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 (Hardware Installation) تثبيث األجهزة الفصل األول
 ةاحتياطات هام 1-1

 

 على العدید من الدوائر اإللكترونية والمكونات الدقيقة، والتي یمكن تلفها Motherboardتحتوى اللوحة الرئيسية 
 User's، لهذا یجب قراءة دليل المستخدم (ESD)نتيجة لتفریغ الكهرباء اإلستاتيكية الناتجة من جسم اإلنسان 

Manualات التالية قبل البدء في عملية التثبيت  الخاص باللوحة الرئيسية بعنایة وإتباع الخطو: 
 Serialقبل تثبيت اللوحة الرئيسية، یرجى عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج  

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

الق جهاز الحاسب ونزع آابل الطاقة من مصدر التيار الكهربي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة یجب إغ 
 .الرئيسية أو أي مكون أخر من الموضع المخصص له في الشاسيه

 على الموصالت الداخلية للوحة الرئيسية، یجب التأآد Hardware Componentsعند توصيل األجهزة  
 .يالها بإحكام وبشكل أمنمن أن جميع هذه الوصالت تم توص

 .Connectorsعند التعامل مع اللوحة الرئيسية یجب تجنب لمس أي من العناصر المعدنية أو الموصالت  
 عند التعامل مع المكونات اإللكترونية مثل المعالج (ESD)یفضل إرتداء قفاز تفریغ الكهرباء اإلستاتيكية  

فاز تفریغ الكهرباء اإلستاتيكية یجب المحافظة على أن تظل وفي حالة عدم إمتالآك لق. ووحدات الذاآرة
یداك جافة، آما یجب عليك لمس أي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفریغ شحنة الكهرباء 

 .اإلستاتيكية الموجودة بجسمك
ستاتيكية، أو قبل تثبيت المكونات اإللكترونية، یجب وضع هذه المكونات أعلى وسادة مضادة للكهرباء اإل 

 .داخل غالف واقي من الكهرباء اإلستاتيكية
 الخاص بالحاسب قبل نزع الوصلة الخاصة به من (Power Supply)یجب التأآد من إغالق مزود الطاقة  

 .اللوحة الرئيسية
 Powerقبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر یجب التأآد من أن الجهد الخاص بمزود الطاقة  

Supplyتم ضبطه على حسب معایير الجهد الخاصة بالدولة التي توجد بها . 
 .قبل استخدام المكون یجب التأآد من أن جميع الكابالت ووصالت الطاقة موصلة بشكل جيد 
لمنع تلف اللوحة الرئيسية، یجب عدم إجراء أي احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر  

 . والمكونات الخاصة بهذه اللوحةاإللكترونية
یجب التأآد من عدم ترك المفك المستخدم في عملية التثبيت أو أي عنصر معدني أخر على اللوحة  

 . الرئيسية أو داخل الشاسيه الخاص بالجهاز
 .یرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر على األسطح غير المستویة 
 .دة الحرارةیرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر في بيئة شدی 
یجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت لن ذلك قد یتسبب في تلف مكونات النظام، باإلضافة  

 . إلى أنه یمكن أن یتسبب أیضًا في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته
م في حالة عدم تأآدك من صحة أي من خطوات التثبيت، أو في حالة حدوث أي مشكلة خاصة باستخدا 

 .المنتج، یرجى االستعانة بأحد الفنيين المدربين
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 مواصفات المنتج 1-2
 Intel® CoreTM 2 Extreme processor معالجات إنتل تدعم  

Intel® CoreTM 2 Quad processor 
Intel® CoreTM 2 Duo processor 

Intel® Pentium® processor Extreme Edition 
Intel® Pentium® D processor 

Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition 
Intel® Pentium® 4 processor 

Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package 
قم بزیارة موقع جيجابایت اإللكتروني للحصول على أحدث قائمة معالجات إنتل التي (

 )تدعمها هذه اللوحة الرئيسية
 Hyper Threadingتدعم تقنية التنفيذ المتزامن  
 للمعالج تبعًا تختلفL2 Cach  المباشرة الذاآرة 

 CPUالمعالج 

 Frontسرعة واجهة المعالج   MHZ 1333/1066/800یدعم سرعة  
Side Bus   

 North Bridge: Intel® P35  Express Chipset مكون الشمالي للشریحة الرئيسيةال 
  South Bridge : Intel® ICH9R 1 / ICH923 مكون الجنوبي للشریحة الرئيسيةال 

 Chipset شریحة الرئيسيةال

 )١مالحظة (من الذاآرة   GB 8 تدعم حتى(x 1.8 DDR2 DIMM 4) شقوق ذاآرة 4 
 Dual Channel مزدوج المسار ذات بناء ذاآرة 
 (MHz 1066/800/667) بسرعات DDR2وحدات ذاآرة دعم ت 

دث قائمة للذاآرة التي تدعمها هذه قم بزیارة موقع جيجابایت اإللكتروني للحصول على أح(
 )اللوحة الرئيسية

 Memoryالذاآرة 

  (Realtek ALC889A CODEC)شریحة مدمجة  
  الوضوحتدعم صوت عالى  
 مسارات صوت) 2/4/5.1/7.1(تدعم  
 (S/PDIF In/Out)  صوتيتصالإتدعم منفذ  
 (CD In)راص المدمجة قتصال بمحرك األإتدعم منفذ  

 Audioالصوت 

 LANالشبكة  )Mbit 10/100/1000(تصال  تدعم سرعات اإلRTL8111B مدمجة شریحة 

  x16  بسرعة PCI-Express یدعم واجهة توصيل 
 x1  بسرعة PCI-Express  توصيلاتواجه 3یدعم  
 PCI  واجهات توصيل  3یدعم  

 Expansionواجهات التوصيل 
Slots   

 South Bridgeالشریحة  
لوحدات  (3GB/s)  ةبسرع التوصيل علي التوالىتوفر  (SATA)  منافذ اتصال٦ -

 (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) القرص الصلب
 3Gb/s.1 بسرعة  SATA وحدات تخزین من النوع ٦تدعم حتى 

لوحدات  (3GB/s)  ةبسرع توفر التوصيل علي التوالى (SATA)  منافذ اتصال٤ -
 وحدات ٤ تدعم حتى (SATAII0, SATAII1, SATAII4, SATAII5) القرص الصلب

 23)٢ مالحظة(. 3Gb/s بسرعة SATAتخزین من النوع 
 SATA1 للوحدات RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10تدعم  -
 GIGABYTE SATA2 الشریحة 
یسمح بتوصيل جهازین من   (ATA-133/100/66/33)یدعم ) IDE 1(منفذ اتصال  -

 .IDEالنوع 
لوحدات  (3GB/s) ةبسرع  التوصيل علي التوالىیوفران (SATA)  اتصالینمنفذ -

 SATA تدعم حتى وحداتي تخزین من النوع (SATAII0, SATAII1) القرص الصلب
 .3Gb/sبسرعة 

 .SATA للوحدات RAID 0, RAID 1, JBODتدعم  -
  iTE IT8718 الشریحة 
  یسمح بتوصيل مشغل أقراص مرنة واحد(FDD 1) اتصالمنفذ  

 Storageلتخزین واجهات ا
Interface 

 
 GA-P35-DS3R فقط اللوحة الرئيسية 1
 GA-P35-DS3 فقط اللوحة الرئيسية 2
 GA-P35-S3 فقط اللوحة الرئيسية 3
  مصممان بإستخدام المكثفات الصلبة بالكاملGA-P35-DS3R/DS3فقط المودیالن  "*"

عــربـــي
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 South Bridgeمدمجة بالشریحة  
 منافذ أخرین ٤ منافذ بلوحة التوصيل الخلفية USB 2.0/1.1) 8 منفذ توصيل ١٢ حتىتدعم  

 )یتم توصيلها عن طریق موصالت یتم إلحاقها بفتحات التوصيل الداخلية على اللوحة األم

 USBمنافذ التوصيل المتتالي 

  pin ATX-24 توصيل طاقة واجهة 
 pin ATX 12V-4 توصيل طاقة واجهة 
 Floppyواجهة توصيل  
  IDE توصيل واجهة 
  SATA 3Gb/s 1  توصيل متسلسلهاتواج 8 
 SATA 3Gb/s 23  توصيل متسلسلواجهات 6 
  CPU fan توصيل مبرد المعالج  واجهة 
  توصيل لمبرد النظام  واجهة2 
 مولد الطاقة توصيل لمبرد واجهة 
  Front Panel توصيل للوحة التوصيل األمامية واجهة 
  توصيل صوت أماميواجهة 
  CD Inسطوانات  توصيل صوتي لمشغل اإلواجهة 
  S/PDIF In توصيل صوتي واجهة 
 S/PDIF Out توصيل صوتي واجهة 
     USB 2.0/1.1 توصيل متسلسل  واجهات2 
 Parallelمنفذ توصيل متوازي  
 Serialمنفذ توصيل متسلسل  
  توصيل منبه فتح غطاء الجهازواجهة 
 LED توصيل مؤشر اإلرشاد واجهة 

 Internalالموصالت الداخلية 
Connectors 

 PS/2منفذ توصيل لوحة مفاتيح  
 PS/2منفذ توصيل فأرة  
 Coaxial S/PDIFمنفذ مخرج صوتي سلكي  
 Optical S/PDIFمنفذ مخرج صوتي بصري  
 (USB 2.0/1.1) منافذ توصيل متسلسل 8 
 RJ-45منفذ توصيل شبكة  
 Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out) مقابس صوتية ۶ 

(RearSpeaker Out)/Center/Subwoofer Speaker Out/Side Speaker Out) 

 Backلوحة التوصيل الخلفية 
Panel 

 I/Oتحكم اإلدخال واإلخراج iTE IT8718الرقاقة  
Control 

 نظام مراقبة الجهد  
 النظام/بة حرارة المعالجقنظام مرا 
 مولد الطاقة/النظام/نظام مراقبة سرعة مبرد المعالج 
  المعالجدة درجة حرارةنظام تنبيه زیا 
 مولد الطاقة/النظام/المعالجنظام تنبيه عند تلف مبرد  
  CPU Smart Fanدعم وظيفة مبرد المعالج الذآي  

  Hardwareمراقبة األجهزة 

 
 
 
 
 GA-P35-DS3R فقط اللوحة الرئيسية 1
 GA-P35-DS3 فقط اللوحة الرئيسية 2
 GA-P35-S3 فقط اللوحة الرئيسية 3

ـي
ربــ
عــ
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  x 8 Mbit Flash 1ذاآرة  
 AWARD BIOSستخدام بتصریح من إ 
 (PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b)دعم األنظمة  

 (BIOS)الوحدة الرئيسية 

 (BIOS@)  نترنت دعم التحدیث األتوماتيكى لنظام التشغيل األساسى من خالل شبكة اإل 
  Download Centerدعم مرآز التحميل  
 Q-Flash تيكى لنظام التشغيل األساسى من خاللالتحدیث األتومادعم  
 )٣ مالحظة ()دعم وظيفة مراقبة األجهزة فقط( Easy Tuneدعم مراقب النظام  
  Xpress Installدعم التثبيت السریع  
  Xpress Recovery2دعم أداة االسترداد السریع للنظام  
  إفتراضي Dual BIOSنظام تشغيل ثنائي دعم  

 فریدةمميزات 

 Bundleبرامج إضافية  Norton Internet Security (OEM version)مج برنا 
Software 

 نظام التشغيل )٤ مالحظة(Microsoft® Windows® Vista/XP/2000 تدعم نظم التشغيل  
 Form Factorشكل المنتج  (30.5cm x 21.0cm) بأبعاد ATX form factorشكل المنتج  

 
 
 
 
 
 

 :مالحظات 
 من الذاآرة الفعلية، فإنه یتم عرض GB 4 عند تثبيت أآثر من Windows XP 32-bit لقصور نظام التشغيل نظرًا )١مالحظة (

 .GB 4حجم ذاآرة یقل عن 
 والذي یتم (SATAII 0, SATAII 1, SATAII 4, SATAII 5) للموصالت hot plugلدعم إمكانية التشغيل الساخن  )٢مالحظة (

، باإلضافة إلى تهيئة Windows Vista، یجب تثبيت نظم التشغيل ICH9 South Bridgeالتحكم فيها بواسطة 
 .BIOS وذلك من خالل إعدادات وحدة التشغيل األساسية AHCI للعمل باألسلوب SATA Connectorsالموصالت 

 . یمكن أن تختلف على حسب طراز اللوحة الرئيسيةEasy Tuneالوظائف المتاحة ببرنامج  )٣مالحظة (
 .Windows 2000 ال یدعم نظام التشغيل ICH9R RAID، فإن المشغل Chipsetنظرًا لقصور الشریحة الرئيسية  )٤مالحظة (

عــربـــي
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 تثبيت المعالج ومبرد المعالج 1-3
 :قبل تثبيت المعالج، یرجى مراعاة النقاط التالية 

 .یجب التأآد من أن اللوحة الرئيسية تقوم بدعم المعالج 
 وذلك لتجنب     CPUتر ونزع آابل الطاقة من مصدر التيار الكهربي قبل تثبيت المعالج                    یجب إغالق جهاز الكمبيو       

 .تلف المكون
یجب وضع المعالج في اإلتجاه الصحيح له على اللوحة الرئيسية، حيث یحتوى أحد أرآان المعالج على مثلث ذهبي                       

  Socket أحد أرآان مقبس التثبيت         بالمعالج، آما تحتوى     ١في أحد أرآانه، ویشير هذا المثلث إلى السن رقم       
، آما یحتوى المعالج أیضًا على    ١الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية على عالمة تشير إلى موضع السن رقم     

 الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية، وعند         Socket على الجانبين یقابلها بروزان على المقبس          notchesفتحاتين   
 إتجاه مخالف لهذا اإلتجاه فلن یتم تثبيته بصورة صحيحة، وفي هذه الحالة یجب عليك                   محاولة تثبيت المعالج في    

 .عكس إتجاه التثبيت لإلتجاه الصحيح
 . بين المعالج ومبرد المعالجThermal greaseیجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري  
على المعالج قبل إستخدام النظام، حيث أنه في        بصورة جيدة  (CPU Cooler)یجب التأآد من تثبيت مبرد المعالج        

 .حالة عدم تثبيت المبرد فإن درجة حرارة المعالج تزداد بشكل مستمر مما قد یؤدى إلى تلف المعالج
باإلضافة إلى ذلك فإنه یفضل عدم ضبط    . یجب ضبط تردد المعالج على اللوحة الرئيسية طبقًا لمواصفات المعالج      

 أقل من مواصفات األجهزة، حيث یعمل ذلك على عدم الوصول         (System Bus Frequency)تردد ناقل النظام   
وإذا أردت ضبط التردد لتردد أقل من المواصفات الفعلية، یرجى إجراء       .  إلى المتطلبات القياسية لألجهزة الطرفية  

لصلبة وغيره من     ذلك طبقًا لمواصفات األجهزة األخرى مثل المعالج وبطاقات الشاشة والذاآرة واألقراص ا          
 .األجهزة األخرى

 

 (Hyper Threading)متطلبات تشغيل تقنية التنفيذ المتزامن 
 :لتفعيل تقنية التنفيذ المتزامن على جهاز الحاسب فالبد من توافر عدة متطلبات وهي 

 .معالج إنتل یدعم تقنية التنفيذ المتزامن 
 .المتزامن إنتل تدعم تقنية التنفيذ Chipsetشریحة رئيسية  
 .نظام تشغيل له القدرة على تحسين أداء الحاسب عند استخدام تقنية التنفيذ المتزامن 
 . یدعم تقنية التنفيذ المتزامن(BIOS)نظام إدخال وإخراج أساسي  

 

 CPUتثبيت المعالج  1-3-1
وحة الرئيسية وآذلك الفتحات  على اللCPU الخاص بالمعالج Socket على المقبس Alignment Keyحدد موضع البروز . أ

Notches الموجودة على جانبي المعالج لتحدید اإلتجاه الصحيح للتثبيت آما نرى في الشكل التالي : 

 

 

 

 تحذیر

مالحظة

LGA775 CPU Socket 

Pin One Corner of the CPU Socket

Alignment Key Alignment Key

LGA775 CPU 

Triangle Pin One Marking on the CPU

Notch Notch 

ـي
ربــ
عــ
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 الخاص بالمعالج على اللوحة األم Socket على المقبس CPUقم بإتباع الخطوات التالية إلجراء عملية تثبيت المعالج  ب
 .بصورة صحيحة

 
 .المعالج إتالف لتجنب وذلك الطاقة مصدر من الطاقة آابل ونزع الحاسب جهاز إغالق من تأآد، المعالج ثبيتت قبل

 
 

 

 )٢(خطوة 
 .قم بإزالة الغطاء البالستيك الموجود أعلى مقبس المعالج

 

 )١(خطوة 
قم بتحریك الرافعة المعدنية الموجودة في أحد جوانب مقبس 

 .لى أعلى برفق إCPU Socketالمعالج 

 
 )٤(خطوة 

قم بمسك المعالج بعنایة باستخدام األصابع اإلبهام والسبابة ،          
 الخاص به بحيث یتم         Socketضع المعالج بحرص في المقبس       

محاذاة المثلث ذو اللون الذهبي الموجود في أحد أرآان المعالج     
 CPU Socketمع العالمة الموجودة بأحد أرآان مقبس المعالج      

أو قم بمحاذة فتحتي المحاذاة الموجودتن على           (األم  على اللوحة 
،   ) جانبي المعالج مع البروز الموجود على جانبي مقبس المعالج         

ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى یستقر في الموضع    
 .الصحيح له في مقبس المعالج

 
 )٣(خطوة 

 .إرفع الغطاء المعدني الموجود أعلى مقبس المعالج 

 

 
 )٥(خطوة 

بمجرد إدراج المعالج بصورة صحيحة في المقبس الخاص به          
، قم بإعادة آل من الغطاء المعدني والرافعة المعدنية إلى    

 وضعهما األصلي

 المعالج مقبس رافعة

 تحذیر

عــربـــي
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 تثبيت مبرد المعالج 1-3-2
ات عند یتم إتباع هذه التعليم( بطریقة صحيحة على اللوحة األم CPU Coolerقم باتباع الخطوات التالية لتثبيت مبرد المعالج 
 )Intel® Boxedاستخدام مبردات معالج إنتل مرفقة مع المعالج 

 

 
 )٢(خطوة 

 الموجود على     قبل تثبيت المبرد قم بالتأآد من إتجاه السهم          
 Pushقم بالضغط على وتد التثبيت         (Push Pinوتد التثبيت     

Pin      في اتجاه السهم إلزالة مبرد المعالج CPU Cooler     وفي ،
یجب التأآد من ان اتجاه سهم وتد التثبيت           ) .   لتثبيته  اتجاه معاآس  

Push Pinال یوجه إلى الداخل قبل التثبيت . 

 
 )١(خطوة 

 Thermalقم بإضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري      
grease أعلى سطح المعالج  

 
 )٤(خطوة 

 عند الضغط على آل وتد من        Clickیجب سماع صوت تكة       
 Male تأآد من أن أجزاء أوتاد الدفع  .Push Pinأوتاد الدفع 

push pin و Female push pinتم ربطهما بشكل جيد . 

 
 )٣(خطوة 

قم بوضع مبرد المعالج أعلى سطح المعالج ،  تأآد من أن أوتاد        
الدفع تم وضعها في مواجهة فتحات التثبيت الخاصة بأوتاد           

الدفع الدفع والموجودة على اللوحة األم ، ثم إضغط على أوتاد     
 .في إتجاه مائل

 
 )٦(خطوة 

في النهایة قم بتوصيل وصلة الطاقة الخاصة بمبرد المعالج        
 الموجودة   (CPU_FAN) مبرد المعالج الطاقة ل توصيل    بواجهة 

 .على اللوحة األم

 
 )٥(خطوة 

قم بإاختبار الجهة الخلفية للوحة األم ، قم بالتأآد من أن أوتاد         
 .ي یظهر بهذه الصورةالدفع تم تثبيها بالوضع الذ

 
لذلك یجب إزالة مبرد المعالج بعنایة شدیدة . مبرد المعالج قد یلتصق بالمعالج نتيجة اللتصاق معجون التبرید بكل منهما

 .جدًا حتى ال نتسبب في تلف المعالج

التثبيت وتد

الوتد وضع من تأآد
التثبيت فتحة فوق

التثبيت فتحة

في التثبيت وتد أدر
 وذلك السهم إتجاه
 مروحة لفك

 المعالج

مالحظة

ـي
ربــ
عــ
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  Memoryتثبيت وحدات الذاآرة  1-4
 :تية، یجب إتباع التعليمات اآلmemory قبل تثبيت وحدات الذاآرة  •
من المفضل استخدام وحدات . (یجب التأآد من أن وحدات الذاآرة المستخدمة یتم دعمها من قبل اللوحة الرئيسية •

 )ذاآرة لها نفس النوع والسعة والمواصفات
 یجب التأآد من إغالق مصدر الطاقة الخاص بجهاز Memory Modulesقبل تثبيت أو إزالة وحدات الذاآرة  •

 .Hardwareجهزة المادیة الحاسب لتجنب تلف األ
تتميز وحدات الذاآرة بتصميم تثبيت رائع، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في إتجاه واحد فقط، لذلك فإنه في  •

 .حالة عدم قدرتك على تثبيت وحدات الذاآرة یجب عليك عكس اتجاه التثبيت
 

 تهيئة الذاآرة مزدوجة المسار 1-4-1
 

، وبعد Dual channel تدعم التقنية مزدوجة المسار DDR2 شقوق ذاآرة ٤ة تقدم لنا هذه اللوحة الرئيسي
 على اآتشاف سعة ومواصفات BIOSتثبيت وحدات الذاآرة على اللوحة الرئيسية  تعمل الوحدة الرئيسية 

تفعيل خاصية التقنية مزدوجة المسار للذاآرة یعمل على مضاعفة نطاق تمریر . وحدات الذاآرة تلقائيًا
 ..  للذاآرةbandwidthات البيان

 
 : آل قناة تتكون من شقين آما نرى بالشكل التاليChannels 2 األربعة إلى قناتين DDR2ویتم تقسيم شقوق الذاآرة 

 
 DDRII2 و DDRII1وتتكون من الشقوق  : (Channel 0) ٠القناة  
 DDRII3 و DDRII4وتتكون من الشقوق  : (Channel 1) ١القناة  

 

 

 

 

 
 Dual، قم بقراءة اإلرشادات التالية قبل تثبيت وحدات الذاآرة بالنمط المزدوج Chipset لمحدودیة إمكانات الشریحة الرئيسية نظرًا

Channel. 
 . عند تثبيت وحدة ذاآرة واحدة فقط على اللوحة الرئيسيةDual Channelال یتم تفعيل النمط مزدوج المسار  .١
ستخدام وحدتين ذاآرة فإنه یفضل استخدام وحدات ذاآرة لها نفس النوع والحجم لتفعيل النمط مزدوج المسار با .٢

، وتثبيت هذه الوحدات في شقوق الذاآرة التي تأخذ نفس اللون وذلك للوصول إفى Chipsetوالسرعة ونوع الشرائح 
 .أفضل أداء للوحة الرئيسية

 
 
 

 memory is)ى اللوحة الرئيسية، تظهر الرسالة عند تثبيت وحدات ذاآرة لها حجم مختلف في شقوق الذاآرة عل
operating in Flex Memory Mode) أثناء إجراء عملية االختبار الذاتي للنظام POST . حيث تقدم لنا التقنيةIntel ® 

Flex Memory مرونة عالية في عمل ترقية للذاآرة، حيث تسمح لنا هذه التقنية بإمكانية استخدام وحدات ذاآرة ذات 
 .Dual Channelات مختلفة مع المحافظة على األداء الخاص بالتقنية مزدوجة المسار سع

 رة مزدوجة المسار جدول إعدادات الذاآ
DDRII1 DDRII2 DDRII3 DDRII4  

DS/SS -- DS/SS -- 
-- DS/SS -- DS/SS وحدتين 

DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS أربع وحدات 
)SS=،أحادیة األوجهDS=،التوجد ذاآرة="--"مزدوجة األوجه(

 تحذیر

مالحظة

عــربـــي
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 Memoryتثبيت وحدات الذاآرة  1-4-2
 ، یجب التأآد من إغالق جهاز الكمبيوتر ونزع القابس الكهربائي من مصدر memoryقبل تثبيت وحدات الذاآرة 

 ال تتوافق مع وحدات DDR2 DIMMs أن وحدات الذاآرة آما یجب مالحظة. الطاقة لتجنب تلف وحدات الذاآرة 
 فقط على هذه DDR2 DIMMs ، لذلك یجب عليك التأآد من تثبيت وحدات ذاآرة من النوع DDR DIMMsالذاآرة 

 .اللوحة األم
 

  
            

 
قم بإتباع التعليمات التالية لتثبيت . قط یعمل على  إمكانية تثبيتها في إتجاه واحد فnotch على شق DDR2تحتوي وحدات الذاآرة 

 .وحدات الذاآرة في الشقوق الخاصة بها على اللوحة األم بالشكل الصحيح 
 

 )١(شكل 
قم بجذب المشابك البالستيكية . الحظ إتجاه التثبيت لوحدات الذاآرة 

قم بوضع وحدة الذاآرة . الموجودة على طرفي شق التثبيت إلى الخارج 
 .خل شق التثبيت ثم إضغط ألسفلفي وضع رأسي دا

 
 

 
 )٢(شكل 

یتم إغالق المشابك البالستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاآرة 
 .تلقائيًا مما یثبت أنه تم تثبت وحدات الذاآرة بصورة جيدة

 

 

Notch 

DDR2 DIMM 

 تحذیر

ـي
ربــ
عــ



 

 GA-P35-DSR/DS3/S3 اللوحة األم - 12 -

 

 Expansion Cardsتثبيت آروت التوسعة  1-5
 Expansion Card التوسعة قم بقراءة اإلرشادات التالية قبل القيام بتثبيت آارت

قم بقراءة دليل المستخدم الخاص . یجب التأآد من أن اللوحة الرئيسية تقوم بدعم آارت التوسعة الذي نرید تثبيته •
 .بكارت التوسعة بعنایة قبل إجراء عملية التثبيت

تجنب تلف المكونات یجب إغالق جهاز الكمبيوتر ونزع آابل الطاقة من مصدر الطاقة قبل إجراء عملية التثبيت ل •
  .المادیة لجهاز الكمبيوتر

 

 

 

 
 :قم بإتباع الخطوات التالية لتثبيت آارت التوسعة بصورة صحيحية

 . من اللوحة الخلفية للشاسيهSlot Cover المناسب لتثبيت آارت التوسعة، ثم قم بفك سداداة الشق Socketقم بتحدید الشق  .١
 . التوسعة، ثم اضغط على الكارت حتى یتم تثبيته بالكامل داخل شق التوسعةقم بوضع الكارت في محاذاة شق .٢
 . قم بالتأآد من أن الموصالت المعدنية الخاصة بالكارت تم إدراجها بالكامل داخل شق التثبيت .٣
 للشاسيه للتأآد من  الخاصة بكارت التوسعة في اللوحة الخلفيةSlot Bracketقم بربط المسامير الخاصة بالسداداة المعدنية  .٤

 .تثبيته بشكل جيد
 .بعد تثبيت جميع الكروت قم بإعادة غطاء شاسيه النظام إلى وضعة األصلي .٥
قم بتوصيل الطاقة لجهاز الكمبيوتر، وإذا آان من الضروري ضبط اإلعدادات األساسية لكارت التوسعة یمكنك عمل ذلك من  .٦

 .BIOSخالل الوحدة الرئيسية 
  . الخاص بكارت التوسعة من خالل نظام التشغيلDriver المشغل قم بتثبيت .٧

 : x16   بسرعة  PCI-Express واجهة توصيلتثبيت وإزالة آارت شاشة  ذو : مثال
 

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

(PCI Express x16)واضغط عليه رأسيًا ألسفل بعنایة  .
آد من إغالق آارت الشاشة باستخدام مزالج قم بالتأ

 . الموجود في نهایة شق التوسعةlatchالتثبيت 

 

 : إزالة آارت الشاشة  •
 یرجى الضغط على مزالج التثبيت األبيض ،إلزالة آارت الشاشة  من على اللوحة الرئيسية

 إلزالة  ثم قم بسحب الكارت إلى أعلى، برفقPCI Express x16الموجود في نهایة الشق 
 .آارت الشاشة من الشق المثبت به

 

 

PCI Exprss x16واجهة

PCI Exprss x1 واجهة

 PCI واجهة

 تحذیر

عــربـــي
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 SATAنصب براآت  1-6
 را به سيستم متصل آرده و گستره استفاده از این درگاه ها را به SATA به شما اجازه  مي دهد تا ابزارهاي خارجي SATAبراآت 

 .واهند گرفت خارجي از پانل پشتي آيس در دسترس قرار خSATAدرگاه هاي . خارج از آيس افزایش دهيد
 و آابل هاي برق، قبل از نصب آنها سيستم را خاموش آرده و آليد SATAبراي جلوگيري از صدمه دیدن براآت  •

 . برق منبع تغذیه را در حالت خاموش قرار دهيد
 . و آابل برق آن را با دقت به اتصال دهنده هاي مربوطه بر روي مادربرد متصل آنيدSATAآابل هاي سيگنال  •

  

 
 

  :SATA bracketقم بإتباع الخطوات التالية لتثبيت الموصل 
 ):٢(خطوة 

قم بتوصيل الكابل 
SATA من الموصل 

SATA bracket إلى 
 الموجود SATAالمنفذ 

 .على اللوحة الرئيسية

 

 ): ١(خطوة 
قم بإختيار أحد 

 الخالية، PCIالشقوق 
ثم قم بوضع 

 SATAالموصل 
bracket باللوحة 

ية لشاسيه الخلف
الجهاز وربط 

الموصل بإحكام 
باستخدام مسمار 

 .تثبيت

 

    

 ):٤(خطوة 
قم بتوصيل أحد نهایات 

 SATAآابل اإلشارة 
Signal إلى الموصل 
SATA الخارجي 

الموجود بالموصل 
SATA bracket . ثم قم

بتوصيل آابل الطاقة 
SATA power cable 

بموصل الطاقة الموجود 
 SATAبالموصل 
bracket. 

 

 ):٣(خطوة 
قم بتوصيل آابل 
الطاقة الموجود 

 bracketبالموصل 
إلى وحدة إمداد 

 Powerالطاقة 
Supply. 

 

 ) :٥(خطوة 
 SATA وآابل الطاقة SATA Signalقم بتوصيل النهایات األخرى لكابل اإلشارة 

Power إلى الجهاز SATA . بالنسبة لألجهزةSATA التى یتم وضعها داخل صندوق 
Enclosureقبل توصيل آابل .  خارجي، فإننا نحتاج إلى توصيل آابل اإلشارة فقط

، قم بالتأآد من إغالق مصدرالطاقة الخاص بالصندوق SATA Signalاإلشارة 
Enclosureالخارجي . 

 

 . فقطGA-P35-DS3R/DS3 یتم تضمينه باللوحات الرئيسية SATA bracketالموصل "*" 

External SATA Connector
Power

Connector 

External 
SATA 

Connector

SATA Bracket

 وآابل SATA bracket موصل SATA bracketیتضمن الموصل 
 SATA إلى آابل طاقة  باإلضافةSATA signal cableإشارة 

power cable.  

SATAآابل برق SATAآابل سيگنال 

 تحذیر

ـي
ربــ
عــ
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 (Back Panel)فية موصالت اللوحة الخل 1-7

 
 

  للوحة المفاتيح والفأرةPS/2موصل 
) ذو اللون األرجواني( والمنفذ السفلي ،PS2لتوصيل الفأرة من النوع ) ذو اللون األخضر(قم بإستخدام المنفذ العلوي 

 .PS/2لتوصيل لوحة المفاتيح من النوع 
  المحوريS/PDIFموصل الخرج 

 .digital coaxial audioنظام السمعي الخارجي والذي یدعم الصوت الرقمي المحوري یقدم هذا الموصل صوت رقمي إلى ال
 . قم بالتأآد من أن النظام السمعي الخاص بك مزود بموصل صوت رقمي محوري،قبل استخدام هذه الخاصية

  البصريS/PDIF موصل الخرج 
 .digital optical audioالصوت الرقمي البصري یقدم هذا الموصل صوت رقمي إلى النظام السمعي الخارجي والذي یدعم 

 . قم بالتأآد من أن النظام السمعي الخاص بك مزود بموصل صوت رقمي بصري،قبل استخدام هذه الخاصية
 USB Portمنفذ التوصيل المتسلسل 

ة مثل لوحة المفاتيح  ویتم استخدام هذا المنفذ لتوصيل أجهز.USB 1.1/2.0 المواصفات USBیدعم منفذ التوصيل المتسلسل 
 .USB والعدید من األجهزة األخرى التي تحتوى على واجهة توصيل من النوع Flashوالفأرة والطابعة ووحدات التخزین 

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

 . الخاصة بهذا المنفذLEDsلتالي یوضح الحاالت المختلفة للمؤشرات اإلرشادیة ا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

آما یجب عليك عدم إجراء حرآة ترددیة بين جوانب . في خط مستقيم إلى الخارجعند إزالة الكابل یجب سحبه  •
 .المنفذ عند سحب الكابل لمنع حدوث تالمس آهربي بين المواصالت الداخلية للمنفذ

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

 

مؤشر إرشاد الفاعلية
 الحالة الوصف

 ترددي حدوث عملية إرسال أو استقبال
 مغلق عدم حدوث أي عمليات إرسال أو استقبال

 

/ مؤشر االتصال
 السرعة

مؤشر نشاط 
 الشبكة

 منفذ الشبكة

 تحذیر

عــربـــي
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 )برتقالي (Center/Subwoofer Speaker Outمنفذ إخراج الصوت المرآزي 
 .5.1/7.1 للقناة الصوتية Subwooferماعة الترددات المنخفضة  أو توصيل سCenterیمكن توصيل السماعة المرآزیة 

 )أسود ((Rear Speaker Out)  منفذ إخراج الصوت الخلفي 
 .4/5.1/7.1 للقناة الصوتية (Rear Surround  speakers)یمكن توصيل السماعات الخلفية 

 )رمادي (Side Speaker Outمنفذ إخراج الصوت الجانبي 
 .7.1 للقناة الصوتية (Surround side speakers)عات الجانبية یمكن توصيل السما

 )أزرق (Line INمنفذ المدخل الصوتي 
 . وغيره من األجهزةWalkman والمسجالت النقالة Optical driveیمكن توصيل األجهزة مثل مشغالت األقراص الضوئية 

 )أخضر (Line Outمنفذ المخرج الصوتي 
یمكن استخدام هذا المنفذ . channel speaker-2 أو السماعات ذات القناتين Headphoneن یمكن توصيل سماعات األذ

 .4/5.1/7.1 للقناة الصوتية Front speakersلتوصيل السماعات األمامية 
 )وردي (MIC Inمنفذ الميكروفون 

 .یتم توصيل الميكروفون لهذا المنفذ
 

 یمكن إعادة تهيئتها إلجراء وظائف مختلفة من f ~kإن المنافذ من  ف،باإلضافة إلى إعدادات السماعات االفتراضية
 MIC In الميكروفون هو الجهاز الوحيد الذي یجب توصيله بالمنفذ .audio Softwareخالل البرامج الصوتية 

 .2/4/5.1/7.1یرجى الرجوع إلى خطوات إعداد قنوات الصوت . االفتراضي
 

ـيمالحظة
ربــ
عــ
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  Internalالموصالت الداخلية 1-8
 

 
 

(12 BATTERY  (1 ATX_12V 
(13 F_PNNEL  (2 ATX (Power Connector) 
(14 F_AUDIO  (3 CPU_FAN 
(15 CD_IN  (4 SYS_FAN1 
(16 SPDIF_I  (5 SYS_FAN2 
(17 SPDIF_O  (6 PWR_FAN 
(18 F_USB1/F_USB2  (7 FDD 
(19 COMA  (8 IDE1 
(20 LPT  (9 SATAII0/1/21/31/4/5 
(21 CLR_CMOS (10  GSATAII0/1 
(22 CI (11  PWR_LED 

 
 
 

 :قم بقراءة اإلرشادات التالية قبل القيام بتثبيت األجهزة الخارجية 
 .یجب التأآد من أن األجهزة التي ترید توصيلها متوافقة مع المواصالت التي ترید توصيل هذه األجهزة بها •
كونات قبل إجراء عملية التثبيت یجب إغالق جهاز الكمبيوتر ونزع آابل الطاقة من مصدر الطاقة لتجنب تلف الم •

 .المادیة لجهاز الكمبيوتر
 یجب عليك التأآد من أن الكابل المتصل بالجهاز تم ،بعد إجراء عملية تثبيت األجهزة وقبل تشغيل جهاز الكمبيوتر •

 .توصيله بإحكام على الموصل الخاص به على اللوحة الرئيسية
 
 GA-P35-DS3R فقط اللوحة الرئيسية 1

 تحذیر

عــربـــي
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 (ATX_12V/ATX)موصل الطاقة  1/2)
.  یعمل على توليد الطاقة المستقرة الالزمة لجميع المكونات الموجودة على اللوحة الرئيسيةPower Supplyمصدر الطاقة 

قبل توصيل موصل الطاقة على اللوحة الرئيسية یجب التأآد من أن مصدر الطاقة مغلق آما أن جميع المكونات واألجهزة تم 
لطاقة باللوحة الرئيسية  قم بتوجيه موصل الطاقة في اإلتجاه الصحيح للتثبيت، ثم ولتثبيت مصدر ا. تثبيتها بطریقة صحيحة

 في األساس لتوصيل الطاقة ATX_12Vویستخدم موصل الطاقة . إضغط ألسفل حتى تتأآد من توصيله بطریقة محكمة
 . .ل جهاز الحاسب، فإنه ال یتم تشغيATX_12Vیجب مالحظة أنه في حالة عدم توصيل موصل الطاقة . CPUللمعالج 

 
من .  الالزمة لتشغيله بشكل صحيحVoltageلتوفير متطلبات الطاقة الالزمة إلمداد النظام بمتطالبات الجهد  •

 وات أو ٤٠٠( لها القدرة على توليد طاقة عالية Power Supplyالمفضل تزوید جهاز الكمبيوتر بوحدة إمداد طاقة 
قة غير قادرة على توليد الطاقة الكافية لمتطلبات التشغيل، ینتج عن ذلك وفي حالة استخدام وحدة إمداد طا). أآثر

 .عدم إستقرار النظام أو عدم القدرة على تشغيل جهاز الحاسب من األساس
عند استخدام . 2x10 والذي له موصل له  Power Supplyالموصل الرئيسي للطاقة متوافق مع مصدر الطاقة  •

 الغطاء الصغير الموجود بموصل الطاقة على اللوحة الرئيسية قبل توصيل  یرجى إزالة2x12 ATXمصدر طاقة 
 .آابل الطاقة، فيما عدا ذلك یجب عدم إزالة هذا الغطاء

 

 

 

 

 

 

 

:ATX_12V
 رقم السن التعریف

GND 1 
GND 2 

 3  ولت١٢+
 4  ولت١٢+

:ATX 
 رقم السن التعریف رقم السن التعریف

 1 ولتف ٣٫٣ 13 ولتف ٣٫٣
 2 ولتف ٣٫٣ 14 ولتف ١٢-

GND 15 GND 3 
PS_ON(soft On/Off) 16 +4 ولتف ٥ 

GND 17 GND 5 
GND 18 6 ولتف ٥ 
GND 19 GND 7 

 Power Good 8 20 ولتف ٥-
 SB (stand by +5V) 9ولت ف ٥ 21 ولتف ٥+
 10 ولتف ١٢+ 22 ولتف ٥+
 ٢×١٢  ATXفقط (ولت ف ١٢+
 ٢×١٢  ATXفقط (ولت ف ٥+ 23 )سن

 11 )سن

GND)  فقطATX  فقط (ولت ف ٣٫٣+ 24 )سن ٢×١٢ATX  ٢×١٢ 
 12 )سن

 

مالحظة

ـي
ربــ
عــ
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 (CPU_FAN  / SYS_FAN1 / SYS_FAN2 / PWR_FAN)موصالت الطاقة لمراوح التبرید  )3/4/5/6
  وتحتوى (pin/4-pin-3) أسنان ٤ أو٣ من خالل V 12+د آهربائي مقداره موصالت الطاقة لمراوح التبرید تقوم بتوليد جه

عند توصيل . هذه الموصالت على تصميم جيد وسهل بحيث ال یمكن توصيل مراوح التبرید لهذه الموصالت بشكل خطأ
يمها بإستخدام آود معظم المبردات یتم تصم.الكابالت الخاصة بهذه المبردات، یجب عليك التأآد من إتجاه التثبيت الصحيح

حيث یمثل السلك . ، حيث یحتوى آابل التوصيل الخاص بهذه المبردات على عدة أسالك بألوان مختلفةcolor-codedاأللوان 
أما السلك ذو اللون األسود فيمثل الطرف األرض . 12V+األحمر االتجاه الموجب للتوصيل والذي یحتاج إلى جهد مقداره 

(GND)للتوصيل . 
 

 

 

 
 للموصالت الخاصة بهم CPU Fan ومروحة المعالج System Fanتذآر توصيل آل من آابالت مروحة النظام  •

 نتيجة إلرتفاع درجة الحرارة System Hangingعلى اللوحة الرئيسية وذلك لتجنب تلف المعالج أو توقف النظام 
 .داخل النظام

ال تستخدم إلجراء عمليات التهيئة الخاصة باللوحة الموصالت الخاصة بمراوح التبرید على اللوحة الرئيسية  •
 . على أي من هذه الموصالتJumperلذلك یجب عدم وضع غطاء التوصيل . الرئيسية

 
 FDD Connectorواجهة توصيل وحدة األقراص المرنة  7)

توصيله في  والذي یتم FDD لتوصيل آابل من النوع FDD Connectorتستخدم واجهة توصيل وحدة األقراص المرنة 
:  عدة أنواع وهيFDD Devicesوتدعم وحدات التخزین المرنة . FDD Driveالجهة األخرى بوحدة األقراص المرنة 

360KB 720 وKB 1.2 وMB 1.44 وMB 2.88 وMB . ویتسم الكابل الخاص بتوصيل الوحداتFDD بتصميم آمن لمنع 
 .التوصيل الخطأ للوحدات

 
 

 

 

:SYS_FAN1/PWR_FAN
 رقم السن التعریف

GND 1 
 2 ولتف ١٢+

Sense 3 

:CPU_FAN/SYS_FAN2 
 رقم السن التعریف

GND 1 
/ ولتف ١٢+

Speed Control 2 

Sense 3 
Speed Control 4 

 

 تحذیر

عــربـــي
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 IDE1واجهة التوصيل  8)
 بتوصيل IDE، آما یسمح آل آابل IDE في جهاز الحاسب من خالل واجهة التوصيل IDEیتم توصيل الوحدات من النوع 

ویتسم الكابل الخاص ). Optical Drive ومشغل اإلسطوانات Hard Driveمثل القرص الصلب  (IDEوحدتين من النوع 
 IDEإذا أردت توصيل وحدتين بإستخدام آابل توصيل . ت بتصميم آمن لمنع التوصيل الخطأ للوحداIDEبتوصيل الوحدات 

. (Slave) واألخر ثانوى (Master) لتحدید آون أحدهم أولي (Jumper)واحد فأنه یجب مراعات ضبط مواصالت التعریف 
 CD ووحدة اإلسطوانات HDDمعلومات ضبط هذه الوحدات ستجدها ملصقة على خلفية آل من وحدات التخزین الصلبة 

ROMمن خالل دليل المستخدم المرفق مع هذه الوحدات أو . 
 

         
 

 3Gb/s (SATAII 0/ 1/2/3/4/5) 1 بسرعات SATAواجهات توصيل  9)
آل موصل . 1.5Gb/s وهي متوافقة مع المعایير القياسية SATA 3Gb/s وفق المعایير القياسية SATAتعمل الموصالت 

SATA یستخدم لتوصيل وحدة SATAالمتحكم .  واحدة فقطICH9R یقوم بدعم RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. 
 

 
 

في في حالة إستخدام أآثر من .  على األقلhard drives 2 تتطلب قرصين صلبين RAID 0, RAID 1عملية إعداد  •
 .قرصين صلبين یجب أن یكون عدد هذه األقراص عدد زوجي

 )العدد الكلى لألقراص الصلبة ليس عدد زوجي. ( األقل تتطلب ثالث أقراص صلبة علىRAID 5عملية إعداد  •
 تحتاج إلى أربع أقراص صلبة على األقل، آما یجب أن یكون العدد الكلى لألقراص الصلبة RAID 10عملية إعداد  •

 .عدد زوجي
 
 
 GA-P35-DS3R فقط اللوحة األم 1

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

مالحظة

ـي
ربــ
عــ
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 3Gb/s (GSATAII 0/1/4/5) 32 بسرعات SATAواجهة توصيل  9)
 موصل آل .1.5Gb/s القياسية المعایير مع متوافقة وهي SATA 3Gb/s القياسية المعایير وفق SATA التالموص تعمل

SATA وحدة لتوصيل یستخدم SATA فقط واحدة . 
 

 
 
 
 

 3Gb/s (GSATAII 0/1) بسرعات SATAواجهة توصيل  10)
آل موصل . 1.5Gb/sلمعایير القياسية  وهي متوافقة مع اSATA 3Gb/s وفق المعایير القياسية SATAتعمل الموصالت 

SATA یستخدم لتوصيل وحدة SATAالمتحكم .  واحدة فقطGIGABYTE SATA2 یقوم بدعم RAID 0 و RAID1. 
 

 
 

في في حالة استخدام أآثر من .  على األقلhard drives 2 تتطلب قرصين صلبين RAID 0, RAID1عملية إعداد 
 . األقراص عدد زوجيقرصين صلبين یجب أن یكون عدد هذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GA-P35-DS3 فقط اللوحة األم 2
 GA-P35-S3 فقط اللوحة األم 3

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

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

مالحظة

عــربـــي
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 PWR_LEDالموصل  11)
 والذي یشير إلى حالة (System Power Indicator) لتوصيل مؤشر بيان الطاقة للنظام PWR_LEDیستخدم الموصل 

 من blinkingلى تشغيل النظام، وفي حالة صدور ومضات ضوئية فعند إضاءة هذا المؤشر دل ذلك ع. الجهاز هل یعمل أم ال
أما إذا لم یتم صدور ضوء من هذا المؤشر دل ذلك على . S1 Sleepمؤشر البيان فإن ذلك یدل على دخول النظام في الحالة 

 .off (S5) أو في حالة اإلغالق S3/S4 Sleepأن النظام في أحد الحاالت 
 

                              
 

 (Battery)البطاریة  12)
 وذلك في حالة أن CMOS على إمداد الطاقة الكهربية الالزمة للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية Batteryتعمل البطاریة 
قم بتغيير البطاریة ببطاریة أخرى في حالة إنخفاض الجهد الخاص بهذه البطاریة إلى المستوى األدنى للجهد، . الجهاز مغلق

 .  أصبحت غير دقيقة أو یتم فقدها تلقائيًاCMOSفي حالة أن قيم الوحدة الرئيسية أو 
 

 

 

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

قم بإغالق جهاز الحاسب، ثم إنزع آابل توصيل الكهرباء من مقبس  .١
 .التوصيل

 المثبته به برفق، ثم قم بترك البطاریة جانبًا قم بفك البطاریة من الموضع .٢
 بين القطب الموجب والسالب Shortأو قم بعمل اتصال (لمدة دقيقة تقریبًا 

 ) ثواني٥للبطاریة لمدة 
 .قم بإعادة البطاریة إلى موضعها األصلى على اللوحة الرئيسية .٣
 . الحاسبقم بتوصيل آابل توصيل الكهرباء بالمقبس، ثم قم بتشغيل جهاز .٤

 
 .یجب التأآد من إغالق جهاز الكمبيوتر، وإزالة آابل الطاقة من مصدر التيار الكهربي قبل استبدال البطاریة •
قد یحدث انفجار للبطاریة في . یتم استبدال البطاریة ببطاریة لها نفس النوع أو نوع متوافق معها یوص به المصنع •

 .حالة استبدالها بنوع بطاریة أخر
صال بالموارد المحلى الذي قمت بشراء المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على عمل استبدال للبطاریة قم باالت •

 .بنفسك أو في حالة عدم تأآدك من نوع البطایة الخاصة بالمنتج
 )الوجه الموجب یجب أن یكون ألعلى(عند تثبيت البطاریة، الحظ االتجاه الموجب والسالب للبطاریة  •
 .البطاریات المستعملة طبقًا لتعليمات المصنعیجب التخلص من  •

 رقم السن التعريف
MPD+ 1 
MPD- 2 
MPD- 3 

 حالة النظام المؤشر
On S0 

Blinking S1 
Off S3/S4/S5 

 تحذیر

ـي
ربــ
عــ
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 F_PANEL (Front Panel Jumper)موصالت اللوحة األمامية  13)
 Reset switch ومفتاح إعادة التشغيل PC speaker والسماعات Power LEDیرجى توصيل آل من مؤشر بيان الطاقة 

صندوق جهاز الحاسب بموصالت اللوحة األمامية والعدید من الوحدات األخرى الموجودة في الواجهة األمامية ل
F_PANELالحظ الطرف الموجب والسالب لسنون .  للوحة األم وذلك وفقًا إلتجاهات التوصيل الموضحة بالشكل التالي

 .التوصيل قبل توصيل الكابالت
 

 

 
• MSG : مؤشر البيانموصل   (Message LED/Power/ Sleep LED)) أصفر: ( 
یتم إضاءة هذا المؤشر في حالة .  مؤشر البيان الخاص بالطاقة والموجود باللوحة األمامية لصندوق الجهاز يللتوصیستخدم  •

یتم عدم  . (S1) الحالة Sleep في حالة دخول النظام في الحالة Blinkingیتم إضاءة هذا المؤشر بشكل ترددي . عمل النظام 
  .S3/S4 Sleep أو في حالة دخول النظام في الحاالت (S5)تشغيل إضاءة المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام 

• PW :  موصل مفتاح التشغيلPower Switch) أحمر: ( 
ویمكنك تهيئة آيفية إغالق جهاز الحاسب عند .  مفتاح التشغيل الموجود بالواجهة األمامية لجهاز الكمبيوتر لتوصيلیستخدم  •

  .PWR Switchالضغط على مفتاح التشغيل 
• Speaker :  برتقالي(موصل السماعة: ( 
ویقوم النظام بإستخدام هذه السماعة .  السماعة الداخلية والموجودة بالواجهة األمامية لصندوق الجهاز لتوصيل یستخدم •

فعند صدور بيب قصيرة عند بدایة التشغيل دل . إلصدار أآواد صوتية عند بدایة تشغيل الجهاز تدل على حالة تشغيل الجهاز 
 BIOSأما في حالة وجود أي مشاآل بالنظام تقوم الوحدة الرئيسية . عدم إآتشاف أي مشاآل عند تشغيل النظام ذلك على 

 .بإصدار أصوات مختلفة وفقًا للمشكلة أو العطل الموجود بالنظام 
• HD : أزرق( القرص الصلب بيان مؤشر: ( 
یتم إضاءة .  في الواجهة األمامية لصندوق النظام  مؤشر البيان الخاص بفاعلية القرص الصلب والموجودلتوصيلیستخدم  •

 .هذا المؤشر في حالة إجراء أي عمليات قراءة أو آتابة من القرص الصلب 
• RES :  أخضر( إعادة التشغيل مفتاحموصل: ( 
 هذا المفتاح یتم الضغط على.  والموجود بالواجهة األمامية لصندوق الجهازReset Switch إعادة التشغيل مفتاح لتوصيلیستخدم  •

 . أو في حالة عدم القدرة على عمل إعادة تشغيل للجهاز بشكل طبيعيFreezeإلعادة تشغيل النظام وذلك في حالة توقف الجهاز 
• NC) : أرجواني( 

 NCغير مستخدم 
 

 

شكل  بFront Panelالواجهة األمامية .  لصندوق الجهاز تختلف من صندوق إلى آخرFront Panel الواجهة األمامية 
 power ومؤشر بيان الطاقة Reset Switch ومفتاح إعادة التشغيل power switchأساسي تتكون من مفتاح التشغيل 

LED و مؤشر بيان فاعلية القرص الصلب hd activity LED والسماعة speaker عند توصيل هذه المكونات .  وهكذا
اه التوصيل في آل من آابالت التوصيل والموصل للموصالت الخاصة بها على اللوحة األم یجب التأآد من إتج

 .الموجود على اللوحة األم

IDE Hard Disk  
Active LED 

Reset 
Switch 

Speaker 
Connector 

Power
Switch 

Message/Power/ 
Sleep LED 

مالحظة

عــربـــي
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 F_AUDIOموصل الصوت األمامي  14)
 أو لوحة توصيل أمامية من (High Definition)وضوح  اليةعالویعمل هذا الموصل على دعم لوحة توصيل صوت أمامية 

مامية، قم بتوصيل الوحدة الخاصة بلوحة التوصيل األمامية إذا آنت تفضل استخدام وظائف لوحة التوصيل األ. AC97النوع 
اثناء توصيل لوحة التوصيل األمامية للصوت قم بالتأآد من اتجاه التوصيل . F_AUDIOللصوت بموصل الصوت األمامي 

حدات عند توصيل لوحة التوصيل األمامية للصوت بشكل عكس فان ذلك یؤدي إلى عدم تشغيل و. الصحيح على اللوحة األم
 . التي یتم توصيلها لهذه الوحدة آما قد یؤدى في بعض األحيان إلى تلف هذه الوحداتAudio Devicesالصوت 

 

  
 

 يةعال یتم تهيئته لدعم لوحة توصيل صوت أمامية audio driverفي الوضع اإلفتراضي فإن مشغل الصوت  •
 لهذا الموصل، یرجي الرجوع إلى AC97النوع لتوصيل لوحة توصيل أمامية من . (High Definition)وضوح ال

 .Software settingsالتعليمات الخاصة بإعداد البرامج 
، فإنه یمكنك استخدام أحد لوحتي التوصيل المامية أو الخلفية AC97عند استخدام لوحة توصيل أمامية من النوع  •

 .وليس اإلثنين في نفس الوقت
 صوت أمامية تحتوى على مواصالت منفصلة لكل سلك بدًال من  تقدم لوحةchassisبعض شاسيهات األجهزة  •

للحصول على معلومات عن آيفية توصيل لوحة الصوت األمامية والتي .  واحدPlugتجميع هذه األسالك في قابس 
 .تحتوى على أسالك منفصلة، یرجى االتصال بمنتج شاسيه النظام

 
 CD_IN (CD In Connector)موصل الصوت لمشغل األقراص  15)

 .DVD-ROM أو CD-ROMیستخدم هذا الموصل لتوصيل خرج الصوت الخاص بمشعالت االسطوانات 
 

  

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

 رقم السن التعريف
MIC2_L 1 

GND 2 
MIC2_R 3 

-ACZ_DET 4 
LINE2_R 5 

FSENSE1 6 
FAUDIO_JD 7 

 8 سنبدون 
LINE2_L 9 

FSENSE2 10 

 واجهة التوصيل األمامية
 HDللصوت

 رقم السن التعريف
MIC 1 

GND 2 
MIC Power 3 

NC 4 
Line Out (R) 5 

NC 6 
NC 7 

 8 سنبدون 
Line Out (L) 9 

NC 10 

 واجهة التوصيل األمامية
 AC’97للصوت

مالحظة

ـي
ربــ
عــ
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 SPDIF_I (S/PDIF In Header)واجهة التوصيل الصوتي  16)
 رقمي حيث یمكن توصيل أجهزة صوتية تدعم خرج صوت رقمي من خالل S/PDIFیقوم هذا الموصل بدعم إدخال صوت 

 . یرجي االتصال بالمورد المحلى للمنتجS/PDIFلحصول على الكابل ل. S/PDIFالكابل 
 

 
 
 
 

 SPDIF_O (S/PDIF Out Header)واجهة التوصيل الصوتي  17)
الذي یتم توریده مع آارت  (S/PDIF، ویتم توصيل آابل الصوت الرقمي S/PDIFتدعم هذه الواجهة خرج صوتي رقمي 

صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكروت توسعة معينة مثل آروت الشاشة وآروت والذي یتم استخدامه إلخراج ) التوسعة
 إلخراج الصوت S/PDIFعلى سبيل المثال بعض آروت الشاشة قد تتطلب منك استخدام آابل صوت رقمي . الصوت

 الشاشة وآان  لكارتHDMIالرقمي من اللوحة الرئيسية لكرت الشاشة وذلك في حالة إذا آنت ترید توصيل شاشة من النوع 
للحصول على معلومات عن آيفية توصيل آابل الصوت .  في نفس الوقتHDMIلدیك خرج صوت رقمي من الشاشة 

 .، قم بقراءة دليل المستخدم المرفق مع آارت التوسعة بعنایةS/PDIFالرقمي 
 

  

 رقم السن يفالتعر
SPDIFO 1 

GND 2 

 رقم السن التعريف
Power 1 

SPDIFI 2 
GND 3 

 

عــربـــي
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 USB (F_USB1/F_USB2)الموصالت  18)
 من خالل موصل USB یمكن أن یقدم منفذین USBآل موصل . USB 2.0/1.1هذا الموصل متوافق مع المواصفات 

 . اإلختياري یرجى اإلتصال بالمورد المحلي للمنتجUSBللحصول على الموصل . USB bracketإختياري 
 

  
 .USB في الموصل IEEE 1394 (2 x 5-pin) یجب عدم توصيل الواصلة الخاصة بالكابل  •
ئيسية، یجب التأآد من إغالق جهاز الكمبيوتر، وإزالة آابل الطاقة من  على اللوحة الرUSBقبل تثبيت الكابل  •

 .USBمصدر التيار الكهربي وذلك لتجنب تلف الواصلة 
 
 

 COMAموصل المنفذ المتسلسل  19)
 COM Portلشراء الكابل .  إختياريCOM Portیقدم لنا هذا الموصل بإمكانية توصيل منفذ متسلسل وذلك من خالل آابل 

 .اري یرجى اإلتصال بالمورد المحلي للمنتجاإلختي
 

 

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

USB DX- 3 
USB Dy- 4 

USB DX+ 5 
USB Dy+ 6 

GND 7 
GND 8 
 9 سنبدون 

NC 10 

 رقم السن ريفالتع
NDCD A- 1 

NSIN A 2 
NSOUT A 3 
NDTR A- 4 

GND 5 
NDSR A- 6 
NRTS A- 7 
NCTS A- 8 

NRI A- 9 
 10 سنبدون 

 

 تحذیر

ـي
ربــ
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 LPTموصل المنفذ المتوازي  20)
 LPT Portلشراء الكابل .  إختياريLPT Portیقدم لنا هذا الموصل بإمكانية توصيل منفذ متوازى وذلك من خالل آابل 

 .اإلختياري یرجى االتصال بالمورد المحلي للمنتج
 
 

 

 

 

 
 CLR_CMOSالموصل  21)

على سبيل المثال معلومات التاریخ واعدادات الوحدة الرئيسية  (CMOSیتم استخدام هذا الموصل لحذف قيم الوحة الرئيسية 
BIOS ( وأیضًا الستعادة القيم االفتراضية لبيانات الوحدة الرئيسيةCMOS  . ولعمل ذلك یتم عمل توصيل لحظى لسني هذا

 .لموصل لعدة ثواني باستخدام أي موصل معدنى مثل المفكالموصل لحظيًا أو عمل تالمس لسنى هذا ا
 

  
 

یجب التأآد من إغالق جهاز الكمبيوتر، وإزالة آابل الطاقة من مصدر التيار الكهربي قبل عمل استعادة للقيم  •
 BIOSاالفتراضية للوحدة الرئيسية 

 المستخدم لعمل Jumper Capإزالة الغطاء بعد استعادة القيم االفتراضية وقبل تشغيل الكمبيوتر، یجب التأآد من  •
 .ویجب مالحظة أن الفشل في إتمام هذه العملية قد یؤدى إلى تلف اللوحة الرئيسية. تالمس بين سني الموصل

 لتحميل القيم االفتراضية BIOS Setup للجهاز، قم بالدخول إلى برنامج اإلعداد Restartبعد عمل إعادة تشغيل  •
 .، أو وضع قيم هذه الوحدة یدویًا(Load Optimized Default)للمصنع وذلك باختيار 

 رقم السن التعريف رقم السن التعريف
GND 14 STB- 1 
PD6 15 AFD- 2 

GND 16 PD0 3 
PD7 17 ERR- 4 

GND 18 PD1 5 
ACK- 19 INIT- 6 
GND 20 PD2 7 

BUSY 21 SLIN- 8 
GND 22 PD3 9 

PE 23 GND 10 
 PD4 11 24 سنبدون 

SLCT 25 GND 12 
GND 26 PD5 13 

عادي: مفتوح

CMOSحذف قيم : مغلق

 تحذیر

عــربـــي
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 CI (Chassis Intrusion)الموصل  22)
وتتطلب هذه الوظيفة شاسيه نظام مصمم لتعقب فتح . یسمح هذا الموصل للنظام باآتشاف فتح الغطاء الخاص بشاسيه النظام

 .الغطاء

               

 رقم السن التعريف
Signal 1 
GND 2 

ـي
ربــ
عــ
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عــربـــي
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عــربـــي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




