ىن ألاًٞل ل٪  حجم الخلٍٟؼ

ىن ظضًض  ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بذجم الخلٟاػ، حجم الخلٟاػ َى ؤو٫ ه٣ُت ًجب جدضًضَا ٖىض قغاء جلٍٟؼ
ً
م مً ؤن َظٍ ، ال٣اهىن الكاج٘ َى ؤن ألا٦بر ؤًٞل صاثما بالٚغ

اإلا٣ىلت صخُدت بك٩ل ٖام خُض ؤن ٧ل ما ٦برث الهىعة ػاصث اإلاخٗت بال ؤن َىا٥ الٗضًض مً الٗىامل ألازغي التي جازغ ٖلى حجم الخلٟاػ و التي ٢ض ججٗل الدجم ألا٦بر 

. لِـ بالًغوعة ألاًٞل ؤو ألاوؿب

ىهاث اإلاؿُدت ٖالُت الجىصة بالػما و ب٫ س ي صي   HDTVَظٍ الىهاثذ جىُب٤ ٖلى الخلٍٟؼ

بٗض ؤن جدضص اإلاحزاهُت و الدجم ألا٦بر الظي حؿخُُ٘ ، اإلاحزاهُت ؾخدضص بك٩ل ٢اَ٘ ؤ٦بر حجم جلٟاػ ًم٨ى٪ قغاءٍ، ؤو٫ زُىة ًجب ٞٗلها َى جدضًض محزاهِخ٪ :اإلاحزاهُت- 2

. جدمل ٢ُمخه ؤ٦مل ٢غاءة الىهاثذ الخالُت

ت و اإلاؿاٞت بِى٪ وبحن الخلٟاػ هي زاوي ؤَم ٖامل ٖىض جدضًض الدجم :بٗض٥ ًٖ الخلٟاػ - 3 اث الٗلمُت و التي جدضص باإلاتر ؤًٞل ، حجم الٛٞغ َىا٥ ال٨شحر مً الىٍٓغ

ت ج٣ى٫ ؤن ؤ٢غب مؿاٞت ًجب ؤن ال ج٨ىن ؤ٢ل مً ، مؿاٞت مكاَضة  مغاث ٢ُغ الكاقت ختى ال ج٣ٟض 3 ٢ُغ الكاقت وؤن ال ج٨ىن ؤبٗض مؿاٞت ؤ٦ثر مً 1.5ؤقهغ هٍٓغ

 ، جٟانُل الهىعة 
ً
ُا بُت وال جإزظَا خٞغ : وال جيس ى ؤن َظٍ ؤع٢ام ج٣ٍغ

 HDَظٍ اإلا٣اؾاث جىُب٤ ٖىض حكُٛل مدخىي ٖالي الجىصة 
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 بإبٗض مؿاٞت مم٨ىت صازل الىُا١ اإلاؿمىح ومً زم ٢غب م٩ان اإلاكاَضة بن الخٓذ ؤه٪ بضؤث ب٣ٟضان الخٟانُل
ً
. ابضؤ صاثما

ت و زغوط الخغاعة خ٪ و اإلاؿاٞت التي ؾخجلـ ٞحها خاو٫ مُاب٣تها في اإلاٗغى و ابخٗض ًٖ الكاقت بىٟـ ، وال جيس ى جىٞحر مؿاخت زل٠ الخلٟاػ للتهٍى ىض ٢ُاؽ ٚٞغ ٖو

ت ختى جإزظ خ٨م ؤوضر . اإلاؿاٞت التي ؾخجلـ ٞحها في الٛٞغ

 ٞةن الجىصة لً ج٨ىن مشالُت و َظٍ ٢اٖضة HD الٗاصًت ٖلى جلٟاػ ٖالي الجىصة الخلٟاػ والؿاجالًذٖىض حكُٛل مدخىي ٖاصي مشل ٢ىىاث  :حكاَضٍاإلادخىي الظي - 3

 ٖلى الدجم ال٨بحر بل مً ألاًٞل ؤن ال جخٗضي SDلظل٪ بن ٧ان اؾخسضام٪ الغثِس ي للخٟاػ َى مكاَضة بض بجىصة ٖاصًت ، ٖامت و صاثمت
ً
 بىنت 37 ٞال جدغم ٦شحرا

.  ٞالخضوص مٟخىختHDبما بن ٦ىذ ؾخ٣ىم بدكُٛل ؤٞالم صًُٟضي و ؤلٗاب ٖالُت الجىصة و مدخىي ،  بىنت و ؤ٢ل ٢ض ٨ًىن ؤًٞل32ختى ال حكاَض ال٨شحر مً الدكٍى و 

 :اإلاؿاخت اإلاخىٞغة - 4
ً
ً ٨ًىن لضحهم م٩ان مدضوص ؤو َاولت ؤو م٨خبت مجهؼة مؿب٣ا مً اإلاهم ٢ُاؽ َا٢ت الُاولت مً هاخُت الىػن و ألابٗاص وما َى ،  ال٨شحر مً اإلاكتًر

. لظل٪ زظ ٢ُاؾاث ألازار لضً٪ بن ٦ىذ ال جىىي قغاء َاولت مسههت للخلٟاػ الجضًض، ؤ٦بر حجم جخدمله

 ما عؤً٪ ؤهذ ؟ ما َى طو٢٪ الصخص ي ؟ َل ؤهذ مً ألاشخام الظًً ًًٟلىن الكاقاث ال٨بحرة و الٛىم في الكاقت ؟ ؤم ؤهذ مً ألاشخام :الصخص يجًُٟل٪ - 5

ت ٧لها ت ال ؤن جإزظ الٛٞغ ى الٗامل الهخي، الظًً ًًٟلىن ؤن ج٨ىن الكاقت ظؼء مً الٛٞغ  ال جيس ى ٖامل َام َو
ً
ال٨شحر ًدـ بهضإ ؤو آالم في الُٗىحن ٖىض ، ؤًًا

. بن ٦ىذ مجهم خاو٫ ؤن ال جإزظ قاقت ٦بحرة، مكاَضة الكاقت لٟترة مُىلت

 ًجب ؤن ج٨ىن ُٖيُ٪ في مىخه٠ الكاقت :مالخٓت
ً
٪ عؤؾ٪ ؤو ُٖيُ٪،  صاثما بن وظضث ؤه٪ ، ًجب ؤن ج٨ىن ٢اصع ٖلى مكاَضة ٧امل الكاقت بضون الخاظت لخدٍغ

خ٪ ٪ عؤؾ٪ ؤو ُٖيُ٪ ٞهظا ٌٗني ؤه٪ ؤ٢غب مً الالػم ؤو ؤن الكاقت ؤ٦بر مما جخدمله مؿاخخ٪ و ٚٞغ و بن وظضث ؤن ُٖيُ٪ جبضؤ في ؤؾٟل ؤو ؤٖلى ، بداظت لخدٍغ

. الكاقت ٣ٞض حهم٪ حٗضًل مى٢٘ الكاقت ختى ًهل مجا٫ هٓغ٥ إلاىخه٠ الكاقت

: ههاثذ ٖامت 

 ٖىضما ًهل ألامغ ب٪ لى٣ُت ؤزحرة وهي خحرة ٦بحرة بحن م٣اؾحن-1
ً
ألهه مً الىاصع ، بن ٧اهذ اإلاحزاهُت لِؿذ بمك٩لت ٞازتر اإلا٣اؽ ألا٦بر مً اإلا٣اؾحن اإلادخاع بُجهم،  صاثما

ىوي ٧ان ؤنٛغ ىن ؤ٦بر، ؤن ج٣ى٫ ؤجمنى ؤن جلٍٟؼ ذ جلٍٟؼ . ول٨ى٪ ٢ض ج٣ى٫ ًا لُخني قٍغ

خ٪ ؾدبضو ؤ٦بر مما جخظ٦غ ٖىضما عؤًتها في ،  ي٘ في بال٪ ؤن الكاقت جبضو ؤنٛغ في اإلاٗغى بؿبب ؤجها ج٨ىن بجاهب ٖكغاث اإلاىصًالث ألازغي -2 ل٨ً ٖىض ونىلها لٛٞغ

 .لظل٪ ي٘ َظٍ الى٣ُت في الخؿبان، اإلاٗغى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


